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صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

حول هذا
التقرير
هذا هو التقرير المتاكمل الخامس على التوالي للبنك
السعودي لالستثمار  .GRI 102-1يتواصل البنك من خالل هذا
التقرير مع أصحاب المصلحة بشأن استراتيجيته ومنظومة
حوكمته وأدائه وآفاقه المستقبلية ،في سياق بيئة التشغيل،
وكيف يخلق قيمة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وتوازن التقارير المتاكملة بين الحاجة إلى التواصل الفعال من
ُ
خالل المعلومات المختصرة ذات الصلة ،مع تقديم إفصاحات
شاملة مطابقة لقواعد االمتثال .التقرير متاح بنسخة
مطبوعة وأخرى بصيغة .PDF
حدود التقرير
يغطي التقرير عمليات البنك السعودي لالستثمار ،ما لم يذكر
خالف ذلك .وتتضمن حدود التقارير المالية للبنك السعودي
لالستثمار والشراكت التابعة له والشراكت الزميلة (المشار إليها
باسم “المجموعة”).
GRI 102-46

الفترة المشمولة بالتقرير
يتناول هذا التقرير الفترة من  1يناير إلى  31ديسمبر ،2021
وهو صادر وفق دورة إعداد التقارير السنوية المعتادة الخاصة
بنا إلعداد التقارير المالية وتقارير االستدامة .ال توجد أي إعادة
صياغة للمعلومات المقدمة في التقارير السابقة
 GRI 102-48وال أي اختالفات جوهرية عن فترات التقارير السابقة،
فيما يتعلق بالنطاق وحدود الموضوعات.
GRI 102-49, 102-50, 102-51, 102-52

صدر هذا التقرير المتاكمل باللغتين العربية واإلنجليزية على أن
يقدم النص العربي في حال أي تعارض بينهما.
االلتزام
المعلومات الواردة هنا ،كما في السابق ،متوافقة مع جميع
القوانين واللوائح والمعايير المعمول بها.
GRI 102-12

إطار إعداد التقارير المتاكملة
اعتمدنا في إعداد هذا التقرير المتاكمل على المفاهيم
والمبادئ واألسس التوجيهية الواردة في اإلطار الدولي
إلعداد التقارير المتاكملة ،والذي ال يلزم المؤسسات التي
عد تقارير متاكملة ألدائها أن تتبنى تصنيف رؤوس األموال
ُت ُّ
صنفنا رؤوس األموال بشلك مختلف،
الوراد فيه .وعليه ،فقد ّ
وضحناه في مخطط نموذج أعمالنا ،وذلك لتقديم أفضل
وصف ممكن للعملية المتبعة لدينا لتحقيق القيمة ،ويعد
نهجنا في خلق القيمة بمثابة مناقشة حول متطلباتنا
االستراتيجية وكيفية الوفاء بها.
معايير التقارير المالية
ُأ ِع َّدت القوائم المالية الموحدة للعام المنتهي في 31
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية
ديسمبر 2021
ً
المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من
المعايير واإلعالنات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ،وتتماشى مع أحاكم نظام مراقبة البنوك ،ونظام
الشراكت في المملكة العربية السعودية ،والنظام األساسي
للبنك.
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إفصاحات تقارير االستدامة
ال تزال المعايير الخاصة بالقطاع المصرفي غير مكتملة ضمن
النسخة المنقحة لعام  2021من المعايير العالمية للمبادرة
العالمية إلعداد التقارير ( ،)GRIوالتي تم إتاحتها للعموم.
وفقا لمعايير المبادرة
وعليه ،فقد قمنا بإعداد هذا التقرير
ً
العالمية إلعداد التقارير لعام  :2016الخيار الرئيسي .مع األخذ
باالعتبار أن التاريخ الفعلي لسريان المعايير العالمية للمبادرة
العالمية إلعداد التقارير لعام  2021هو  1يناير .2023
GRI 102-54

االستفسارات
تتولى إدارة التسويق في البنك مسؤولية اإلشراف على هذا
التقرير .وألي تعليقات أو استفساراتُ ،يرجى االتصال بمدير عام
التسويق في البنك السعودي لالستثمار على العنوان التالي:
ص .ب  ،3533الرياض ،11481 ،المملكة العربية السعودية.
GRI 102-53

التصريحات والبيانات المستقبلية
قد تعتبر بعض المعلومات الواردة في هذا التقرير “تصريحات
وبيانات مستقبلية” ،وربما تنطوي مثل تلك التصريحات
والبيانات على مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك
مؤثرة أخرى قد تتسبب في اختالف النتائج أو األداء
وعوامل
ٍ
أو اإلنجازات الفعلية للمجموعة والشراكت التابعة لها بشلك
جوهري عن النتائج أو األداء أو اإلنجازات المستقبلية المذكورة
ضمنا في هذا التقرير.
صراحة أو المشار إليها
ً
ً

رموز التنقل واستعراض محتويات التقرير
يسلط هذا التقرير الضوء على العناصر الرئيسية التالية الستراتيجية البنك السعودي لالستثمار:

التحول الرقمي
ّ

المرونة

االبتاكر

السرعة

ملزمة بإجراء أي تحديث أو إصدار أي مراجعات
والمجموعة غير
ٍ
علنية لهذه البيانات والتصريحات المستقبلية لتواكب األحداث
أو الظروف التي تستجد بعد تاريخ هذا التقرير ،أو تتناول
وقوع األحداث المتوقعة .كما تجدر اإلشارة إلى أن تلك
يجر مراجعتها أو تدقيقها أو إعداد أي
التصريحات والبيانات لم ِ
تقارير بشأنها من قبل مراجعي المجموعة.

التقرير المتاكمل للبنك السعودي لإلستثمار
على اإلنترنت يتم نشر نسخة من التقرير بصيغة  PDFعلى اإلنترنت بالتزامن مع
تاريخ نشر هذا التقرير المتاكمل على الرابط:
https://www.saib.com.sa/integratedreport2021

محور التركيز

01

لمحة عن عام 2021

04

10

أبرز اإلنجازات على صعيد خلق القيمة لعام 2021

58

رأس المال المالي

14

لكمة رئيس مجلس اإلدارة

84

رأس مال المستثمرين

12

نهجنا في خلق القيمة

78
86
96

104

جدول
المحتويات

02

108

البنك السعودي لالستثمار

20

لمحة موجزة

28

الهوية المؤسسية للبنك السعودي لالستثمار

24
29
30
34
38

فريق قيادة البنك
إطار االستدامة

121
124

رؤية المملكة 2030

بيئتنا التشغيلية المتغيرة

125

44

تقرير الرئيس التنفيذي

52

مصفوفة األهمية النسبية

48
54

العالقات مع العمالء
رأس المال البشري

رأس مال شراكء األعمال

رأس المال االجتماعي والبيئي

المراجعة االستراتيجية

إدارة المخاطر

االلتزام

القوائم المالية

القوائم المالية

07

المخاطر والفرص الجوهرية بالنسبة للبنك

236

المرفقات

اإلطار االستراتيجي للبنك

245

معلومات الشركة

243

اإلشراف الجيد

حوكمة الشراكت

06

نموذج العمل المستدام

03

رأس المال المؤسسي

05
118

مراجعة األداء

االختصارات

المرفقات

لمحة عن عام
10

أبرز اإلنجازات على صعيد خلق القيمة لعام 2021

14

لكمة رئيس مجلس اإلدارة

12

نهجنا في خلق القيمة

GRI 102-7 2021

01

أبرز اإلنجازات على صعيد
خلق القيمة لعام 2021
رأس المال (ريال سعودي)

2,823

مليون

إجمالي الدخل

1

 %2.4على أساس سنوي

1,062

مليون

صافي الدخل

رأس مال العمالء

1,284

إجمالي المصاريف

7.55

%

العائد على متوسط حقوق

 %8.4على أساس سنوي

مليار

16.05

محفظة االستثمارات

 %5.57على أساس سنوي

2

 %5.77على أساس سنوي

المساهمين

28.8

مليون

 %0.18على أساس سنوي

1,539

مليون

ربح العمليات قبل المخصصات
 %8.32على أساس سنوي

1.05

3

51

الفروع

تغير بنسبة < %0على أساس

سنوي

فروع مخصصة لذوي اإلعاقة

تغير بنسبة  %0على أساس سنوي

657,677

العمالء (بما في ذلك عمالء الخدمات

البنكية الشخصية والخدمات البنكية

للشراكت والمنشآت المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة)

%

 %7على أساس سنوي

العائد على متوسط الموجودات
 %0.08على أساس سنوي

رأس المال االجتماعي والبيئي

إعادة تدوير 8,968

%

حقوق المساهمين إلى إجمالي

من الورق

الموجودات

 %88على أساس سنوي

 %0.7على أساس سنوي

كجم

إعادة تدوير 2,512
من البالستيك

كجم

 %1على أساس سنوي

117

متطوعا في عام 2021
ً

 %11على أساس سنوي

 )1إجمالي الدخل يشمل إجمالي دخل العمليات باإلضافة إلى الحصة في أرباح الشراكت الزميلة.

 )2إجمالي المصاريف يشمل إجمالي المصاريف التشغيلية قبل المخصصات.

رأس المال المؤسسي

0.70

14.67

األرباح الموزعة

رسملة السوق

للسهم الواحد

 %22.25على أساس سنوي

رأس مال الموظفين (البنك السعودي لالستثمار فقط)

1,353

موظف دائم

 %2على أساس سنوي

91

%

نسبة السعودة

 %1على أساس سنوي

176

برامج التدريب

 %11على أساس سنوي

15,541

ساعة تدريب رسمية

 %28على أساس سنوي
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نهجنا في
خلق القيمة
يستهدف هذا التقرير المتاكمل توضيح مراحل عملية وضع االستراتيجيات واتخاذ القرارات المتعلقة بخلق القيمة لصالح المساهمين
والموظفين والبيئة.

هويتنا وعملنا

كما أننا نسعى من خالل استعراض الخطوات واآلليات التي يعتمدها البنك السعودي لالستثمار لخلق قيمة حقيقية مستدامة ،إلى
بشلك منطقي.
توفير معلومات وافية تساعد المستثمرين وأصحاب المصلحة على تقييم التوقعات الحالية والمستقبلية للبنك
ٍ
فهم عميق لاكفة العوامل المؤثرة على قدرتنا على خلق قيمة
حيث تضمن منهجية التفكير المتاكمل التي نتبناها وجود
ٍ
فضاًل عن إماكنية التكيف المستمر مع االتجاهات الناشئة والتطورات المتالحقة.
مستدامة لصالح أصحاب المصلحة،
ً

رؤيتنا

منتجاتنا وخدماتنا
الخدمات البنكية لألفراد

هويتنا

التحديات والفرص التي قد تؤثر على
قدرتنا على خلق القيمة

وعملنا

رؤيتنا وقيمنا

بيئتنا التشغيلية

منتجاتنا وخدماتنا

المخاطر والفرص
الجوهرية

الخدمات البنكية للشراكت

تقديم منتجات وخدمات مالئمة وسهلة للك عميل من عمالئنا

الخزينة واالستثمارات

التحديات والفرص التي قد تؤثر على قدرتنا على خلق القيمة

بيئتنا التشغيلية

المخاطر والفرص الجوهرية

يقوم البنك بمراجعة بيئته التشغيلية لتحديد العوامل االقتصادية
والبيئية واالجتماعية التي تعتقد اإلدارة أنها قد تؤثر بشلك
جوهري على قدرة المجموعة على خلق القيمة.

وبعد تحديد المخاطر التي يواجهها البنك والفرص
السانحة أمامه ،يمكننا الحد من المخاطر وتحقيق أقصى
استفادة ممكنة من الفرص السانحة.

خلق القيمة

استراتيجيتنا

 3محاور تركيز

استراتيجيتنا

خلق القيمة

من خالل تطبيق راكئز إطار
االستدامة في البنك
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لصالح أصحاب
المصلحة واألطراف
المعنية

التحول الرقمي
ّ

االبتاكر

محور التركيز

المرونة

لصالح أصحاب
المصلحة واألطراف
المعنية

من خالل تطبيق راكئز
إطار االستدامة في
البنك

الجهات التنظيمية

الحفظ (حماية البيئة)

العمالء

العون (مساعدة اآلخرين)

الموظفون

النمو (التطوير)

شراكء األعمال

الرعاية (القوى العاملة)

المجتمع
السرعة

المستثمرون

التلكيف (المسؤولية)

البشر

األرباح

الكوكب
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لكمة رئيس
GRI 102-14
مجلس اإلدارة
بالرغم من أن جائحة كوفيد – ّ ،19أثرت على العالم أجمع خالل
قويا لدفع عجلة التغيير
العامين الماضيينّ ،إال أنها شلّكّ ت
ً
حافزا ً
اإليجابي ليس فقط بالنسبة للبنك السعودي لالستثمار ،بل
للمملكة وقطاعات اقتصادها القوي.
عندما بدأت الجائحة ،اكنت بالدنا ماضية في تطبيق رؤية
تصب في
المملكةُ ،2030م
ً
حققة الكثير من اإلنجازات التي ُ
مصلحة المواطنين وأنشطة الشراكت.
واكن لألسس القوية التي تم إرساؤها من خالل برامج تحقيق
الرؤية ومبادراتها ،دوراً ُمهماً في تحفيز التعاون بين القطاعين
العام والخاص.
وأن مما يدعونا للفخر ،أن يكون البنك السعودي لالستثمار جزءاً
من مسيرة تطور المملكة المستمرة نحو اقتصاد أكثر ازدهاراً
وتنوعاً.

عبدالله بن صالح بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة

التعاون نحو النجاح
لقد قدمت حكومة المملكة خالل العام برامج دعم غير
مسبوقة للقطاع المالي ،من خالل وزارة المالية والبنك المركزي
السعودي ،اكن لها الفضل في تخفيف المصاعب التي واجهها
القطاع ،واالقتصاد كلك؛ وذلك من خالل توفيرها الموارد الالزمة
وتقديم الدعم المالي المجتمعي؛ حين اشتدت الحاجة إليه إبان
الجائحة.
كما أسهمت مشاركة المؤسسات المالية العاملة في السوق
المالية بتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات فيما بينها ،في
تحسين وضع القطاع المصرفي بالمملكة ،وبث روح التعاون بين
مكوناته المختلفة ،مما جعله على أتم استعداد لمواجهة أي
جائحة مستقبلية أخرى؛ ال قدر الله.
وواصل البنك السعودي لالستثمار مزاولة أعماله بشلكها
الطبيعي ،مع الحفاظ على سالمة موظفيه وعمالئه واتخاذ
التدابير الكفيلة بتجنيبهم المخاطر ،وقد نجح في ذلك عبر
تطوير قنواته الرقمية وتطبيقه البروتوكوالت االحترازية لوزارتي
الصحة والعمل فيما يتعلق ببيئة العمل.
البيئة التشغيلية
تجدر اإلشارة هنا بالدعم الكبير الذي يجده القطاع المالي من
قبل البنك المركزي السعودي ،وذلك بفضل سياساته المرنة

إجمالي الدخل
التشغيلي

2,768
مليار ريال سعودي
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والطموحة والشفافة؛ مما سهل مهمتنا ومهام غيرنا
من المؤسسات المالية في التخطيط ووضع االستراتيجيات
المستقبلية.
وبالنسبة للبنك السعودي لالستثمار ،فإننا في وضع جيد للغاية
يؤهلنا الستثمار الفرص المتاحة على أتم وجه ،بفضل ثقافتنا
المؤسسية المرنة وقدراتنا الرقمية القوية ،ومساهمتنا في
االقتصاد الوطني.
فإن اكفة مؤشرات االقتصاد اللكي للمملكة تبدو
في الواقعّ ،
إيجابية للغاية ،حيث بدأت المملكة في االستفادة من ارتفاع
أسعار النفط الخام ،والتوجه العالمي نحو تخفيف القيود
المتعلقة بكوفيد ،19 -والنمو المطرد في القطاعات غير
النفطية ،والمنافسة اإليجابية في جميع القطاعات ،بما في
ذلك قطاع الخدمات المصرفية .وهذه المنافسة محل ترحيب
من جانبنا ألنها دليل على حيوية قطاع الخدمات المالية
الوطني ،وقدرته على تحقيق المزيد من النمو.
وإنني على ثقة من قدرة البنك ،بما يملكه من نماذج أعمال
مرنة وقدرات متقدمة في مجال االبتاكر وكفاءات استثنائية،
على االستفادة القصوى من المؤشرات اإليجابية القوية
لالقتصاد اللكي للمملكة واستثمارها لمصلحة البنك وعمالئه
وتقديم أفضل الخدمات لهم.
شكر وتقدير
أغتنم هذه الفرصة ألعبر عن تقديري لجميع مساهمينا للدور
الحيوي الذي قاموا به لضمان استمرار نجاحنا ونمو أعمالنا خالل
السنة المالية المنصرمة.
كما أتوجه بخالص الشكر لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين
الشريفين وسمو ولي عهده األمين ،أيدهما الله ،فقد مثلت
قراراتهما وتوجيهاتهما الرشيدة دعماً ال يقدر بثمن ليس فقط
للقطاع المالي فحسب ،بل لاكفة القطاعات خالل العام الماضي.
كما أتقدم بالشكر الجزيل للبنك المركزي السعودي على دعمه
القوي وتوجيهاته المستمرة.
وختاما ،أتقدم بأجزل الشكر لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ً
وموظفينا األوفياء الذين يساهمون في ريادة البنك السعودي
لالستثمار ونجاحاته المستمرة.

صافي الدخل

1,062
مليار ريال سعودي
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بيئتنا التشغيلية المتغيرة

02

لمحة
موجزة
مسيرتنا
بدأ البنك مزاولة أعماله في عام  1977بموجب مرسوم ملكي
بتاريخ  22يونيو  .1976وفي عام  ،1983اعتمد البنك اسمه
الحالي (البنك السعودي لالستثمار) وبدء تقديم الخدمات
البنكية التجارية .وفي عام  ،2006تم إطالق العالمة التجارية
للخدمات البنكية اإلسالمية “األصالة” ،والتي من خاللها يقدم
البنك منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية .وتأتي
مبادئ الشريعة اإلسالمية في صميم وجوهر اكفة عمليات
البنك ،وتضمن اللجنة الشرعية في البنك تطوير المنتجات المالية
والبنكية وفق هذه المبادئ.
يوفر البنك السعودي لالستثمار المنتجات البنكية التجارية
التقليدية واإلسالمية للعمالء من الشراكت أو األفراد في
المملكة العربية السعودية .باإلضافة إلى الخدمات البنكية
لألفراد ،يخدم البنك القطاع الحكومي وشبه الحكومي

والشراكت وقطاع الشراكت المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر .تقدم عملياتنا المالية مجموعة من المنتجات البنكية
التي ال تقوم على الفوائد مثل المرابحة واالستصناع واإلجارة.
أيضا العديد من منتجات الخزينة
وتشمل محفظة منتجاتنا ً
والخدمات البنكية االستثمارية.
تقوم مشاريعنا المشتركة والشراكت التابعة بتوسيع نطاق
منتجاتنا وخدماتنا لتشمل الخدمات البنكية االستثمارية ،وتداول
األسهم ،وإدارة األصول ،والتمويل التأجيري ،والتمويل العقاري،
وخدمات الوساطة ،وخدمات تمويل الشراكت ،وخدمات بطاقات
االئتمان.

فرعا،
ً 51

بنكية متوافقة مع أحاكم الشريعة

شركة االستثمار لألوراق
المالية والوساطة
(االستثمار اكبيتال)

شركة السعودي
لالستثمار العقارية

شركة صايب لألسواق
المحدودة

توفر خدمات الوساطة ،وإدارة

تهدف الشركة بشلك أساسي إلى

تأسست في جزر اكيمان وتتداول

االستثمارية ،وغيرها من الخدمات

عن البنك لمعامالت اإلقراض المتعلقة

األصول ،والخدمات البنكية

االحتفاظ بسندات الملكية كضمان نيابة
بالعقارات.

الشركة في المشتقات المالية وتتولى
أنشطة إعادة الشراء بالنيابة عن البنك.

باإلضافة إلى ذلك ،لدى البنك استثمارات في ثالث شراكت زميلة ،وهي:

 379جهاز
صراف آلي

أكثر من 6,660

جهاز نقطة بيع

اإلسالمية

محفظة المنتجات

لدى البنك السعودي لالستثمار ثالث شراكت فرعية مملوكة بنسبة  ،%100وهي:

في المملكة العربية السعودية.

شبكتنا (كما في  31ديسمبر )2021

تقدم  48منها خدمات ومنتجات

هيلك المجموعة

GRI 102-5, 102-6

GRI 102-2

الخدمات البنكية
الشخصية

الخدمات البنكية
للشراكت
والمنشآت الصغيرة
والمتوسطة

مجموعة الخزينة
واالستثمار

الحسابات

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

إدارة السيولة

برامج العمالء

خدمات الشراكت

العمالت األجنبية

التمويل

إدارة النقد

إدارة المنتجات المركبة

بطاقات

حلول التمويل التجاري

شركة أمرياكن
إكسبريس (السعودية)

شركة ينال للتمويل
(أوركس السعودية
للتأجير سابقاً )

شركة أمالك العالمية
للتمويل والتطوير
العقاري

تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة

نشاطها الرئيسي هو التعامل في

توفر خدمات ومنتجات التمويل

نسبة الملكية %38

نسبة الملكية %22.4

"أمرياكن إكسبرس"  AMEXفي

إصدار البطاقات االئتمانية وتقديم

منتجات وخدمات "أمرياكن إكسبرس"
األخرى في المملكة العربية

خدمات التمويل التأجيري.

العقاري.

السعودية.

نسبة الملكية %50

الخدمات البنكية اإللكترونية
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االنتشار الجغرافي

GRI 102-4, 102-6, 102-7

المنطقة الوسطى

القصيم

فرع التخصصي

فرع عنيزة

الرياض

فرع الشفا
فرع الملز

فرع حي الملك فهد

فرع خريص

الفرع الرئيسي
فرع غرناطة

فرع البديعة
فرع الورود

فرع الوادي

فرع السويدي

فرع الرحمانية
فرع الريان

فرع الروضة

فرع الروابي

فرع النزهة

فرع النسيم

فرع الغدير (فرع ذوي اإلعاقة)

المنطقة الغربية

المنطقة الجنوبية

فرع األمير سلطان

فرع خميس مشيط

فرع بريدة

جدة

فرع الخرج

فرع شارع األمير ماجد (فرع
ذوي اإلعاقة)

فرع أحد رفيدة

جدة  -المكتب اإلقليمي

المنطقة الشمالية

فرع البوادي

فرع حائل

الخرج

الزلفي

فرع الزلفي
المنطقة الشرقية

فرع أحد

الخبر

فرع الجبيل

فرع حفر الباطن

فرع الدمام (فرع ذوي
اإلعاقة)
فرع الريان

فرع طريق الملك
فرع الجامعة

مكة المكرمة

فرع نجران
فرع جازان
فرع أبها

فرع تبوك

فرع مكة

فرع العزيزية
فرع المدينة

فرع ينبع

فرع الطائف

فرع القطيف

فرع الهفوف

فرع األحساء
فرع قرطبة

فرع العقيق
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فريق قيادة
البنك
مجلس اإلدارة

األستاذ /عبدالله صالح بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة

تقلد منصب رئيس شركة أرامكو
السعودية وكبير اإلداريين التنفيذيين
(سابقا) ،كما شغل عضويات في مجالس
ً
إدارة عدة شراكت محلية وعالمية ،بما
في ذلك شركة هاليبرتون.
عضو مجلس إدارة البنك منذ:
 14فبراير 2010
المؤهالت العلمية واألاكديمية :

•درجة الباكلوريوس في العلوم
السياسية من الجامعة األمريكية في
بيروت.
•برنامج إدارة األعمال من جامعة
هارفارد (الواليات المتحدة األمريكية)

األستاذ /عبدالعزيز بن
عبدالرحمن الخميس

نائب رئيس مجلس اإلدارة
يشغل منصب مدير عام االستثمارات
المالية بالمؤسسة العامة للتقاعد،
وتقلد العديد من المناصب في البنك
حاليا
المركزي السعودي ،كما يشغل ً
عضوية مجالس إدارة العديد من
الشراكت.
اللجان:
لجنة الترشيحات والماكفئات
عضو مجلس إدارة البنك منذ:
 14فبراير 2007
المؤهالت العلمية واألاكديمية:

•درجة الباكلوريوس في االقتصاد
من جامعة نورث إيسترن (الواليات
المتحدة األمريكية).

األستاذ /عبدالرحمن محمد الرواف
عضو مجلس اإلدارة

تقلد العديد من المناصب الرفيعة منها
مدير عام إدارة المحافظ االستثمارية
بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
كما شغل عضوية مجالس إدارة العديد
من الشراكت والبنوك.
اللجان:
لجنة الترشيحات والماكفئات
عضو مجلس إدارة البنك منذ:
 14فبراير 2010
المؤهالت العلمية واألاكديمية:

•باكلوريوس في العلوم من جامعة
أركنساس (الواليات المتحدة
األمريكية).

•درجة الماجستير في اإلدارة العامة
من جامعة اكليفورنيا (الواليات
المتحدة األمريكية)

األستاذ /ياسر محمد الجار الله
عضو مجلس اإلدارة

حاليا منصب المدير التنفيذي في
يشغل ً
شركة ثروة لالستثمار ،وهو يعتبر من
كبار المتخصصين في إدارة االستثمارات
واألصول ،وقد شغل العديد من
المناصب ،ويتمتع بخبرة كبيرة في إدارة
محفظة عائلته االستثمارية .كما يشغل
حاليا عضوية مجلس إدارة بنك فينشر
ً
اكبيتال  -البحرين ،وشركة اإلنماء للخدمات
الطبية.
اللجان:
لجنة حوكمة الشراكت (رئيس)،
لجنة المخاطر
عضو مجلس إدارة البنك منذ:
 14فبراير 2019
المؤهالت العلمية واألاكديمية:

•درجة الباكلوريوس في االقتصاد من
جامعة جنوب اكليفورنيا (الواليات
المتحدة األمريكية)
•درجة الماجستير في االقتصاد من
جامعة جنوب اكليفورنيا (الواليات
المتحدة األمريكية)
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الدكتور /فؤاد الصالح

األستاذ /صالح العلي العذل

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

شغل العديد من المناصب التنفيذية في
صندوق التنمية الصناعية السعودي حتى
وصل إلى منصب مساعد المدير العام
للصندوق .كما أنه يشغل عضوية مجالس
إدارة العديد من الشراكت.
اللجان:
لجنة الترشيحات والماكفآت،
لجنة حوكمة الشراكت
عضو مجلس إدارة البنك منذ:
 14فبراير 2019
المؤهالت العلمية واألاكديمية:

•درجة الباكلوريوس في الفلسفة
وعلم االجتماع من جامعة دمشق
(سوريا)

•الدبلوم العالي في اإلدارة من
جامعة هارتفورد (الواليات المتحدة
األمريكية)

تدرج في عدة مناصب حكومية حتى
تقاعد برتبة عقيد في وزارة الدفاع ،وهو
حاليا شريك ومؤسس لعدد من الشراكت
ً
العاملة في مجال اإلنشاءات.
اللجان:
لجنة الترشيحات والماكفئات (رئيس)
عضو مجلس إدارة البنك منذ:
 14فبراير 2013
المؤهالت العلمية واألاكديمية:

•باكلوريوس في الهندسة المدنية
(مهندس مدني) ،لكية سانت مارتن،
أولمبيا ،واشنطن.
•ماجستير في الهندسة المدنية
(هندسة إنشائية وإدارة) ،جامعة
واشنطن ،سياتل.
•دكتوراه في الهندسة المدنية
(هندسة إنشائية وإدارة) ،جامعة
واشنطن ،سياتل
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الفريق التنفيذي

األستاذ /فيصل عبدالله العمران

األستاذ /بدر أحمد عالف

األستاذ /سلمان بدر الفغم

األستاذة /منيرة صالح السويداني

الرئيس التنفيذي

األستاذ /محمد العلي

األستاذ /محمد القرينيس

األستاذ /محمد بامقا

النائب األعلى لرئيس أرامكو للشؤون
(سابقا) ،وعضو سابق في عدة
المالية
ً
لجان تنفيذية في الشركة.

حاليا منصب رئيس صناديق
يشغل ً
األسهم المحلية والدخل الثابت في
شركة االستثمارات الرائدة ،باإلضافة
إلى أنه عضو مجلس إدارة عدة شراكت
مدرجة وغير مدرجة .وقد نجح قبل توليه
منصبه الحالي في العديد من مناصب
إدارة االستثمار في بنك إتش إس بي
سي وشركة األهلي اكبيتال وشركة
جدوى لالستثمار.

حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي
يشغل ً
بالخطوط الجوية العربية السعودية،
وهو كذلك عضو مجلس إدارة االتحاد
السعودي لألمن السيبراني والبرمجة
والدرونز .كما شغل في السابق منصب
المدير التنفيذي لشركة أكسنتشر بالشرق
عاما لتقنية
األوسط ،وعمل
مديرا ً
ً
المعلومات في شركة سابك.

عضو مجلس اإلدارة

اللجان:
لجنة المراجعة (رئيس) ،لجنة حوكمة
الشراكت ،لجنة المخاطر
عضو مجلس إدارة البنك منذ:
 01يوليو 2014
المؤهالت العلمية واألاكديمية:

•درجة الماجستير في إدارة األعمال
من جامعة دنفر (الواليات المتحدة
األمريكية)
•درجة الباكلوريوس في المحاسبة
من جامعة تكساس في أرلينغتون
(الواليات المتحدة األمريكية)

•برنامج التعليم للمديرين التنفيذيين،
جامعة اكرنيجي ميلون ومركز القيادة
اإلبداعية في جامعة أكسفورد

عضو مجلس اإلدارة

اللجان:
لجنة المخاطر (رئيس)

عضو مجلس اإلدارة

اللجان:
لجنة المراجعة ،لجنة المخاطر ،اللجنة
الشرعية (رئيس)

عضو مجلس إدارة البنك منذ:
 14فبراير 2019

عضو مجلس إدارة البنك منذ:
 14فبراير 2019

المؤهالت العلمية واألاكديمية:

المؤهالت العلمية واألاكديمية:

•درجة الباكلوريوس في الهندسة
الكيميائية من جامعة الكويت
(الكويت).
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نائب الرئيس التنفيذي

•درجة الباكلوريوس في نظم
المعلومات اإلدارية من جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن (المملكة
العربية السعودية)

األستاذ /محمد عبدالعزيز الفريح

مدير عام تقنية المعلومات والعمليات

األستاذ /ماجد عبد الغني فقيه
مدير عام مصرفية الشراكت

األستاذ /سعد عثمان المزروع
مدير عام المصرفية الشخصية

السيد /شاناكر شاتاناثان
رئيس المجموعة المالية

رئيس مجموعة االلتزام

رئيس مجموعة الحوكمة وأمين
سر مجلس اإلدارة

األستاذ /منصور محمد العبياكن
رئيس مجموعة المخاطر

األستاذة /نسرين سعد الدوسري
رئيس مجموعة الموارد البشرية

األستاذ /رااكن خالد الموسى
رئيس إدارة المراجعة الداخلية

األستاذ /ثامر سليمان الحميد
مدير عام الجودة

األستاذ /نايف الحماد

رئيس مجموعة الخزينة واالستثمار
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إطار االستدامة في
GRI 102-16
البنك السعودي لالستثمار

الهوية المؤسسية للبنك
GRI 102-16
السعودي لالستثمار

نهجنا وفلسفتنا

ال يتوقف نجاح البنك في خلق قيمة حقيقية على المدى
القصير والمتوسط والطويل على النجاحات المالية فحسب ،بل
البد من العمل على تحقيق مصالح اكفة فئات أصحاب المصلحة
واألطراف المعنية لدينا.

رؤيتنا
تقديم منتجات وخدمات مالئمة وسهلة للك عميل من
عمالئنا.

محاور تركيز 3

رسالتنا
البشر

تجاه موظفينا
•نقدر األفاكر ،والطموحات ،والمبادرات.
•نمكن موظفينا لتقديم األفضل ،وما هو فوق
المتوقع.
•نقدر المساهمات الفردية وندعم تطويرها.
حلوال ذكية.
•نعزز روح الفريق ،كي نقدم
ً
جميعا ً

الحفظ (حماية البيئة)

يعمل البنك السعودي لالستثمار على تعزيز
ميزاته التنافسية من خالل إرساء مبادئ اإلدارة
البيئية في أنشطته الرئيسية ،ومواصلة تطوير
خدماته اإللكترونية وأتمتة عملياته .حيث يسعى
لتحقيق نموذج يحتذى للممارسات البيئية
التنافسية التي تسعى إليها الحكومة السعودية
لما فيه خير وصالح المملكة.
العون (مساعدة اآلخرين)

تجاه العمالء
•نجعل المصرفية سهلة لتالئم لك عميل من عمالئنا.
•نتسم بالمرونة ،والتكيف ،والتجاوب ،لتقديم ما
يالئمهم.
•نستمع لعمالئنا ،نتفهم احتياجاتهم ورغباتهم،
للتحسين والتطوير.

إطارا لالستدامة يقوم
وتحقيقا لهذا الغرض ،وضع البنك
ً
ً
على مبادئ إسالمية خمسة تمزج المسؤوليات التجارية للبنك
مع مسؤولياتنا االجتماعية والبيئية .وتعكس هذه المبادئ
اإلسالمية الرفيعة قيم الحوكمة الرشيدة ،واإلدارة المسؤولة،
ويجري تبنيها عبر اكفة المستويات المؤسسية للبنك ،حيث تم
تلكيف لك إدارة بترجمة لك ركيزة من راكئز إطار االستدامة إلى
أهداف مجتمعية وبيئية وتجارية قابلة للقياس تراعي صالح
البشر والكوكب والتزامات تحقيق األرباح.

ال يقاس العون في البنك السعودي لالستثمار
أيضا
بمقدار المال الذي يستثمره فحسب ،بل ً
بمدى قوة التأثير الذي يحدثه هذا االستثمار.
وسيعمل البنك على تركيز استثماراته في مجاالت
يستطيع فيها المساهمة بالمال واألدوات
والخبرات.
النمو (التطوير)

األرباح

نسعى إلى تحقيق نتائج مالية قوية لمساهمينا
من خالل تطبيق استراتيجيتنا للنمو ،في الوقت
الذي نحرص فيه على اتباع منهجية مدروسة
لضمان االستقرار المالي.

الرعاية (القوى العاملة)

سيكون البنك السعودي لالستثمار أكثر وجهات
تفضياًل وجاذبية ،نظرا لشفافيته المطلقة
العمل
ً
والتزامه بتحمل المسؤوليات التي أخذها على
عاتقه تجاه موظفيه ومجتمعه.

قيمنا
•سياسة الباب المفتوح
•التصرف َكم َّاَّلك
ُ
•التعاون
•الشفافية
•االهتمام بالتفاصيل
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الكوكب

التلكيف (المسؤولية)

يسعى البنك السعودي لالستثمار إلى تكريس
ماكنته لدى العمالء والمستثمرين والموظفين
التزاما بمعايير
والمجتمع أككثر البنوك أصالة
ً
تحماًل للمسؤولية في
النزاهة والقيم األخالقية
ً
المملكة.

األثر المجتمعي :تعزيز مساهمة االقتصاد
األخضر منخفض الكربون في الناتج المحلي
اإلجمالي وزيادة عدد الوظائف الخضراء.
األثر المالي والتجاري :تحقيق إيرادات من
استثمارنا في االقتصاد األخضر منخفض الكربون
وتقليل المخاطر على محفظتنا االستثمارية.

األثر المجتمعي :زيادة التمكين االقتصادي وماكفحة
الفقرز
األثر المالي والتجاري :استقطاب شرائح جديدة من
العمالء والتوسع في المجاالت السوقية المناسبة،
وتحقيق نمو في حسابات الودائع تحت الطلب.

األثر المجتمعي :تشجيع توجه الكفاءات الوطنية
نحو مشاريع ريادة األعمال وزيادة مساهمة المنشآت
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج
المحلي اإلجماليز
األثر المالي والتجاري :توسيع قاعدة عمالء المنشآت
الصغيرة والمتوسطة وتطوير عملياتنا وخدماتنا وتقليل
المخاطر االئتمانية التي تواجه عمالئنا من هذه الشريحة.
األثر المجتمعي :زيادة عدد المتطوعين من موظفي
البنك ورفع عدد الساعات المخصصة لألنشطة
التطوعية.

األثر المالي والتجاري :ترسيخ ثقافة التطوع على
مستوى البنك ،والمساهمة في دعم االستراتيجية
الوطنية لتعزيز األنشطة التطوعية في المملكة.

األثر المجتمعي :إثراء ثقافة االدخار وتطوير مهارات
ومعارف اإلدارة المالية لمواطني المملكة.
األثر المالي والتجاري :تطوير عملياتنا وخدماتنا
وتقليل المخاطر االئتمانية التي تواجه عمالئنا من
األفراد ،واجتذاب المزيد من ودائعهم.
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رؤية المملكة
2030

مجتمع حيوي
رؤية المملكة 2030
هي اإلطار الشامل الذي
يحفز تطلعات وسياسات
ّ
تطلعات ،وسياسات،

وخطط المملكة اليوم.
تستند الرؤية إلى ثالثة
محاور :مجتمع حيوي،
واقتصاد مزدهر ،ووطن
طموح .وحيث إن العديد
من أهداف رؤية المملكة
مباشرا
 2030ترتبط ارتباطً ا
ً
بالقطاع أو لها تأثير على
القطاع المالي ،فقد
اضطلع البنك السعودي
لالستثمار بتقديم
مساهمة كبيرة لتحقيق
أهداف هذه الرؤية.
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اقتصاد مزدهر

أهداف الرؤية

مساهمة البنك
السعودي لالستثمار

نحيا وفق مبادئنا االسالمية

المبادئ اإلسالمية للتلكيف ،والنمو،
والرعاية ،والحفظ ،والعون

نسخر طاقاتنا وإماكنياتنا
لخدمة ضيوف الرحمن

تمويل البنية التحتية العامة

نعيش حياة صحية

التشجيع على مفاهيم الحياة الصحية
عبر قنوات التواصل االجتماعي للبنك
بالتعاون مع جميع الجهات المعنية

نطور مدننا

تمويل مشروع البنية التحتية الحضرية

نحقق استدامة بيئية

ال يزال نظام إدارة المباني في البنوك
انخفاضا في استهالك المياه
يسجل
ً
والكهرباء في جميع مباني البنك.

نهتم بأسرنا

التركيز على تحقيق التوازن بين الحياة
الشخصية والعملية

نراعي صحتنا

دعم جهود المملكة نحقق استدامة
بيئية المواطنين والمقيمين في
المملكة العربية السعودية من أجل
االلتزام باإلجراءات االحترازية المعتمدة
لتجاوز جائحة فيروس كورونا.19-

أهداف الرؤية

وطن طموح
مساهمة البنك
السعودي لالستثمار

نتعلم لنعمل

إطالق نظام إدارة التعلم :معارف
البنك السعودي لالستثمار،
لجميع الموظفين لتحسين
مهاراتهم وقدراتهم في
مختلف المجاالت.

ندعم منشآتنا
الناشئة والصغيرة
والمتوسطة واألسر
المنتجة

زيادة تمويل المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

نستقطب الكفاءات
التي نحتاج إليها

تركيز كبير على توظيف
السعوديين الموهوبين

ندعم شراكتنا
الوطنية

االستمرار في شراء الخدمات
من الشراكت المحلية المملوكة
للسعوديين

أهداف الرؤية

مساهمة البنك
السعودي لالستثمار

ننتهج مبدأ الشفافية

مدونة قواعد السلوك
وسياسات اإلبالغ عن
المخالفات في البنك
السعودي لالستثمار

نتفاعل مع الجميع

استخدام جميع قنوات
البنك للتواصل الدوري
مع لك الجهات المعنية
وأصحب المصلحة

نتحمل المسؤولية في
حياتنا

الحفاظ على سالمتنا خالل
جائحة فيروس كورونا

نتحمل المسؤولية في
أعمالنا

السياسات المصرفية
لحماية ذوي العالقة

نتحمل المسؤولية في
مجتمعنا

أنشطة توعية العمالء
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برنامج تطوير القطاع المالي
برنامجا الهادفة إلى لتحقيق الرؤية الوطنية والمصممة لترجمة الرؤية إلى إجراءات ملموسة ،يدعم البنك بشلك
من بين الـ11
ً
خاص برنامج تطوير القطاع المالي والذي يهدف إلى بناء قطاع مالي متنوع وفعال لدعم تنمية االقتصاد الوطني ،وتنويع مصادر
وصواًل إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز مؤسسات القطاع المالي ،وبالتالي
اإليرادات ،وتشجيع االدخار والتمويل واالستثمارات
ً
سلبا على استقرار القطاع المالي.
تطوير السوق المالية السعودية لتصبح سوق رأسمال متطورة دون التأثير
ً
ينسق البنك ويساهم في االلتزامات التالية ضمن برنامج :2025
االلتزامات الخاصة ببرنامج 2025

مساهمة البنك السعودي لالستثمار

زيادة إجمالي أصول القطاع المصرفي

إجمالي أصول البنك:

إلى  3,515مليار ريال

زيادة القيمة السوقية للبورصة إلى

 101.6مليار ريال سعودي

القيمة السوقية للبنك:

 %80.8من الناتج المحلي اإلجمالي

 14.67مليار ريال سعودي

زيادة حجم أدوات الدين إلى %24.1

صكوك تم إصدارها لدعم رأس المال من الشريحة

تمكين االبتاكر الرقمي من خالل إصدار تراخيص
لشراكت التقنية المالية والشراكت األخرى

نقوم بتقديم الدعم أو التعاون للعديد من
الشراكت والمؤسسات المالية المرخصة.

زيادة حصة تمويل المشروعات الصغيرة

قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة كنسبة مئوية من القروض

من الناتج المحلي اإلجمالي

والمتوسطة في البنوك إلى %11

زيادة حصة المعامالت غير النقدية إلى %70

األولى 1.5 :مليار ريال سعودي

بالميزانية العمومية%9.68 :

عدد المعامالت غير النقدية خالل العام :2021

366,544,967

النمو واالبتاكر الرقمي وقطاع الشراكت الصغيرة والمتوسطة هي محاور رئيسية ضمن استراتيجية البنك.
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بيئتنا التشغيلية
المتغيرة

1.5

النسبة المئوية

1.0
0.5
0.0

العالم

اإلقتصادات
المتقدمة

النصف األول 2021

األسواق الناشئة
واإلقتصادات النامية

الربع الثالث 2021

الشلك .2أ مؤشرات أسواق األسهم
المؤشر 1 = 100 ،يناير2021 ،

ديسمبر 2021

نوفمبر 2021

أكتوبر 2021

سبتمبر 2021

أغسطس 2021

يوليو 2021

يونيو 2021

مايو 2021

أبريل 2021

مارس 2021

فبراير 2021

النقص الحاد في أشباه الموصالت والمكونات اإللكترونية ،ما
يؤكد أن الجائحة لم تنته تداعياتها بعد.

المملكة العربية السعودية :عوامل االقتصادي
اللكي
بصفتها أحد أكبر مصدري النفط في العالم ،تضررت
المملكة بشدة من انخفاض أسعار النفط في السنوات
األخيرة ،ودخلت مرحلة من الركود في عام .2020
وفي تحول سار ،حققت المملكة العربية السعودية
نموا في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %2.8على
ً
خلفية تعافي األسواق الدولية من تداعيات الجائحة،
وارتفاع أسعار النفط ،ونمو قطاع الطاقة غير النفطي.

أيضا ،تتزايد ضغوط التلكفة في
وفي ظل ارتفاع الطلب العالمي ً
أسواق السلع (خاصة الطاقة والغذاء) .ومن المرجح أن يستمر
ارتفاع معدالت التضخم على مستوى العالم خالل العام 2022
وربما حتى العام  ،2023مع استمرار االضطرابات في سالسل
التوريد .وتتجه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم نحو تبني
تيسيرا ،بما في ذلك رفع أسعار الفائدة،
سياسات نقدية أقل
ً
لمواجهة التضخم.

متفائاًل في الوقت
ومع ذلك ،ال يبدو القطاع الخاص
ً
فوفقا آلخر تحديث لمؤشر مديري المشتريات
الراهن.
ً
( )PMIالصادر عن مؤسسة “أي إتش إس ماركت”،
فقد تراجعت معنويات األعمال إلى أدنى مستوى لها
شهرا في ديسمبر حيث أوقفت الشراكت
في 18
ً
الخاصة الطلبيات الجديدة وتباطأت عمليات التوظيف
نظرا لألثر المجتمع للمخاوف بشأن تداعيات الجائحة
– ً

األسواق الناشئة واإلقتصادات النامية
اإلقتصادات المتقدمة

المصدر :البنك الدولي
وعلى الرغم من المخاطر الناتجة عن المتحور أوميكرون وما
تاله من سالالت متحورة أخرى لفيروس كورونا المستجد ،فإن
التوقعات على المدى القريب لالقتصاد العالمي تبقى واعدة،
حيث من المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي اإلجمالي في
االرتفاع في عام  ،2022بدعم أساسي من عمليات التوسع
المستمرة في الواليات المتحدة وآسيا .وحسب توقعات واكلة
التصنيف االئتماني “فيتش” فإن الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي سينمو بنسبة  %5.7خالل العام  .2021ومع ذلك،
فقد تم تخفيض التوقعات االقتصادية للواليات المتحدة واليابان
وألمانيا في سبتمبر  2021عقب االضطرابات التي شهدها
اإلنتاج الصناعي بسبب تداعيات الجائحة ،والمتمثلة في أزمة
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تسبب النزاع الروسي  -األوكراني في ارتفاع أسعار
النفط إلى مستويات قياسية جديدة ،بعدما اكن من
المتوقع أن تنخفض أسعار النفط في عام  ،2022في
أعقاب انتهاء تخفيضات إنتاج “أوبك بلس” التي اكن
من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في المعروض وبالتالي
تراجع األسعار.
وفي حين لم تتضح بعد المدة التي يحتمل أن يستمر
فيها النزاع في أوكرانيا أو اآلثار طويلة المدى على
القطاع ،فإن دول مجلس التعاون الخليجي ،التي تتبع
استراتيجيات التنويع التي تدعم االقتصاد غير النفطي،
مرشحة لإلستفادة من زيادة االستقرار ،بغض النظر عن
أسعار النفط على المدى الطويل.

يناير 2021

االقتصاد العالمي
قويا
يشهد االقتصاد العالمي
تعافيا ً
ً
ولكن غير متاكفئ من تداعيات جائحة
فيروس كورونا ،19-حيث يتركز النمو
في عدد قليل من االقتصادات الكبرى،
مع تأخر معظم دول األسواق الناشئة
واالقتصادات النامية .وفي البلدان
منخفضة الدخل ،حيث تسبب تداعيات
الجائحة في ضياع المكتسبات السابقة
فضاًل عن
في جهود الحد من الفقر،
ً
تفاقم انعدام األمن الغذائي والتحديات
األخرى طويلة األمد .ويصعب على
صانعي السياسات في دول األسواق
الناشئة واالقتصادات النامية الحفاظ
على التوازن بين سعيهم إلى تعزيز
االنتعاش االقتصادي والحفاظ على
استقرار األسعار واالستدامة المالية.

الشلك .1أ نمو الناتج المحلي اإلجمالي بصورة فصلية

اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي
في ظل انخفاض الناتج االقتصادي المرتبط بالطاقة،
انخفض الناتج المحلي اإلجمالي العام بنسبة %4.8
خالل العام  .2020أما بالنسبة لعام  ،2021فمن
المتوقع أن تساعد المساهمة األقوى من الناتج
المحلي اإلجمالي غير المرتبط بالطاقة في نمو إجمالي
الناتج المحلي بنسبة  ،%3.5في حين أن عودة الطلب
العالمي على النفط من شأنها أن تعزز نمو الناتج
المحلي اإلجمالي للعام  2022إلى .%5.5

والمخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة قوة المنافسة
في السوق .ومع ذلك ،فمن المتوقع أن تتحسن
معنويات األعمال حسب مدى سرعة زيادة حجم
األعمال التجارية الدولية ونمو األعمال التجارية المحلية
ووفقا للموازنة العامة للمملكة للعام
الجديدة.
ً
 ،2022فمن المتوقع أن يحقق االقتصاد الوطني
فائضا في الميزانية ألول مرة منذ ما يقرب من عشر
ً
سنوات ،مع توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج
المحلي اإلجمالي بنسبة  .%4.8وستواصل المملكة
العربية السعودية إدارة إنتاج النفط بعناية بما يتماشى
مع الطلب الدولي ،مع دعم القطاعات غير النفطية
لتحقيق نمو طويل األجل.
البيئة التنظيمية
اًك
لحسن الحظ ،تمتلك المملكة العربية السعودية بن ً
مركزيا يتسم بالمرونة وامتالك رؤية مستقبلية ،ما
ً
يساعد القطاع المصرفي على تحقيق االستدامة
من خالل سياسات ولوائح مواكبة للظروف المحيطة.
فعقب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ،أطلق
البنك المركزي السعودي عدة حزم تحفيزية لدعم
البنوك في المملكة .في الوقت ذاته ،يقوم البنك
أيضا بتقديم الدعم لقطاعي
المركزي السعودي ً
التكنولوجيا المالية والخدمات البنكية الرقمية في إطار
تنفيذ رؤية المملكة .2030
تبقى ماكفحة غسل األموال وتمويل ماكفحة اإلرهاب
ضمن أبرز أولويات القطاع المصرفي ،بما يتماشى مع
متطلبات مجموعة العمل المالي ( .)FATFوقد أتاحت
ظروف الجائحة فرصة مميزة للجمع بين المتطلبات
الخاصة بمبدأ “اعرف عميلك” وإجراءات فتح حسابات
رقميا.
العمالء الجدد
ً
أيضا تقييم إجراءات فتح حسابات العمالء
يجب ً
الجدد وجمع البيانات الخاصة لدينا بعناية للتأكد من
مطابقتها لبنود االتفاقية الحكومية الدولية بين
المملكة العربية السعودية والحكومة األمريكية
في إطار قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية
(فاتاك) واتفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )OECDمتعددة األطراف بشأن المساعدة اإلدارية
المتبادلة في المسائل الضريبية.
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أما على الصعيد العالمي ،فإن هناك زيادة في إصدار
القواعد التنظيمية الخاصة بالفواتير اإللكترونية حيث
تحاول الحكومات الحد من عمليات إخفاء المعامالت
التجارية .وفي المملكة العربية السعودية ،أصدرت
هيئة الزاكة والضريبة والجمارك لوائح جديدة للفواتير
اإللكترونية بتاريخ  4ديسمبر  ،2021والتي من شأنها
تحسين كفاءة إجراءات تقديم اإلقرارات الضريبية
وااللتزام الضريبي.
كما أن هناك اتجاه عالمي آخر يتمثل في االبتعاد عن
استخدام سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) بحلول
 31ديسمبر  ،2021حيث تفضل الجهات التنظيمية
األسعار المحددة بناء على بيانات المعامالت الفعلية.
ً
ويعتبر التحول عملية واسعة النطاق تؤثر على البنوك
بشلك خاص .وقد قام البنك السعودي لالستثمار
بالفعل بالتحول إلى سعر الفائدة بين البنوك
السعودية (سايبور).
سجلت المملكة العربية السعودية كما في  1مارس
 2022ما يقرب من  744,000حالة إصابة بفيروس
كورونا وحوالي  9,000حالة وفاة .وفيما انخفضت
معدالت اإلصابة بالفيروس بشلك كبير خالل الربع
ارتفاعا
األخير من العام  ،2021شهدت المملكة
ً
حادا في بداية العام  – 2022نتيجة لظهور المتحور
ً
الجديد أوميكرون .وفي إطار السعي لخفض حاالت
اإلصابة بفيروس كورونا في المملكة ،قامت شركة
الهيئة السعودية للبيانات والذاكء االصطناعي

(سدايا) بتطوير وإطالق تطبيق تولكنا للجوال بالشراكة
مع وزارة الصحة ،لمتابعة حاالت اإلصابة والمخالطة
باإلضافة إلى سجل اإلصابات وحالة التطعيم لألفراد.
وقد اكنت لجائحة كورونا نتيجة إيجابية تمثلت في
تحقيق مستوى غير مسبوق من التعاون بين
القطاعين العام والخاص ،في لك من المملكة العربية
السعودية وعلى مستوى المنطقة ،حيث اجتمعت
أطراف القطاع المصرفي لمناقشة الحلول الممكنة
للتحديات التي يفرضها الوباء وتبادل المعلومات
والخبرات ،ما ساهم في الدعم الذي قدمه البنك
المركزي السعودي للقطاع المصرفي خالل هذه
الفترة.
المنافسة
يشهد القطاع المصرفي العالمي تغيرات أحدثتها
الثورة الصناعية الرابعة .وتحتاج البنوك إلى التحول
الرقمي لمواكبة التطورات في ظل دخول العديد
من شراكت التقنية المالية إلى السوق وتقديمها
لمنتجات وخدمات مبتكرة ومرنة تم تطويرها للوصول
إلى السوق باستخدام الوسائل التكنولوجية .كما أن
غالبا ما تتحمل تاكليف تشغيلية
شراكت التقنية المالية ً
أقل ،ما يسمح لها بالتنافس مع مؤسسات أكبر من
خالل تقديم أسعار أفضل للخدمات.

في المملكة العربية السعودية ،ترحب رؤية المملكة
 2030بهذا االتجاه وتلتزم بدعم شراكت التقنية
المالية ،حيث أصدر البنك المركزي السعودي القواعد
التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ()PSPR
لشراكت التقنية المالية األجنبية ،كما أصدر إرشادات
جديدة لمنح التراخيص للبنوك الرقمية فقط .واستجابة
لذلك ،تقوم البنوك باالستثمار في شراكت التقنية
المالية وبناء شرااكت معها ،مع السعي إلى التحول
الرقمي وتقديم المزيد من المنتجات والخدمات
الرقمية للعمالء.
اتجاهات المستهلكين
تبلغ نسبة مستخدمي اإلنترنت  %96من إجمالي
ساكن المملكة العربية السعودية البالغ عددهم
 35مليون نسمة  -وهي واحدة من أعلى معدالت
انتشار الهواتف الذكية في العالم .كما أن التكوين
الساكني شبابي إلى حد ما – حيث إن  %25من
عاما .لذلك
مواطني المملكة تقل أعمارهم عن ً 14
ليس من المستغرب أن عملية التحول الرقمي آخذة
في االرتفاع ،حيث يدفعها وجود الشباب الملم
فضاًل عن القيود التي فرضتها
باستخدام التكنولوجيا
ً
الجائحة على تقديم الخدمات البنكية المباشرة لألفراد
والشراكت.
في الوقت ذاته ،فإنه من المتوقع أن ينمو سوق
التجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة %20
تقريبا خالل العام  ،2022ومع تحول قوي نحو تقديم
ً
خدمات التجزئة عبر اإلنترنت ،فمن المتوقع أن تتضاعف
قيمة التجارة اإللكترونية.

لك هذه العوامل تصب في مصلحة البنوك التي
تتسم بالمرونة والتطور الرقمي بما يكفي لالستفادة
من التحوالت التي يشهدها السوق.
عالقاتنا الرئيسية
يلتزم البنك السعودي لالستثمار بحماية مصالح أصحاب
المصلحة بموجب أنظمة ولوائح المملكة العربية
السعودية ،بما في ذلك:
GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

•أحاكم نظام الشراكت السعودية
•التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي
السعودي
•قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق
المالية
ومع ذلك ،فإن الحفاظ على عالقات جيدة مع أصحاب
المصلحة يتجاوز كونه مجرد التزام تنظيمي – لكنه
ايضا واجب أخالقي ومالي ،حيث يؤثر أصحاب المصلحة
ً
تماما كما
لدينا على قدرتنا على االستمرار والنجاح،
ً
نؤثر في البيئة التي نعيش ونعمل فيها .لذلك من
المهم بالنسبة لنا الحفاظ على عالقات مشتركة
جيدة معهم ،حيث تمثل هذه العالقات ثروات قيمة
تحدد أداءنا كمؤسسة:

اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
اﻟﺼﻔﺤﺔ
84
اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺼﻔﺤﺔ 86

ﺷﺮﺎﻛء اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺼﻔﺤﺔ 104

ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺴﻌﻮدي
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺼﻔﺤﺔ 78

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
اﻟﺼﻔﺤﺔ 96

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺼﻔﺤﺔ 108

مصادر:
https://datareportal.com/reports/digital-2022-saudi-arabia
/https://www.statista.com/statistics/262478/age-structure-in-saudi-arabia
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نموذج العمل
المستدام
في سياق بيئة التشغيل واالستراتيجيات ،يقوم البنك بتحويل الموارد الملموسة وغير الملموسة إلى مخرجات قابلة للقياس.
تبني هذه العملية عالقات منفعة مشتركة مع أصحاب المصلحة لدى البنك ،كما تخلق قيمة طويلة المدى للك من البنك السعودي
لالستثمار ،واألشخاص الذين يهموننا ،وبيئتنا.
الموارد
رأس المال المالي
مجموع األموال التي تدعم العمليات
التجارية ،بما في ذلك النقدية والقروض
والسلف والذمم المدينة األخرى.

المدخالت
•حقوق الملكية 16.3 :مليار ريال
سعودي ( 15.3 :2020مليار ريال
سعودي)
•رأس مال الدين 81 :مليون ريال
سعودي ( 81 :2020مليون ريال
سعودي)
•التدفقات النقدية لودائع العمالء
 61.5مليار ريال سعودي (:2020
 60.1مليار ريال سعودي)

أنشطة خلق القيمة
الخدمات التي نقدمها
تحسن األداء في وظيفة البنك
األساسية وهي الوساطة المالية:

نقوم بتحسين خدماتنا وحلولنا من
خالل التركيز على ما يلي:

الخدمات البنكية لألفراد

رأس مال المستثمرين
األفراد أو الشراكت أو الكيانات التي تستثمر
رأس المال مع توقع تحقيق عائد.

رأس مال العمالء
األشخاص الذين يتطلعون إلينا لتزويدهم
بالمنتجات والخدمات المبتكرة والمناسبة
التي تلبي احتياجاتهم.

رأس مال الموظفين
كفاءات وقدرات وخبرات موظفينا وكيف
يبتكرون ويتعاونون ويتوافقون مع
أهدافنا.

•توزيعات األرباح النقدية للسهم
 0.7ريال سعودي ( 0.4 :2020ريال
سعودي)
•األسهم المجانية  1:3ارتفاع سعر
السهم

•الموظفون المهرة لخدمة العمالء
•القدرات الرقمية
•تحليالت البيانات
•األتمتة

موظفا دائما (البنك فقط)
•1,353
ً
ً
•فريق القيادة من أصحاب الخبرة
واألخالقيات المهنية
•نظام إدارة التوظيف وعدد
الموظفين
•نظام إدارة األداء
•أدوات للعمل عن بعد
•األتمتة
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المخرجات
كيفية القيام بأعمالنا:

حسابات الودائع مع التركيز على الودائع
والقروض السكنية وقروض السيارات
والبطاقات التي يزيد الطلب عليها

الخدمات البنكية للشراكت
مجموعة من الخدمات البنكية للشراكت
قطاعات الشراكت الكبيرة والشراكت
المتوسطة والمنشآت المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر ،بما في ذلك
التمويل والخدمات االستثمارية والبطاقات
والتمويل العقاري

لخزينة
إدارة تعامالت الصرف األجنبي والسيولة
وإصدارات الصكوك

•التحول الرقمي
•المرونة
•السرعة
•االبتاكر
•التركيز
تستند عملية خلق القيمة لدينا إلى
ما يلي:
حوكمة الشراكت
•قيم وأخالقيات العمل
•اإلشراف على تنفيذ االستراتيجية
•تحديد اإلطار األخالقي
•االمتثال وإدارة المخاطر
•التدقيق

النتائج

•اإليرادات 1,062 :مليون ريال
سعودي ( 980 :2020مليون ريال
سعودي)
•الربح التشغيلي قبل المخصصات:
 1,539مليون ريال سعودي (:2020
 1,678مليون ريال سعودي)
•المصاريف التشغيلية قبل مخصصات
الخسائر االئتمانية والخسائر األخرى:
 1,284مليون ريال سعودي (:2020
 1,214مليون)
•صافي مخصصات الزاكة 206 :مليون
ريال سعودي ( 249 :2020مليون
ريال سعودي)
•توزيعات األرباح التي سيتم توزيعها
للك سهم 0.70 :ريال سعودي
( 0.4 :2020ريال سعودي)
•إجمالي توزيعات األرباح التي سيتم
توزيعها 525 :مليون ريال سعودي

•نمو قاعدة العمالء :2020( 7%
)9%

•نمو عدد الموظفين2% :
•النسبة المئوية للموظفات%24 :
•النسبة المئوية للموظفين
السعوديين%91 :
•الرواتب والمصاريف المتعلقة
بالموظفين 687 :مليون ريال
سعودي ( 672 :2020مليون ريال
سعودي)
•الموظفون المدربون خالل السنة
المالية %40 :21
•نسبة الحركة الوظيفية%1< :
()1% :2020

نقوم بتوظيف رأس المال المالي لالستثمار
في أعمالنا وتنمية ماكنتنا التنافسية في
السوق مع خلق القيمة لمساهمينا.

القيمة المتحققة
•زيادة توزيعات األرباح
•الفوائد المالية طويلة األجل
القيمة المستخلصة
•مجموعة من المستثمرين ذوي الوالء
ممن لديهم نظرة بعيدة المدى
للبنك.

القيمة المستخلصة
•منتجات وخدمات ذات قدرة تنافسية
عالية وقابلة لالستخدام بسهولة.
•زيادة الوصول من خالل القنوات
التقليدية وغير التقليدية
•زيادة ماكسب الكفاءة للعمليات التي
تستهدف العمالء

القيمة المستخلصة
•تقدير قوي للعالمة التجارية
•زيادة قاعدة العمالء
•نمو الحصة السوقية

القيمة المتحققة
•التطوير المهني
•فرص واضحة للترقي الوظيفي
•ثقافة عمل إيجابية ومنتجة

القيمة المستخلصة
•قوى عاملة قادرة ومتفانية
ومعدالت عالية في الحفاظ على
الموظفين
•استقطاب أفضل الكفاءات كجهة
عمل مفضلة
•ماكسب الكفاءة الداخلية
•التنوع والسعودة
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الموارد
رأس مال شراكء األعمال
من خالل عالقاتنا مع شراكء األعمال ،نتوسع
لنغتنم أفضل الخيارات الممكنة لتلبية
احتياجاتنا

رأس المال المؤسسي
الموجودات غير الملموسة التي تحافظ
على جودة منتجاتنا وخدماتنا ،والتي
توفر الميزة التنافسية للبنك ،مثل إجراءات
الحوكمة والعمليات التجارية والتقنيات
المتطورة والسياسات والقيم واألخالقيات.

المدخالت
•عقد الشرااكت مع افضل المؤسسات
•مبادرات بناء العالقات
•اتفاقيات المنفعة المشتركة

•الثقافة المؤسسية وإدارة المشاريع المرنة
•نظم تقنية المعلومات وبنية المشاريع
•إدارة الميزانية العمومية
•تحليالت السوق والبيانات
•مختبر االبتاكر

المخرجات
•نمو البيع المتقاطع مع الشراكت التابعة

النتائج
القيمة المتحققة والمستخلصة

•إيرادات الشراكء من خالل القنوات المصرفية:

إقامة شرااكت للمنفعة المشتركة لزيادة رضا العمالء.

•شهادات األمن السيبرانيISO270001 :
•االستثمار في األمن السيبراني
•حوادث أمن البيانات:
•عروض المنتجات الجديدة:
•بطاقة االسترداد النقدي االئتمانية
•حساب االدخار اإللكتروني
•خدمة إدارة التمويل الشخصي

القيمة المتحققة
•منتجات وخدمات الرائدة في السوق
•زيادة إماكنية الوصول من خالل القنوات التقليدية وغير التقليدية
•الخصوصية وحماية البيانات

•اإليرادات المحققة من الشرااكت:

•القنوات الرقمية الجديدة:
•خدمات البطاقات االئتمانية عبر
اإلنترنت
		
•طريقة المصادقة ذات الرمز المميز
•منصة رفاه

القيمة المستخلصة
•عالمة تجارية جديرة بالثقة تلقى صدى لدى المستهلكين
•الريادة في السوق من خالل القدرات المميزة التي ال يستطيع
المنافسون تقليدها بسهولة
•أنظمة أكثر سالسة تسهل خدمة العمالء بشلك أفضل وتحد من
التدخل اليدوي
•زيادة الوصول من خالل القنوات التقليدية وغير التقليدية

•التصنيفات االئتمانية الدولية (طويلة األجل):
•موديزA3 :
•ستاندرد آند بورزBBB :
•فيتش+BBB :
رأس المال االجتماعي والبيئي
العالقات والتعاون الذي نحافظ عليه
مع مجتمعنا ،والموارد المتجددة وغير
المتجددة التي تدعم استدامتنا على
المدى الطويل.

•ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت المستدامة
•اإلنفاق على المبادرات االجتماعية 3.1 :ريال سعودي ( 10.6 :2020مليون ريال
سعودي)
•إقراض المشاريع الصديقة للبيئة 934 :مليون ريال سعودي ( 990 :2020مليون
ريال سعودي)
•الكهرباء 25,419 :كيلوواط ساعة ()29,807 :2020
•المياه 72,192 :كيلو لتر ()72,192 :2020
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•انبعاثات النطاق )254 :2020( 173 :1
•اإلدارة المسؤولة للنفايات واالنبعاثات
•إقراض المشاريع الصديقة للبيئة%1.59 :
•خفض استخدام الكهرباء 250 :ميغاواط

القيمة المتحققة
•تمكين رؤية المملكة 2030
القيمة المستخلصة
•عالمة تجارية أقوى
•الحفاظ على القبول المجتمعي للبنك
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اإلطار االستراتيجي للبنك

03

تقرير الرئيس
GRI 102-15
التنفيذي
رغم التحديات المفاجئة التي فرضتها جائحة كوفيد  ،19 -اكن
تميز باألداء
2021م عاماً استثنائياً للبنك السعودي لالستثمار ،إذ ّ
المالي القوي والنمو المستمر.
وبينما يتناول هذا التقرير اكفة التفاصيل حول نتائجنا المالية،
وما أظهره بنكنا من مرونة في مواجهة الجائحة ،أود اإلشارة
أن أهم النتائج اإليجابية للبنك؛ شملت تعظيم حقوق
إلى ّ
المساهمين ،وتعزيز مستويات السيولة ،وكفاية رأس المال،
والتي تحققت نتيجة لعدة أسباب ،من أبرزها اعتمادنا على ثالث
راكئز أساسية؛ هي :استراتيجية السنوات الثالث ،ونهج البنك
القائم على االبتاكر والمرونة ،وثقافتنا القائمة على القيم ،مما
ساهم في استقطاب الكفاءات المتميزة.
تمكنا بفضل ذلك من استباق منافسينا في طرح
وقد
ّ
المنتجات الجذابة والخدمات فائقة الجودة؛ كميزة تنافسية كبرى
للبنك السعودي لالستثمار ،نسعى جاهدين للحفاظ عليها
وتطويرها.
استراتيجيتنا

العمران
فيصل بن عبدالله ُ
الرئيس التنفيذي

المضي ُقدماً في تنفيذ استراتيجية الثالث سنوات
عندما شرعنا ألول مرة بتنفيذ استراتيجية الثالث سنوات؛ بداية
التحديات الالحقة التي قد
عام  ،2020لم يكن بإماكننا أبداً توقع
ّ
أن ظروف الجائحة الصعبة على
تواجهنا بفعل كوفيدّ .-19إال ّ
الجميع ،لم تجعلنا نحيد عن مسارنا االستراتيجي ،بل واصلنا التركيز
على أهدافنا وأولوياتنا .وفي عام  2021استثمرنا وقتاً كثيراً
وموارداً كبيرة إلعادة إطالق المشاريع التي حالت ظروف الجائحة
دون تنفيذها .وفي بعض الحاالت ،أعدنا صياغة هذه المشاريع
بما يتماشى مع التحول العالمي الهائل نحو مزيد من الرقمنة.
ويسعدني القول ّإنه بفضل االبتاكر والعمل الجاد للزمالء
ُ
التحديات
تمكنا من تعويض معظم
والزميالت منسوبي البنك،
ّ
ّ
المرحلية التي واجهتنا عام  2020نتيجة لظروف الجائحة،
وأعدنا استراتيجيتنا إلى مسارها المخطط له ،لتحقيق جميع
ِ
النتائج المنشودة وأكثر في عامها األخير .ولعل أهم هذه
تميز واضح للبنك السعودي لالستثمار
النتائج؛ تجلّ ت في تحقيق ُّ
وبداًل من االنخراط في حرب
في سوق تتزايد فيه المنافسة.
ً
أسعار تؤثر على الجودة ،حافظ البنك على ماكنته المتميزة بين
تمكنا من بناء سمعة مرموقة
حيث
المؤسسات المالية األخرى،
ُ
ّ
في األسواق والقطاعات التي نعمل بها.
إذ تركز استراتيجيتنا على تعزيز هذه الميزة من خالل إطالق
حلول مبتكرة تلبي احتياجات العمالء ،أو تخلق طلبات جديدة
مستحدثة لعمالئنا.
تعزيز الرقمنة والقدرة على التكيف واالبتاكر
تميز البنك السعودي لالستثمار منذ فترة طويلة؛ بريادته
ّ
في تقديم الخدمات البنكية الرقمية على مستوى المملكة.
فلطالما اكنت المرونة واالبتاكر والتأثير هي السمات المميزة
معروفا على مستوى
له ،وحتى قبل ظهور الجائحة ،اكن البنك
ً
القطاع المصرفي ،بريادته التكنولوجية وببنيته التحتية لتقنية
المعلومات.
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وقد أتاح لنا هذا األساس المتين إماكنية التركيز على صقل
قدراتنا الرقمية لتعزيز مرونة البنك وقدرته على التكيف ،في
ظل التحول الرقمي المتسارع ،الذي تعيشه مؤخراً أسواق المال
وقطاعات األعمال.
ونحن اآلن على استعداد أكثر ألخذ زمام المبادرة بفضل القدرة
على االستجابة الدقيقة لتغيرات السوق ،والحلول االستباقية
لتلبية الطلبات المتغيرة للعمالء.
وخالل عام  ،2021وسعت الخدمات المصرفية الشخصية
مجموعة منتجاتها من خالل تقديم العديد من العروض الرقمية
المبتكرة ،بينما تواصل مجموعة الخدمات المصرفية للشراكت
ومجموعة الخزينة تقديم خدمات مصممة خصيصاً لعمالئنا من
الشراكت والجهات الحكومية وشبه الحكومية.
ومن دواعي فخرنا على وجه الخصوص ،ما تميزنا به من سرعة
في تقديم الخدمات والمنتجات ،مع الحفاظ على جودتها
وتنافسيتها.
ثقافة أساسها قيمنا ومحورها موظفونا
يتمثل جوهر استراتيجية الثالث سنوات ،في ضمان امتالك البنك
السعودي لالستثمار ،للثقافة المؤسسية الفعالة ،وطاقم من
الموظفين األكثر تميزاً على مستوى القطاع المصرفي.
إن قيمنا الراسخة المطبقة في جميع إدارات البنك تشجع
الموظفين على التصرف كشراكء في اتخاذ القرارات ،كما تنتهج
اإلدارة التنفيذية سياسة الباب المفتوح؛ لذلك فإن فريق
عملنا يتسم بروح التعاون والشفافية واالهتمام بالتفاصيل.
مع السعي الدائم إلى االستماع إلى الموظفين ،وتمكينهم
من المساهمة ،وماكفأتهم بشلك ينسجم مع جهودهم
ومبادراتهم ،وتأهيلهم للتقدم في مساراتهم الوظيفية
وتحقيق تطلعاتهم.
المخاطر والفرص الجوهرية
مث َل تحليل األوضاع االقتصادية وفهم سلوك المستهلكين
ّ
فإن األزمات الكبرى دائماً ما
التحدي األكبر خالل الجائحة ،ومع ذلك ّ
تجلب الفرص كما تجلب المخاطر.
وتتمثل المخاطر األساسية للبنك في الوقت الحالي في
االستقرار االقتصادي العالمي ،واالمتثال للتشريعات الجديدة،
وارتفاع مستوى تطلعات العمالء ،مع تعزيز الحماية ضد مخاطر
الجرائم اإللكترونية العالمية المتزايدة .وتجلب هذه المخاطر
معها مجموعة من الفرص التي تدعم رؤية المملكة 2030
نحو تطوير االقتصاد وتنويعه وتخفيف االعتماد على النفط،
مما شجع البنك على التركيز بشلك أكبر على القطاعات األخرى.
لزاما علينا في ظل التوجه العالمي للعمل وإجراء
كما اكن ً
العمليات المصرفية عن بعد ،التركيز على الرقمنة واألتمتة ،األمر
الذي برزت ثماره اإليجابية بالفعل في نتائجنا المالية.
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وليس لدي أدنى شك في أننا سنأخذ بعين االعتبار عند صياغة
الخطة االستراتيجية القادمة للبنك ،المخاطر والفرص التي
ستظهر خالل هذه الفترة التي نقترب فيها بمشيئة الله من
طي صفحة الجائحة بوصفها خطراً عالمياً .
نظرة مستقبلية
من المؤكد أن التطور السريع لألنظمة المصرفية العالمية خالل
العام الماضي سيستمر بخطى حثيثة في المستقبل.
سهم بإذن الله المزايا التنافسية للبنك السعودي
وست ِ
ُ
لالستثمار؛ التي مكنتنا من ترسيخ هذه الماكنة المرموقة في
السنة المالية الماضية ،في تمكين البنك من سرعة التعرف على
هذه الفرص واغتنامها.
وذلك في ظل ما لدى البنك من مشاريع ابتاكر قوية من شأنها
الحفاظ على ريادته في هذا المجال.

ُ
عرب عن عميق امتناني ألعضاء مجلس اإلدارة على
كما أ ِ
ما يقدمونه لإلدارة التنفيذية باستمرار من دعم وتمكين
وتوجيهات قيمة.
وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى البنك المركزي السعودي
لقيادته وتوجيه دفة القطاع المالي بحكمة وبصيرة إبان
التحديات التي نتجت جراء جائحة كورونا.
ونحن على ثقة بأن األسس الراسخة التي أرست دعائمها
حكومتنا الرشيدة على مدى األعوام الماضية ستشلك قاعدة
قوية ترتكز عليها المملكة في مسيرتها نحو تحقيق أهداف
رؤية  2030الطموحة بتوفيق الله.
.

شكر وتقدير
أود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع مساهمينا
في الختام ّ
لدعمهم المستمر خالل مسيرة البنك السعودي لالستثمار .كما
بشكر خاص لموظفينا لما يتحلون به من أخالقيات مهنية
أتوجه
ٍ
وتفان من أجل تقدم ونجاح مؤسستهم،
راسخة وإخالص
ٍ
وخدمة مجتمعهم.
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المخاطر والفرص الجوهرية
GRI 102-46
بالنسبة للبنك

نطبق مبدأ األهمية النسبية عند تقييم المعلومات التي ينبغي تضمينها في
تقريرنا المتاكمل .ونحن نركز على تلك المسائل والفرص والتحديات التي لها تأثير
مستداما يقدم باستمرار قيمة
عماًل
جوهري على البنك وقدرته على أن يكون
ً
ً
للمساهمين وأصحاب المصلحة الرئيسيين .يحدد التفاعل بين المسائل الجوهرية
ونموذج العمل واالستراتيجية نجاحنا على المدى القصير والمتوسط والطويل.

نهج اإلدارة
يحدد البنك المواضيع التي لها أكبر تأثير على عملية تحقيق القيمة من خالل عملية متعددة الخطوات:

التحديد
إجراء التحليل السداسي للعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ( )PESTELللمسائل
الجوهرية المحتملة ،المصنفة حسب مجموعة أصحاب المصلحة التي اكن لها أكبر تأثير عليها.

التقييم
تحديد المواضيع التي اكن لها أكبر أثر على أصحاب المصلحة و/أو البنك السعودي لالستثمار.

ترتيب األولويات
وفقا لصلته بالبنك السعودي لالستثمار أو الجهة المعنية ،إلى جانب
تقييم درجة األهمية المادية للموضوع
ً
درجة احتمالية حدوثه وحجم تأثيره.

التطبيق
دمج نتائج تحليل األهمية النسبية في صياغة استراتيجيات البنك والضرورات االستراتيجية.
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أيضا كيفية
تستجيب الخطة االستراتيجية للمواضيع الجوهرية ،لكنها تحدد ً
دلياًل
التعامل معها .وتكون درجة األهمية النسبية للمخاطر أو الفرص
ً
لتخصيص الموارد ،ويتم تعيين المسؤولية عن لك موضوع لرؤساء الوحدات
الوظيفية حسب االقتضاء .وقد وضع البنك العديد من السياسات المتعلقة
بالمواضيع الجوهرية لتوجيه موظفيه في أداء واجباتهم.

أبرز المخاطر والفرص الجوهرية بالنسبة للبنك لعام 2021

GRI 102-15, 102-47

بيئة االقتصاد اللكي المتغيرة
الفرص

المخاطر
 – R1التباطؤ االقتصادي وعدم االستقرار
 – R2زيادة متطلبات الحوكمة والمساءلة

 – O1توجه رؤية المملكة  2030نحو دعم
الشراكت والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
 – O2زيادة القوة الشرائية في السوق
 – O3تركيز رؤية المملكة  2030على تنويع االقتصاد،
مع زيادة متوقعة في اإليرادات غير النفطية

يخضع البنك لعوامل بيئية خارجية خارجة عن إرادتنا
فرصا
غالبا ما تشلك
خطرا ،لكنها قد توفر ً
ً
والتي ً
كذلك.
شهدت المملكة العربية السعودية تقلبات
اقتصادية نتجت عن انخفاض أسعار النفط وتفاقمت
نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد
ً
ُ
“كوفيد .”19-يؤثر التباطؤ االقتصادي على القطاع
المصرفي من خالل انخفاض اإلنفاق االستهالكي،
وانخفاض أسعار الفائدة ،وزيادة المنافسة في
وسعيا منها لعزل االقتصاد عن الصدمات
التسعير.
ً
المرتبطة بأسعار النفط ،تركز حكومة المملكة العربية
السعودية بشدة على تنويع االقتصاد أكحد أهداف
رؤية المملكة  .2030ومن المتوقع أن يعزز ذلك
اإليرادات غير النفطية ،مما يوفر االستقرار لالقتصاد
ويعود بالفوائد على القطاع المصرفي .وفي الوقت
الحالي ،مع ارتفاع أسعار النفط ،تتحسن الفرص
االقتصادية أمام المملكة .وسيؤدي ذلك إلى تعزيز
القدرة الشرائية للمستهلكين.

أيضا تعزيز نمو ومساهمة
تتضمن استراتيجية التنويع ً
جزئيا من
قطاع الشراكت الصغيرة والمتوسطةً ،
خالل السوق الموازية “نمو” التي توفر للشراكت
الصغيرة والمتوسطة وسيلة تمويل حتى تصبح
مؤهلة لالنتقال إلى منصة السوق الرئيسية في
“تداول السعودية” .ويعد نمو سوق الشراكت
الصغيرة والمتوسطة فرصة كبيرة للبنوك القادرة
على االستفادة من هذه السوق من خالل المنتجات
والخدمات التي تركز على الشراكت الصغيرة
والمتوسطة.
وفي الوقت نفسه ،يشعر المستثمرون والحكومات
في جميع أنحاء العالم بقلق متزايد حيال الممارسات
المالية الخاطئة .كما تؤثر ضغوط ماكفحة االحتيال
تحديدا،
وماكفحة اإلرهاب على القطاع المصرفي
ً
باعتبارها قنوات لألموال غير المشروعة أو لتمويل
األنشطة غير القانونية .كما تتسارع وتيرة التركيز على
فضاًل عن الحوكمة
زيادة األثر البيئي واالجتماعي،
ً
التي يمكن االعتماد عليها .وتقع على عاتق لك
مؤسسة مسؤولية المحافظة على امتثالها
لالحتفاظ بقبولها المجتمعي ورخصتها القانونية
لمزاولة أعمالها.
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توقعات العمالء المتغيرة
المخاطر

الرقمنة واألتمتة
الفرص

 – R3زيادة توقعات العمالء

المخاطر

 – O4المحافظة على مستويات مرتفعة من رضا العمالء
 – O5االلتزام بالمبادئ المصرفية اإلسالمية

نظرا لزيادة تنافسية السوق مع دخول
ً
شراكت التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية،
تمييزا ،ويحتاجون إلى
يصبح العمالء أكثر
ً
خدمة أفضل مع مجموعة منتجات أكبر
ومزايا أكثر .ومع ذلك ،فإن البنوك التي
يمكنها التنافس على مجموعة المنتجات
الفريدة وجودة الخدمات وإماكنية الوصول
بداًل من السعر ،مهيأة للحصول
الرقمي،
ً
على حصة في السوق عندما ينمو
االقتصاد.

ال يقتصر االلتزام بالمبادئ المصرفية
اإلسالمية على مواءمة البنك مع األجندة
الوطنية فحسب ،بل يتيح كذلك الوصول
إلى سوق متخصصة.

 – R6تهديدات األمن اإللكتروني “السيبراني”
خصوصا
 – R7الشراكت الجديدة في السوق،
ً
شراكت التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية

تدخل العديد من شراكت التكنولوجيا
وغالبا ما
المالية والبنوك الرقمية السوق
ً
يجعلها حجمها األصغر أكثر مرونة ،بينما
تمنحها النفقات العامة المنخفضة ميزة
على البنوك األكبر.
أيضا بفرص هائلة.
ومع ذلك ،تأتي الرقمنة ً
ويسعى البنك لالستفادة من األتمتة،
بما في ذلك من خالل روبوتات الذاكء
االصطناعي ،والحوسبة السحابية ،مما
يسهم في خلق بيئة مرنة وأكثر فعالية
من حيث التلكفة .فهي تتيح لنا خدمة
بشلك أفضل من خالل المنتجات
عمالئنا
ٍ
المبتكرة والخدمات الرقمية ،مثل فتح
إلكترونيا والوصول إلى
الحسابات الجديدة
ً
خدماتهم المصرفية عبر اإلنترنت في أي
ماكن .وقد تفتح البلوك تشين ،التي قد
تهديدا للنموذج المصرفي والنظام
تشلك
ً

الفرص

 – R4انخفاض مستوى رضا الموظفين وقلة
مشاركتهم
 – R5اإلصابة بفيروس كورونا المستجد
ُ
“كوفيد”19-

 – O6رضا الموظفين ومشاركتهم
 – O7تدريب الموظفين
 – O8تاكفؤ الفرص وماكفحة التمييز
 – O9العمل عن ُبعد

يمكن أن تكون مشاركة الموظف مخاطرة وفرصة في
نفس الوقت .تخاطر المؤسسات التي تتعامل مع
الموظفين بشلك سيء بالتهميش وفقدان الوصول
إلى أفضل المهارات المعروضة في سوق العمل.
وبالنسبة لتلك المؤسسات التي يمكنها الحفاظ على
مستويات عالية من الرضا والمشاركة ،تشمل الماكسب
التي يمكن أن تحققها مستويات أعلى من اإلنتاجية
واالبتاكر وتماسك الفريق ،إلى جانب زيادة معدل بقاء
الموظفين وبناء ثقافة عمل تجذب أفضل المواهب
والكفاءات.
يسهم تدريب الموظفين في زيادة مستوى الرضا
بينهم .كما تساهم القوة العاملة عالية المهارة
بشلك مباشر في نمو المؤسسات ،حيث تلعب
ٍ
بشلك خاص في
دورا مهما
المهارات الشخصية
ٍ
ً
ً
اكتساب العمالء واالحتفاظ بهم.
كما يزيد تاكفؤ الفرص ،بصرف النظر عن العرق أو
النوع أو الدين ،من والء الموظفين .فالموظفون
الذين يشعرون باألمان للتعبير عن أفاكرهم وآرائهم
يضيفون إلى مرونة المؤسسة وابتاكرها.

 | 50البنك السعودي لالستثمار | التقرير المتاكمل 2021

 – O10الخدمات البنكية الرقمية
 – O11االبتاكر وتطوير المنتجات
 – O12الحوسبة السحابية
 – O13األتمتة
 – O14تقنية البلوك تشين

يتميز القطاع المصرفي بالرقمنة.

رضا الموظفين ومشاركتهم
المخاطر

الفرص

تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد”19-
ُ
في تعطيل العمليات في جميع أنحاء العالم .واكنت
األولوية األولى لنا في البنك السعودي لالستثمار
هي الحفاظ على سالمة القوة العاملة لدينا وقمنا
وفقا لذلك.
بتعديل نموذج العمل والعمليات
ً
كما هو الحال مع العديد من المؤسسات األخرى،
سمحنا لموظفينا بالعمل من المنزل حيثما أمكن
ذلك .وقد نتج عن ذلك كفاءات تشغيلية ووفورات
كبيرة في النفقات .ومع ذلك ،يأتي العمل عن ُبعد
على حساب أشياءٍ أخرى  -حيث تتضاءل المشاركة بين
الموظفين ،ويقل التماسك واالنسجام بين الفريق
وتضعف الثقافة المؤسسية .ويهدف نموذج العمل
المختلط في البنك السعودي لالستثمار إلى تحقيق
التوازن بين اإلنتاجية والمشاركة ورضا الموظفين،
مع الحفاظ على القوة العاملة لدينا في مأمن من
مخاطر الجائحة.

فرصا جديدة لإليرادات إذا
المالي التقليديً ،
بشلك صحيح.
تعامل معها البنك
ٍ
على الجانب اآلخر ،تعتبر معلومات العمالء
الموجودة في قواعد البيانات المصرفية
رئيسيا لمجرمي اإلنترنت والمتسللين.
هدفا
ً
ً
وفي حالة خرق األمن السيبراني ألحد
البنوك ،فقد يؤدي ذلك إلى خسائر مالية
كبيرة ،تتفاقم بفقدان السمعة وثقة
العمالء .ويظل ذلك أحد أكبر التهديدات
التي يواجهها القطاع المصرفي.

المسؤولية االجتماعية
الفرص

المخاطر
 – R8تراجع القبول المجتمعي للبنك

 – O15االستثمار والمشاركة المجتمعية
 – O16الممارسات المؤسسية الصديقة للبيئة
 – O17زيادة الطلب على الخدمات البنكية
المبتكرة وحلول اإلقراض الرقمية

مع تزايد الضغط الدولي على الشراكت الكبيرة
والمؤسسات األخرى لتضمين ممارسات اجتماعية
وبيئية وحوكمة مسؤولة ،تستجيب الشراكت من خالل
دمج لك عنصر من عناصر المحصلة الثالثية للربحية –
األداء المجتمعي واألداء المادي واألداء البيئي  -في
غالبا ما تاكفأ الشراكت
استراتيجياتها وأنشطتهاً .
وبيئيا بثقافة مؤسسية أكثر صحة
اجتماعيا
المسؤولة
ً
ً
فضاًل عن االستدامة طويلة
وقوة عاملة أكثر والء،
ً
ً

األجل .وفي القطاع المصرفي ،ياكفئ الطلب المتزايد
على حلول اإلقراض الرقمية المؤسسات المالية على
حماية البيئة مع إضافة قيمة للمساهمين .فالشراكت
بشلك واضح بهدف تحقيق األرباح فقط،
التي تعمل
ٍ
ستفقد حتما قبولها المجتمعي .تبحث المجتمعات
ً
والعمالء والموظفون في هذه األيام عن المؤسسات
التي تعكس قيمها االجتماعية والبيئية.
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مصفوفة األهمية
النسبية
الفرص المراد اغتنامها

O9, O14

O4, O7, O11

معتدل

األهمية بالنسبة ألصحاب المصلحة

مرتفع للغاية
مرتفع

O2, O8, O15,
O16, O17

O1, O3, 05,
O6, O10

O12, O13

معتدل

مرتفع للغاية

مرتفع
األهمية بالنسبة للبنك
السعودي لالستثمار

 O1توجه رؤية المملكة  2030نحو دعم الشراكت والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة
 O2تركيز رؤية المملكة  2030على تنويع االقتصاد ،مع زيادة
متوقعة في اإليرادات غير النفطية
 O3زيادة القوة الشرائية في السوق
 O4المحافظة على مستويات مرتفعة من رضا العمالء
 O5االلتزام بالمبادئ المصرفية اإلسالمية
 O6رضا الموظفين ومشاركتهم
 O7تدريب الموظفين
 O8تاكفؤ الفرص وماكفحة التمييز
 O9العمل عن ُبعد
 O10الخدمات البنكية الرقمية
 O11االبتاكر وتطوير المنتجات
 O12الحوسبة السحابية
 O13األتمتة
 O14تقنية البلوك تشين
 O15االستثمار والمشاركة المجتمعية
 O16الممارسات المؤسسية الصديقة للبيئة
 O17زيادة الطلب على الخدمات البنكية المبتكرة وحلول
اإلقراض الرقمية

المخاطر المراد الحد منها

مرتفع

R4, R7

R3, R6

معتدل

األهمية بالنسبة ألصحاب المصلحة

مرتفع للغاية

R1, R2, R5

 R1التباطؤ االقتصادي وعدم االستقرار
 R2االمتثال لمتطلبات الحوكمة والمساءلة المتزايدة
 R3زيادة توقعات العمالء
 R4اإلجراءات االحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد
ُ
“كوفيد”19-
 R5حقوق اإلنسان والعمال
 R6تهديدات األمن اإللكتروني “السيبراني”
 R7فقدان القبول المجتمعي

معتدل

مرتفع

مرتفع للغاية

األهمية بالنسبة للبنك
السعودي لالستثمار
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اإلطار االستراتيجي
للبنك
يمثل عام  2021العام الثاني الستراتيجية البنك التي تمتد لثالث سنوات .تركز هذه اإلستراتيجية على المرونة  -نقدم منتجات جديدة
إلى السوق بشلك أسرع من خالل تمكين التعاون بين الموظفين وشراكئنا لدفع الكفاءة واإلنتاجية .تهدف استراتيجيتنا على مدى
سنواتها الثالث إلى تحقيق عائدات وربحية طويلة األجل للمساهمين ،مع تمكين البنك من التفوق في األداء على المنافسين.

عوامل التمكين الرئيسية لدعم االستراتيجية
حددنا خمسة عوامل تمكين رئيسية من شأنها أن تدعم تحقيق أهدافنا االستراتيجية.

دعم الشراكت التابعة للبنك

المكونات الرئيسية الستراتيجية السنوات الثالث

إن شراكءنا هم سر نجاحنا .يهدف البنك إلى تعزيز التعاون
ّ
من خالل بيع الحلول والمنتجات اإلضافية واإلحاالت والحوافز
لدفع عجلة نمو األعمال.
المرونة

الرقمنة

تحويل رأس المال البشري

من شأن تطبيق إطار عمل مرن تمكين التعاون الوثيق بين
محورا
وحدات األعمال ووظائف الدعم وتعزيزه .تعتبر المرونة
ً
رئيسيا الستراتيجيتنا ،حيث تساعد البنك على إنجاز دورة أقصر
ً
إلطالق المنتجات ،وتساهم في جذب المواهب واالحتفاظ
بها ،وتعزز الكفاءة واإلنتاجية.

تعمل الرقمنة على تعزيز قدرات البنك ،وتبسيط عملياتنا
الداخلية والتعامل مع العمالء ،بينما تدعم تحليالت البيانات
المتقدمة عملية اتخاذ القرار .وفي عام  ،2021طبقنا خاصية
الجدد وأتمتة المهام
فتح الحسابات الجديدة
إلكترونيا للعمالء ُ
ً
المتكررة.

يعمل البنك على غرس ثقافة الدعم والصراحة لتمكين
الموظفين من التطور والنمو .ومن شأن البرامج التدريبية
التي تركز على المنتجات والعمليات ،والمهارات المطلوبة،
واالبتاكر أن تدعم وتعزز هذه الثقافة .وتزيد اإلدارة الفعالة
للتوظيف وعدد الموظفين من قيمة لك ريال يتم استثماره
في القوة العاملة لدينا ،بينما تفرض إدارة األداء مبدأ
المساءلة.

االبتاكر

محور التركيز

يشجع البنك على غرس ثقافة مبتكرة من خالل مركز االبتاكر
ّ
وتجربة العمالء ،وهو األول من نوعه في السوق ،والذي
يقوم برصد احتياجات العمالء والتشجيع على جمع األفاكر
داخليا وإطالق منتجات مبتكرة .أنشأ البنك مركز االبتاكر وتجربة
ً
العمالء ،والذي يعد حاضنة لألفاكر المبتكرة وتطوير المنتجات.
اعتمد المركز أحدث األدوات والتقنيات وهو األول من نوعه
في السوق ،حيث يقوم بإشراك العمالء كجزء من دورة التطوير
ويضمن دائما وضع آراء العمالء في الحسبان بما يضمن إثراء
ً
تجربتهم.

يضمن تركيز البنك على أن يكون العميل في صميم عملياته أن
نهيئ تجربة استثنائية للعمالء .وقد تم تصميم وحدات أعمالنا
لخدمة أسواق مستهدفة محددة لزيادة الكفاءة والفعالية.

رؤية المملكة 2030

تنمية قدرات االبتاكر

السرعة
يستخدم البنك األتمتة لتحقيق ماكسب في الكفاءة ولتعزيز
تجربة العمالء من خالل تقليل أوقات إنجاز عمليات إصدار
التسهيالت ،وفتح الحسابات ،والصيانة ،والمعامالت.

 | 54البنك السعودي لالستثمار | التقرير المتاكمل 2021

صمم البنك استراتيجيته لدعم برنامج
تطوير القطاع المالي تحت مظلة رؤية
المملكة  .2030ويركز البنك على تحسين
الخدمات البنكية والتحول الرقمي لتحقيق
كفاءة أكبر وتقديم تجارب معززة للعمالء.
تشجع االستراتيجية
ولتحقيق ذلك،
ّ
المعامالت غير النقدية ،وثقافة االدخار،
وتعزيز الثقافة المالية ،وتدعم سوق
اإلساكن من خالل منتجات التمويل العقاري
المخصصة.
للمزيد من المعلومات حول التوافق بين
استراتيجية البنك ورؤية المملكة ،2030
برجاء االطالع على الصفحة .28

محوريا في غرس ثقافة االبتاكر
عنصرا
يعتبر مختبر االبتاكر
ً
ً
في البنك ،من خالل جمع األفاكر من مختلف إدارات البنك .وال
يتم تسجيل هذه األفاكر ونسيانها فحسب ،بل يتم تطويرها
إلى حلول مستهدفة للعمالء.
بناء مؤسسة فعالة
يهدف البنك إلى وضع إطار سريع وفعال التخاذ القرارات
في سبيل خدمة عمالئه .ويساهم تحديد نطاق مسؤولية
واضح ودعم التحول الرقمي للبنك ،والحوكمة الفعالة
واالمتثال للقواعد واللوائح في غرس ثقافة الكفاءة داخل
البنك السعودي لالستثمار.
تعزيز قدرات تقنية المعلومات
خالل تحولنا الرقمي ،تدعم قدرات تقنية المعلومات لدينا
فضاًل عن تبسيط عملياتنا الداخلية
منهجية مرنة وفعالة،
ً
وتعزيزها .ومع زيادة الرقمنة ،تزيد مخاطر اإلنترنت ،ولذلك
فإننا نستثمر بكثافة في األمن السيبراني.
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مراجعة األداء
58

78
84
86

96

104
108

رأس المال المالي

رأس المال المؤسسي

رأس مال المستثمرين
العالقات مع العمالء
رأس المال البشري

رأس مال شراكء األعمال

رأس المال االجتماعي والبيئي

04

رأس المال
المالي
يتألف رأس مال البنك السعودي لالستثمار من الموجودات النقدية التي تشمل ودائع العمالء واألموال المتأتية من األنشطة
يوظفها البنك في تنفيذ عملياته وتقديم منتجاته وخدماته.
االستثمارية وأموال المساهمين ،والتي ّ

األداء المالي

أبرز النتائج المالية لعام :2021
زاد صافي األرباح بنسبة

%8.4

انخفض إجمالي الدخل
التشغيلي بنسبة

%2.8

انخفض إجمالي المصاريف
التشغيلية بنسبة

%6.5

إجمالي الدخل*

إجمالي المصاريف**

ربح العمليات قبل المخصصات

المرونة

االبتاكر

التأثير

يضمن االستقرار المالي والربحية طويلة األجل أن يتمكن البنك
السعودي لالستثمار من تحقيق القيمة اآلن وفي المستقبل.
تمكن الصحة المالية البنك
GRI 103-01, 103-02وعالوة على ذلك،
ّ
السعودي لالستثمار من مشاركة القيمة التي حققها مع
مختلف أصحاب المصلحة :بأن يكون جهة عمل موثوقة ،وفرصة
وملتزما بمسؤوليته في
جذابة على المدى الطويل،
استثمارية ّ
ً
دفع الضرائب ،ومؤسسة وطنية مسؤولة تساعد المجتمعات
على االزدهار .في النهاية ،يساعد خلق القيمة االقتصادية
في الوقت نفسه على تحسين الظروف االقتصادية والبيئية
واالجتماعية للبنك وأصحاب المصلحة المعنيين فيه.

1,539

1,678

1,284

مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى
صافي الدخل

1,062

206

1,214
449
249
980

صافي القروض والسلف

57,803

55,074

االستثمارات في الشراكت الزميلة

884

846

القروض محددة األجل

-

االستثمارات

إجمالي الموجودات
تظل المسؤولية اللكية عن األداء المالي على مستوى
المجموعة على عاتق مدير عام اإلدارة المالية والرئيس التنفيذي
للمجموعة ومجلس اإلدارة تحت قيادة رئيس مجلس اإلدارة.
ويقوم البنك السعودي لالستثمار بتقييم نهج إدارته من خالل
عملية يوجهها مجلس اإلدارة .وتقوم الشركة بمراجعة نتائجها
GRI 103-3
ونشرها في تقارير ربع سنوية وسنوية.

2,823

2,892

271

مخصصات الزاكة وضريبة الدخل***

محاور التركيز لعام :2022

2021
ماليين الرياالت
السعودية

2020
ماليين الرياالت
السعودية

28,842

30,514

101,588

99,885

سندات الديون الثانوية

-

-

حقوق المساهمين

14,801

ودائع العمالء

2,006

61,515

60,144

صكوك الشريحة األولى

1,500

2,000

العائد على متوسط حقوق المساهمين (بالنسبة المئوية)

7.55

كفاية رأس المال (بالنسبة المئوية)

20.84

إجمالي حقوق الملكية

العائد على متوسط الموجودات (بالنسبة المئوية)

حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات (بالنسبة المئوية)

16,301
1.05

16.05

13,331
15,331
7.73
0.98

21.21
15.35

* إجمالي الدخل يشمل إجمالي دخل العمليات باإلضافة إلى الحصة في أرباح الشراكت الزميلة.
** إجمالي المصاريف يشمل إجمالي المصاريف التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة.
*** لم يتم تعديل األعوام السابقة لعام  2018لمراعاة مخصصات الزاكة وضريبة الدخل.
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المركز المالي
النمو في إجمالي الموجودات

 101.6مليار ريال سعودي

حصة موجودات البنك السعودي لالستثمار (بالنسبة المئوية)
(مليون ريال سعودي)
3.4

كما في  31ديسمبر 2021

4.12

4.24

4.22

3.6

( 99,9مليار ريال سعودي للعام )2020

2021

2019

2018

2017

النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي

إجمالي القروض غير العاملة:

كما في  31ديسمبر 2021

 1.1مليار ريال سعودي

( 8,3مليار ريال سعودي للعام )2020

كما في  31ديسمبر 2021

%29

( 1,2مليار ريال سعودي للعام )2020

%0.8

االستثمارات

االستثمارات المصنفة بدرجة استثمار:

 28.8مليار ريال سعودي

%87.84

( 30,5مليار ريال سعودي للعام )2020

( %88.26للعام )2020

كما في  31ديسمبر 2021
%5.57

كما في  31ديسمبر 2021
( 41.2مليار ريال سعودي للعام )2020
%1.6

من إجمالي المحفظة كما في  31ديسمبر 2021

%0.42

إجمالي القروض العاملة:

 57.8مليار ريال سعودي

 58.7مليار ريال سعودي

( 55,1مليار ريال سعودي للعام )2020

( 55,7مليار ريال سعودي للعام )2020

%4.90

57.1
55.1

2021

2020

2019

2018

2017

كما في  31ديسمبر 2021
%5.38

القروض غير العاملة كنسبة مئوية من إجمالي القروض
والسلف:

%1.85

كما في  31ديسمبر 2021
( %2.04للعام )2020

%0.19

إجمالي مخصص خسائر االئتمان:

 2.0مليار ريال سعودي

%3.29

( 1,8مليار ريال سعودي للعام )2020

( %3.09للعام )2020

%1.1

صافي القروض والسلف

كما في  31ديسمبر 2021

57.8

مخصص خسائر االئتمان

كما في  31ديسمبر 2021

صافي القروض والسلف:

59.4

59.6

القروض غير العاملة

 5.9مليار ريال سعودي

المحفظة االستثمارية:

القروض والسلف ،بما في ذلك المنتجات المصرفية
التي ال تقوم على الفوائد

 41.9مليار ريال سعودي

%1.70

2020

القروض والسلف

صافي القروض والسلف على مدى خمس سنوات
(بالمليار ريال سعودي)

من إجمالي القروض

%177.27

من القروض غير العاملة

( %151.45للعام )2020

الضمانات التي تهدف إلى تقليل المخاطر االئتمانية للقروض والسلف

 72.2مليار ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2021

( 50,5مليار ريال سعودي للعام )2020

مقارنة بـ %2.04
بلغت القروض غير العاملة كنسبة مئوية من إجمالي القروض والسلف  %1.85كما في  31ديسمبر ،2021
ً
كما في  31ديسمبر 2020

%43

تشمل الضمانات بشلك أساسي الودائع ألجل والودائع تحت الطلب والودائع النقدية األخرى والضمانات المالية واألسهم المحلية
والدولية والعقارات وغير ذلك من الموجودات.
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ودائع العمالء

ودائع العمالء
(بالمليار ريال سعودي)
69.0

إجمالي ودائع العمالء

 61.5مليار ريال سعودي

إجمالي حقوق الملكية

61.5

63.7

66.9

60.1

( 60,1مليار ريال سعودي للعام )2020
2021

2020

2019

2018

 34.2مليار ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2021

( 34,6مليار ريال سعودي للعام )2020

%1.16

الودائع بعموالت خاصة محملة

 27.3مليار ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2021

( 25,6مليار ريال سعودي للعام )2020

%6.7

القروض محددة األجل

إجمالي القروض محددة األجل

 16.3مليار ريال سعودي

13.4

إجمالي حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات:

إجمالي الودائع:

%55.63

كما في  31ديسمبر 2021

2020

2019

2018

2017

العائد على متوسط حقوق المساهمين (بالنسبة المئوية)

2017

الودائع تحت الطلب والودائع األخرى كنسبة مئوية من

14.8

14.0

2021

الودائع تحت الطلب والودائع األخرى
إجمالي الودائع تحت الطلب والودائع األخرى:

16.3

15.3

كما في  31ديسمبر 2021
( 15,3مليار ريال سعودي للعام )2020
%6.5

كما في  31ديسمبر 2021
%2.33

إجمالي حقوق الملكية

إجمالي حقوق الملكية
(بالمليار ريال سعودي)

%16.04

كما في  31ديسمبر 2021
( %15.32للعام )2020
%0.73

نسبة الرافعة المالية لمساهمي البنك:

6.86

كما في  31ديسمبر 2021
( 7.49للعام )2020

%0.63

( %57.45للعام )2020

%3.16

أسهم الخزينة
أبرم البنك في  14يونيو  2018اتفاقية شراء أسهم مع جي
بي مورغان الدولية للتمويل (جي بي مورغان) بهدف شراء
 56,245,350سهما من أسهم البنك المملوكة لجي بي
ً
سعوديا للسهم الواحد ،أي ما
ريااًل
ً
مورغان مقابل ً 13.50
يعادل  759.3مليون ريال سعودي ،مستثناة من تاكليف
الحقا على جميع
المعامالت والضريبة المقدرة .حصل البنك
ً
الموافقات التنظيمية المطلوبة وتمت الموافقة على شراء
األسهم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي ُعقد
في  16محرم  1440هـ الموافق  26سبتمبر  .2018وفي
 27سبتمبر  ،2018استكمل البنك عملية الشراء ،وبلغ إجمالي
تلكفة شراء أسهم الخزينة ،بما في ذلك تاكليف المعامالت
المقدرة  787.5مليون ريال سعودي.
والضريبة
ّ
وفي  29نوفمبر  ،2018أبرم البنك اتفاقية شراء أسهم مع
بنك ميزوهو المحدود (ميزوهو) لشراء  18,749,860سهما
ً
آخر من أسهم البنك المملوكة لبنك ميزوهو بقيمة 13.50

سعوديا للسهم الواحد ،أي ما يعادل  253.1مليون ريال
ريااًل
ً
ً
سعودي ،مستثناة من تاكليف المعامالت والضريبة المقدرة.
وحصل البنك على جميع الموافقات التنظيمية للشراء وتمت
الموافقة على شراء األسهم في اجتماع الجمعية العمومية
الذي عقد في  21رجب 1440هـ الموافق 28
غير العادية
ُ
مارس  .2019وفي  28مايو  ،2019استكمل البنك عملية
الشراء ،وبلغ إجمالي تلكفة شراء أسهم الخزينة ،بما في ذلك
تاكليف المعامالت  253.5مليون ريال سعودي.
تؤد عمليات شراء األسهم التي بلغ إجمالي تلكفتها
ولم ِ
 1,041.1مليون ريال سعودي إلى خفض رأس مال البنك ،وتم
عرضها كتخفيض في حقوق المساهمين.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2021أصدر البنك جميع
أسهم الخزينة في شلك أسهم حقوق األولوية وطرح األسهم
المتبقية .وبلغ إجمالي المتحصالت من بيع أسهم الخزينة 1.03
مليار ريال سعودي ،مستثناة من تاكليف المعامالت.

0

كما في  31ديسمبر 2021

( 2مليون ريال سعودي للعام )2020

 | 62البنك السعودي لالستثمار | التقرير المتاكمل 2021

التقرير المتاكمل  | 2021البنك السعودي لالستثمار | 63

%1.64

دخل تحويل العمالت:

كفاية رأس المال

 162مليون ريال سعودي

نسبة كفاية رأس مال

نسبة كفاية رأس المال البنك األساسي والمساند

25

( 117مليون ريال سعودي للعام )2020

20
15
10

%8.47
%

%20.84

كما في  31ديسمبر 2021
()%21.21 :2020
متطلبات البنك المركزي السعودي%10.5> :

كما في  31ديسمبر 2021

5
2021

2020

2019

2018

2017

0

الماكسب المتعلقة باالستثمارات:

 81.0مليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2021

( 108مليون ريال سعودي للعام )2020

تتمثل أهداف البنك بخصوص إدارة رأس المال في االلتزام
بمتطلبات رأس المال التي حددها البنك المركزي السعودي
لضمان قدرة البنك على االستمرارية والحفاظ على قاعدة رأس
مال متينة.
وتقوم إدارة البنك بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس
المال النظامي بانتظام ،إذ يفرض البنك المركزي السعودي على
البنك االحتفاظ بالحد األدنى من رأس المال النظامي والحفاظ
على إجمالي رأس المال النظامي إلى األصول المرجحة بالمخاطر
ضمن معدالت ال تقل عن  ،%10.5والتي تتضمن احتياطيات
وفقا لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
إضافية
ً

يراقب البنك مدى كفاية رأس المال باالعتماد على النسب التي
حددها البنك المركزي السعودي ،حيث يقيس بموجبها مدى
كفاية رأس المال من خالل مقارنة رأس المال المؤهل للبنك
مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة
والتعهدات والمبالغ االسمية للمشتقات ،باالعتماد على المبلغ
المرجح إلظهار المخاطر النسبية المرتبطة به.
ويجدر الذكر أن نسبة كفاية رأس مال البنك األساسي والمساند
مقارنة بـ %21.21
اكنت  %20.84حتى  31ديسمبر 2021
ً
كما في  31ديسمبر .2020

%25

334

الحصري في استرداد أو طلب سندات دين صكوك الشريحة
وفقا للشروط واألحاكم
األولى في فترة زمنية محددة،
ً
المنصوص عليها في البرنامج.

كما في  31ديسمبر 2021
( 2,322مليون ريال سعودي للعام )2020

2,360

 2,360مليون ريال سعودي

303

تصدر صكوك الشريحة األولى دون تاريخ سداد محدد وتمثل
مقسمة لحملة تلك الصكوك في موجودات
حصص ملكية غير
ً
التزاما مشروطً ا غير مضمون وثانوي على
الصكوك ،بما يشلك
ً
مصنف ضمن حقوق الملكية .ومع ذلك ،للبنك الحق
البنك
ّ

215,000

2,322

 15أبريل 2019

215,000

صافي دخل العموالت الخاصة:

2021

299

اإلجمالي

1,500,000

2,000,000

 6يونيو 2017

285,000

%2.74

2020

2,278

 21مارس 2018

1,000,000

1,000,000

285,000

كما في  31ديسمبر 2021
( 2,846مليون ريال سعودي للعام )2020

2019

2,288

 16نوفمبر 2016

-

500,000

 2,768مليون ريال سعودي

2018

2,174

2021
آالف الرياالت
السعودية

2020
آالف الرياالت
السعودية

إجمالي دخل العمليات

295

أنهى البنك في عام  2016تأسيس برنامج صكوك الشريحة األولى المتوافقة مع الشريعة (البرنامج) ،وحصل البرنامج على موافقة
الهيئات الرقابية في البنك ومساهميه .تعتبر الشرائح التالية من صكوك الشريحة األولى التي صدرت بموجب البرنامج في التواريخ
المشار إليها أدناه مستحقة كما في  31ديسمبر  2021و:2020
ُ

دخل العمليات

280

برنامج صكوك الشريحة األولى

ملخص نتائج العمليات

دخل العمليات
(بالمليون ريال سعودي)

2017

رسوم الخدمات البنكية:

 334مليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2021

( 303مليون ريال سعودي للعام )2020

%10.23

توزيعات األرباح النقدية:1

 525مليون ريال سعودي
تعادل  0.70ريال سعودي للك سهم

( 0,014مليون ريال سعودي للعام )2020

%XXX

/

القيمة العادلة غير المحققة:
ُ

خسارة قدرها  183ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2021

(خسارة قدرها  82مليون ريال سعودي للعام )2020
%123

الماكسب التي تحققت من الدخل الناتج عن أرباح
وخسائر ومبيعات سندات الدين
إجمالي دخل العمليات األخرى:

 15مليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2021

(خسارة قدرها  18مليون ريال سعودي للعام )2020
%16

** اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية لعام  2021بقيمة  525مليون ريال سعودي تعادل  0.70ريال سعودي للك سهم ،باإلضافة إلى إصدار أسهم مجانية بقيمة  250مليون سهم بقيمة
اسمية  10رياالت سعودية للك سهم ،أي منح سهم مجاني واحد للك ثالثة أسهم قائمة .وتم اقتراح إصدار األسهم المجانية من االحتياطي النظامي .وتمت الموافقة على التوزيعات النقدية
المقترحة وإصدار األسهم المجانية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  1فبراير .2022
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اإلجمالي
بالمليون ريال سعودي

التوزيع الجغرافي لدخل العمليات
(بالمليون ريال سعودي)

2,179

200

2,365

221

281

368

2,768

2,846

مخصصات خسائر االئتمان:

المنطقة الوسطى

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

المنطقة الغربية

استثمارات

المنطقة الشرقية

2021

2020

2021

2020

مصاريف العمليات قبل اقتطاع مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى

إجمالي مصاريف العمليات قبل اقتطاع مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى

 1,284مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2021
( 1,214مليون ريال سعودي للعام )2020
%5.77

المصاريف المتعلقة بالرواتب والموظفين:

 687مليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2021
( 672مليون ريال سعودي للعام )2020
%2.2

االستهالك واإلطفاء:

 151مليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2021

( 145مليون ريال سعودي للعام )2020

%4
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مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى
فيما يلي ملخص يوضح مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى لعام  2021مقارنة بعام :2020

المصاريف المتعلقة باإليجارات والمباني:

 138مليون ريال سعودي

كما في  31ديسمبر 2021

( 128مليون ريال سعودي للعام )2020

%8

المصاريف العمومية واإلدارية األخرى:

 308مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2021

( 269مليون ريال سعودي للعام )2020

%14.5

قروض وسلف

عقود الضمان المالي
أصول أخرى

مخصصات خسائر االئتمان:

مخصصات خسائر العقارات والخسائر األخرى

مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى

المستجد
التسويات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا ُ
“كوفيد”19-
تتطلب الظروف االقتصادية الحالية من المجموعة االستمرار في
مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة في تحديد
الخسائر االئتمانية المتوقعة ،على أن تتمحور المراجعات بشلك
أساسي حول تعديل عوامل االقتصاد اللكي التي تستخدمها
المجموعة في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،أو مراجعة
حاليا .وفي ظل
االحتماالت المختلفة للسيناريو المستخدمة ً
ما يشهده الوضع الراهن من تغيرات مستمرة ،ارتأت اإلدارة أن
بعض التأثيرات ال يمكن إدراجها بالاكمل في حسابات الخسائر
ووفقا لذلك ،فإن تقييم
االئتمانية المتوقعة في هذه المرحلة.
ً
قطاعيا
اإلدارة للخسائر االئتمانية المتوقعة يتضمن تقييما
ً
ً
مرحليا للتعرف على المحافظ االستثمارية المتأثرة وتحليل
وتحلياًل
ً
ً
االقتصاد اللكي .عليه ،أقر البنك تسويات بقيمة  225,3مليون
اعتبارا في  31ديسمبر ( 2021مقارنة بـ198.6
ريال سعودي
ً
مليون ريال سعودي في عام  ،)2020وستواصل المجموعة
إعادة التقييم في ضوء توفر المزيد من البيانات الموثوقة
لتحديد ما إذا اكنت هناك حاجة تستدعي إدخال أي تعديالت
مطلوبة على الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترات المشمولة
في التقارير الالحقة.

2021
ألف ريال
سعودي

2020
ألف ريال
سعودي

5,430

1,114

()5,200

254,432
()6,423
()181

1,726

453,527
()6,843
()111

248,058

449,413

271,066

449,413

23,008

-

وحيث إن بعض التأثيرات ال يمكن إدراجها بالاكمل في حسابات
نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة في هذه المرحلة،
فستواصل اإلدارة تطبيق الحسابات االئتمانية المجربة لتقدير
ُ
الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل دراسة المعلومات
ووفقا
الرشيدة والداعمة غير المدرجة في النماذج الكمية.
ً
ّ
ُ
لذلك ،فإن تقييم اإلدارة للخسائر االئتمانية المتوقعة يتضمن
مرحليا للتعرف على المحافظ االستثمارية
وتحلياًل
قطاعيا
تقييما
ً
ً
ً
ً
المتأثرة وتحليل االقتصاد اللكي .عليه ،أقر البنك إدخال تعديالت
على النموذج المعد متمثلة في تسوية أرصدة محفظة
ُ
القروض والسلف المقدمة للعمالء من الشراكت الكبيرة،
والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،واألفراد
بقيمة  112مليون ريال سعودي و 102مليون ريال سعودي
اعتبارا من  31ديسمبر .2021
و 11مليون ريال سعودي
ً
وستواصل المجموعة إعادة تقييم الحاجة إلى تسويات إضافية
عند توفر بيانات أكثر موثوقية لتحديد مدى الحاجة إلى
إدخال أي تعديالت مطلوبة على مخصصات الخسائر االئتمانية
المتوقعة للفترات المشمولة في التقارير الالحقة.

ويظل نموذج البنك للخسائر االئتمانية المتوقعة ُعرضة للتأثر
باالفتراضات المذكورة أعاله ويخضع إلى إعادة تقييم مستمرة
في إطار تحسين نموذج العمل المعتاد .وكما هو الحال عند
ُ
التعامل مع التنبؤات ،فإن التوقعات واحتمالية حدوثها تستند
إلى االحتاكم إلى الرأي واالجتهاد وعدم اليقين إلى حد كبير ،ما
يعني إماكنية اختالف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة.
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الحصة في أرباح الشراكت الزميلة

إجمالي الدخل وإجمالي المصاريف وصافي الدخل
()SAR billion

مخصصات الزاكة وضريبة الدخل

2,823

2,892

1,284

1,062

كما في  31ديسمبر 2021
( %7.73للعام )2020

1,214

980

%7.55

239

العائد على متوسط حقوق المساهمي:

1,234

%8.37

2,906

( 980مليون ريال سعودي للعام )2020

576

كما في  31ديسمبر 2021

2021
ألف ريال
سعودي

2020

2019

2018

()33,782

205,611

248,946

2,745

الخدمات البنكية لألفراد

%1.05

كما في  31ديسمبر 2021
( %0.98للعام )2020

%0.07

2021
ألف ريال
سعودي

2020
ألف ريال
سعودي

80,782

313,227

الخدمات البنكية للشراكت

448,235

إدارة األصول والوساطة

111,487

الدخل قبل مخصصات الزاكة وضريبة الدخل

1,267,267

1,228,507

صافي الدخل

1,061,656

979,561

الخزينة واالستثمارات
أخرى*

العائد على متوسط الموجودات:

2017

صافي الدخل حسب قطاع األعمال

246,201
-

صافي الدخل

 1,062مليون ريال سعودي

2,824

للشراكت التابعة – الفترات السابقة

-

صافي الدخل:

1,133

المخصصات – للفترة الحالية والفترات السابقة

239,393

صافي مخصصات الزاكة

()2

صافي الدخل

2021
ألف ريال
سعودي

القيد العكسي للزاكة – الفترات السابقة

إجمالي الدخل

()1

إجمالي المصاريف
2021

مخصصات الزاكة

1,414

%19.5

%17.3

كما في  31ديسمبر 2021
( 46مليون ريال سعودي للعام )2020

كما في  31ديسمبر 2021
( 249مليون ريال سعودي للعام )2020

2,792

 55مليون ريال سعودي

 206مليون ريال سعودي

1,059

الحصة في أرباح الشراكت الزميلة:

مخصصات الزاكة وضريبة الدخل:

مخصصات الزاكة وضريبة الدخل

752,288
()125,525
()205,611

462,389
651,011
80,571

()278,691
()248,946

* تشتمل على صافي النتائج المتعلقة بوحدات تقنية المعلومات والعمليات وإدارة المخاطر والوحدات المساندة األخرى

توزيعات األرباح
بموجب نظام مراقبة البنوك المعمول به في المملكة العربية
السعودية والنظام األساسي للبنك ،يلزم تحويل ما ال يقل عن
 %25من صافي الدخل السنوي إلى االحتياطي النظامي إلى
أن يساوي هذا االحتياطي رأس المال المدفوع للبنك .وعليه،
تم تحويل  266مليون ريال سعودي من صافي الدخل لعام
حاليا للتوزيع.
،2021
علما أن االحتياطي النظامي غير متاح ً
ً

واقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية لعام  2021بقيمة
 525مليون ريال سعودي بواقع  0.70ريال سعودي للسهم
الواحد ،كما اقترح المجلس إصدار أسهم منحة قدرها 250
مليون سهم بقيمة اسمية  10ريال سعودي للسهم الواحد،
أو إصدار سهم منحة واحد للك ثالثة أسهم قائمة ،مع اقتراح
أن يتم إصدار أسهم المنحة من االحتياطي النظامي .وتمت
الموافقة على ُمقترح توزيعات األرباح النقدية وإصدار أسهم
المنحة خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد
بتاريخ األول من فبراير عام .2022

%0.18
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أبرز النتائج المالية على مدار خمس سنوات
فيما يلي ملخص بالنتائج المالية لعمليات البنك ومركزه المالي والنسب الرئيسية.

فيما يلي تفاصيل التزامات تسوية الزاكة غير المخصومة المتبقية الواجب دفعها وصافي التزامات الزاكة المخصومة:
ألف ريال سعودي

بالمليون ريال سعودي
2021
العمليات
إجمالي الدخل ()1
إجمالي المصاريف ()2

أرباح العمليات قبل المخصصات

مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى
مخصصات الزاكة وضريبة الدخل ()3

صافي الدخل

المركز المالي

إجمالي الموجودات

2,823
1,284
1,539
271
206

249

90

868

322
-

101,588
28,842

30,514

26,175

-

2,006

2,012

2,030

61,515

60,144

69,058

63,690

66,943

1,500

2,000

2,000

1,785

785

سندات دين ثانوية

-

حقوق المساهمين

14,801

إجمالي حقوق الملكية

449

1,343

247

1,733

99,885

استثمارات في شراكت زميلة

صكوك الشريحة األولى

1,678

1,672

1,691

1,059

100,815

884

ودائع العمالء

1,214

1,234

1,133

55,074
846
-

13,331

239

576
96,070

93,796

24,638

21,714

2,015

57,112
994
-

12,007

59,413
1,012
2,006

11,621

صافي التزامات الزاكة المخصومة

235,262

2,792

ناقص :الخصم

1,062

صافي القروض والسلف

قروض ألجل

2,892

2,906

2,824

التزامات تسوية الزاكة غير المخصومة

248,144

2017

 1ديسمبر 2023

980

57,803

استثمارات

2020

2019

2018

 1ديسمبر 2022

124,072

1,411

59,588
1,020

كما تضمنت تسوية الزاكة مخصصات للبنك الحتساب التزامات
الزاكة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018بنفس
المنهجية المتفق عليها في التسوية للسنوات السابقة ،حيث
وفقا لهذه الطريقة وتحميلها
تم احتساب الزاكة لعام 2018
ً
على قائمة الدخل الموحدة لعام  2018وتسويتها بتاريخ 30
أبريل .2019
ورغم عدم شمول عام  2005في تسوية الزاكة ،قام البنك
بإضافة التزامات زاكة لعام  2005بقيمة  38.6مليون ريال
سعودي وتحميلها على قائمة الدخل الموحد لعام 2018
ُ
وتسويتها في عام .2019

2,003

13,494

ضريبة االستقطاع:

16,301

15,331

14,007

13,406

14,279

العائد على متوسط حقوق المساهمين (بالنسبة المئوية)

7.55

7.73

2.03

4.73

10.72

 13.9مليون ريال سعودي

كفاية رأس المال (بالنسبة المئوية)

20.84

21.21

18.26

19.31

20.38

( 53.7مليون ريال سعودي للعام )2020

16.05

15.35

13.89

13.95

15.22

النسب الرئيسية

العائد على متوسط الموجودات (بالنسبة المئوية)

نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات (بالنسبة
المئوية)

1.05

0.98

0.24

0.61

1.51

( )1إجمالي الدخل يشمل إجمالي دخل العمليات باإلضافة إلى الحصة في أرباح الشراكت الزميلة.

( )2إجمالي المصاريف يشمل إجمالي المصاريف التشغيلية قبل اقتطاع مخصصات انخفاض القيمة.

عدل مخصصات الزاكة وضريبة الدخل للسنوات السابقة لعام .2018
( )3لم ُت ّ

الدفعات النظامية
يقوم البنك في سياق أعماله المعتادة بتسديد مدفوعات
نظامية ومن بينها الزاكة وضريبة الدخل والمستحقات
المقتطعة وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الدفعات
النظامية األخرى.

 2017بمبلغ  775.5مليون ريال سعوديُ .
وأدرجت التزامات
تسوية الزاكة بعد الخصم البالغة  711.8مليون ريال سعودي
بالاكمل من خالل تحميلها على قائمة الدخل الموحدة ضمن
المطلوبات المناسبة المدرجة في المطلوبات األخرى كما في
 31ديسمبر .2018

فيما يلي ملخص بالدفعات التي تم سدادها خالل عام ،2021
أيضا الغرامات التي فرضتها الجهات التنظيمية
ويشمل ذلك ً
خالل العام.

وقام البنك بدفع  155مليون ريال سعودي و 124مليون
ريال سعودي و 124مليون ريال سعودي و 124مليون ريال
سعودي في  1يناير  2019و 1ديسمبر  2019و 1ديسمبر
 2020و 1ديسمبر  2021على التوالي بموجب اتفاقية
التسوية.

تسوية الزاكة
في ديسمبر  ،2018اتفق البنك مع هيئة الزاكة والضريبة
والجمارك على تسوية تقديرات الزاكة للسنوات من  2006إلى
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عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
%74

المدفوعات النظامية األخرى
قام البنك بدفع مبلغ  52.7مليون ريال سعودي إلى المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية لموظفيه ،وتضمن المبلغ الحصة
التي يدفعها الموظفون البالغة  23.8مليون ريال سعودي
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  .2021كما دفع البنك
 1.2مليون ريال سعودي مقابل تأشيرات ورسوم حكومية أخرى
ذات صلة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2021

124,072
()12,882

وفي  14مارس  ،2019نشرت هيئة الزاكة والضريبة والجمارك
قواعد الزاكة (“القواعد”) للشراكت التي تضطلع بأنشطة
تمويلية ومرخصة من البنك المركزي السعودي ،علما أن القواعد
ً
اعتبارا من الفترات التي
وفقا للوائح تطبيق الزاكة وتسري
صادرة
ً
ً
تبدأ في  1يناير  .2019وإلى جانب تقديم أساس جديد لحساب
حدا أدنى وأقصى بمقدار 4
وعاء الزاكة ،أضافت القواعد كذلك ً
أمثال و 8أمثال صافي الدخل ،على التوالي .ويستمر احتساب
التزامات الزاكة للمساهمين السعوديين بنسبة  %2.5من وعاء
الزاكة ،شريطة أال تقل عن الحد األدنى وأال تتجاوز الحد األقصى
وفقا لما تنص عليه القواعد.
ً
حدد مخصصات الزاكة للسنتين المنتهيتين
ويجدر الذكر أن البنك ّ
في  31ديسمبر  2021و 2020على أساس فهمه لهذه
القواعد.

ضريبة القيمة المضافة:

 119.4مليون ريال سعودي

عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
( 48.2مليون ريال سعودي للعام )2020

%148

الجزاءات والغرامات النظامية
خالل عام  ،2021قام البنك بدفع  975,000ريال سعودي
للبنك المركزي السعودي مقابل خمس غرامات وجزاءات نظامية.
وفيما يلي توزيع الغرامات النظامية التي تحملها البنك خالل
ّ
عامي  2021و.2020

التقرير المتاكمل  | 2021البنك السعودي لالستثمار | 71

العام الحالي

العام الماضي
وصف الغرامة

عدد الغرامات

المبلغ بالريال
السعودي

عدد الغرامات

المبلغ بالريال
السعودي

مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي
الخاصة بإرشادات الرقابة

3

240,000

3

20,000

-

-

2

955,000

1

1,680,000

-

-

مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي
المتعلقة بالعناية الواجبة بالعميل
مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي
المتعلقة بحماية المستهلك

التدفقات النقدية

نبذة عن األداء خالل العام 2021
أبرز اإلنجازات
عددا من الجوائز
•حصدت منتجاتنا من البطاقات االئتمانية
ً
•أفضل بطاقة للسفر في المملكة لعام  – 2021من
مجلة “انترناشيونال بيزنس” العالمية
•أفضل بطاقة لالسترداد النقدي في الشرق األوسط
لعام  – 2021من مجلة “انترناشيونال بيزنس” العالمية
•أفضل بطاقة ائتمانية – بطاقة االسترداد النقدي
البالتينية االئتمانية – من مجلة “وورلد إيكونوميك”
العالمية

•أفضل بطاقة سفر دولية لعام  – 2021من مجلة
“وورلد بيزنس أوتلوك” العالمية
•إطالق أول عملية رقمية لطلبات التمويل العقاري في
المملكة
•تحسين التجربة الرقمية لطلبات التمويل الشخصي من
خالل توفير عملية ُمبسطة وسريعة ،وتوفير عمليات
رقمية جديدة لطلبات التمويل العقاري والبطاقات
االئتمانية

انتشار القنوات اإللكترونية ()%

النقدية وما في حكمها

 8,007مليون ريال سعودي

القناة

2021

2020

2019

2018

2017

تنبيهات الرسائل النصية القصيرة

53.75

58.88

64.72

99.00

98.00

( 7,267مليون ريال سعودي للعام )2020

خدمات اإلنترنت البنكي "فلكس لكيك"

84.72

81.08

79.49

68.00

61.02

كما في  31ديسمبر 2021

خدمات الهاتف البنكي "فلكس كول"

%10.2

57.57

57.24

55.86

56.00

51.00

قاعدة العمالء
صافي التدفقات النقدية

2021
ألف ريال سعودي

2020
ألف ريال سعودي

من األنشطة التشغيلية

1,434

1,557

()1,861

()118

من األنشطة االستثمارية

1,168

صافي الزيادة (النقص) في النقدية وما في حكمها

741

من األنشطة التمويلية
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نمو قاعدة العمالء

2021

599,242

مجاالت التركيز االستراتيجية لعام 2021
ّانصب تركيزنا – خالل هذا العام – على تعزيز جميع مصادر
الدخل ،من التمويل إلى ودائع العمالء تحت الطلب والودائع،

•منصة “رفاه” الجديدة التي تتيح للبنك تقديم منتجات
وخدمات مخصصة للشراكت الكبيرة (قروض وبطاقات
ائتمانية مخصصة ،باإلضافة إلى مزايا خاصة أخرى).
•أداة إلدارة التمويل الشخصي لتحويل بيانات سلوك
خصيصا من
العمالء إلى مجموعة اكملة ومصممة
ً
المنتجات والخدمات.
•برنامج “عامر” الذي يقدم حلول التمويل العقاري مع
شراكئنا لتمكين العمالء من شراء منازل أحالمهم.

( 599,242للعام )2020

2020

545,431

يسعى البنك ليكون الشريك المالي للعمالء على المدى
الطويل ،وذلك من خالل العمل على فهم احتياجاتهم وتقديم
خدمات بنكية متميزة تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها،
بما يضمن تحقيق االزدهار المالي للعمالء على المديين القصير
والطويل.

وقمنا كذلك بتوسيع نطاق منتجاتنا من خالل إطالق حسابات
توفير إلكترونية وحسابات جارية إضافية ،إلى جانب بطاقة
االسترداد النقدي االئتمانية التي توفر مزايا متعددة .كما أطلق
البنك:

عمالء الخدمات البنكية الشخصية

2019

2018

381,571

نظرة عامة
ُتقدم إدارة الخدمات البنكية لألفراد في البنك السعودي
أيضا بالخدمات البنكية الشخصية،
ويشار إليها ً
لالستثمارُ ،
مجموعة من الخدمات البنكية التقليدية والمتوافقة مع ضوابط
الشريعة اإلسالمية لألفراد ،وتشمل هذه الخدمات الحسابات
الجارية وحسابات ودائع االدخار وحسابات الودائع ألجل.

وذلك من خالل تطوير منتجاتنا وخدماتنا الحالية لتوفير خدمات
رقمية مريحة وسريعة لعمالئنا .واستمرت منصاتنا الرقمية في
توسيع قاعدة عمالئنا.

العمالء الجدد في عام 2021

446,684

الخدمات البنكية لألفراد

()2,346

645,057

645,057

أداء وحدات األعمال

()3,786

45,815

2017

نظرة مستقبلية
ستواصل مجموعة الخدمات البنكية الشخصية – خالل عام
 – 2022تحسين تجربة العمالء من خالل:

سنستمر في توسيع نطاقات منتجاتنا وخدماتنا خالل عمليات
البيع في إطار محفظتنا الحالية لزيادة نسبة االنتشار في
السوق.

•تطبيق نهج يركز على العميل لتصميم جميع منتجاتنا
وخدماتنا وقنواتنا البنكية الرقمية
•متابعة تجربة العمالء على مستوى اكفة الخدمات
لتحديد فرص جديدة للنمو
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الخدمات البنكية للشراكت
نظرة عامة
تعمل الخدمات البنكية للشراكت على تقديم المنتجات
والخدمات المالية التي تلبي احتياجات الشراكت على مختلف
أحجامها بداية من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر وحتى الشراكت الكبيرة .وتزاول المجموعة أعمالها من
والخبر وكذلك
خالل ثالث مقرات إقليمية في الرياض وجدة
ُ
عبر قطاعات أعمال منفصلة تغطي القروض المشتركة
المنظم لتوفير حلول مالية مصممة
والمشروعات والتمويل ُ
حسب الطلب وهيالك مخصصة لمجموعة من القطاعات
االقتصادية.
وتتضمن الخدمات المقدمة مجموعة من المنتجات والخدمات
ُ
المتوافقة مع الضوابط الشرعية والمصرفية التقليدية ،بما فيها
تسهيالت لتمويل رأس المال العامل والعقود والمشروعات
فضاًل عن دعم
والتمويل العقاري وتمويل النفقات الرأسمالية،
ً
الشراكت بمتطلبات التمويل التجاري وإدارة النقد وخدمات
الخزينة .وتسعى المجموعة باستمرار إلى زيادة وتطوير قائمة
منتجات البنك والخدمات التي يقدمها من أجل تلبية احتياجات
العمالء المتغيرة وتطلعاتهم.
عددا من
وتوفر الخدمات البنكية للشراكت كذلك لعمالئها
ً
المنتجات وحلول األعمال اإلضافية ،بالتنسيق المستمر مع
أصحاب المصلحة من مختلف اإلدارات ،ومواصلة سعيها الدؤوب
لتحسين تجارب العمالء من خالل تحقيق مستويات أعلى من
الرقمنة.
كما أطلقت المجموعة بعض المبادرات االستراتيجية في إطار
جهودها لمواءمة نموذج أعمالها مع أهداف رؤية المملكة
 ،2030إذ أنها تتطلع لمواصلة تنمية قطاع األعمال وزيادة
الفرص المتاحة خالل مرحلة ما بعد الجائحة.

•دعم رؤية المملكة  2030من حيث االستدامة طويلة
األجل للبنك وللمملكة من خالل:
•دعم الشراكت المحلية والمنشآت المتوسطة والصغيرة
•توظيف المواطنين السعوديين وتأهيلهم ،وال سيما
المرأة
•المساهمة في تنمية القطاع الخاص
•ترسيخ وتعزيز ثقافة االبتاكر
•تعزيز اإليجابية والمرونة والتدريب
يعمل البنك بجد لفهم عمالئه بشلك أفضل ومعرفة
احتياجاتهم وتلبيتها ،إلى جانب إبراز مدى رغبته في تحمل
المخاطرة والعناصر التي تسترشد بها قراراته االئتمانية .ولعل
هذه الثقافة ُتسهم في ضمان ركيزة مستدامة للنمو طويل
األجل على أساس التفاهم المتبادل.
نبذة عن األداء خالل العام 2021
شهد هذا العام استمرار اآلثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا
المستجد “كوفيد ،”19-والتي تمثلت في ثالثة تحديات رئيسية:
ُ
•المحافظة على التوازن السليم بين العائد الفعلي أو
العائدات والمخاطر المرتبطة بها
•توقع تأثيرات الجائحة على عمالئنا ومحاولة التعامل
معها
•تنفيذ عمليات التخطيط لضمان استمرارية األعمال
وقد تسببت هذه العوامل في إعاقة عمليات البنك في بادئ
األمر ،حيث قام بتخصيص الموارد لمتابعة بيئة التشغيل والتجاوب
معها ،إال أنه أعاد التركيز بسرعة على إعادة بناء قدراته
التشغيلية ،بدعم من البنك المركزي السعودي والحكومة .وفي
رضيا خالل العام
المجمل ،اكن أداء الخدمات البنكية للشراكت ُم ً
 2021على الرغم من اآلثار الناجمة عن الجائحة.

مجاالت التركيز االستراتيجية لعام 2021
لقد أصبحت مجموعة الخدمات البنكية للشراكت في ماكنة
قويا خالل فترة الجائحة،
تمكنِ ها من أن تكون
جيدة
ّ
منافسا ً
ً
وذلك من خالل:

أبرز المؤشرات
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 2021ألف ريال سعودي
متناهية الصغر الصغيرة
قروض المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
المسجلة ضمن بنود الميزانية العمومية
قروض المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
الخارجة عن الميزانية العمومية (القيمة االفتراضية)

قروض المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
المسجلة في الميزانية العمومية كنسبة من إجمالي الحسابات
في الكشف

الوضع المالي لحسابات المنشآت المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر الخارجة عن الميزانية العمومية كنسبة من
إجمالي الحسابات غير المشار إليها في الكشف

عدد القروض (المسجلة وغير المسجلة في كشف الميزانية
العمومية)

2021

2020

2019

448,235

462,389

601,148

المتوسطة

اإلجمالي

244,294

927,326

4,512,837

5,684,457

80,124

282,277

1,307,613

1,670,014

%0.42

%1.58

%7.68

%9.68

%0.64

%2.26

%10.50

%13.40

505

410

805

1,720

86

219

322

53

63

121

86,008

233,658

328,509

عدد العمالء المقترضين (في ظل حدود التسهيالت االئتمانية) 17
ُ
عدد القروض الممنوحة بضمان من برنامج كفالة (المسجلة
5
وغير المسجلة في كشف الميزانية العمومية)

قيمة القروض التي يضمنها برنامج كفالة (المسجلة وغير
المسجلة في كشف الميزانية العمومية )
نظرة مستقبلية
تستهدف مجموعة الخدمات البنكية للشراكت خالل العام
 2022ما يلي:
•توسيع قاعدة عمالئنا الموثوقين والنشطين ،بما
يتماشى مع رغبتنا في تحمل المخاطرة
•أتمتة المنتجات والخدمات لتقليل المدة الالزمة
لتنفيذها بما ُيسهم في تعزيز رضا العمالء
•بيع منتجاتنا لتحقيق عائدات أكبر من العالقات القائمة

على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد
ُ
“كوفيد ”19-في التأثير على األوضاع الخارجية ،إال أن البنك واثق
من قدرته على تجاوز أي تحديات أو معوقات محتملة والتغلب
عليها.

•رقمنة عملياتنا ومنتجاتنا وخدماتنا وإعادة تصميمها
بما ُيسهم في تعزيز رضا العمالء والحد من أي مخاطر
محتملة

صافي الدخل (ألف ريال سعودي)

أداء الشراكت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
فيما يلي ملخص للمعلومات المالية األساسية للتسهيالت االئتمانية التي قدمها البنك للشراكت المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر:

8,843

مجاالت التركيز االستراتيجية لعام 2021
تواصل المجموعة التركيز على مبادراتها اإلستراتيجية التي تم
تحديدها في العام السابق ،والتي تشمل:
•مشاريع االنتقال إلى االعتماد على سعر ليبور (سعر
الفائدة السائدة بين بنوك لندن) ومؤشر سايبور (سعر
الفائدة بين البنوك السعودية) في المعامالت المالية
للبنك ،حيث إن معظم األعمال تم استكمالها بنهاية
العام 2021
•خفض التاكليف من خالل إنشاء مكتب يعتمد على
الوثائق اإللكترونية في جميع أعماله وهو ما يقلل من
استخدام األوراق بشلك كبير
•أتمتة العديد من إجراءات النظام الداخلي بما ُيسهم
في تقليل احتمالية وقوع أي مخاطر تشغيلية

مجموعة الخزينة واالستثمار

يتم تحسين هذه المبادرات وتعديلها باستمرار.

نظرة عامة
تتولى مجموعة الخزينة واالستثمار مسؤولية إدارة هيلكة
الموجودات والمطلوبات ،بما في ذلك إدارة مخاطر أسعار
الفائدة والسوق والتمويل والسيولة .كما تدير عملية تداول
العمالت األجنبية والمنتجات المهيلكة إلى جانب إدارة المحفظة
االستثمارية للبنك والمنتجات المالية المشتقة .كما تتولى
المجموعة مسؤولية إدارة العالقات مع شراكء البنك في األعمال
من الشراكت والمؤسسات المالية والمؤسسات العامة ووحدة
إدارة الموجودات والمطلوبات.

نبذة عن األداء خالل العام 2021
أسهمت مجموعة الخزينة واالستثمار بشلك كبير في األداء
المالي للبنك خالل العام .2021
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العمالت األجنبية والحلول المهيلكة

ُملخص
( 2021ألف ريال
سعودي)
إجمالي الموجودات

40,964,961

صافي دخل (خسارة) العموالت الخاصة

406,499

صافي العموالت بعد تطبيق أسعار تحويل الموارد

956,553

دخل (خسارة) العمليات األخرى

51,554

52,868,018

إجمالي المطلوبات

550,054

صافي تحويالت أسعار تحويل الموارد

دخل (خسارة) أتعاب خدمات بنكية ،صافي

إجمالي دخل (خسارة) العمليات
مصاريف عمليات غير مباشرة

278,714

مصاريف عمليات مباشرة

52,238

مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى

230

دخل (خسارة) العمليات

697,480

إجمالي مصاريف العمليات

752,288

الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة
ُ
التعهدات وااللتزامات المحتملة

38,716

39,600,660

اإلجمالي

40,418,875

المشتقات

في إطار االستجابة ألنشطة حركة إعادة الشراء ،قامت إدارة
االستثمار في البنك بالعمل مع سوق المال لتحسين نسبة
تغطية السيولة ونسبة القروض إلى الودائع .كما استفادت
إدارة االستثمار من انخفاض معدل التمويل من خالل إنشاء
شراكت ذات أغراض خاصة مع أطراف أخرى وتنويع محفظة إعادة
الشراء .في عام  ،2021أضفنا “بنك مونتريال” “وبنك أوف

779,499

أمرياك” كطرفين في اتفاقية إعادة الشراء.
السيولة
وفقا لمعايير “لجنة بازل” بما
واصلنا إدارة نسب السيولة بالبنك
ً
يتماشى مع متوسط السوق ،وبذلك حققنا:

%299.83

نسبة تغطية السيولة الفورية

%126.08

صافي نسبة التمويل المستقر

كما نجحنا في تحقيق:

%75.33

نسبة القروض إلى الودائع

42

الطلبات في المنطقة الغربية

%37.00

متوسط نسبة السيولة
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الطلبات في المنطقة الشرقية

 12.5مليون ريال سعودي

رسوم الحلول التحوطية

(الميزانية 50 :مليون ريال سعودي)

المؤسسات المالية

 1,699ريال سعودي

ربحية االعتماد البنكي

 2,988ريال سعودي

ربحية الضمان البنكي

 1,428ريال
سعودي

خصم الربحية (قروض بسعر
السوق – خصم الفواتير)

54,808

الدخل (الخسارة) قبل مخصصات الزاكة وضريبة الدخل

تغطية السيولة

المناطق

الطلبات في المنطقة الوسطى

331,182

الحصة من دخل الشراكت الزميلة

المتوسط ربع السنوي لنسبة

طلبات العمالء على مستوى جميع

20,555

1,028,662

%243.42

276

199

37

ومع بدء تعافي أنشطة التمويل التجاري من الجائحة ،سعت
مجموعة الخزينة واالستثمار إلى تكثيف التعاون مع األطراف
األخرى ،مما أثمر عن زيادة ربحية االعتماد البنكي والضمان
البنكي .وفي الوقت نفسه ،تقلصت طلبات الخصم في ظل بدء
عودة التدفقات النقدية للشراكت إلى مستوياتها الطبيعية.

ونظرا للمخاطر الجيوسياسية ،قام البنك بتقليل خدماته في
ً
لبنان لتقتصر على المعامالت النشطة فقط ،والمضمونة
بضمانات نقدية .وهو بصدد نقل أعمال “تراي نوسترو” إلى
خارج تركيا ونجح في إغالق جميع حسابات فوسترو مع البنوك
العراقية واللبنانية.

وعقب مشاركته الناجحة مع جي بي مورغان ،والتي زادت
ربحيته من  90,000ريال سعودي إلى أكثر من 360,000
ريال سعودي ،بدأ البنك السعودي لالستثمار محادثات مع
مختلف األطراف لتوقيع اتفاقيات للمشاركة في المخاطر
الرئيسية ( .)MRPAإضافة إلى ذلك ،أتم البنك اتفاقيات مع “بنك
مونتريال” “وميريل لينش العالمية” إلنشاء شركة ذات أغراض
خاصة.

كما أعادت إدارة االستثمار التفاوض بشأن اتفاقية التأمين التجاري
مع بنك التصدير واالستيراد السعودي.

ويسر البنك بشلك خاص إبرام اتفاقية وكيل الخدمات البنكية مع
“فيرجن موبايل” ،وهو بصدد إعادة التفاوض بشأن االتفاقيات
مع العديد من البنوك المراسلة لتحصيل رسوم أقل على
أيضا على تحسين عالقة
تحويالت العمالء .وتعمل إدارة االستثمار ً
البنك مع أصحاب حسابات نوسترو لتقليل التلكفة على العمالء،
بينما ستضمن أعماله خلف الكواليس معالجة أسرع عند فتح
حسابات نوسترو وفوسترو.

نظرة مستقبلية
من المرجح أن تنحسر جائحة فيروس كورونا المستجد
ُ
ُ
“كوفيد ”-19خالل العام المقبل ،إال أنه ال يمكن التنبؤ بتأثير
حديثا ،لكن البنك متفائل بأن عمليات
المتحورات المكتشفة
ً
ضررا على
اإلغالق المحتملة في المستقبل ستكون أقل ً
االقتصاد.
ويتمثل الهدف الرئيسي لمجموعة الخزينة واالستثمار لعام
 2022في مواصلة تقليل تاكليف التمويل مع تحقيق أقصى
عائد ممكن على استثماراتها.

%29.35

تركيز أعلى ُ 20مودع

(الحد األقصى)%45 :
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رأس المال
المؤسسي
يتكون رأس المال المؤسسي
للبنك السعودي لالستثمار من
الموجودات المعنوية وغير المالية
التي تحقق القيمة وتعزز من أداء
البنك .وهذه الموجودات هي
إرث البنك وثقافته المؤسسية،
وعالمته التجارية وقيمه ،وخبراته
المستفيضة ،وتجربته العملية،
ومعارفه الواسعة ،وأنظمته
وعملياته التي حشدها جميعها
على مدار أربعة عقود.

أبرز اإلنجازات لعام 2021
•
•
•

تنفيذ البنية التحتية المكتبية االفتراضية ()VDI
أول بنك في المملكة يعتمد نظام CISCO SD-WAN
حصد العديد من الجوائز من مجلة "وورلد إيكونوميك"
العالمية ،ومجلة "أنترناشيونال فاينانس" العالمية ،ومجلة
"أنترناشيونال بيزنس" العالمية ،وجامعة الفيصل

التحديات خالل العام 2021
•
•

القيود المفروضة على توسيع نطاق الخدمات السحابية
األمن السيبراني /اإللكتروني

محاور التركيز لعام 2022
•
•
•

تطوير قدرات التنفيذ الرقمي لتقنية المعلومات عن طريق
إدخال شبكة النماذج الرقمية الجديدة لتقنية المعلومات
تعزيز قدرات الذاكء االصطناعي وتحليل البيانات
الخدمات البنكية المفتوحة وإدارة واجهة برمجة التطبيقات ()API

وخالل العام  ،2021أجرى البنك السعودي لالستثمار مراجعات
لسياساته وإجراءاته بما يتماشى مع المتطلبات المحدثة للبنك
ُ
المركزي السعودي والهيئة الوطنية لألمن السيبراني.
لم تكن هناك أي مشالك ضريبية كبيرة خالل العام  ،2021مع
استكمال تقديرات الزاكة حتى عام  ،2019علما بأن تقديرات
ً
الزاكة لعام  2020وكذلك تقديرات ضريبة القيمة المضافة
لألعوام من  2018إلى  2020قيد التنفيذ.
تسوية الزاكة
في ديسمبر  ،2018اتفق البنك مع هيئة الزاكة والضريبة
والجمارك على تسوية تقديرات الزاكة للسنوات من 2006

إلى  2017بمبلغ  775.5مليون ريال سعوديُ .
وأدرجت
التزامات تسوية الزاكة بعد الخصم البالغة  711.8مليون ريال
سعودي بالاكمل من خالل تحميلها على قائمة الدخل الموحدة
ضمن المطلوبات المناسبة المدرجة في المطلوبات األخرى
كما في  31ديسمبر  .2018وقام البنك بدفع  155مليون
ريال سعودي و 124مليون ريال سعودي و 124مليون ريال
سعودي و 124مليون ريال سعودي في  1يناير  2019و1
ديسمبر  2019و 1ديسمبر  2020و 1ديسمبر  2021على
التوالي بموجب اتفاقية التسوية.
فيما يلي تفاصيل التزامات تسوية الزاكة غير المخصومة
المتبقية الواجب دفعها وصافي التزامات الزاكة المخصومة:
ألف ريال سعودي

 1ديسمبر 2022

124,072

التزامات تسوية الزاكة غير المخصومة

248,144

صافي التزامات الزاكة المخصومة

235,262

 1ديسمبر 2023

لمحة سريعة عن الجهات التنظيمية للبنك

ناقص :الخصم

إطارا لنجاحنا
توفر إجراءات الحوكمة القوية للبنك والعالقات مع الجهات التنظيمية
ً
السلوك األخالقي هو حجر الزاوية في السياسة المؤسسية للبنك السعودي لالستثمار ،ويحافظ البنك على أعلى مستويات االلتزام باألنظمة ،واللوائح ،والمبادئ
التوجيهية الصادرة عن الجهات التنظيمية المشرفة على عمله.
ويعمل البنك بشلك وثيق مع الحكومة والجهات التنظيمية ،منها:
•
•
•
•
•

البنك المركزي السعودي
الهيئة الوطنية لألمن السيبراني
وزارة الشؤون البلدية والقروية واالساكن
وزارة الصحة
هيئة السوق المالية

االحتياجات والتوقعات
تتوقع الحكومة والجهات التنظيمية ما يلي:
االمتثال لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية
الحفاظ على المستوى المطلوب من
رأس المال والسيولة النقدية
إجراءات ماكفحة غسل األموال
وبرامج اعرف عميلك ()KYC
سياسات ماكفحة تمويل اإلرهاب
إدارة المخاطر وماكفحة الجرائم اإللكترونية

•
•
•
•
•

المخاطر المحتملة:
•
•
•
•

الفرص السانحة:

التباطؤ االقتصادي
وعدم االستقرار
االمتثال لمتطلبات الحوكمة
والمساءلة المتزايدة
االلتزام باإلجراءات االحترازية
لمنع تفشي فيروس كورونا
المستجد "كوفيد"19-
ُ
حقوق اإلنسان والعمال

•
•
•
•
•
•

توجه رؤية المملكة  2030نحو دعم
الشراكت والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تركيز رؤية المملكة  2030على
تنويع االقتصاد ،مع زيادة متوقعة
في اإليرادات غير النفطية
ارتفاع القوة الشرائية في السوق
االلتزام بمبادئ الخدمات البنكية اإلسالمية
تاكفؤ الفرص وماكفحة التمييز
زيادة الطلب على الخدمات البنكية
المبتكرة وحلول اإلقراض الرقمية

كيف نلبي تلك االحتياجات والتوقعات
الوفاء بمتطلبات الحكومة من خالل:
•

•

االلتزام بمتطلبات البنك المركزي السعودي
بصفته الجهة التنظيمية الرئيسية:
 oالحفاظ على المستوى المطلوب من رأس المال
 oإجراءات ماكفحة غسل األموال
 oبرامج اعرف عميلك ()KYC
 oسياسات ماكفحة تمويل اإلرهاب
االلتزام بمتطلبات نظام الفاتورة اإللكترونية
اعتبارا من  4ديسمبر 2021
ً
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124,072
()12,882

كما تضمنت تسوية الزاكة مخصصات للبنك الحتساب التزامات
الزاكة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018بنفس
المنهجية المتفق عليها في التسوية للسنوات السابقة ،حيث
وفقا لهذه الطريقة وتحميلها
تم احتساب الزاكة لعام 2018
ً
على قائمة الدخل الموحدة لعام  2018وتسويتها بتاريخ 30
أبريل .2019

وخالل عام  ،2019نشرت هيئة الزاكة والضريبة والجمارك
قواعد الزاكة (“القواعد”) للشراكت التي تضطلع بأنشطة
تمويلية ومرخصة من البنك المركزي السعودي .وقام البنك
بدفع الضريبة التالية لهيئة الزاكة والضريبة والجمارك عن السنة
المنتهية في  31ديسمبر :2021

ورغم عدم شمول عام  2005في تسوية الزاكة ،قام البنك
بإضافة التزامات زاكة لعام  2005بقيمة  38.6مليون ريال
سعودي وتحميلها على قائمة الدخل الموحد لعام 2018
ُ
وتسويتها في عام .2019

13.9

مليون ريال سعودي

ضريبة االستقطاع

119.4

مليون ريال سعودي

ضريبة القيمة المضافة

0.4

مليون ريال سعودي

ضريبة التصرفات العقارية

اعتبارا من  4ديسمبر  2021والبنك يتقيد بالمتطلبات.
تم إقرار نظام الفاتورة اإللكترونية من قبل هيئة الزاكة والضريبة والجمارك
ً
نشارك من خال:
•
•
•
•
•

إعداد تقارير دورية ودقيقة ورفعها في مواعيدها
حضور االجتماعات
تنظيم زيارات ميدانية
الخطابات ورسائل البريد اإللكتروني
تعزيز قدرات التاكمل إلتاحة جميع خدمات
الحكومة اإللكترونية بلك سهولة ويسر
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الجزاءات والغرامات النظامية
خالل عام  ،2021قام البنك بدفع  975,000ريال سعودي للبنك المركزي السعودي مقابل خمس غرامات وجزاءات نظامية .وفيما
يلي توزيع الغرامات النظامية التي تحملها البنك خالل عامي  2021و.2020
ّ
العام الحالي

العام الماضي
وصف الغرامة

عدد الغرامات

المبلغ بالريال
السعودي

عدد الغرامات

مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي
الخاصة بإرشادات الرقابة

3

240,000

3

20,000

-

-

2

955,000

1

1,680,000

-

-

مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي
المتعلقة بالعناية الواجبة بالعميل
مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي
المتعلقة بحماية المستهلك

األنظمة والعمليات
تقود استراتيجية البنك مهمة تطوير أنظمته وعملياته .وهذه
االستراتيجية تقوم على قيم البنك وأخالقياته وسياساته وركيزة
االستدامة .تركز استراتيجية البنك الثالثية الحالية على دفع
التحول لتعزيز أسسه وإطالق العنان للفرص الممكنة،
عجلة
ّ
رئيسيا في
دورا
ً
واالستفادة من نقاط قوته .وستؤدي الرقمنة ً
التحول من خالل تعزيز قدرات تقنية المعلومات لدى البنك،
هذا
ّ
إلى جانب المرونة واالبتاكر والشراكت االستراتيجية .كما تدعم
االستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي الذي طرحته رؤية
المملكة .2030

موديز

ستاندر آند بورز
فيتش

جاءت هذه التصنيفات نتيجة الستقرار األداء المالي للبنك وجودة
أصوله المالية ومستويات الرسملة مدعومين باستراتيجية متينة
ودرجة سيولة مالئمة .نعمل في واحد من أقوى القطاعات

المبلغ بالريال
السعودي

تخضع سياسات البنك وأنظمته وإجراءاته للمراجعة المنتظمة من
أجل تحديد مدى كفايتها وفاعليتها في سياق بيئة التشغيل
الحالية ومدى صلتها باحتياجات البنك التجارية.
التصنيفات االئتمانية الدولية
تمهد التصنيفات االئتمانية الطريق أمام البنك للمشاركة في
األسواق المالية الدولية .ومع توجه االقتصاد العالمي نحو
التاكمل ،لم تعد التصنيفات االئتمانية ضرورية فقط لضمان
الحصول على التمويل والدخول إلى األسواق المالية فحسب ،بل
دوليا في إدارة
إلظهار االلتزام باتباع أعلى المعايير المعترف بها
ً
االئتمان والمخاطر .التصنيفات الحالية للبنك:
طويل األجل

قصير األجل

النظرة
المستقبلية

A3

P-2

مستقرة

BBB

+BBB

A-2

F2

مستقرة
مستقرة

المصرفية وأفضل األسواق تنظيما في منطقة الشرق األوسط،
ً
وتعكس تصنيفات البنك تلك التصنيفات السيادية المتقدمة
التي تحظى بها المملكة من واكالت التصنيف الفردية.

التحول الرقمي
التحول
مجموعة
ّ
التحول في البنك السعودي لالستثمار على
تعمل مجموعة
ّ
تحليل وظائف إدارات البنك وهيلكها ونموذجها التشغيلي
ومواءمتها بما يتناسب مع إستراتيجيته وأهدافهُ .نفذت في
التحول التي تستهدف اإلدارات
 2021العديد من مشاريع
ّ
والعمليات وتحسين المنتجات ،من خالل تبني أحدث أساليب
الرقمنة واألتمتة ،بما يتماشى مع استراتيجية البنك .هذا إلى
جانب تحسين العمليات من خالل تطبيق ممارسات منهجيتي
( )Agileو( )DevOpsمع استخدام تخطيط القدرات لتحديد
المتطلبات المثالية من القوى العاملة.
تحول تقنية المعلومات
استراتيجية
ّ
ُتعد إدارة تقنية المعلومات (مجموعة تقنية المعلومات) لدى
تقدما على مستوى المملكة
البنك واحدة من أكثر اإلدارات
ً
العربية السعودية ،وذلك في ظل تبني استراتيجية واضحة
لتقنية المعلومات باالستفادة من أحدث التقنيات ،في وقت
أصبحت فيه رقمنة خدمات البنك ال غنى عنها ،بسبب تفشي
الجائحة ،ولكن دون اإلخالل بأمن أنظمة المعلومات ،الذي أصبح
ضمانه أكثر أهمية من أي وقت مضى.
نفذت مجموعة تقنية المعلومات ،على مدار العام ،2021
مشاريع ومبادرات متوافقة مع استراتيجية البنك وبرامج
التحول الثالثية .فركزت المجموعة في المقام األول على
تمكين البنية التحتية المرنة وحلول األعمال المبتكرة لتلبية
المتطلبات المتنامية لألعمال ،وارتفاع تلكفة رأس المال،
واالمتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية التي ال تفتأ
تزداد صرامتها ،وتلكيف مجلس اإلدارة بدعم االستدامة على
المدى الطويل والحوكمة الفعالة .ستشهد استراتيجية تقنية
المعلومات الثالثية التي نفذتها المجموعة تحديد التوجه
الرقمي واالستراتيجي من أجل تحسين التمكين والمواءمة مع
استراتيجية أعمال البنك.
ومع استمرار عمل موظفي البنك عن ُبعد ،أضافت مجموعة
تقنية المعلومات ،أدوات تعاون جديدة لتحسين العمل عن
ُبعد ،كتوفير البنية التحتية للمكتب االفتراضي على سبيل
المثال .وترقية شبكة البنك وتوفير نطاق ترددي إضافي لضمان
مواصلة الموظفين العمل من خالل المراكز المختلفة الستمرارية
األعمال.
أصبح البنك السعودي لالستثمار في  2021هو البنك األول
في المملكة العربية السعودية الذي يعتمد نظام ()SD-WAN
من سيسكو ،أحد الحلول الشبكية التي توفر المزيد من المرونة
تعمقا مع درجة أعلى من األمان.
إلى جانب المعلومات األكثر
ً
ويمكن هذا الحل البنك من إدارة وأتمتة السياسات بصورة
ُ
واتساقا ،مع تقديم خدمات موثوقة لمستخدمي
أكثر كفاءة
ً
الشبكة واألجهزة وتطبيقات األعمال.

•التحضير لمشروع الخدمات البنكية المفتوحة ،الذي
سيسمح للبنك بتدشين المزيد من الخدمات التي تدعم
ولكاء الخدمات البنكية وشراكت التقنية المالية.
•تعزيز قدرات التاكمل لدى البنك للسماح بالتاكمل
ومزودي الخدمات
مع خدمات الحكومة اإللكترونية
ّ
الخارجيين.
•إطالق أول حالة استخدام لولكاء الخدمات البنكية
مع فيرجن موبايل على منصة إدارة واجهة برمجة
التطبيقات لدينا.
•طرح حلول جديدة إلدارة خدمات تقنية المعلومات.
•أتمتة المعالجة الخلفية لعمليات المدفوعات والمقاصة
بين البنوك.
•استكمال المشاريع اإللزامية من البنك المركزي
السعودي ،ومنها:
•تحسينات عملية ماكفحة غسل األموال
•تحديثات البيانات
•تحديثات الرسائل النصية القصيرة
•نظام “تنفيذ”
•خطط البطاقات
•التاكمل مع خدمة “نذير”
•إطار الحوكمة الجديد لتقنية المعلومات
•تحديث أنظمة الصوت والماكلمات بالخزينة في لكا مركزي
البيانات.
•تنفيذ حلول جديدة إلدارة ماكفحة غسل األموال
لتحسين مراقبة األنشطة والسيناريوهات المشبوهة
وضوابطها.
•تجديد وحدة شاكوى وخدمات إدارة عالقات العمالء
لتلبية المتطلبات المستحدثة لألعمال.
•استكمال مشروع اكميرات المراقبة ،والذي يشمل تركيب
أكثر من  4000اكميرا لمراقبة فروع البنوك وأجهزة
الصراف اآللي.
•استكمال تهيئة البنية التحتية السحابية األصلية ،التي
توفر قابلية توسعة الحوسبة السحابية وسهولة أكبر
في تقديم الخدمة.
•االنضمام إلى شبكة ()Discover Global Network
•استكمال مشروع االنتقال من سعر التعامل السائد بين
البنوك إلى السعر الخالي من المخاطر
•تعزيز قدراتنا على مراقبة البطاقات واألنظمة المتعلقة
بالدفع والسداد
•تحسين الوقت الالزم لمعالجة أداء األنظمة الحساسة
مزودي خدمات التوقيع الرقمي لدعم حاالت
•التاكمل مع
ّ
االستخدام المختلفة ذات الصلة.

تضمنت أبرز اإلنجازات األخرى للمجموعة خالل العام الماضي،
بخالف تنفيذ حلول جديدة لألعمال وإدخال التحسينات العامة
على خدمات البنك ،ما يلي:
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•إطالق بطاقة االسترداد النقدي االئتمانية الجديدة
•االنتهاء من مشروع الدفع الفوري مع المدفوعات
السعودية وتمكين قنوات جديدة
•تعزيز قدرات تقنية المعلومات في الخبرات الرقمية
واالستحواذ من خالل المحافظ الرقمية والذاكء
االصطناعي وتحليالت البيانات.
وفي العام  ،2021واصلت مجموعة تقنية المعلومات توفير
المزيد من أدوات التعاون الالزمة للتعامل مع جائحة فيروس
كورونا وإتاحة إماكنية العمل عن ُبعد لموظفي البنك -حيث
اعتمدنا المكتب االفتراضي أكداة تعاون جديدة لدعم االتصاالت
الداخلية والخارجية على حد السواء .كما قدمت المجموعة
الدعم الفني لتيسير توزيع الموظفين على مختلف مراكز
استمرارية األعمال من خالل ترقية شبكة البنك وتوفير نطاق
ترددي إضافي ،هذا لكه في الوقت ذاته لتي واصلت فيه
مجموعة تقنية المعلومات استكمال إدخال التحسينات الرئيسية
األخرى على األنظمة القائمة كجزء من مبادرات التحسين المستمر
التي ينفذها البنك.
األمن السيبراني
وفي سبيل حماية بيانات عمالئنا ،يضمن البنك االمتثال لجميع
البروتوكوالت القياسية للحفاظ على خصوصية العمالء وحماية
جنبا إلى
البيانات ،باإلضافة إلى لوائح البنك المركزي السعودي ً
دوليا .حيث نتبع
جانب مع أفضل الممارسات المعترف بها
ً
ممارسات أمان رائدة خالل مراحل تطوير المنتجات ،اكلتقييم
األمني الشامل واختبار إماكنية االختراق.
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منصة “مايكروسوفت باور بي آي”
أدت إضافة البنك السعودي لالستثمار لمنصة “مايكروسوفت
باور بي آي” إلى منظومته من منتجات مايكروسوفت إلى
إنشاء ثقافة قائمة على البيانات لتوفير المعلومات المطلوبة
لجميع خطوط أعمال البنك .أسهمت هذه اإلضافة في تحسين
القدرات التحليلية على نطاق البنك كلك ،مع توفير معلومات
تعمقا وداللة حول عمالء البنك وتحسين الكفاءة التشغيلية
أكثر
ً
اإلجمالية.
المبادرات المستقبلية لتقنية المعلومات
ينصب تركيز مجموعة تقنية المعلومات في عام  2022على
مواصلة تنفيذ االستراتيجية الثالثية من حيث:
•تمكين قدرتنا على تنفيذ الخدمات الرقمية
•تنفيذ إطار الحوكمة الجديد لتقنية المعلومات
•تعزيز تحليالت البيانات وقدرات الذاكء االصطناعي لدينا
للخدمات المصرفية القائمة على البيانات
•إدارة الخدمات البنكية المفتوحة وواجهة برمجة
التطبيقات
•تقديم حلول مبتكرة جديدة
نظام لوحة متابعة إدارة االستدامة
يقوم نظام لوحة متابعة إدارة االستدامة ( )SMDSبجمع
المعلومات وتخزينها وتحليلها وتقديمها ضمن معلومات
االستدامة ،بصفة شهرية وربع سنوية ،لدعم عملية صنع القرار.
توافق المعلومات المجمعة مع اإلفصاحات البيئية واالجتماعية
وإفصاحات الحوكمة حسب توصيات المبادرة العالمية إلعداد
التقارير (.)GRI

الجوائز والتقدير
عددا من الجوائز منها:
خالل عام  ،2021حصد البنك
ً
التحول الرقمي (السعودية – )2021
•أفضل بنك في
ّ
من مجلة “انترناشيونال فاينانس” العالمية
•أفضل بطاقة للسفر في المملكة لعام  – 2021من
مجلة “انترناشيونال بيزنس” العالمية
•أفضل بطاقة لالسترداد النقدي (الشرق األوسط )2021
– من مجلة “انترناشيونال بيزنس” العالمية
•أفضل عروض إلدارة النقد (السعودية  – )2021من
مجلة “انترناشيونال بيزنس” العالمية
•أفضل نظام إلدارة المباني (البنوك) (السعودية )2021
– من مجلة “انترناشيونال بيزنس” العالمية
•أفضل نظام إلدارة النقد لدى البنوك (السعودية
 – )2021من مجلة “وورلد إيكونوميك” العالمية
•أفضل بطاقة ائتمانية – بطاقة االسترداد النقدي
البالتينية – من مجلة “وورلد إيكونوميك” العالمية
•أفضل خدمات بنكية رقمية (السعودية  – )2021من
مجلة “وورلد إيكونوميك” العالمية
ابتاكرا لبيع أسهم خزينة بنكية (على
•المبادرة األكثر
ً
مستوى دول العالم  – )2021من مجلة مجلة “وورلد
إيكونوميك” العالمية
•أفضل نظام إلدارة خزينة بنكية (السعودية  – )2021من
مجلة “وورلد إيكونوميك” العالمية

•أفضل عملية طرح ألسهم خزينة (السعودية – )2021
من مجلة “انترناشيونال فاينانس” العالمية
•جائزة التميز في حوكمة الشراكت – المؤتمر العالمي
الثالث للحوكمة الذي تستضيفه جامعة الفيصل
•أفضل برنامج والء (السعودية  – )2021من مجلة
“بيزنس أوتلوك” العالمية
ابتاكرا في قطاع الخدمات
•مزود الحلول المالية األكثر
ً
البنكية الشخصية (السعودية  – )2021من مجلة
“وورلد بيزنس أوتلوك” العالمية
•أفضل بطاقة سفر دولية (السعودية  – )2021من
مجلة “وورلد بيزنس أوتلوك” العالمية
ابتاكرا في قطاع خدمات
•مزود الحلول المالية األكثر
ً
الشراكت (السعودية  – )2021من مجلة “وورلد بيزنس
أوتلوك” العالمية
•أفضل نظام إلدارة المباني (السعودية  – )2021من
مجلة “وورلد بيزنس أوتلوك” العالمية
•أفضل بنك رقمي (السعودية  – )2021من مجلة
“وورلد بيزنس أوتلوك” العالمية
•أفضل مبادرة لمبيعات الخزينة (السعودية  – )2021من
مجلة “وورلد بيزنس أوتلوك” العالمية
•آمن خدمات بنكية رقمية (السعودية  – )2021من
مجلة “وورلد بيزنس أوتلوك” العالمية
•أفضل بنك في إدارة النقد (السعودية  – )2021من
مجلة “وورلد بيزنس أوتلوك” العالمية
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رأس مال
المستثمرين
المستثمرون هم أصحاب المصلحة الذين
يزودون البنك برأس المال الذي يقوم
بتشغيله ،وهو بالغ األهمية في عملية خلق
القيمة .وفي المقابل ،يسعى البنك إلى
تعظيم ثروة المستثمرين من خالل العمل
بطريقة تسمح بتحقيق عوائد مستدامة
وطويلة األجل لهم .وباإلضافة إلى ذلك،
هناك مجموعات ثانوية مرتبطة بالمستثمرين
مثل المحللين ومديري الصناديق.

أبرز أحداث 2021

توزيعات األرباح للك سهم:

 0.70ريال سعودي
إجمالي توزيعات األرباح:

 525مليون ريال سعودي

يجب على البنك امتثال الشفافية في التعامل مع مستثمريه
بشأن جميع جوانب أدائه وسياساته وتوقعاته المتعلقة باألداء
المستقبلي والخطط واالستراتيجيات والمخاطر .يلتزم البنك
وأيضا تطبيق سياساته
بتلبية جميع المتطلبات التنظيمية
ً
الخاصة ،من خالل التواصل المنتظم مع المستثمرين واإلفصاح
عن المعلومات للجمهور العام من خالل وسائل اإلعالم
وموقعه اإللكتروني و”تداول السعودية”.
معلومات /حركة األسهم

توزيع أسهم البنك كما في 29
ديسمبر :2021

 19.54ريال سعودي

نظرة سريعة على مستثمرينا

تخضع حقوق المساهمين وحقوق التصويت والحقوق
المتعلقة بتوزيعات األرباح والحق في الحصول على المعلومات
يعبر النظام األساسي للبنك
لنظام الشراكت السعوديةّ .
وقواعد حوكمة الشراكت عن حقوق المساهمين والمبادئ
التوجيهية للعالقات معهم ،وآليات ممارسة حقوقهم .ويحق
للمساهمين تقديم الشاكوى ،في حين يتحمل البنك مسؤولية
ضمان الفصل فيها وتقديم الردود التي توضح بالتفصيل
اإلجراءات المزمع اتخاذها.

أعلى سعر مسجل للسهم في

أقل سعر مسجل للسهم في

 11.67ريال سعودي

 15.09ريال سعودي

:2021

 28فبراير 2021

:2021

 23ديسمبر 2021

يمتلك مستثمرونا حصة ملكية في البنك.

توزيع أسهم البنك كما في  31ديسمبر 2021

االحتياجات والتوقعات
يتوقع المستثمرون:
•
•
•
•
•
•
•

عوائد مالية مستدامة
استراتيجية نمو جذابة ومستدامة
قائمة مركز مالي قوية وربحية متينة
نظام قوي إلدارة المخاطر
إعداد تقارير وإفصاحات شفافة
حوكمة سليمة
استقرار طويل األجل

المخاطر المحتملة:
•
•
•

التباطؤ االقتصادي
وعدم االستقرار
االمتثال لمتطلبات للحوكمة
والمساءلة المتزايدة
حقوق اإلنسان والعمال

•
•

تركيز رؤية المملكة  2030على
تنويع االقتصاد ،مع زيادة متوقعة
في اإليرادات غير النفطية
المحافظة على مستويات
مرتفعة من رضا العمالء

•
•
•
•

االستراتيجيات السليمة لألعمال التي تهدف
إلى تحقيق النمو وإضافة القيمة
األداء المالي المرضي
ُ
التواصل الشفاف إلظهار الفرص المتاحة
والمخاطر الاكمنة ومستوى األداء
هيلكية قوية لحوكمة الشراكت

المساهمون السعوديون
أسهم الخزينة
اإلجمالي

المبلغ

%

المبلغ

%

7,500

100

6,750.0

90.0

7,500

-

100

750.0

7,500.0

10.0

100.0

رسملة السوق

كيف نلبي تلك االحتياجات والتوقعات
تحقيق توقعات المستثمرين من خالل:

2021

الفرص السانحة:

2020

المشاركة من خالل:
•
•
•

االجتماعات السنوية للجمعية العمومية
اجتماعات مجلس اإلدارة
التقارير السنوية ونصف وربع السنوية

المبلغ
%

2021

2020

2019

2018

14.67

12.00

13.53

12.84

%1.47

%1.89

%1.96

%2.07

حقوق المساهمين
مؤشر األداء الرئيسي

2021

2020

2019

2018
(بعد التعديل)

2017

رأس المال (بالمليون ريال
سعودي)

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

14,801

13,331

12,007

11,621

13,494

1.34

1.25

0.17

0.65

1.83

إجمالي حقوق
المساهمين (بالمليون
ريال سعودي)

األرباح /األسهم األساسية
والمخففة (ريال سعودي)

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هي المساهم الرئيسي في البنك بنسبة ملكية .%30.56
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العالقات
مع العمالء
العمالء هم أحد أهم أصول البنك ،ومن شأن بناء عالقات قوية معهم أن يضمن نمو أعمال
البنك واستدامتها على المدى الطويل .وبناء على ذلك ،يطور البنك منتجات وخدمات في
ً
إطار االستجابة الحتياجات عمالئه في سياق بيئة التشغيل القائمة.
أبرز أحداث 2021
•
•
•

أول تجربة تطبيق رقمي للتمويل
العقاري في المملكة
عملية التقديم اإللكتروني
للحصول على بطاقات
االئتمان والتمويل العقاري
بطاقة ائتمان ممتازة
النقدي
لالسترجاع
ً

تحديات 2021
•
•
•

•

مجاالت التركيز لعام 2022

المنافسة الشرسة في السوق
في جميع القطاعات والمنتجات
زيادة مستوى وعي العمالء
بالمنتجات المالية ومزاياها
الحفاظ على الودائع وعالقات العمالء
من خالل سعري سايبور (سعر الفائدة
السائدة بين البنوك السعودية)
وليبور (سعر الفائدة السائدة بين
تاريخيا
بنوك لندن) المنخفضين
ً
توقع تأثير الجائحة على
عمالئنا وإدارته بكفاءة.

•
•
•

•

مواصلة البناء على كفاءة خدماتنا
من خالل الرقمنة واألتمتة
توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا
توسيع قاعدة العمالء
باستقطاب عمالء أقوياء وذوي
مصداقية بما يتماشى مع
نسب المخاطرة المقبولة
بيع المزيد من منتجاتنا المتنوعة
للعمالء الحاليين بهدف تحسين
العائد اإلجمالي من العالقات
مع العمالء والشراكء الحاليين

نظرة سريعة على عمالئنا
يخدم البنك السعودي لالستثمار
أكثر من 657,677
عمياًل من خالل عروض منتجاتنا المتنوعة
ً

645,057

عمالء الخدمات البنكية الشخصية
( 599,242للعام )2020

12,620

عمالء الخدمات البنكية للشراكت
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
( 13,296للعام )2020

االحتياجات والتوقعات
يتوقع العمالء:
•
•
•
•
•

منتجات وخدمات مناسبة ومفيدة
يسهل الوصول إليها للحصول
على عوائد مالية تنافسية
وفعالة
خدمات مرضية
ّ
أمن البيانات
تعامل أخالقي وعادل
االمتثال لمبادئ الشريعة اإلسالمية

المخاطر المحتملة:
•
•
•

الفرص السانحة:

التباطؤ االقتصادي وعدم االستقرار
ارتفاع سقف توقعات العمالء
تهديدات األمن السيبراني

•
•
•
•
•
•
•

ارتفاع القوة الشرائية في السوق
المحافظة على مستويات
مرتفعة من رضا العمالء
االلتزام بمبادئ الخدمات
المصرفية اإلسالمية
الخدمات البنكية الرقمية
االبتاكر وتطوير المنتجات
تقنية البلوك تشين
زيادة الطلب على الخدمات البنكية
المبتكرة وحلول اإلقراض الرقمية

الحسابات
يوفر البنك منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ومنتجات
مصرفية تقليدية.

برامج العمالء
يوفر البنك للعمالء عالقات مصرفية عالية المستوى وخدمات
حصرية مصممة لتلبية متطلباتهم المالية.

حساب األصالة الجاري
حساب الراتب
وديعة المرابحة
الودائع ألجل

برنامج فضي
برنامج ذهبي
برنامج بالتينيوم

التمويل
تساعد منتجاتنا من السلع واألسهم والتمويل لشراء المركبات والعقارات العمالء ،ومنهم المتقاعدين والمقيمين ،على تحقيق أهدافهم.
تمويل األصالة العقاري

تمويل األصالة الشخصي

•برنامج التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق التنمية
العقارية
•التمويل العقاري المدعوم والميسر
•تمويل البناء الذاتي
•تمويل وحدة تحت اإلنشاء (البيع على
الخارطة)
•الوحدات الجاهزة لوزارة الشؤون
البلدية والقروية واالساكن
•تمويل بيت األصالة بصيغة المرابحة

•تمويل مرابحة أرزاق
•تمويل مرابحة األسهم
•تمويل مرابحة السيارات
•التمويل الشخصي للمتقاعدين
•التمويل الشخصي للمقيمين
•إعادة التمويل
•سداد المديونية (تحويل الرصيد)

بطاقات البنك السعودي لالستثمار
بطاقات الحد االئتماني المنخفض
بطاقة السفر
بطاقة التسوق “”EasyShopping

بطاقات مدى
بطاقات خصم مدى

بطاقات مسبقة الدفع
بطاقة “ ”Easypayلرواتب الموظفين
بطاقة “ ”Easypayللعمالة المنزلية

البطاقات االئتمانية
بطاقات ائتمانية متوافقة مع
الشريعة

الخدمات البنكية اإللكترونية
القنوات:

تطبيقات البنك السعودي لالستثمار:

الدفع والتحويل:

اإلنترنت البنكي (فلكس لكيك)
الهاتف البنكي (فلكس كول)
فلكس ترانسفير

تطبيق فلكس تاتش لألجهزة الذكية
فلكس سيف
تطبيق الهدى
تطبيق EasyPay

خدمة سداد
خدمة سريع
خدمة سويفت
خدمة نقاط البيع
خدمة بوابة الدفع

كيف نلبي تلك االحتياجات والتوقعات
تلبية توقعات العمالء من خالل:
•
•
•
•
•
•

الخدمات البنكية الشخصية
الخدمات البنكية للشراكت
خدمات الخزينة واالستثمار
خدمة عمالء ممتازة
سهولة الوصول إلى الخدمات البنكية
من خالل القنوات الرقمية
أنظمة تقنية معلومات مستقرة وآمنة
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نسهم باآلتي:
•
•
•

وفعالة
حمالت تسويقية جذابة
ّ
االستطالعات ،مثل "صوت العميل" لفهم العمالء بشلك
أفضل والتعرف على تفضيالتهم وقياس مستوى رضاهم
مركز االتصال
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يوفر البنك السعودي لالستثمار منتجات وخدمات شاملة
ومبتكرة لألفراد والمنشآت الصغيرة والكبيرة على حد السواء
وكذلك الجهات الحكومية .لالطالع على المجموعة الاكملة من
المنتجاتُ ،يرجى زيارة.https://www.saib.com.sa/en :
الخدمات البنكية للشراكت والمنشآت الصغيرة
والمتوسطة
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تمويل األعمال
يقدم البنك السعودي لالستثمار حلول تمويل شاملة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة ،بما في ذلك:
•تمويل رأس المال العامل (قصير األجل)
•تمويل المشاريع والعقود (متوسط إلى طويل األجل)
•تمويل التوسع بالنشاط (طويل األجل)
برنامج كفالة
هو برنامج أطلقه صندوق التنمية الصناعي السعودي
بالتعاون مع البنوك السعودية ،ويهدف البرنامج إلى تعزيز
التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية
السعودية.
برنامج ضمان التمويل مع صندوق التنمية الزراعية
بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية ،يهدف البرنامج إلى توفير
منتجات تمويلية وخدمات ائتمانية متعددة في سبيل تحقيق
األمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.
بوابة التمويل
في إطار اتفاقيتنا مع منشآت ،تتيح هذه البوابة اإللكترونية
ألصحاب المشاريع والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة
والمتوسطة ،إماكنية تقديم طلبات تمويلهم إلى مقدمي
خدمات التمويل المختارين ،ومنهم البنك السعودي لالستثمار.
خدمات الشراكت
•تمويل رأس المال العامل
•تمويل العقود
•تمويل التطوير العقاري
•القروض والحسابات للموظفين
•القروض المجمعة
ُ
•خدمات االستثمار
•منتجات تمويل متوافقة مع الشريعة
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•تمويل المشاريع
•بطاقة البنك السعودي لالستثمار أمرياكن إكسبريس
للشراكت
إدارة النقد
•خدمة فلكس بيزنس للعمالء من الشراكت
•نظام الربط المباشر
•بطاقة اإليداع النقدي “فلكس اكش إن”
•بطاقة الشراكت متعددة العمالت
•خدمة دفع الرواتب
•حسابات الضمان
•فلكس بي
•بطاقة رواتب الموظفين مسبقة الدفع“ -إيزي بي”
•خدمة نقل األموال
•نقاط البيع
•تطبيق فلكس بيزنيس
حلول التمويل التجاري
•خدمات التمويل التجاري
•حلول تمويل التجارة الدولية
•تأمين البضائع المستوردة
مجموعة الخزينة واالستثمار
إدارة السيولة
حلول للعمالء لتحسين سيولتهم على أفضل وجه بناء على
ً
هيالكهم الداخلية وأحجام أعمالهم.
العمالت األجنبية
خصيصا لمساعدة العمالء على إدارة تعامالتهم
حلول مصممة
ً
بالعمالت األجنبية.
إدارة المنتجات المركبة
خصيصا لتناسب احتياجات العميل.
حلول تحوطية مصممة
ً
شبكة الفروع ونقاط الوصول
فرعا في مختلف أنحاء
يدير البنك السعودي لالستثمار ً 51
المملكة .وفي إطار استراتيجية البنك للخدمات المصرفية
الرقمية ،يعمل البنك على توسيع نطاق الوصول إلى منتجاته
وخدماته من خالل القنوات الرقمية مثل شبكة اإلنترنت
فضاًل عن أجهزة الخدمة
والخدمات البنكية عبر األجهزة الذكية،
ً
الذاتية وأجهزة الصراف اآللي وأجهزة اإليداع النقدي وأجهزة
الصراف التفاعلية .وذلك بهدف تقليل االعتماد على المعامالت
اليدوية وزيارات الفروع.

نقاط الوصول

2021

2020

2019

2018

الفروع

51

52

52

52

أجهزة الصراف اآللي (خاصية سحب وإيداع النقود)

379

312

341

361

أجهزة اإليداع النقدي

12

12

12

63

أجهزة الصراف التفاعلية
أجهزة نقاط البيع

للتحول الرقمي ،قدم البنك العديد من
في إطار حملتنا
ّ
الخدمات الجديدة وأضاف تحسينات على المنتجات المتاحة
لعمالئنا في عام :2021
•تفعيل منتج حساب التوفير اإللكتروني الجديد
والحسابات اإلضافية على قنواتنا الرقمية.
•تفعيل البطاقات االفتراضية والوصول إلى معلومات
البطاقة عبر القنوات الرقمية.
•تحسين منتج الشراكت متعدد العمالت
•تحسين عملية فتح حسابات األفراد للسماح بتسجيل
العمالء في الخدمات البنكية اإللكترونية في أثناء عملية
التهيئة ،والسماح للمواطنين الدوليين بفتح الحسابات.
أيضا للعميل إماكنية توسيع الحساب وطلب
ويتيح ذلك ً
ُ
بطاقة مدى وبطاقة السفر.
•تجديد إجراءات معالجة القروض وتجربة العميل في قناة
الخدمات البنكية اإللكترونية لتعزيز مبيعات القروض
ورقمنتها دون الحاجة إلى زيارة الفرع.
•تعزيز عملية تهيئة العمالء من الشراكت لتسهيل
معظم الخطوات والعمليات الداخلية وأتمتتها.
•إطالق خدمة اإلدارة المالية الشخصية الجديدة التي
تتيح للعمالء تحليل نفقاتهم وتخصيص الميزانيات لفئات
اإلنفاق.
•تمكين العمالء من طلب الحصول على خطاب ضمان
رقميا بشلك مباشر عبر
الهامش النقدي بنسبة %100
ً
بوابات الخدمات البنكية اإللكترونية لألفراد والشراكت
وأتمتة إجراءات المعالجة من بدايتها إلى نهايتها.
•إتاحة خدمة إدارة الصناديق المشتركة من االستثمار
اكبيتال للعمالء األفراد والعمالء ذوي المالءة المالية
العالية مباشرة عبر قناة الخدمات البنكية اإللكترونية
لألفراد التابعة للبنك.
•إطالق طريقة المصادقة اإللكترونية الجديدة للرموز
المميزة لتمكين تسجيل دخول عمالء الخدمات البنكية
اإللكترونية من الشراكت إلى البوابات دون االعتماد على
طريقة الرمز المميز المادي القديمة.
•تحسين بوابة الرهن العقاري للسماح للعمالء غير
البنكيين بطلب قروض عقارية دون الحاجة إلى وجود
حساب.

4

6,662

4

9,895

4

9,375

4

9,307

•تقديم منصة رفاه الجديدة التي تتيح للبنك تقديم
منتجات وخدمات مخصصة للشراكت الكبيرة (مثل
القروض المخصصة ومنتجات بطاقات االئتمان).
•تحسين تطبيق الهاتف الذكي للشراكت من خالل إضافة
وظيفة الخدمات المالية للتحويل ودفع الفواتير.
•تمكين الدفع الفوري لقناة الخدمات البنكية اإللكترونية
للشراكت.
•التوسع في استخدام الروبوتات في عدة عمليات داخل
البنك.
•إضافة خدمات وتحسينات جديدة على قناة الخدمات
البنكية اإللكترونية وأجهزة الصراف اآللي وقناة الرد
الصوتي اآللي التابعة للبنك .كما أدخلنا تحسينات على
وفقا
الخدمات البنكية اإللكترونية والهاتف الذكي
ً
للمعايير الدولية لتعزيز تجربة العمالء.
•تعزيز القدرة اإلجمالية لشبكة الخدمات الرقمية.
خدمة العمالء من ذوي اإلعاقة
وتلبي ثالثة من
يلتزم البنك بدعم العمالء من ذوي اإلعاقةُ .
فروع البنك ،في الرياض والدمام وجدة ،احتياجات العمالء ذوي
اإلعاقة من خالل:
•توفير أماكن مخصصة الصطفاف السيارات بالقرب من
المدخل
•اتاحة خرائط الفروع والنماذج المطبوعة والعقود
بطريقة برايل
•تضم الفروع موظفين يجيدون لغة اإلشارة
عالوة على ذلك ،يخدم موقعنا اإللكتروني ذوي اإلعاقة البصرية
عن طريق إتاحة تكنولوجيا قراءة الشاشة واستخدام خيارات
تعديل تباين األلوان وتكبير الخط.
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برامج الوالء
واصلت برامج الوالء تطورها في عام .2021

المعامالت
نوع المعاملة

2021

2020

2019

2018

عمليات أجهزة الصراف اآللي

40,967,909

24,553,171

39,701,368

42,157,043

عمليات الفروع

11,911,542

7,541,942

9,221,275

7,743,812

برنامج أصيل
أسعارا وخصومات خاصة للعمالء عند
يوفر برنامج “أصيل”
ً
استخدام بطاقة الخصم أو االئتمان إلجراء معامالت مع شراكئنا
في المطاعم وخالل السفر والتسوق وجميع أنشطة الحياة.

47,209,476

أكثر من 302

العمليات اإللكترونية

49,595,683

عمليات نقاط البيع

263,622,853

عمليات قنوات الرد الصوتي اآللي
ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ

25,840,157
113,483,943

444,959

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

260,559

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮوع

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ

26,178,906
75,095,420
316,956

19,126,325

363,151

أبرز اإلنجازات لعام :2021
•زيادة معدل استبدال نقاط العمالء المميزين بمعدل
 %91 :15من خالل حملة على الخدمات البنكية
اإللكترونية لألفراد ،وهي منصتنا البنكية اإللكترونية،
والتي استهدفت العمالء الذين لم يستبدلوا نقاطهم
بعد
•زيادة معدل استبدال القسائم اإللكترونية إلى %64
()%42.5 :2020
•ليزداد بذلك معدل االستبدال اللكي بمقدار %21.55
•أتمتة وتسريع ميزة طلب “وااو” الخاصة بأسلوب الحياة
الراقي

من شراكء برنامج “أصيل”
()352 :2020

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻨﻮات اﻟﺮد اﻟﺼﻮﺗﻲ اﻵﻟﻲ
300,000,000
250,000,000
200,000,000

برنامج وااو
يمنح البنك أعضاء البرنامج المخلصين نقاط ماكفآت على
عملياتهم ،ويمكن لهم استبدال النقاط والحصول على هدايا
مختلفة من كتالوج “وااو” اإللكتروني .في عام  ،2021تحسنت
عملية استبدال النقاط بشلك أكبر مما أدى إلى تحسين مستوى
جودة تجربة العمالء.

إحسان
عدم تنشيط جميع المنصات الخيرية غير الحكومية للتركيز أكثر
على المنصات الحكومية الرسمية على اإلنترنت مثل منصة
“إحسان” لألعمال الخيرية

150,000,000
100,000,000

2021

2020

خدمة العمالء
يحرص البنك السعودي لالستثمار على تقديم تجربة متميزة
لعمالئه من خالل معلومات مبنية على أساس البيانات .يتابع
فريقنا المتخصص في ضمان الجودة والتحليالت اتجاهات
السوق من خالل استطالع آراء العمالء وتحليل البيانات ،لضمان
تزويد العمالء بما يحتاجون ويتوقعون من بنكهم .وفي عام
 ،2021واصلنا رحلة الرقمنة لدعم العمالء في “األوضاع الجديدة
التي أصبحت طبيعية”.
تجربة العمالء
لنحافظ على استمرارية ازدهار البنك ،يتوجب مراعاة توقعات
العميل وأن تكون تجربته معنا إيجابية .وفي ظل تطورات السوق
سنا ،واألكثر مهارة من الناحية
وتزايد أعداد العمالء األصغر ً
التقنية .يحتاج البنك إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية
قادرا على إجراء المعامالت
ومالءمة .ويجب أن يكون العميل
ً
المصرفية في أي وقت ومن أي ماكن ومن خالل أي جهاز .حيث
تعمل تجربة العمالء اإليجابية المتسقة على تعزيز والء العمالء
واجتذاب عمالء جدد من خالل التوصيات الشفهية.

العمالء المسجلين مقابل إجمالي العمالء

0
2018

رضا العمالء
يقوم البنك السعودي لالستثمار بتنفيذ مؤشر صافي نقاط
الترويج لقياس درجة رضا العمالء والموظفين .وهي عملية
رقمية بالاكمل ،تبدأ من خالل نقاط االتصال والتفاعالت ضمن
رحلة تجربة العميل عبر جميع القنوات .ومن خاللها يجري دمج
النتائج في لوحات المعلومات اآللية والتقارير ومؤشرات األداء
يمكن البنك من تحسين األداء.
الرئيسية عبر المؤسسة ،مما ّ

إجمالي األعضاء المسجلين حتى اآلن

عمليات االستبدال من العمالء (دون احتساب العمالء المتكررين)

50,000,000

2019

التسجيل

سنة حتى
تاريخ 2021

2020

النمو

479,833

468,836

%2.35

155,684
%97.24

136,337
%92.07

النقاط

2020

2021

النمو

مجموع النقاط الممنوحة حتى اآلن

64,201,024,918

74,413,329,093

%15.91

مجموع النقاط المستبدلة حتى اآلن

نسبة النقاط الممنوحة إلى المستبدلة
حتى اآلن

37,080,505,746
%57.76

45,069,889,429
%60.57

%14.19
%5.62

%21.55
%4.87

الشاكوى
تتكفل إدارة خدمة العمالء بالبنك بمعالجة جميع الشاكوى
والتعامل مع مخاوف العمالء بما يتماشى مع المتطلبات
التنظيمية .وقد حققنا االلتزام بمستوى الخدمة بنسبة %99
من الشاكوى الواردة عبر .SAMACares

احتفلنا في  5أكتوبر  2021باليوم العالمي لتجربة العمالء من
خالل حملة “التركيز على العميل” .واكن الهدف من الحملة
تعزيز ثقافة التركيز على العمالء بين الموظفين ،مع عرض
اإلجراءات التي نتخذها لتقديم أفضل التجارب لعمالئنا.
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أهم الحمالت التسويقية

تسويق عالمتنا التجارية
القنوات
يتميز البنك السعودي لالستثمار بمرونته وقدرته على االبتاكر ،حيث يمتلك مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات ،تلبي احتياجات
مجموعة كبيرة ومتنوعة من العمالء .وتضمن الحمالت التسويقية االستهدافية التي ينفذها البنك ،وصول المنتج المناسب إلى
ويركز بشلك أكبر على التواصل الرقمي.
الجمهور المناسب .ويتواصل البنك مع العمالء من خالل قنوات مختلفةُ ،

20

فعالية

336,435

شهريا
عدد مرات مشاهدة الصفحات
ً
( 945,157للعام )2020

58,200

المتابعون على إنستغرام
( 52,600للعام )2020

2

خبر صحفي

حملة قطاعات الصحة والطيران
والتعليم

1,186,127

مجموعة حصرية من المنتجات
والخدمات المقدمة للطيارين واألطباء
والمعلمين وغيرهم من العاملين في
هذه القطاعات الحيوية .حققنا:

شهريا
عدد زوار الموقع اإللكتروني
ً
(دون احتساب الزيارات المتكررة)
()945,157 :2020

1,036,616

المتابعون على تويتر
( 1,023,000للعام )2020

مجموعة حصرية من المنتجات
والخدمات المقدمة ألبطال وزارة
الصحة ،العاملين في مجال الرعاية
الصحية ،عبر وسائل التواصل االجتماعي
ورسائل البريد اإللكتروني المباشرة.

حملة لترويج عروض شراء حصص
البنك بأسعار ومزايا تنافسية ،حيث
تستهدف الحملة العمالء الحاليين
والمحتملين عبر جميع قنواتنا الرقمية.

نشر البنك على منصاته للتواصل
أعمااًل فنية إبداعية عالية التأثير.
االجتماعي
ً

1,247,175

المتابعون على فيسبوك
( 1,262,126للعام )2020

* حال انتشار جائحة كورونا دون إقامة الفعاليات الجماعية في النصف األول من العام  .2021ومع ذلك ،فقد استضفنا العديد من الفعاليات في النصف األخير من هذا
العام ،اكالحتفال باليوم الوطني السعودي في  23سبتمبر  2021وأسبوع التوظيف بجامعة الملك فيصل.

البنك السعودي لالستثمار x
المسافر
تعاون بين البنك السعودي لالستثمار
وشركة المسافر لتقديم خصومات
حصرية وفرص استرداد نقدي
لعمالء البنك عند استخدام بطاقة
السفر أو بطاقة ائتمان البنك.
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حملة وزارة الصحة

التمويل الشخصي “شراء حصص”

حملة موسم بطاقات السفر

برنامج رفاه ()Rfah

حملة لترويج بطاقات السفر عند رفع
الحظر على السفر في يونيو  2021عبر
وسم  #جا_وقتها .وتضمنت الحملة،
التي استمرت لمدة شهر ،ثالثة مقاطع
فيديو إبداعية عبر جميع قنوات البنك
على مواقع التواصل االجتماعي.

خدمات ومنتجات مالية متاكملة تقدم
لموظفي الكيانات الشريكة .ويخدم
هذا الحل أكبر الشراكت والمؤسسات
العامة في المملكة ،بمواد تسويقية
ُتثري أقسام الموارد البشرية لشراكئنا
والموظفين المستفيدين منها.

التقرير المتاكمل  | 2021البنك السعودي لالستثمار | 93

تعزيز تجربة العمالء من خالل التحليالت ومستوى الكفاءة
تحليل مواقع التواصل االجتماعي
توفر وسائل التواصل االجتماعي ثروة من البيانات التي يمكن
أن تساعدنا على فهم عمالئنا والسوق بشلك أفضل وتحسين
سمعتنا .عمل البنك في  2021على:
•استحداث “وظيفة مراقبة” العالمات التجارية الجديدة،
في شلك تحليل وجهات النظر على وسائل التواصل
االجتماعي
•إجراء دراسة مقارنة ألداء المنافسين من خالل تتبع مؤشر
سمعة المنافسين على قنوات التواصل االجتماعي
•اختتام المرحلة التجريبية من مشروع الدراسة المعيارية
لتجربة عمالئنا بالمقارنة مع تجربة العمالء في البنوك
األخرى.
ستساعدنا هذه المعلومات في تلبية احتياجات عمالئنا بشلك
أفضل.

حماية المعلومات الشخصية للعمالءالمبادرة العالمية
GRI 418-1
إلعداد التقارير
من حيث المبدأ ،يتعامل البنك السعودي لالستثمار مع البيانات
وفقا للمتطلبات القانونية الحالية
الشخصية بسرية ويؤمنها
ً
وبالتماشي مع أفضل الممارسات الدولية .حيث اكن أمن البيانات
وما يزال على رأس أولويات البنك على ضوء مبادرات الرقمنة
الحالية.
لم يشهد البنك أي حاالت من عدم االمتثال للوائح أو القواعد
الطوعية فيما يتعلق باالتصاالت التسويقية ،اكإلعالنات والحمالت
الترويجية وعقود الرعاية في عام  .2021المبادرة العالمية
إلعداد التقارير  417-3و  GRI 417-2ولم نتلق أي شاكوى
بخصوص انتهااكت خصوصية العمالء أو فقدان بياناتهم من
أطراف خارجية أو هيئات تنظيمية خالل الفترة المشمولة
بالتقرير .وبالمثل ،فإن البنك السعودي لالستثمار ليس لديه
أي علم بشأن أي محاوالت لتسريب بيانات العمالء أو سرقتها أو
فقدانها.

أتمتة األنشطة التسويقية
بعد تنفيذ وحدة تسويق “إس ايه بي” ( ،)SAPيتلقى العمالء
اآلن رسائل بريد إلكتروني مخصصة لهم بناء على سلوكهم في
ً
إتمام المعامالت .ونتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة مستوى رضا
العمالء وتفاعلهم وتحقيق نسبة أعلى للمبيعات.
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رأس المال
البشري
ال يستطيع البنك السعودي لالستثمار إرضاء العمالء بدون فريقه المتميز من الموظفين
الملتزمين .وترتكز ثقافة البنك على المشاركة ومجموعة قيمنا المؤسسية الراسخة التي
تنعكس في سلوك لك موظف .فموظفونا يخلصون في عملهم كما لو أنهم هم أصحاب
فضاًل عن الحفاظ على الشفافية واتباع
بجد ودقة تجاه التفاصيل،
ً
العمل ،ويتعاونون ويعملون ّ
سياسة االنفتاح والتواصل.
إنجازات عام :2021
•
•
•
•

تحديات 2021
•

مراجعة خطط الحوافز لمزيد
من التشجيع والتحفيز
زيادة معدل السعودة
من  %90إلى %91
إطالق ثالثة برامج لتطوير
مهارات الخريجين
توظيف أكثر من 200
موظف خالل عام 2021

•

يعتمد البنك السعودي لالستثمار استراتيجية لتخطيط الموارد البشرية تتماشى مع استراتيجيات األعمال اللكية للبنك ،مع اإلدراك
التام للبيئة التشغيلية والعرض والطلب .هدفنا الرئيسي أن نكون ماكن العمل الرائد والمفضل.
تعداد الموظفين
جميع األرقام أدناه للبنك السعودي لالستثمار فقط ما لم ُيذكر خالف ذلك.
GRI 405-1

مجاالت التركيز لعام 2022
•

التكيف مع الواقع الجديد
بعد جائحة كورونا
تعزيز مشاركة الموظفين
وتنميتهم وتطويرهم

•

النسبة المئوية للموظفين
GRI 202-2
السعوديين

إجمالي عدد
الموظفين الدائمين

النسبة المئوية
للموظفات

()%90 :2020

()1,315 :2020

()20 :2020

%91

استكمال تصميم عروض
القيمة المقدمة للموظفين
لجذب أفضل المواهب
صقل مهارات الموظفين لتعزيز
القدرة على مواجهة المخاطر
وتحسين اإلماكنات الرقمية

1,353

تحليل النوع االجتماعي

شركة االستثمار اكبيتال

موظفو البنك الجدد

ذكر 1,034
أنثى 319

ذكر 97
أنثى 31

24

ذكر 127
أنثى 65

لمحة عامة عن موظفينا

موظفو البنك البالغ عددهم

 623يقدمون الدعم
لمختلف وحدات األعمال

112

569

موظفو الخدمات البنكية
للشراكت والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة
()117 :2020

موظفو الخدمات
البنكية الشخصية
()585 :2020

•
•
•
•
•
•

وتقديرا لجهودهم
عاداًل
أجرا
ً
ً
ً
ولإلدارة الفعالة ولألداء
التدريب وتنمية المهارات وإدارة المواهب
توفير فرص التطوير والنمو الوظيفي
بيئة عمل متنوعة وشاملة
سياسات وآليات تواصل واضحة
بيئة عمل آمنة وصحية

<%1

49

موظفو الخزينة واالستثمار
()55 :2020

االحتياجات والتوقعات
يتوقع الموظفون:

نسبة الحركة الوظيفية

()12,124 :2020

المنطقة
المخاطر المحتملة:
•
•
•

الفرص السانحة:

التباطؤ االقتصادي
وعدم االستقرار
اإلجراءات االحترازية
لمنع تفشي فيروس
كورونا المستجد
ُ
حقوق اإلنسان والعمال

تلبية تطلعات الموظفين عبر:
توفير فرص التعلم والتطور
تزويد الموظفين بالمهارات الالزمة لمواكبة التغيرات الرقمية
اعتماد نظام عمل مرن لمواكبة الواقع الجديد
برامج تطوير المسار المهني والتعاقب الوظيفي
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15,541

()%1 :2020

•
•
•
•
•

االلتزام بمبادئ التعامالت المصرفية
المتوافقة مع أحاكم الشريعة اإلسالمية
رضا الموظفين وتفعيل دورهم
تدريب الموظفين
تاكفؤ الفرص وماكفحة التمييز
العمل عن ُبعد

2021

2020

المنطقة الوسطى

1,110

1,060

المنطقة الشرقية

148

101

المنطقة الغربية

95

154

الفئة
2021

2020

موظف دائم (البنك السعودي لالستثمار)

1,353

1,315

شركة االستثمار اكبيتال

133

114

كيف نلبي تلك االحتياجات والتوقعات

•
•
•
•

GRI 401-1

الساعات المستغرقة في التدريب

إشراك الموظفين من خالل:
•
•
•
•
•
•
•
•

سياسات الموارد البشرية
مدونة سلوك الموظفين
استبيانات قياس مدى رضا الموظفين
التواصل الداخلي
نظام تقييم الموظفين
مكتب خاص لتقديم المساعدة للموظفين
برنامج اقتراحات الموظفين
برنامج تقدير الموظفين وماكفأتهم

موظفي مصادر خارجية

78

56

التقرير المتاكمل  | 2021البنك السعودي لالستثمار | 97

2021

مبادرات تفعيل دور الموظفين خالل عام 2021
نظّ منا الفعاليات التالية بهدف تفعيل دور موظفينا ،وغرس ثقافة عمل تركز على العمالء ،إلى جانب تعزيز قيم المسؤولية
االجتماعية.

2020

الفئة العمرية

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

عاما
ً 30-18

187

142

290

157

547

عاما
ً 40-31

275

عاما
ً 50-41

عاما
أكبر من ً 51

19

155

491

3

52

25

90

17

218

0

2020

2021
الدرجة الوظيفية

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

اإلدارة العليا

127

10

131

9

642

271

684

199

253

اإلدارة الوسطى

الاكدر غير اإلداري

البنك السعودي لالستثمار

236

50

اإلجمالي

شركة االستثمار اكبيتال

87.44
12.56

تلقى الموظفون هدايا مع مواد تعليمية لتعزيز وعيهم
ّ
وإلمامهم بالتهديدات اإللكترونية التي يمكن أن تؤثر على لك
من البنك والموظفين بصفتهم الشخصية.

تلقى الموظفون هدايا ومعلومات مرتبطة بتجربة العمالء
في  5أكتوبر 2021

السعودة

2021

2020

2019

2021

نسبة السعوديين

91

90

87.84

83

80

90 81.90

89

9

10

12.16

17

20

10 18.10

11

الذكور :نسبة راتب اإلناث
اإلدارة العليا

اإلدارة الوسطى

الاكدر غير اإلداري
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2021

2020

2019

األمن السيبراني

يوم تجربة العمالء

2020

GRI 405-2

2021

2020

2019

2018

2017

1:0.69

1:0.69

1:0.72

1:0.93

1:0.55

1:039

1:0.35

1:0.91

1:0.91

1:0.86

1:0.24

1:0.23

1:0.89

لالحتفاء بالسعادة وتعزيزها ،نظّ منا فعالية لتفعيل دور
موظفينا عبر تقديم صناديق الهدايا والتزيين ووضع اكبينة
اللتقاط الصور.

أتيحت الفرصة للموظفين للتبرع بالدم إلنقاذ حياة المرضى
في الحديقة بالمقر الرئيسي للبنك السعودي لالستثمار

56

2019

نسبة غير
السعوديين

يوم السعادة العالمي

يوم التبرع بالدم

1:0.83

1:0.76
حملة من قدها

اليوم الوطني السعودي

تجهيز دروع وشهادات تكريمية للفائزين بالتعاون مع إدارة
مركز االتصال.

احتفال بتراث المملكة خالل فعالية تفاعلية لجميع
الموظفين في مقرنا الرئيسي.
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تحفيز الموظفين واالحتفاظ بهم
إجماليا قدره  687مليون ريال سعودي على الرواتب والمنافع في عام ( .2021البنك السعودي لالستثمار
مبلغا
أنفق البنك
ً
ً
وشركة االستثمار اكبيتال)
الرواتب والمنافع (باأللف ريال سعودي)

2021

2020

2019

2018

تعويض ثابت

421,679

415,705

390,026

417,336

176,703

173,331

154,301

138,655

تعويض متغير متجمع

منافع الموظفين األخرى والمصاريف ذات الصلة

إجمالي الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين

89,000

687,382

83,000

672,036

82,000

626,327

70,000

625,991

تشمل حزمة المنافع المقدمة للموظفين ،إلى جانب التعويضات التنافسية ،مزايا التأمين على الحياة ،والتأمين الطبي ،وعضوية
2-GRI 401
النادي الرياضي ،والضمان االجتماعي ،وبرامج الوالء ،وبدالت السكن ،واالنتقال.
إجازة رعاية الطفل
يتم تقديم المساعدة ،حيثما أمكن ،إلى الموظفات لمساعدتهن على تحقيق التوازن بين عملهن الوظيفي ومسؤولياتهن
يوما من اإلجازات المرضية.
األسرية .وتتاح للوالدات إجازة أمومة مدفوعة األجر تصل إلى  10أسابيع وما يصل إلى 180
ً
GRI 401-3

عدد الموظفين/ات الذين حصلوا على إجازة أمومة أو أبوة

عدد الموظفين/ات الذين عادوا إلى العمل بعد إجازة األمومة أو األبوة

عدد الموظفين/ات الذين عادوا إلى العمل بعد إجازة األمومة أو األبوة وواصلوا العمل بعد
انقضاء  12شهرا من العودة

العودة إلى العمل ومعدالت االحتفاظ بالموظفين/ات الذين عادوا إلى العمل بعد انتهاء إجازة
األمومة أو األبوة
تكون المنافع المستحقة للموظفين عند انتهاء خدماتهم
وفقا للمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في لوائح العمل
ً
ووفقا للسياسات المحاسبية للبنك .بلغت قيمة
السعودية
ً
المخصصات المقدمة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
 2021لماكفآت نهاية الخدمة للموظفين  19.3مليون
ريال سعودي .ويصل رصيد االستحقاقات غير المصروفة إلى
اعتبارا من  31ديسمبر .2021
نحو 193.7مليون ريال سعودي
ً
أنواعا
باإلضافة إلى ذلك ،يقدم البنك لموظفيه المؤهلين
ً
أخرى من خطط األمن والمدخرات القائمة على المساهمات
المتبادلة بين البنك والموظفينُ .تدفع هذه المساهمات إلى
الموظفين المشاركين في تاريخ استحقاق لك خطة .بلغت قيمة
المخصصات المقدمة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر

ذكر

أنثى

116

307

116

296

106

201

103

196

 2021لهذه الخطط حوالي  52.5مليون ريال سعودي.
التدوير الوظيفي
تمنح سياسة التدوير الوظيفي الموظفين الفرصة لتغيير
الوظائف والحصول على معارف ومهارات جديدة واكتساب
رؤية أوسع لعمليات البنك ،كما تساعد في الحد من عدم الرضا
الوظيفي ،باإلضافة إلى التخفيف من المخاطر على البنك من
خالل تناوب الموظفين في المناطق الحرجة.

التعلم والتطور
من خالل بناء فريق متميز من القوى العاملة ،يمكننا تقديم
أفضل الحلول والخدمات لعمالئنا .لذلك ،يركز منهجنا التدريبي
المتوافق مع متطلبات البنك السعودي المركزي على تطوير
القدرات الرقمية لموظفينا من خالل نماذج تدريبية تخص تقنيات
البلوك تشين ،وإنترنت األشياء ،والتعلم اآللي ،باإلضافة إلى
حوكمة الشريعة وماكفحة غسل األموال.

•لينكد إن
•جامعة هارفارد
•موديز
•األاكديمية المالية
•منصة دروب
•يوديمي

GRI 404-1

يمكن للموظفين استخدام إحدى المنصات التالية للوصول إلى
التدريبات:

نفسيا لمخزون البنك من المواهب من
تحلياًل
يجري مركز التقييم
ً
ً
وتستخدم أداة
أجل تحديد الموظفين أصحاب اإلماكنات العاليةُ .
مخصصة لتحديد نقاط القوة عند لك موظف والدوافع ،والقيم،
ومجاالت التنمية ،والتطور.

أهم إحصائيات التدريب (البنك السعودي لالستثمار فقط)

عدد البرامج التدريبية

2021

2020

2019

2018

2017

176

159

239

192

219

العدد اإلجمالي للمشاركين

1,252

1,302

1,423

1,681

ساعات التدريب (بناء على يوم تدريبي مدته
ً
 7ساعات)

15,541

12,124

31,801

26,425

626

531

598

1,107

أيام التدريب

2,412

عدد الموظفين المدربين

1,732

4,491

794

عدد ساعات التدريب لألفراد

الدرجة الوظيفية

ذكر

أنثى

اإلجمالي

ذكر

أنثى

اإلجمالي

اإلدارة العليا

35

12

47

414

366

780

284

1,019

3,606

10,044

اإلدارة المتوسطة

الاكدر غير اإلداري

200
735

41

241

3,072
6,438

عدد الموظفين

498

3,570

عدد ساعات التدريب لألفراد

النوع

ذكر

أنثى

اإلجمالي

ذكر

أنثى

اإلجمالي

إلزامية

1,107

336

1,444

9,963

3,024

12,987

1,127

343

1,471

10,063

4,505

14,568

غير إلزامية

التعلم اإللكتروني

970

337

1,307

9,924

4,470

14,394

النوع

2021

2020

2019

2018

ساعات التدريب الرسمي

15,541

12,124

30,618

26,425

النسبة المئوية للساعات– المهارات الشخصية ()%

%9

36

60

74

النسبة المئوية لساعات العمل التي أنجزتها الموظفات اإلناث ()%

24

وحدات التعلم اإللكتروني

1,444

النسبة المئوية للموظفات ()%

النسبة المئوية للساعات -المهارات الفنية ()%
إجمالي عدد المشاركين
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4,543

عدد الموظفين

3,775

1,732

24

%91
1,320

30

64
29

1,302

1,332

48
40
28

1,443
1,261

25
26
33

1,681
208
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سياسة التظلم والشاكوى
تمثل إجراءات التظلم والشاكوى قسما في سياسة الموارد
ً
البشرية ،وهي بمثابة أداة تتيح للموظفين الذين قد تكون
لديهم مظلمة بشأن أي شرط من شروط توظيفهم أن يوصلوا
صوتهم إلى إدارة البنك.

التدريب( :النسبة المئوية لساعات التدريب للفرد)
(مليون ريال سعودي)

GRI 404-2

%4

العمليات المصرفية

مهارات اللغة اإلنجليزية

المهارات الشخصية

%0

المهارات اإلدارية ومهارات التواصل

%9

الصحة والسالمة GRI 403-5

%0

الشؤون المالية والمحاسبة

%35

تقنية المعلومات

%1

الشهادات المهنية

%38

ضمان الجودة وخدمة العمالء

%0

التشريعات المصرفية

%5

الموارد البشرية

%0

القيادة

المهارات الفنية

الخزينة واالستثمار

الفعاليات والمؤتمرات

%1

إدارة المشاريع

مراجعات األداء والتطور المهني

الصحة والسالمة المهنية
يتخذ البنك السعودي لالستثمار لك اإلجراءات والتدابير الممكنة
لحماية صحة وسالمة موظفيه .باإلضافة إلى سياسات األمن
GRI 403-1

غياب الموظفين والمقاولين
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0

0
لم يتم تسجيل أي حاالت تمييز

لم يتم اإلبالغ عن عمليات وموردين معرضين
للخطر بسبب حاالت العمل القسري أو اإلجباري
GRI 406-1, 408-1, 409-1

%0

والسالمة ،يجري البنك عمليات تفتيش على الفروع ،ويعقد
جلسات معنية بشؤون السالمة ،ويطرح برامج التوعية .لم تحدث
أي حاالت وفيات أو إصابات أو تغيب عن العمل بسبب مشالك
صحية متعلقة بالعمل خالل السنة قيد المراجعة.

الوفيات بين الموظفين والمقاولين

اإلصابات المضيعة للوقت بين الموظفين والمقاولين
ُ
إجمالي اإلصابات المسجلة بين الموظفين والمقاولين

عمليات وموردون معرضون لخطر واضح بسبب حاالت عمالة األطفال

لم يتم اإلبالغ عن أي عمليات وموردين معرضين
لخطر واضح بسبب حاالت عمالة األطفال

عمليات وموردون معرضين للخطر بسبب حاالت العمل القسري أو اإلجباري

%0

الخدمات المصرفية المتوافقة والشريعة

التظلمات المقدمة العام السابق وتم حلها خالل العام الحالي

0

0

حاالت التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة

%3

التسويق ووسائل اإلعالم

0

0

التظلمات المقدمة خالل العام وتم حلها

%1
%0

2021

2020

التظلمات المقدمة خالل العام

%2

إدارة المخاطر

GRI 404-3

ففي حال رغب الموظف في تقديم شكوى ،يفضل بشلك عام
رض على نطاق يشمل الفرد ومديره
حل المسألة على نحو ُم ٍ
المباشر قدر اإلماكن .وفي حال تعذر ذلك ،يجب اتخاذ إجراء
رسمي لضمان الحل السريع والعادل لهذه المسألة.

ال ُيقصد من إجراءات التظلم التعامل مع الفصل أو العقوبات
التأديبية ،أو النزاعات ذات الطابع الجماعي .وإذا لم يتم البت في
التظلم ،يجوز للموظف أن يختار المستوى النهائي لالستئناف
وأن يرسل رسالة على عنوان البريد اإللكتروني المخصص والتي
ستطلع عليها اإلدارة العليا .سيتلقى الرد في غضون  20يوم
عمل.

GRI 403-9, 403-10

2021

2020

0

0

0
0
0

0
0
0
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رأس مال
شراكء األعمال
يسعى البنك السعودي
لالستثمار في تطوير عالقات
أعمال دائمة مع مورديه
ومقدمي الخدمات من خالل
إرساء دعائم الثقة المتبادلة
وتحقيق المزايا المتبادلة
للطرفين ،وبالتالي ضمان استمرار
العمليات دون انقطاع.

إنجازات عام 2021
متطلبات الفوترة اإللكترونية الجديدة من
هيئة الزاكة والضريبة والجمارك
الموردون المحليون الجدد %77 /من
موردينا من المجتمع المحلي
بلغ اإلنفاق على المشتريات المحلية  380مليون ريال سعودي

•
•
•

الموردون
الدوليون

مجاالت التركيز لعام 2022
بيع الحلول والمنتجات اإلضافية
جذب المزيد من الشراكء المتمرسين

•
•

GRI 204

ومزودي الخدمات ،جميعهم يدعمون البنك في توفير خدماته.
لدى البنك مجموعة واسعة من شراكء األعمال والموردين
ّ
االحتياجات والتوقعات
يتوقع شراكء األعمال التالي:
تحقيق منافع وربحية متبادلة
اتفاق واضح ومحدد على
الشروط وااللتزام باالتفاقيات
تعامالت تجارية وفق المبادئ األخالقية

•
•
•

المخاطر المحتملة:
•
•
•
•
•
•

الفرص السانحة:

التباطؤ االقتصادي وعدم االستقرار
االمتثال لمتطلبات الحوكمة
والمساءلة المتزايدة
اإلجراءات االحترازية لمنع تفشي
فيروس كورونا المستجد
ُ
حقوق اإلنسان والعمال
تهديدات األمن السيبراني
قلة القبول المجتمعي للبنك

•
•

توجه رؤية المملكة  2030نحو دعم
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
االلتزام بالمبادئ المصرفية اإلسالمية

كيف نلبي تلك االحتياجات والتوقعات
تلبية توقعات شراكء األعمال عبر:
•
•
•
•

اختيار شراكء يشاركوننا قيمنا وأهدافنا الرئيسية
إشراك الموردين المحليين بشلك أساسي في عمليات الشراء
إبرام اتفاقيات واضحة وشفافة
تحديد شروط جداول المدفوعات
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2021
تعامل مع

كما أن البنوك المراسلة هي ضمن شراكء األعمال الرئيسيين ،حيث يجري البنك من خاللها المعامالت الخارجية مثل فتح خطابات
االعتماد.
لمحة عامة عن شراكئنا

الموردون
تتمحور تاكليف مشتريات البنك بشلك أساسي على التجهيزات
المكتبية والمعدات والبرامج .ويدرك البنك السعودي لالستثمار
تأثيره على المجتمعات المحلية لذا يحرص على العمل مع
الموردين السعوديين عند اإلماكن GRI 204-1 .ويتم تقييم أداء

إشراك شراكء األعمال من خالل:
•
•
•

الموردون
المحليون

اإلنفاق
(المشتريات
الدولية) -بالريال
السعودي

الموردين بانتظام لضمان الشراء وتوفير الطلبيات في الوقت
المناسب مع الحفاظ على الجودة وبناء عالقات جيدة معهم.
وفي المقابل ،يحرص البنك على الوفاء بالتزامات السداد في
الوقت المحدد.
2019

2020

2017

2018

الموردون الجدد

91

24

97

137

39

79

301

56

262

305

148

154

97,201,181

اإلنفاق
(المشتريات
المحلية)  -بالريال
380,533,729
السعودي
(المبادرة العالمية
إلعداد التقارير
)GRI 204-1
نسبة اإلنفاق
على الموردين
المحليين
80
(المبادرة العالمية
إلعداد التقارير
)GRI 204-1

5,679,458

39,673,917

XXX

*82,270,891

68,244,427

399,433,627 *359,999,608

81

85

60,777,564

389,513,667

87

36,644,044

259,314,171

88

* تم استبعاد بنود مثل اإليجار والنفقات النثرية والمرافق
البنوك المراسلة
تخدم شبكة البنوك المراسلة للبنك السعودي لالستثمار مناطق الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وأوروبا ،وإفريقيا وأمرياك الشمالية.
لهؤالء الشراكء أهمية بالغة في دعم المعامالت الخارجية للبنك.

نظام سلس لطرح المناقصات وتقديم العطاءات
سياسات الشراء
توفير تحديثات منتظمة حول المتطلبات المستقبلية
وخطط التوسع والتغييرات في األنظمة واإلجراءات
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الشراكت الزميلة
لدى البنك استثمارات في ثالث شراكت زميلة في المملكة العربية السعودية على النحو اآلتي:

الشرااكت االستراتيجية
الشراكت التابعة المملوكة بالاكمل
لدى البنك ثالث شراكت تابعة مملوكة بالاكمل وهي:

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة التي تقدم خدمات الوساطة المالية ،وإدارة األصول ،والخدمات البنكية
االستثمارية ،وغيرها من الخدمات في المملكة العربية السعودية.
اعتبارا من  31ديسمبر 2021
ً
إجمالي رأس مال الشركة:

250

مليون ريال سعودي

إجمالي األصول المدارة:
ُ

29,531

مليون ريال سعودي

عدد األسهم القائمة:

25

مليون

أدوات دين صادرة:
ليس لدى الشركة أي أدوات دين صادرة.

أصول ُمدارة متوافقة وأحاكم الشريعة اإلسالمية:

7,729

مليون ريال سعودي

شركة أمرياكن إكسبريس (السعودية) :هي شركة سعودية مساهمة مغلقة تتمثل أنشطتها الرئيسية في إصدار
بطاقات االئتمان ،وتقديم منتجات وخدمات أمرياكن إكسبريس األخرى في المملكة العربية السعودية.
اعتبارا من  31ديسمبر 2021
ً
إجمالي رأس مال الشركة:

100

مليون ريال سعودي

عدد األسهم القائمة:

100

مليون

األسهم التي يمتلكها البنك:

%50

( 5ماليين سهم)

سابقا) هي شركة سعودية مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية
شركة ينال للتمويل (أوركس السعودية
ً
تقدم خدمات تمويل اإليجار.
اعتبارا من  31ديسمبر :2021
ً

شركة السعودي لالستثمار العقارية :مهمة الشركة األساسية هي أن تحمل سندات الملكية كضمان بالنيابة عن البنك
لمعامالت اإلقراض المتعلقة بالعقارات.
اعتبارا من  31ديسمبر 2021
ً
إجمالي رأس مال الشركة:

500,000

ريال سعودي

أدوات دين صادرة:
ليس لدى الشركة أي أدوات دين صادرة.

إجمالي رأس مال الشركة:

550

مليون ريال سعودي

عدد األسهم القائمة:

55

مليون

األسهم التي يمتلكها البنك:

%38

( 20.9ماليين سهم)

شركة أمالك العالمية للتمويل والتطوير العقاري :هي شركة مساهمة سعودية تقدم منتجات وخدمات التمويل
العقاري المتوفقة وأحاكم الشريعة اإلسالمية في المملكة العربية السعودية.
اعتبارا من  31ديسمبر 2021
ً

شركة البنك السعودي لالستثمار لألسواق المحدودة :تم تسجيل شركة البنك السعودي لالستثمار لألسواق المحدودة
كشركة محدودة المسؤولية في جزر الاكيمان في يوليو  2017بهدف التداول في المشتقات وأنشطة إعادة الشراء نيابة عن
البنك.
اعتبارا من  31ديسمبر 2021
ً
إجمالي رأس مال الشركة:

187.5

ألف ريال سعودي

إجمالي رأس مال الشركة:

906

مليون ريال سعودي

عدد األسهم القائمة:

90.6

مليون

األسهم التي يمتلكها البنك:

%22.41

( 20.3مليون سهم)

أدوات دين صادرة:
ليس لدى الشركة أي أدوات دين صادرة.

االنتسابات
عضوية مجتمع المبادرة العالمية إلعداد التقارير
احتفظ البنك السعودي لالستثمار بعضويته في مجتمع المبادرة العالمية إلعداد التقارير للسنة قيد المراجعة .مجتمع المبادرة
العالمية إلعداد التقارير هو شبكة شاملة وتعاونية من الشراكت والجهات المعنية الملتزمة بالشفافية في معايير الحوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشراكت وإعداد تقارير االستدامة بصورة عامة.
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رأس المال
االجتماعي والبيئي
“العون” و “الحفظ” ركيزتان من راكئز إطار

البيئة

إنجازات عام 2021

االستدامة الذي وضعه البنك السعودي

•
•

لالستثمار ،وتسلطان الضوء على المسؤولية
االجتماعية والبيئية للبنك .تقع على عاتق

•

البنك مسؤولية دعم مجتمعات المملكة

تحديات عام 2021

العربية السعودية التي تشلك قاعدة عمالئنا

•

األساسية ومساعدة الفئات المحرومة .كما

يتحمل البنك مسؤولية الحد من بصمته البيئية

والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استمرار

تحقيق القيمة على المدى الطويل.

الحفاظ على النجاح الذي حققه نظام إدارة المباني
عدم تنشيط جميع المؤسسات الخيرية في "وااو الخير" باستثناء
المنصات الحكومية الرسمية مثل "إحسان" لألعمال الخيرية.
تنظيم فعالية للتبرع بالدم شارك فيها  87من موظفي البنك

مواصلة العمل على المشاريع االجتماعية
والبيئية بالرغم من قيود وتحديات كورونا

مجاالت التركيز لعام 2022
•
•
•

تقليل استخدام المياه والكهرباء
زيادة معدل إعادة تدوير الورق والبالستيك
تقليل استهالكنا لألوراق بصورة عامة

لمحة عامة عن مجتمعاتنا
نخدم مجتمعاتنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ونساند الفئات الضعيفة والمحرومة.
احتياجاتهم وتطلعاتهم
تتوقع المجتمعات:
•
•
•
•

إتاحة خدمات االستشارة والمنتجات
والحلول لتعزيز الرفاه المالي
االستثمار المجتمعي
االرتقاء بالمجتمع
التوعية والثقافة المالية /الشمول

استجابتنا

المخاطر الجوهرية ذات الصلة:
•
•
•

•
•
•
•
•

توجه رؤية المملكة  2030نحو دعم
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تاكفؤ الفرص وماكفحة التمييز
االستثمار والتفاعل المجتمعي
ممارسات الشراكت الصديقة للبيئة
زيادة الطلب على الخدمات البنكية
المبتكرة وحلول اإلقراض الرقمية

GRI 203-2

تلبية توقعات المجتمع عبر:
•
•
•
•
•

التباطؤ االقتصادي
وعدم االستقرار
حقوق اإلنسان والعمال
فقدان الرخصة
االجتماعية للعمل

الفرص الجوهرية ذات الصلة:

دعم المجتمع واالستثمارات
برامج الثقافة المالية
مبادرات لرعاية أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم
برامج الرعاية
برامج التدريب
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إشراك المجتمع من خالل:
•
•

تنفيذ برامج اجتماعية تركز على الصحة والتعليم
مشاركة موظفينا المتطوعين في البرامج االجتماعية

السياسات واألنظمة البيئية
“الحفظ” هو إحدى راكئز إطار االستدامة الذي وضعه البنك،
والتي تسلط الضوء على تحمل البنك مسؤولية بصمته البيئية
للحد من الـتأثيرات السلبية .ويؤكد البنك التزامه
وجهوده
ّ
بالحفاظ على البيئة من خالل دعم رؤية المملكة 2030
وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويتم دمج األهداف البيئية في العمليات واإلجراءات والعمليات
الروتينية ،إلى جانب إدراجها في رسائل التوعية الخاصة
بالموظفين.

األداء البيئي في عام 2021
اكنت جهود فريق نظام إدارة المباني المخصص في البنك لتتبع
استخدام الطاقة بالتفصيل ضرورية للغاية للحفاظ على التقدم
العام .ونتيجة لهذه الجهود ،تم تنفيذ العديد من المبادرات
في الوقت المناسب لتحديد الثغرات ،كما اتخذت اإلدارة إجراءات
فورية لتنفيذ مبادرات صديقة للبيئة ،مثل النظام الشمسي
ومصابيح  LEDوأنظمة تقنية المعلومات وتكييف الهواء
الموفرة للطاقة ،وأنظمة الحفاظ على المياه .ويسرنا تحقيق
انخفاض سنوي بنسبة  %3في انبعاثات الغازات الدفيئة غير
المباشرة (النطاق  )2في المتوسط منذ تطبيق نظام إدارة
المباني في عام .2016

اإلدارة البيئية
يؤثر البنك على البيئة بشلك مباشر من خالل عملياته وبشلك
غير مباشر من خالل سلسة القيمة الخاصة به .وقد اعتمد
البنك معايير آيزو  14000لتطبيق نظام اإلدارة البيئية ()EMS
لديه من أجل قياس مدى تأثيره على البيئة وإدخال التحسينات
الالزمة .ويتناول نظام اإلدارة البيئية مجموعة واسعة من القضايا
البيئية ،بما في ذلك حماية البيئة عن طريق تقليل اآلثار السلبية
والحد منها والتخفيف من تأثير الظروف البيئية على البنك
والوفاء بااللتزامات الخاصة باالمتثال وتحصيل العوائد المالية
والتشغيلية من البدائل البيئية السليمة وإيصال المعلومات
المتعلقة بالبيئة لألطراف ذات الصلة.
إجرائيا من شأنه دعم تطبيق نظام اإلدارة
دلياًل
وقد وضع البنك
ً
ً
البيئية عن طريق:
•تحديد احتياجات وتوقعات الجهات المعنية بالبيئة
•تحديد الظروف البيئية التي تؤثر على البنك
•تحديد األثر البيئي ألنشطة البنك
•تحديد المخاطر والفرص التي يجب أخذها بعين االعتبار
إلدارة القضايا البيئية
•تصميم إطار عمل لتنفيذ السياسات واألهداف البيئية
الخاصة بالبنك
•تحديد مؤشرات األداء الرئيسية ( )KPIsلقياس أدائنا
البيئي
نظام إدارة المباني
لتطوير فهم شامل لألثر البيئي الستخدام الطاقة وانبعاثات
العمليات ،قام البنك بتطبيق نظام إدارة المباني ( )BMSفي
جميع فروع المملكة لتوجيه جهود تقليل تأثيرنا البيئي .وقد
أثمر نظام إدارة المباني ،منذ تنفيذه في عام  ،2015عن
انخفاض كبير في استهالك الطاقة (ميجاواط في الساعة)
بأكثر من  ،%23مما أدى إلى اختيار مجلة  Incللنظام بوصفه
دراسة حالة رسمية.
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المبادرة العالمية إلعداد التقارير-
GRI 302-1, 302-4
استهالك الطاقة
ميجاواط/
ساعة

جيجاجول

ريال سعودي

2016

33,541

120,748

9,877,600

2018

28,258

101,729

9,249,624

2017
2019

*2020
2021

32,596
31,883
29,807
9,196

117,346
114,779
107,305
33,107

المبادرة العالمية إلعداد التقارير-
انبعاثات الغازات الدفيئة

GRI 305-1, 305-2

النطاق المباشر 1
(استخدام
الوقود/الديزل)

إجمالي كمية الورق المستهلكة (بالكيلوجرام)2021 -

النطاق غير
المباشر 2

لتر

جيجاجول

264

21,936

110,005

8,813

255

18,481

106,110

8,162

10,132,628

257

10,003,314

257

8,046,720

173

9,561,695

استهالك الوقود/الديزل

254

20,673
20,851
19,494
6,014

107,310
83,178
79,193
72,192

8,584
6,398
6,092
2,498

أيضا في تعزيز موثوقية معدات نظام تكييف الهواء المركب .وتساعد المراقبة المستمرة عبر
ساعدت عمليات نظام إدارة المباني ً
لوحات معلومات نظام إدارة المباني المتخصصة على تحديد المشالك بشلك استباقي لتقليل االختالف السنوي في عدد حوادث
تكييف الهواء المسجلة:

*AC INCIDENTS – BRANCHES

%25-

360
252

264

الوفورات من الطاقة خالل
السنوات األربع الماضية
 2مليون ريال سعودي
الوفورات

551

أكثر من  5جيجاوات/ساعة
من الكهرباء تم توفيرها

237

216
2019 2020 2021

2018

2017

2016
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نسبة تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون للك موظف في 2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

28,122

25,802

46,325

68,770

73,995

64,187

الورق المعاد تدويره (بالكيلوجرام)2021-
2021

2020

2019

2018

2017

2016

8,968

4,760

8,007

48,384

9,676

8,852

استهالك الورق للك موظف (بالكيلوجرام)2021-

* تستند المعلومات إلى البيانات المتوقعة عن الفترة من يناير إلى ديسمبر في السنة المالية .2020

هدف تخفيض بصمتنا الكربونية
منذ تطبيق (BMS (2016

استخدام الورق وإعادة تدويره

GRI 301-2

أكثر من  2023طناً من
انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون تم تفاديها

2021

2020

2019

2018

2017

2016

21.39

19.58

35

46

49

39

البالستيك المعاد تدويره (بالكيلوجرام)2021-
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2,512

2,680

3,735

10,788

1,194

-

اإللكترونيات المعاد تدويرها (بالكيلوجرام)2021-
2021

2020
- -

2019

2018

2017

2016

5,560

14,620

2,010

-

ال يوجد نشاط خالل عام  2021بسبب التدابير االحترازية لمواجهة كورونا
استهالك المياه ونفقاتها
حيويا في حياتنا اليومية ،ومن هذا المنطلق
دورا
ً
تلعب المياه ً
ندرك ضرورة الحفاظ على مواردنا المائية وحمايتها ،وندمج
استراتيجيات الحفاظ على المياه في نظام إدارة المباني بهدف

خفض التاكليف وتخفيف المخاطر وتحديات توافر المياه.
ونسعى إلى تقليل االستهالك من خالل نظام إدارة المباني
ومواصلة أنشطة التوعية الداخلية.
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63,362,288
االستهالك (باللتر)
()78,154,000 :2020

حاليا للسنة
نظرا لعدم انتظام فواتير المياه ،ال تتوفر البيانات ً
ً
GRI 303-5
المالية .2021
تم اشتقاق الرقم  63,362,288لتر من ( 63,362متر مربع)
استهالك المياه السنوي للفروع على مستوى المملكة والذي
تم احتسابه من خالل المعادلة بناء على عدد الفواتير المدفوعة
ووفقا لجدول التعريفة المقررة لشركة المياه الوطنية.
ً
ويشمل استهالك المياه المبلغ عنه ،االستخدام الداخلي للمياه
حيثما ينطبق ذلك ،ويتم تسجيله من خطوط اإلمداد المحلية
الرئيسية بالمياه في الفرع.
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379

اإلنفاق (باأللف ريال سعودي)
()466 :2020

استشراف المستقبل :المبادرات المستقبلية
في عام  ،2022ستشمل مجاالت تركيزنا األساسية الجهود
التالية:
•التقليل من استخدام المياه والكهرباء
•تقليل استهالكنا للورق
•زيادة معدالت إعادة تدوير الورق والبالستيك
بدياًل أكثر استدامة
أيضا أن نظام الطاقة الشمسية يوفر
ندرك ً
ً
وفعالية من حيث التلكفة من إمدادات الكهرباء التي توفرها
الشبكة الوطنية .كما أن تاكليف الصيانة أقل وهو سهل
التركيب ويمتاز بعمر أفضل للمعدات ،كما يوفر عوائد جيدة
على االستثمار .بحلول عام  ،2024وبعد الحظر الوطني ألجهزة
تكييف الهواء من طراز مبردات الغاز  R-22التي نستخدمها
حاليا ،وجب استبدالها بنظام جديد ،ولذلك بدأنا في تحديد
ً
موردي أنظمة التكييف في تسعة من ماكتبنا.
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المسؤولية االجتماعية
ركيزة االستدامة “عون” هي إحدى راكئزنا االستراتيجية ،والتي تعزز مسؤوليتنا االجتماعية كجزء من هويتنا المؤسسية .كما يشجع
البنك الجهات المعنية على تبني ممارسات مستدامة تعود بالنفع على االقتصاد والمجتمع والمملكة بأسرها.
GRI 203-1

النسبة المئوية للمتطوعين من إجمالي
الموظفين

إجمالي عدد المتطوعين

117

()128 :2020

%9

المتطوعون الذكور

المتطوعات اإلناث

()%65 :2020

()%35 :2020

()%9.7 :2020

%32

%68

ساعات التطوع

لم يتم اإلبالغ عن أي ساعات تطوع بسبب فيروس كورونا
( 19 :2020للك من المتطوعين والمتطوعات)

تحدد استراتيجيتنا السنوية لالستدامة المشاريع التي ندعمها،
علما بأنه يجرى الموافقة على تلك المشاريع كجزء من العملية
ً
السنوية للتخطيط وإعداد الميزانية.
مبادرات 2021
تشمل أبرز مبادرات المسؤولية االجتماعية لعام  2021ما يلي:
GRI 413-1

إحسان
لقد أبرمنا اتفاقية جديدة مع منصة “إحسان” الوطنية للعمل
الخيري ،وهي جمعية خيرية حكومية رسمية ،بهدف أن تكون
رسميا في ماكنة برنامج “وااو” للبنك .وتأتي
اًك
“إحسان” شري ً
ً
ومثااًل على تعاوننا
االتفاقية كجزء من التزامنا بالحوكمة الرشيدة
ً
مع الجمعيات الخيرية.

خلق أثر
إجتماعي
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التبرع بالدم
نظم البنك ،بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي،
فعالية لتبرع الموظفين بالدم على مدار يومين في شهر
وش ّجع الموظفون على
يونيو وذلك في المقر الرئيسي للبنكُ .
التسجيل باستخدام تطبيق “وتين” ما يساعدك في العثور على
المرضى الذين يحتاجون إلى فصيلة دمك في أقرب مراكز التبرع
بالدم..
قياس االستدامة
تم إعداد تقرير قياس االستدامة ورفعه إلى اإلدارة العليا.
وتضمن التقرير معلومات حول التوافق بين استراتيجية
ومبادرات البنك السعودي لالستثمار ورؤية المملكة  .2030كما
تحلياًل لممارسات االستدامة للشراكت العالمية
تضمن المعيار
ً
الرائدة.

اليوم الوطني السعودي
احتفل البنك السعودي لإلستثمار باليوم الوطني السعودي
في  23سبتمبر  .2021وشهدت حمالتنا للفخر الوطني
على وسائل التواصل االجتماعي أكثر من  45مليون تفاعل
مع الهاشتاج على حساب “تويتر” ،بينما ساهم موظفونا في
فيديو احتفالي شاركناه مع عمالئنا.
يوم المرأة
تم إنتاج فيديو لموظفات البنك السعودي لالستثمار لنقل رسالة
مفادها أن جميع النساء السعوديات يتشاركن في اإلنجازات
والعزيمة والمثابرة نفسها ،مثل صاحبة السمو الملكي األميرة
نورة بنت عبد الرحمن .تمت مشاركة مقطع الفيديو عبر قنوات
التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك في يوم المرأة.
مبادرات ماكفحة فيروس كورونا
انطالقا من إدراك البنك السعودي لالستثمار لما أحدثته جائحة
ً
فيروس كورونا من خسائر مؤثرة ،طالت المواطنين والعمال
والعمالء والشراكت في جميع أنحاء المملكة ،طرح البنك عدة
مبادرات للمساهمة في تحسين ظروف المجتمع ومساعدتهم
للتغلب على تلك التحديات في حينها.
تابع البنك دعمه لتوجهات الحكومة وإجراءاتها لحماية المملكة
مستفيدا من قنواته لالتصال
من جائحة فيروس كورونا،
ً
الداخلي والخارجي لرفع الوعي.
تم إطالق حملة تقدير ألكثر القطاعات عطً اء في المملكة خالل
تلك األوقات االستثنائية ،حيث تم تقديم حزمة مخصصة من
المنتجات والخدمات لقطاعات الرعاية الصحية والطيران والتعليم.
كما قدمنا حزم خاصة ألبطال وزارة الصحة.

يرد أدناه المبادئ األساسية لسياسة المسؤولية االجتماعية
بالبنك السعودي لالستثمار ،والتي تخضع لضمان المالءة المالية
للبنك:
•تعظيم القيمة للمساهمين؛
•تقديم الخدمات البنكية والدعم والرعاية التي تلبي
متطلبات واحتياجات الشراكت  /الجهات المعنية.
•تلبية االحتياجات االئتمانية لالقتصاد المحلي من خالل
تقديم القروض والتسهيالت البنكية إلى األعمال
اإلنتاجية.
•تقديم منتجات مبتكرة تشجع على التنمية االقتصادية.
وفقا ألعلى المعايير  /مبادئ أخالق
•تنفيذ األعمال
ً
العمل المحلية والدولية ،وضمان المعاملة العادلة
لمختلف الجهات المعنية بما في ذلك المساهمين
والمزودين والموظفين وكذلك الجمهور.
والعمالء
ّ
•دعم مختلف المبادرات االجتماعية ونشر المزيد من
التوجيه والوعي داخل المجتمع بالمنتجات والخدمات
المالية وما تنطوي عليه من مخاطر مختلفة.
•دعم مختلف المبادرات االجتماعية والعمل على رفع
مستوى الوعي والتوجيه
•إيالء االعتبار الواجب لقضايا البيئة واالستدامة في تسيير
أعمال البناء.
•دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها دون
المساس بمصالح البنك والجهات المعنية للبنك.
•تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع وكذلك لموظفي
البنك.

استشراف المستقبل :المبادرات المستقبلية
سيدعم البنك في المقام األول البرامج التعليمية التي
تستهدف الشباب في عام .2022

ضمان وصول التبرعات
المالية الخيرية إلى
الفئات األكثر احتياجاً
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اإلشراف الجيد
118

حوكمة الشراكت

124

االلتزام

121

إدارة المخاطر

17

حوكمة
GRI 102-16, 102-18, 102-19
الشراكت
ترتكز الحوكمة في البنك السعودي لالستثمار على أساس تعزيز
قيم النزاهة والشفافية والمساءلة من خالل تحديد مسؤوليات
لك من مجلس اإلدارة وإدارة البنك والمساهمين .وبالنسبة
للبنك فإن االلتزام بمبادىء وقيم الحوكمة أثناء تنفيذ األعمال
هو مؤشر على مدى شمولية وفاعلية اإلدارة.
مبادئ الحوكمة لدى البنك السعودي لالستثمار
بيئة الرقابة  -آليات الرقابة الداخلية التي وضعت من وحي
مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه أصحاب المصلحة ،والتي تدعمها
إرشادات موثقة في سياسات وإجراءات بسيطة يمكن الوصول
إليها ،كما تدعمها سلطات توجه األعمال وتحكم الممارسات.
إدارة المخاطر  -إطار العمل والمهام الوظيفية المستقلة
والعمليات المرتبطة بها لتحديد ورصد ومراقبة تأثير المخاطر
الجوهرية والناشئة التي تواجه البنك خالل عملياته التشغيلية
ومع أصحاب المصلحة.
الشفافية واإلفصاح – ضمان دقة المعلومات التي تؤثر
على عمليات البنك والتأكد من توفرها في الوقت المناسب
ألصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بمن فيهم الموظفون
والمستثمرون والهيئات التنظيمية.
االلتزام والمتابعة  -االلتزام بمبادئ ثقافة الحوكمة القوية في
البنك من خالل المراقبة والتقييم والمتابعة المستمرة للحفاظ
على الفعالية والكفاءة وتحديد فرص تطوير األداء.
مدونة القواعد السلوكية واألخالقية  -فرض االلتزام بتطبيق
القيم والمبادئ األخالقية في جميع السلوكيات المهنية في
جميع إدارات وأقسام البنك كما هو منصوص عليه في مدونة
القواعد السلوكية واألخالقية.

لجان مجلس اإلدارة وتكوينها
يتحمل المجلس المسؤولية النهائية عن نجاح وسالمة ومالءة
البنك وهو مسؤول عن حماية أموال المودعين والمساهمين.
تشمل المسؤوليات الرئيسية ألعضاء مجلس اإلدارة التحديات،
والمساهمة ،والموافقة ،ومراقبة استراتيجية عمل البنك،
والموافقة واإلشراف على تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر
الشاملة للبنك ،ومراقبة أداء البنك والمخاطر واإلشراف عليه من
خالل الحدود الموضوعة لإلدارة ،بما في ذلك الشراكت التابعة
لها .يعمل المجلس من خالل ست لجان على النحو التالي:
اللجنة التنفيذية تتكون من خمسة أعضاء .وتقوم هذه
اللجنة بممارسة الصالحيات االئتمانية والمصرفية والمالية في
البنك ،واإلشراف على استراتيجية عمل البنك وتنفيذها .تشمل
مسؤوليات اللجنة مراجعة ومراقبة واعتماد األعمال المالية
وغير المالية الرئيسية وقرارات االستثمار والتشغيل للبنك ضمن
السلطة التي يحددها البنك.
لجنة المراجعة تتكون من خمسة أعضاء ،اثنان منهم من أعضاء
مجلس اإلدارة وثالثة من خارج المجلس .تشمل أنشطة لجنة
المراجعة ضمان جودة ودقة المحاسبة المالية والقوائم المالية
بما في ذلك مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية
والتوصية إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها ،واإلشراف عليها
ومراجعتها ،ومراجعة فعالية واستقاللية المراجعة الداخلية
والمراجعين الخارجيين ،ومراجعة االلتزام وعمليات ماكفحة غسل
األموال ،بما في ذلك قواعد السلوك والمعاییر األخالقیة وحاالت
اإلبالغ عن المخالفات ،ومراجعة وتقييم طبيعة وفعالية نظام
الرقابة الداخلية في البنك بما في ذلك ضوابط أنظمة تكنولوجيا
المعلومات ،وأمنها ونقاط ضعفها ،والتوصية بتعيين
المراجعين الخارجيين.

لجنة الترشيحات والماكفآت تتكون من أربعة أعضاء .وتقوم
اللجنة بمهام التوصية لمجلس اإلدارة بالتعيينات لمجلس اإلدارة
بناء على السياسات المعتمدة ،ومراجعة القدرات والمؤهالت
ً
لعضوية مجلس اإلدارة بشلك سنوي ،ومراجعة تركيبة المجلس
والتوصية بعمل التغييرات الالزمة إن دعت الحاجة .واللجنة
أيضا عن تقديم التوصيات للمجلس بالموافقة على
مسؤولة ً
سياسة التعويضات في البنك وتعديالتها ،وغيرها من األنشطة
المتصلة بسياسات وإجراءات التعويضات .كما أنها مسؤولة
عن الموافقة على تعيين وماكفأة المدراء التنفيذيين للبنك،
ومراجعة اإلشراف على تنفيذ خطة التعاقب والتدريب ألعضاء
مجلس إدارة البنك ،والرئيس التنفيذي ،والتقارير المباشرة للرئيس
التنفيذي ،واإلشراف عليها.
لجنة الحوكمة تتكون من ثالثة أعضاء .وتقوم هذه اللجنة
بمهام تعزيز وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة من خالل
القيام نيابة عن المجلس بالتأكيد على تطبيق هذه الممارسات
في جميع أنشطة البنك ،كما تقوم اللجنة بمتابعة التزام البنك
باألنظمة المحلية والدولية ذات الشأن .تراقب اللجنة وتوجه
وظيفة الحوكمة في البنك ،وملكيتها لسياسات وعمليات
وإجراءات حوكمة الشراكت.

لجنة إدارة المخاطر تتكون من أربعة أعضاء .وتقوم هذه اللجنة
باإلشراف على إدارة المخاطر في البنك بما في ذلك مخاطر
السوق ،واالئتمان ،والعمليات ،والمخاطر األخرى .تشمل أنشطة
لجنة المخاطر وضع استراتيجية إدارة المخاطر لدى البنك ،ووضع
إطار عمل الرغبة في المخاطرة لدى البنك ،ومراجعة ملف
المخاطر الفعلي بشلك دوري مقابل قدرة المخاطر المعتمدة
ورغبة المخاطر ،ومراجعة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي
وخطة تقييم كفاية السيولة الداخلية ،ومراجعة نتائج اختبار
الضغط ومراجعة المخاطر المتعلقة بالشراكت التابعة للبنك
وتأثيرها المحتمل.
اللجنة الشرعية تتكون من ثالثة أعضاء ،وتقوم هذه الهيئة
بمهام بيان الحكم الشرعي في المعامالت المرفوعة لها وما
يتبعها من عقود واتفاقيات ونماذج ونحوها ،وإصدار القرارات
الشرعية بشأنها ،والتحقق من التزام البنك بقرارات الهيئة
الشرعية والتأكد من تنفيذها على الوجه الصحيح من خالل
الرقابة الشرعية .باإلضافة إلى ذلك ،تتلقى الهيئة المالحظات
واالستفسارات المتعلقة بالنواحي الشرعية من إدارات البنك
وعمالءه ،وتتولى الرد عليها.

حقوق أصحاب المصلحة  -فرض االلتزام بضمان حماية وتنفيذ
حقوق المساهمين الضرورية وكذلك حقوق أصحاب المصلحة
اآلخرين كما هو منصوص عليه في سياسة إدارة أصحاب
المصلحة.
تضارب المصالح  -الحفاظ على مستوى االلتزام بالفصل بين
الواجبات وتنفيذ الضوابط المناسبة لتقليل مخاطر تضارب
المصالح المحتمل الذي قد يؤثر على البنك أو عملياته.
المسؤولية االجتماعية  -يدرك البنك أهمية المساهمة
االجتماعية ويؤكد التزامه بوضع البرامج االجتماعية المالئمة.
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إدارة
المخاطر
وفيما يلي قائمة بأعضاء هذه اللجان الستة:
اللجنة
التنفيذية

لجنة
المراجعة

لجنة الترشيحات
والماكفآت

لجنة
الحوكمة

إدارة
المخاطر

اللجنة
الشرعية

أ .عبدالعزيز
الخميس (الرئيس)

أ .محمد العلي
(الرئيس)

د .فؤاد الصالح
(الرئيس)

أ .ياسر الجارالله
(الرئيس)

أ .محمد القرينيس
(الرئيس)

د .محمد القري
(الرئيس)

أ .محمد بامقا

أ .عبدالعزيز الخميس أ .محمد العلي

أ .محمد العلي

د .إبراهيم الالحم

أ .صـالح العذل

أ .صـالح العذل

أ .ياسر الجارالله

د .عبدالعزيز
المزيني

أ .عبدالرحمن الرواف

-

أ .محمد بامقا

-

-

-

-

-

أ .عبدالرحمن
الرواف

د .فؤاد الصالح
أ .صالح العذل
أ .محمد القرينيس

أ .عبدالله العنزي
(عضو مستقل)

أ .مناحي المريخي
(عضو مستقل)
أ .فايز بالل
(عضو مستقل)

تقييم أداء مجلس اإلدارة
جانبا مهما في عالم األعمال حيث تم
ال تزال حوكمة الشراكت ً
ً
تلكيف مجلس اإلدارة من بين واجبات أخرى باإلشراف على البنك
وتنفيذ األهداف االستراتيجية للبنك والموافقة على استراتيجية
المخاطر واعتماد قواعد حوكمة الشراكت ومبادئ السلوك
المهني واإلشراف على اإلدارة العليا.

وبهدف مراجعة فاعلية مجلس اإلدارة ،وضوابطه وإجراءات
سنويا بإجراء تقييم داخلي لمجلس
عمله ،يقوم مجلس اإلدارة
ً
اإلدارة كلك وأعضائه ولجانه وأعضاء لجان المجلس .يتم إجراء
التقييم من قبل مستشار خارجي متخصص لك ثالث سنوات.

باعتبار البنك السعودي لالستثمار مؤسسة خدمات مالية تعمل
في بيئة االقتصاد العالمي المترابطة اليوم ،فمن الضروري أن
يقوم البنك بتحديد المخاطر وقياسها وتصنيفها وإدارتها
بفعالية ،بما في ذلك تخصيص رأس المال التنظيمي بكفاءة
لدعم الميزانية العمومية وتحقيق النسبة المثلى للمخاطر
مقابل العائدات .ونسعى إلى ضمان تحديد المخاطر الكبيرة
والقابلة للقياس وتقييم حجمها وإدارتها بشلك استباقي.
وبذلك ،يعزز البنك العائدات المعدلة حسب المخاطر وتوفير
األمان واالستقرار المالي لعمالئنا وغيرهم من الجهات المعنية.
وعالوة على ذلك ،تتوقع الجهات المعنية بالبنك ،بما في
ذلك الجهات التنظيمية وواكالت التصنيف ،أن يكون لدى البنك
جيدا إلدارة المخاطر
السعودي لالستثمار إطار واضح ومحدد ً
وتحقيقا لهذه
يتناول بشلك مناسب مختلف أبعاد أعمال البنك.
ً
الغاية ،وضعنا مجموعة شاملة من السياسات التي تتعامل
مع جميع جوانب إدارة المخاطر وتمتثل للمتطلبات التنظيمية
المعمول بها.
دليل سياسة إدارة المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة هو
وثيقة سياسات البنك الشاملة ويتوافق مع توجيهات مؤسسة
النقد العربي السعودي .تغطي هذه السياسة المخاطر
التي يتعرض لها البنك بالتفصيل وتصف هيالك حوكمة
المخاطر وسياسات إدارة المخاطر المعمول بها إلدارة المخاطر
ومراقبتها والسيطرة عليها من خالل إطار اإلقدام على
المخاطر الذي أقره المجلس ،ودليل سياسات االئتمان ،ودليل
سياسات الخزانة.
ويقوم النهج الوقائي ،من منظور العمل ،على مبدأ أساسي
يتمثل في أن الوقاية خير من العالج من خالل التطبيق
GRI 102-11
المنهجي لتقييم المخاطر وإدارتها واالتصال.
ويفصل اإلطار المعتمد من المجلس لإلقدام على المخاطر
ّ
( )RAFكيفية إدارة البنك للمخاطر التي يتعرض لها بطريقة
مهيلكة ومنهجية وشفافة من خالل دمج اإلدارة الشاملة
للمخاطر في هيلكه التنظيمي وقياس المخاطر وعمليات الرصد
والمراقبة .يتوافق إطار اإلقدام على المخاطر مع استراتيجية
البنك ،وتخطيط األعمال ،والتخطيط الرأسمالي ،والسياسات
والوثائق التي يعتمدها مجلس اإلدارة .كما يتمثل إطار اإلقدام
على المخاطر إلى “مبادئ اإلطار الفعال لإلقدام على المخاطر”
الصادرة عن مجلس االستقرار المالي بتاريخ  18نوفمبر ،2013
كما اعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي .يتضمن إطار
اإلقدام على المخاطر الخصائص التالية:
•طبيعة المخاطر التي سيتم افتراضها نتيجة الستراتيجية
البنك؛
•والحد األقصى للمخاطر التي يمكن للبنك أن يؤدي
أعماله خاللها (القدرة االستيعابية للمخاطر) والحد
األقصى للمخاطر التي ينبغي أن تتقبلها (اإلقدام على
المخاطر)؛
•والحد األقصى من المخاطر األخرى القابلة للقياس
الكمي التي ينبغي أخذها بيعن االعتبار (حدود المخاطر
األخرى)؛
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•والتوازن المرجو بين المخاطر في مقابل العائدات
حسب خط العمل (قياسات إقدام وحدة األعمال على
المخاطر)؛ و
•ثقافة المخاطر المرجوة ،وبرامج التعويضات ،وإدارة
استمرارية األعمال ،وتقنية المعلومات ومخاطر األمن
السيبراني ،وبيئة االمتثال العامة للبنك من أجل التنفيذ
الناجح إلطار اإلقدام على المخاطر (إعداد التقارير
النوعية).
مجلس اإلدارة هو المسؤول عن إرساء عمليات حوكمة الشراكت،
والموافقة على تقبل المخاطر وأطر إدارة المخاطر ذات
الصلة ،والموافقة على السياسات وتنفيذها لضمان االمتثال
للمبادئ التوجيهية لمؤسسة النقد العربي السعودي ،ومعايير
المحاسبة وإعداد التقارير المالية ،وأفضل الممارسات في
القطاع ،بما في ذلك المبادئ التوجيهية للجنة بازل.
وافق مجلس اإلدارة على دليل سياسة إدارة المخاطر
شاماًل لسياسات إدارة المخاطر لحزمة
دلياًل
للمجموعة باعتباره
ً
ً
من السياسات تشمل:
•إطار سياسة اإلقدام على المخاطر
•دليل سياسة االئتمان
•دليل سياسات الخزانة
•سياسة اختبار الضغوط
•سياسة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي
•إطار وسياسة إدارة المخاطر التشغيلية
•سياسات مخاطر االحتيال ،سياسات أمن المعلومات،
وغيرها
وافق المجلس على إطار شامل لسياسة حوكمة المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9يتناول سياسة منهجية
مدعوما بسياسات
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ،9
ً
إضافية على مستوى اإلدارة ،بما في ذلك سياسة إطار عمل
إدارة البيانات وضبط المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 ،9وإطار حوكمة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ،9
باإلضافة إلى إجراءات المحاسبة والتشغيل ذات الصلة.
يتلقى مجلس اإلدارة الدعم من لجنة المخاطر ،وهي لجنة
فرعية تابعة لمجلس اإلدارة ومسؤولة عن التوصية بالسياسات
والوثائق األخرى للحصول على موافقة المجلس ولمراقبة
المخاطر داخل البنك.
وعلى مستوى اإلدارة ،يدير البنك مجموعة مختلفة من اللجان،
بما في ذلك لجنة إدارة مخاطر المؤسسية ،ولجنة االئتمان،
ولجنة المسؤولية عن األصول ،وهي مسؤولة عن مختلف
مجاالت إدارة المخاطر.
كما توجد اللجنة المعنية بالخسائر االئتمانية المتوقعة على
مستوى اإلدارة والمرتبطة بسياسة البنك بشأن حوكمة وإطار
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،9وهي مسؤولة
عن جميع جوانب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ،9
بما في ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة.
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وعلى مستوى اإلدارات ،يضم البنك السعودي لالستثمار
مجموعة إلدارة المخاطر يرأسها مدير عام إدارة المخاطر،
ويدعمه مديرون عامون مساعدون مسؤولون عن إدارة
المخاطر ،ومراجعة المخاطر االئتمانية ،وإدارة االئتمان،
والتحصيالت.

مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة
لألسهم في المحفظة االستثمارية للبنك نتيجة للتغيرات
المحتملة على مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم
حدودا لمستوى التعرض للك صناعة،
الفردية .يضع مجلس اإلدارة
ً
والحد اإلجمالي للمحفظة ،والتي تتم مراقبتها بشلك مستقل.

مخاطر الجرائم المالية
كبيرا على المؤسسات المالية
خطرا
تعتبر الجرائم المالية
ً
ً
وجميع الجهات المعنية (بما في ذلك العمالء والموظفين
والمساهمين واألطراف النظيرة وما إلى ذلك) .وقد يكون
لوقوع مثل هذه الجرائم أثر سلبي كبير على البنك وسمعته.

تتبع وظيفة المراجعة الداخلية في البنك لجنة المراجعة التابعة
لمجلس اإلدارة ،ومهمتها التحقق المستقل من امتثال وحدات
األعمال ووحدات الدعم لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر،
وكفاية إطار إدارة المخاطر وفعاليته على مستوى البنك لكه.

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على تلبية التزاماته
بمتطلبات التمويل الصافية عند الحاجة وبتلكفة مقبولة .يمكن
أن تكون مخاطر السيولة ناتجة عن اضطرابات السوق أو انخفاض
التصنيف االئتماني للبنك ،مما قد يتسبب في جفاف بعض
مصادر التمويل بشلك غير متوقع.

يواصل البنك تعزيز إطار إدارة ماكفحة االحتيال الذي تعمل ضمنه
إدارة ماكفحة االحتيال والكشف عنه ( .)FPDDيحدد إطار إدارة
مخاطر االحتيال مبادئ التحديد والتقييم والتصعيد والتحقيق
والحل واإلبالغ واإلجراءات التصحيحية بشأن المسائل المتعلقة
نهجا لإلجراءات المتعلقة باألدوات
باالحتيال .كما يرسي اإلطار
ً
واألساليب التي تستخدمها إدارة ماكفحة االحتيال لحماية البنك
من التعرض للجرائم المالية .تقدم إدارة ماكفحة االحتيال النتائج
التي توصلت إليها واإلجراءات التي أوصت بها إلى لجنة ماكفحة
االحتيال المالي ( )FFCCعلى أساس منتظم.

أنواع المخاطر التي يواجهها البنك
فيما يلي وصف للمخاطر الكبرى التي يواجهها البنك بما في
ذلك كيفية إدارة البنك لهذه المخاطر:
المخاطر االئتمانية
تنشأ مخاطر االئتمان عندما ال يفي المقترض أو طرف نظير
في المعامالت االئتمانية بالتزاماته المالية تجاه البنك أو يفي
جزئيا .ويرجع التعرض لمخاطر االئتمان في المقام األول إلى
بها ً
القروض والتسليف واالستثمارات والمستحقات من المصارف
والمؤسسات المالية األخرى .كما توجد مخاطر االئتمان في
األدوات المالية غير المشمولة في الميزانية العمومية ،مثل
خطابات االعتماد ،والقبول ،والضمانات ،والمشتقات ،وااللتزامات
بتقديم االئتمان.
لدى البنك إطار شامل إلدارة المخاطر االئتمانية ،بما في ذلك
وظيفة مستقلة لمراجعة مخاطر االئتمان وعملية لرصد مخاطر
يقيم البنك احتماالت تقصير األطراف النظيرة باستخدام
االئتمانّ .
أدوات التقييم الداخلية ويدعمها بتقييمات خارجية من واكالت
التصنيف الرئيسية ،عند توفرها.
ويواصل البنك تحسين الوظيفة العامة لمراقبة مخاطر االئتمان
من خالل زيادة االستثمار في عملية استعراض ما بعد توقيع
الجزاءات للتخفيف من الخسائر االئتمانية المحتملة التي قد تنشأ.
مخاطر السوق
تحدث مخاطر السوق عندما تكون القيمة العادلة للتدفقات
النقدية المستقبلية لألدوات المالية عرضة للتقلب بسبب
التغيرات في توجهات األسواق مثل أسعار العموالت وأسعار
الصرف األجنبي وأسعار األسهم.
تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال تأثير تغيرات األسعار إما
على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات
حدودا للفجوات في أسعار
المالية .وقد وضع مجلس اإلدارة
ً
العموالت لفترات زمنية محددة .ويراقب البنك مواقفه بشلك
منتظم ،ويستخدم استراتيجيات التحوط لضمان الحفاظ على
المواقف ضمن حدود الفجوة المحددة.
مخاطر أسعار الصرف األجنبي هي مخاطر التقلبات في أسعار
الصرف التي تؤثر على مركز البنك المالي وتدفقاته النقدية.
حدودا لمستوى التعرض للمخاطر حسب
ويضع مجلس اإلدارة
ً
العملة ،لوضعه إجماال خالل ساعات التداول وخارجها والتي يتم
ً
رصدها بشلك مستقل.
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تراقب إدارة البنك بدقة مستوى نضج أصولها والتزاماتها
لضمان الحفاظ على السيولة الاكفية على أساس يومي .كما
تراقب إدارة البنك بانتظام وباستقاللية نسبة تغطية السيولة
اليومية ،وصافي نسبة التمويل المستقر ،ونسبة القروض إلى
الودائع وذلك لضمان االمتثال للمبادئ التوجيهية الصادرة عن
مؤسسة النقد العربي السعودي .كما يجري البنك اختبارات
منتظمة لضغوط السيولة في إطار مجموعة متنوعة من
السيناريوهات التي تغطي لكا من ظروف السوق العادية وتلك
الواقعة تحت ضغوط شديدة .تخضع جميع سياسات وإجراءات
السيولة للمراجعة والموافقة من قبل لجنة الموجودات
والمطلوبات في البنك.
المخاطر التشغيلية
تنشأ المخاطر التشغيلية من أوجه القصور أو التعطل في
العمليات الداخلية أو األشخاص أو األنظمة أو من األحداث
الخارجية.
يوفر إطار وسياسة إدارة المخاطر التشغيلية بالبنك السعودي
تعريفا على مستوى البنك للمخاطر التشغيلية،
لالستثمار
ً
ويحددان األدوات والعمليات التي يتم من خاللها تحديد
المخاطر التشغيلية وتقييمها ومراقبتها وضبطها .وتشمل
المكونات الرئيسية إلطار إدارة المخاطر التشغيلية :التقييم
ّ
الذاتي للمخاطر وضبطها ،ومؤشرات المخاطر الرئيسية ،وتحليل
السيناريوهات ،وإدارة األحداث ،والتي تم توثيقها بشلك شامل
في إجراءات المخاطر التشغيلية للبنك.
تتم مراقبة التقييم المستمر للمخاطر التشغيلية وضوابطها
عبر جميع وحدات األعمال والدعم في البنك من خالل تدريبات
التقييم الذاتي لضبط المخاطر ،والمراقبة اللصيقة لخطط العمل
المتفق عليها نتيجة تدريبات التقييم الذاتي لضبط المخاطر،
مع إرساء مصفوفة إلقدام البنك كلك على المخاطر التشغيلية.
ويشمل ذلك مراقبة الخسائر التشغيلية المتكبدة على أساس
للحد من هذه الخسائر أو
مستمر ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية
ّ
خفضها ألقل ما يمكن في المستقبل .كما يتم تحليل أحداث
الخسائر العالمية الكبرى في القطاع المصرفي على النحو
الواجب لتقييم أثرها في حال تكبدها البنك .تغطي مؤشرات
المخاطر الرئيسية للبنك جميع وحدات األعمال والدعم لتسهيل
المراقبة واإلدارة االستباقية للمخاطر التشغيلية.

مخاطر أمن المعلومات السيبراني
ال يزال المشهد العام لمخاطر أمن المعلومات واألمن
حافاًل بالتحديات والصعوبات .ويتصدى البنك بشلك
السيبراني
ً
استباقي للتحديات المستمرة لألمن السيبراني وينشر الدفاعات
الديناميكية باستخدام تدابير مضادة متعددة بهدف الوقاية
من المخاطر والكشف عنها واالستجابة لها .كما اتخذ البنك
العديد من التدابير األمنية باستخدام مبدأ األمن المتعمق
متعدد الطبقات في الدفاع من أجل ضمان فاعلية الوضع
األمني العام للبنك.
كما عزز البنك هيلك حوكمته الحالية من خالل تنفيذ أفضل
ممارسات األمن السيبراني التي تضمن السرية والنزاهة
والخصوصية والتوافر ،والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من جميع
ً
العمليات التجارية والتقنية .كما يحرص البنك باستمرار على ضمان
تحقيق التوافق بين أمن المعلومات وأهداف األعمال من خالل
تنفيذ استراتيجية األمن السيبراني والمعلوماتي ،والتي تشرف
عليها وتتابع تطبيقها اللجنة التوجيهية ألمن المعلومات.
كما يعكف البنك باستمرار على غرس الثقافة األمنية من خالل
برامج التوعية والتدريب المختلفة التي تستهدف الموظفين
والعمالء.
كما يجري البنك باستمرار تقييمات لضمان جودة األمن على
أنظمة وتطبيقات البنك من أجل التأكد من أمن وموثوقية
خدمات األعمال التي يوفرها البنك .عالوة على ذلك ،يجري
البنك بانتظام عمليات مراجعة داخلية وخارجية مستقلة ينفذها
مزودو خدمات يتمتعون بسمعة طيبة لضمان فاعلية الضوابط
ّ
األمنية المطبقة واالمتثال للمعايير التنظيمية والدولية
المعمول بها ،الصادرة عن جهات مثل الهيئة الوطنية لألمن
السيبراني ،ونظام سريع ( ،)SARIEورمز جمعية االتصاالت المالية
العالمية بين البنوك ( ،)SWIFTومعايير أمن البيانات وقطاع
بطاقات الدفع ( )PCI DSSومكتب إدارة البيانات الوطنية.
وتثبت نتيجة عمليات المراجعة المكثفة أن البنك يمتثل للوائح
ومعايير األمن السيبراني وتظهر أن وضع األمن السيبراني للبنك
يفي بأفضل معايير األمن المنشودة في القطاع .كما حصل
البنك على شهادة المصادقة على االمتثال  ISO27001في
عام  ،2021بما يدلل على التزامه بوفاء وضع األمن السيبراني
للبنك بأفضل المعايير الدولية.

لدى البنك مركز عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة طوال
أيام األسبوع ،من أجل مراقبة التهديدات والهجمات األمنية
السيبرانية واالستجابة لها في الوقت المناسب .نتيجة لتطبيق
التدابير األمنية ،تمكن البنك السعودي لالستثمار من الصمود
في وجه العديد من الهجمات اإللكترونية المستهدفة دون
توقف عن العمل أو تكبد خسائر تشغيلية فيما يتعلق باألمن
السيبراني وأمن المعلومات خالل عام .2021
إدارة استمرارية األعمال
جيدا أهمية التخطيط الستمرارية األعمال .ومن شأن
يدرك البنك ً
حدة األحداث
خطة استمرارية األعمال الفعالة التخفيف من ّ
الخطيرة التي تسبب تعطل األعمال ،وذلك بطريقة منظمة
وفي الوقت المناسب.
منذ فبراير  ،2020واجه البنك ،مثله مثل جميع المؤسسات
األخرى في جميع أنحاء العالم  -تأثيرات جائحة فيروس كورونا،
وقد أدار األزمة بنجاح بسبب البنية التحتية القوية التي ضمنت
استمرارية األعمال في البنك .من خالل لجنة االستجابة للجائحة،
التي عملت كمركز قيادة وتحكم لماكفحة الجائحة ،تمكن البنك
من االمتثال لجميع اللوائح الحكومية في الوقت المناسب،
وإدارة العمل من المنزل بسالسة ،وتطبيق اإلجراءات االحترازية
المطلوبة في جميع المباني.
وخالل عام  ،2021واصل البنك تعزيز اختبار خططه الستمرارية
األعمال وإجراءاته في هذا الصدد .وتم االنتهاء من االختبارات
التفصيلية في مناسبات مختلفة .ففي أكتوبر  ،2021أجرى
البنك بنجاح اختبار استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث
لجميع أنظمة تقنية المعلومات الحيوية على مدار خمسة أيام،
وذلك بتبديلها وتشغيلها على الفور من مركز التعافي من
الكوارث ( )DRCالتابع للبنك .وقد لوحظ عدم االعتماد على
مركز البيانات الرئيسي للبنك ( ،)MDCمع العلم بأن االختبار اكن
سيناريو يهدد األمن السيبراني ،مما تطلب من البنك محااكة
الحاجة إلى جميع بيئات النسخ االحتياطي (أنظمة ومباني تقنية
المعلومات).
تمكن البنك من تحقيق متطلبات  ISO 22301خالل عام
 ،2021والحفاظ على صالحية الشهادة من المنظمة الدولية
للمعايير  )ISO 22301( 22301 -والتي تتعلق بشلك أساسي
بالمرونة والقدرة على الصمود واستمرارية األعمال .وقد أصدرت
ويعتبر
المنظمة أحدث نسخة من المعيار في عام ُ .2019
البنك السعودي لالستثمار من أوائل البنوك السعودية الحاصلة
على هذه النسخة الجديدة .وحيث إن البنك مؤسسة معتمدة
وفق معيار  ،ISO 22301فهذا يوفر المزيد من الضمانات
للعمالء ،والمساهمين ،والجهات المعنية ،والجهات التنظيمية،
والموردين ،والشراكء بأن البنك
والمزودين،
واإلدارة ،والموظفين،
ّ
ّ
مؤسسة قادرة على الصمود أمام األزمات ولديها برنامج محكم
الستمرارية األعمال يوفر بيئة آمنة تحميه من االضطرابات أو
الكوارث أو األزمات.
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اإللتزام

تشلك إفصاحات المبادرة العالمية إلعداد التقارير التالية جزءا من هذا القسم:
ً
 17-102آليات تقديم المشورة واإلبالغ عن المخاوف بشأن األخالقيات
أ .وصف اآلليات الداخلية والخارجية المتبعة من أجل:
 .1طلب المشورة بشأن السلوك األخالقي والقانوني ،والنزاهة التنظيمية؛
 .2تقديم تقرير عن المخاوف بشأن السلوك غير األخالقي أو غير القانوني ،والنزاهة التنظيمية.
المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :205 -ماكفحة الفساد
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 2-103النهج اإلداري ومكوناته
 3-103تقييم النهج اإلداري
 1-205العمليات التي خضعت لتقييم المخاطر فيما يتعلق بالفساد:
أ .العدد اإلجمالي والنسبة المئوية للعمليات التي تم تقييمها من حيث المخاطر المتعلقة بالفساد.
ب .المخاطر الكبيرة المرتبطة بالفساد والتي تم تحديدها من خالل تقييم المخاطر.
 2-205التثقيف والتدريب حول سياسات وإجراءات ماكفحة الفساد:
أ .العدد اإلجمالي والنسبة المئوية ألعضاء هيئة الحوكمة الذين تم تثقيفهم وإبالغهم بسياسات وإجراءات ماكفحة الفساد
الخاصة بالمؤسسة ،مصنفين حسب الموقع الجغرافي.
ب .العدد اإلجمالي والنسبة المئوية لعدد الموظفين الذين تم تثقيفهم وإبالغهم بسياسات وإجراءات ماكفحة الفساد
الخاصة بالمؤسسة ،مصنفين حسب فئة الموظف والموقع الجغرافي.
ج .العدد اإلجمالي والنسبة المئوية لشراكء األعمال الذين تم تثقيفهم وإبالغهم بسياسات وإجراءات ماكفحة الفساد الخاصة
بالمؤسسة ،مصنفين حسب شريك األعمال والموقع الجغرافي .وصف ما إذا تم التواصل مع أي أشخاص أو مؤسسات أخرى
وتثقيفهم وإبالغهم بسياسات وإجراءات ماكفحة الفساد الخاصة بالمؤسسة.
تدريبا على ماكفحة الفساد ،مصنفين حسب الموقع
د .العدد اإلجمالي والنسبة المئوية ألعضاء هيئة الحوكمة الذين تلقوا
ً
الجغرافي.
تدريبا على ماكفحة الفساد ،مصنفين حسب فئة الموظف
تلقوا
الذين
للموظفين
المئوية
والنسبة
اإلجمالي
العدد
هـ.
ً
والموقع الجغرافي.
 3-205حاالت الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة:
أ .العدد اإلجمالي لحاالت الفساد المؤكدة وطبيعتها.
ب .العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة التي تم فيها فصل الموظفين أو تأديبهم نتيجة الفساد.
ج .العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة التي تم فيها إنهاء العقود مع شراكء األعمال أو لم يتم تجديدها بسبب انتهااكت
ومخالفات متعلقة بالفساد.
د .الدعاوى القانونية العامة المتعلقة بالفساد المرفوعة ضد الشركة أو موظفيها خالل الفترة المشمولة في التقارير ونتائج
هذه الدعاوى.
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القوائم
المالية
تقرير المراجعين
قائمة المركز المالي الموحدة
قائمة الدخل الموحدة
قائمة الدخل الشامل الموحدة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
GRI 102-45
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
تشلك إفصاحات المبادرة العالمية إلعداد التقارير التالية
جزءا من هذا القسم:
ً
المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :201 -األداء االقتصادي
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 2-103النهج اإلداري ومكوناته
 3-103تقييم النهج اإلداري

 1-201القيمة االقتصادية المباشرة المحققة والموزعة:
 .1القيمة االقتصادية المباشرة المحققة :اإليرادات؛
 .2القيمة االقتصادية المباشرة الموزعة :تاكليف التشغيل ،وأجور
ومزايا الموظفين ،واألرباح الموزعة على حملة أسهم رأس
القوائم المالية
المال ،والمدفوعات إلى الحكومة مصنفة حسب االستثمارات
المجتمعية؛
 .3القيمة االقتصادية المحتفظ بها“ :القيمة االقتصادية المباشرة
المحققة” ناقص “القيمة االقتصادية المباشرة الموزعة”
 2-201اآلثار المالية والمخاطر والفرص األخرى الناجمة عن
تغير المناخ
اآلثار المالية والمخاطر والفرص الناجمة عن تغير المناخ والتي
قد تؤدي إلى إحداث تغييرات جوهرية في أنشطة الشركة
وعملياتها ،أو اإليرادات ،أو التاكليف الحالية أو المستقبلية ،بما
في ذلك 01 :وصف للمخاطر أو الفرص وتصنيفها إلى مادية أو
تنظيمية أو غير ذلك؛  02وصف لألثر المرتبط بالمخاطر أو الفرص
من تغير المناخ؛  03اآلثار المالية للمخاطر أو الفرص قبل اتخاذ
إجراء للحد منها؛  04األساليب المستخدمة إلدارة المخاطر أو
الفرص؛  05تاكليف اإلجراءات المتخذة إلدارة المخاطر أو الفرص.
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 3-201االلتزامات المحددة في خطة المزايا وغيرها من
خطط التقاعد:
أ .القيمة التقديرية لاللتزامات الواردة في الخطة ،إذا تم استيفاء
تلك االلتزامات من الموارد العامة للمؤسسة.
في حالة وجود صندوق منفصل لسداد التزامات التقاعد في
الخطة:
توقع أن تتم تغطية االلتزامات الواردة في
 .1إلى أي مدى ُي َّ
الخطة عن طريق األصول التي ُخ ِّصصت للوفاء بها؛
استنادا إليه؛
 .2األساس الذي تم التوصل إلى ذلك التقدير
ً
 .3متى ُو ِضع ذلك التقدير.
ج .إذا لم يكن الصندوق المنشأ لسداد التزامات التقاعد الواردة
مغطى بالاكمل ،يتم شرح االستراتيجية التي اعتمدها
في الخطة
ً
صاحب العمل للوصول إلى التغطية الاكملة ،إن وجدت ،والجدول
الزمني ،إن وجد ،الذي يأمل صاحب العمل في تحقيق التغطية
الاكملة خالله.

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

د .النسبة من الراتب التي ساهم بها الموظف أو صاحب العمل.
ه .مستوى المشاركة في خطط التقاعد ،مثل المشاركة في

الخطط والبرامج اإللزامية أو الطوعية ،أو الخطط والبرامج

القطْ رية ،أو تلك ذات األثر المالي.
اإلقليمية أو ُ

 4-201المساعدات المالية المستلمة من الحكومة:
 .1إجمالي القيمة النقدية للمساعدة المالية المقدمة
للمؤسسة من الحكومة خالل الفترة المشمولة في التقرير،
بما في ذلك .1 :اإلعفاءات والخصومات الضريبية؛  .2اإلعانات
الحكومية؛  .3المنح االستثمارية ،ومنح البحث والتطوير واالبتاكر،
وغيرها من أنواع المنح ذات الصلة؛  .4الجوائز التي حصلت عليها
الشركة؛  .5العطالت المستحقة؛  .6المساعدة المالية من واكالت
ضمان ائتمان الصادرات؛  .7الحوافز المالية؛  .8المزايا المالية األخرى
المستلمة أو المستحقة من الحكومة ألي عملية.

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

ب .المعلومات في اإلفصاح - 4-201أ مصنفة حسب البلد.
ج .حصة الحكومة في هيلك المساهمين بالشركة ،إن وجدت
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البنك السعودي لالستثمار

البنك السعودي لالستثمار

قائمة الدخل الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة

للســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و 2020

كما في  31ديسمبر  2021و 2020

إيضاحات

الموجودات

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي

2021
بآالف الرياالت
السعودية

4أ

5,901,679

8,323,490

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي

5أ33 ،ج

القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات ،صافي

11ج33 ،أ

663,971

استثمارات في شراكت زميلة

8ب

883,700

قروض وسلف ،صافي
عقارات أخرى

ممتلاكت ومعدات ،صافي

موجودات تقنية المعلومات غير الملموســة ،صافي

موجودات أخرى ،صافي
إجمالي الموجودات

2,166,742

57,803,114

55,073,894

توزيعات أرباح

23

-

32ج

451,981

446,678

9ب

350,984

7أ33 ،ج

9أ

10أ

999,548
245,529

101,588,035

1,018,349
845,744

1,064,660
281,780
149,352

99,884,532

أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي
القيمة العادلة الســالبة للمشتقات ،صافي

11ج33 ،أ

230,147

329,462

مطلوبات أخرى

حقوق الملكية

رأس المال

13أ33 ،ج
14ج33 ،
15أ

16

61,514,882
-

1,748,923

7,500,000

احتياطيات أخرى

6هـ

توزیعات أرباح ُمقترحة

19

525,000

إصدار اسهم منحة مقترحة

إجمالي حقوق المساهمين

صكوك الشريحة األولى

إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

19
38

2,001,195

7,500,000

562,063

أرباح ُمبقاة

2,006,169

85,286,560

احتياطي نظامي

39

60,143,589

84,553,499

17

أسهم خزينة

القيمة العادلة غير المحققة من خالل األرباح والخســائر

33أ

ماكسب من اســتبعاد سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة
من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى ،صافي

القيمة العادلة المحققة من خالل األرباح والخســائر

2,999,000

5,233,000
792,043
-

-

715,412
2,500,000

()1,041,067

847,057

14,801,475
16,301,475

15,331,033

101,588,035

6,867

14

()81,871

3,542

24

74,106

8ب(أ)

14,520

17,672

رواتب ومصاريف الموظفين

25أ

687,382

استهالك وإطفاء

9

150,949

دخل عمليات أخرى

إجمالي دخل العمليات

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

مصاريف العمليات قبل مخصصات خســائر االئتمان والخسائر األخرى

مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى
إجمالي مصاريف العمليات

دخل العمليات

2,767,712

2,846,133

137,745

128,439

40ب

308,111

40أ

271,066

1,555,253

1,663,554

1,212,459

الحصة في دخل الشراكت الزميلة
مخصصات الزاكة

27أ

205,611

26ب

1.34

والمخفض (بالريال السعودي للك سهم)
ربحية الســهم األساسي
ُ

268,990

1,284,187

8ب

صافي الدخل

144,676
1,214,141

54,808

الدخل قبل مخصصات الزاكة

672,036

449,413

1,182,579
45,928

1,267,267

1,228,507

1,061,656

979,561

248,946
1.25

ُتعتبــر اإليضاحــات المرفقة من  1إلى  45جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
ُ
ً

-

13,331,033

1,500,000

()182,991

303,397

104,476

إيجار ومصاريف مباني

12أ33 ،ج

إجمالي المطلوبات

161,725

177,249

28,841,751

6أ33 ،أ

940,322

2,359,714

30,513,843

أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي

3,261,976
2,321,654

دخل أتعاب خدمات بنكية ،صافي

21,792,608

قروض ألجل

صافي دخل العموالت الخاصة

21

452,930

22

20,073,084

ودائع العمالء

مصاريف العموالت الخاصة

21

2,812,644

333,771

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

2020
بآالف الرياالت
السعودية
دخل العموالت الخاصة

5,445,778

استثمارات

2020
2021
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
إيضاحات السعودية

2,000,000

99,884,532

ُتعتبــر اإليضاحــات المرفقة من  1إلى  45جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
ُ
ً
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األرصدة في بداية السنة
صافي الدخل
إجمالي الدخل الشامل

المحول الى االحتياطي النظامي

( 2021بآالف الرياالت السعودية)
-

إجمالي الخسارة الشاملة األخرى

استرداد صكوك الشريحة األولى
بيع أســهم الخزينة والتاكليف ذات الصلة

رأس
إيضاحات المال
-

38
39
17

احتياطي
نظامي

5,233,000 7,500,000
-

أسهم
خزينة
-

266,000

احتياطيات
أخرى
-

-

-

تلكفة صكوك الشريحة األولى

إصدار اسهم منحة ُمقترحة

(792,043 )1,041,067
()229,980
()229,980

1,041,067

19

توزيعات أرباح

-

-

19

(- )2,500,000

-

أرباح
ُمبقاة

847,057
1,061,656
-

إجمالي
إصدار
اسهم منحة حقوق
المساهمين
ُمقترحة

توزيعات
أرباح
ُمقترحة

-

إجمالي الدخل الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل

صكوك
الشريحة
األولى
-

1,061,656
()229,980
831,676

إجمالي
حقوق
الملكية
1,061,656

()270,002
-

831,676

()229,980
()110,699

-

()270,002
()500,000
1,019,467

-

-

-

()110,699
()500,000
-

-

1,019,467

-

15,331,033 2,000,000 13,331,033
-

-

- 1,061,656
()270,002
()110,699

-

()21,600
()266,000

-

-

-

979,561

329,977
-

إجمالي حقوق
المساهمين

230,097

462,066
462,066
-

979,561

847,057

12,007,007

979,561
()117,601
()245,000

462,066
1,441,627
()117,601
13,331,033

صكوك
الشريحة
األولى
-

2,000,000
2,000,000

-

()117,601

1,441,627

462,066

979,561

14,007,007

إجمالي حقوق
الملكية

16,301,475 1,500,000 14,801,475

()525,000

-

-

احتياطيات
أخرى

525,000

-

7,500,000

أرباح
ُمبقاة

-

صافي الدخل

2,500,000

األرصدة في بداية السنة

-

-

-

رأس المال
7,500,000

2,999,000 7,500,000

-

715,412

احتياطي
نظامي
4,988,000

525,000

-

2,500,000

أسهم
خزينة
()1,041,067

توزيعات أرباح ُمقترحة
األرصدة في نهاية السنة

18

ُتعتبــر اإليضاحــات المرفقة من  1إلى  45جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
ُ
ً

-

إجمالي الدخل الشامل

831,676
562,063

إجمالي بنود (الخسارة) الدخل الشامل األخرى

()229,980
462,066

1,441,627

( 2020بآالف الرياالت السعودية)

الحصة في بنود الدخل الشــامل اآلخر للشــراكت الزميلة المحولة إلى قائمة
ُ
الدخل الموحدة الناتجة من اســتبعاد شراكت زميلة
8ب(أ)
1,036

إيضاحات

الحصة في بنود الدخل (الخســارة) الشاملة األخرى للشراكت الزميلة

8ب
1,161
()3,488

تلكفة صكوك الشريحة األولى

ماكســب القيمة العادلة المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة الناتجة من اســتبعادات
ُ
ســندات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى  ،صافي
24
()74,106
()104,476

المحول لالحتياطي النظامي
ُ
األرصدة في نهاية السنة

صافــي التغير في القيمــة العادلة ألدوات الدين المحتفظ بها بالقيمة العادلة
ُ
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
()60,944
461,677

17

البنود التي مــن الممكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة
في فترات الحقة:

245,000

صافي التغير في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة بســبب التغير
في الفرضيات اإلكتوارية
37أ
1,785
()6,394

5,233,000

صافي التغير في القيمة العادلة الســتثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
()97,876
113,711

-

البنــود التي ال يمكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة في فترات الحقة:

()1,041,067

بنود الدخل الشامل األخرى

-

صافي الدخل
1,061,656
979,561

792,043

إيضاحات
2021
بآالف الرياالت
السعودية
2020
بآالف الرياالت
السعودية
15,331,033

للســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و 2020

قائمة الدخل الشامل الموحدة
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البنك السعودي لالستثمار
البنك السعودي لالستثمار

قائمــة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و 2020

البنك السعودي لالستثمار

البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و 2020

األنشطة التشغيلية

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

إيضاحات

صافي الدخل

التعديالت لتســوية صافي الدخل إلى صافي النقدية الناتجة من األنشــطة التشغيلية
صافي تراكم الخصومات وصافي إطفاء العالوات على االســتثمارات ،صافي

صافي التغير في دخل العموالت الخاصة المســتحقة
ُ
صافي التغير في مصروف العموالت الخاصة المســتحقة
ُ
صافي التغير في رســوم القروض المؤجلة
ُ
ماكســب من استبعاد ســندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،صافي

القيمة العادلة غير المحققة من خالل األرباح والخســائر
القيمة العادلة المحققة من خالل األرباح والخســائر
استهالك وإطفاء

خســائر من بيع ممتلاكت ومعدات وموجودات غير ملموسة وعقارات األخرى
ماكســب من بيع حصة ملكية في شركة زميلة

صافي أثر الودائع من البنك المركزي الســعودي والتي ال يترتب عليها فائدة باســتحقاق وبرنامج البنك
المركزي الســعودي لدعم تمويل القطاع الخاص
مخصصات خســائر االئتمان والخسائر األخرى
الحصة في دخل الشراكت الزميلة

2021
بآالف الرياالت
السعودية
1,061,656

979,561

20,644

25,570

81,153

()186,241

57,440

24

7,287

()6,867

()3,542

182,991

8ب(أ)

-

صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشــغيلية:
وديعة نظامية لدى البنك المركزي الســعودي

()14,520

()54,808

1,562,593
()121,906

212,677

()3,054,129

2,339,336

()36,803

11,008

1,716,701

6,616,806

()97,016

()30,868

موجودات أخرى

ودائع العمالء

1,404,787

مطلوبات أخرى

()45,928

1,446,717

()28,563

القيمة العادلة الســالبة للمشتقات ،صافي

()19,460

271,066

القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات ،صافي

أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي

()7

449,413

352,271

صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشــغيلية:

144,676

()120,292

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى ُتســتحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء

عقارات أخرى

81,871

()112,930

()249

قروض وسلف

()38,677

()74,106

9

8ب

276,887

()104,476

150,949

40أ

2020
بآالف الرياالت
السعودية

114,797

()1,027,968

301,549
7,590

()8,780,757

692,615

1,812,483

1,788,705

صافي النقدية الناتجة من األنشــطة التشغيلية

1,434,380

1,557,037

ُمتحصالت من بيع واســتحقاق استثمارات

7,367,111

4,932,104

()378,103

مدفوعات الزاكة

األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات

توزيعات أرباح من شراكت زميلة

ُمتحصالت من بيع حصة ملكية في شــركة زميلة
اقتناء ممتلاكت ومعدات وموجودات غير ملموســة

8ب

األنشطة التمويلية

توزيعات األرباح

استرداد القروض ألجل

النقدية وما في حكمها في نهاية الســنة
معلومات إضافية عن العموالت الخاصة

عموالت خاصة ُمستلمة
عموالت خاصة مدفوعة

معلومات إضافية غير نقدية
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البنك السعودي

جميعا بـ”المجموعة” في
تشــمل هذه القوائم المالية الموحدة ،القوائم المالية للبنك والقوائم المالية لشــراكته التابعة التالية ُ(يشــار إليها
ً
هذه القوائم المالية الموحدة):
 .أ“شــركة االســتثمار لألوراق المالية والوساطة” (االستثمار اكبيتال) ،وهي شركة سعودية مســاهمة مقفلة ُمسجلة في المملكة العربية
الســعودية بموجب الســجل التجاري رقم  1010235995صادر بتاريخ  8رجب 1428هـ (الموافق  22يوليو  )2007وهي مملوكة
بنســبة  %100من ِقبل البنك ،تتضمن األنشــطة الرئيسة لشركة االســتثمار اكبيتال التعامل في األوراق المالية أكصيل ووكيل ،التعهد
بالتغطية ،إدارة صناديق االســتثمارات ومحافظ االســتثمار الخاصة بالنيابة عن العمالء ،وتقديم خدمات الترتيب ،االستشــارات ،والحفظ
الخاصة بأعمال األوراق المالية،
.ب“شــركة الســعودي لالستثمار العقارية” وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ُمســجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل
التجاري رقم  1010268297صادر بتاريخ  29جمادى األولى 1430هـ (الموافق  25مايو  )2009وهي مملوكة بنســبة  %100من
ِقبل البنك .الهدف األساســي للشــركة هو االحتفاظ بصكوك الملكية كضمان نيابة عن البنك فيما يتعلق بمعامالت اإلقراض المتعلقة
بالعقارات،
 .ج“شــركة الســعودي لالستثمار األولى” وهي شركة ذات مسؤولية محدودة اكنت ُمســجلة في المملكة العربية السعودية بموجب
الســجل التجاري رقم  1010427836صادر بتاريخ  16محرم 1436هـ (الموافق  9نوفمبر  )2014واكنت مملوكة بنســبة  %100من
ِقبل البنك .خالل عام  ،2020أكملت الشــركة إجراءات اإلقفال لدى الجهات التنظيمية وتم تصفيتها،
 .د“شــركة صايب لألســواق المحدودة” وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ُمســجلة في جزر اكيمان بتاريخ  18يوليو  2017وهي
مملوكة بنســبة  %100من ِقبل البنك .وتختص هذه الشــركة بالقيام بعمليات المشــتقات المالية باإلضافة إلى عمليات إعادة الشــراء
بالنيابة عن البنك.
يتم اإلشــارة إلى البنك في هذه القوائم المالية الموحدة لإلشــارة إلى اإليضاحات ذات العالقة بالبنك فقط وليس بشــل ُمجمع “كمجموعة”.

1,167,354

()3,785,806

39

1,019,467

-

أ) بيان االلتزام

18

()270,002

-

33

38

()500,000

-

-

()2,000,000

-

()1,861,234

()117,601

4ب

7,266,784

9,613,154

4ب

8,007,284

7,266,784

2,870,084

3,538,863

()229,980

462,066

()110,699

صافــي الزيادة (النقص) في النقدية وما في حكمها

صافــي الزيادة (النقص) في النقدية وما في حكمها

133,129

يقــدم البنــك اكفة أنواع األنشــطة التجارية وخدمات التجزئة المصرفية .كما يقدم البنك لعمالئــه منتجات و خدمات مصرفية متوافقة مع
نشأة من
الشــريعة االســامية (قائمة على مبدأ تجنب الفائدة) والتي يتم اعتمادها واإلشــراف عليها بواســطة هيئة شرعية مستقلة ُم
ٍ
ِقبل البنك.

 .2أسس اإلعداد

تلكفة صكوك الشريحة األولى

النقدية وما في حكمها

-

79,397

البنك السعودي لالستثمار
المركز الرئيسي
ص ب 3533
الرياض  ، 11481المملكة العربية السعودية

()181,790

المســتخدمة في األنشطة التمويلية
صافي النقدية ُ

النقدية وما في حكمها في بداية الســنة

18,013

()8,824,344

تأســس البنك الســعودي لالستثمار (البنك) ،شركة مساهمة ســعودية ،بموجب المرسوم الملكي رقم م 31/بتاريخ  25جمادى الثاني
1396هـ ( الموافق 23يونيو  )1976في المملكة العربية الســعودية .يعمل البنك بموجب الســجل التجاري رقم  1010011570بتاريخ
فرعا) في المملكة العربية
فرعا (ً 52 : 2020
 25ربيع األول 1397هـ (الموافق  16مارس  )1977من خالل شــبكة فروعه وعددها ً 51
الســعودية .إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:

()106,092

ُمتحصالت من بيع ممتلاكت ومعدات وموجودات غير ملموســة
(المســتخدمة في) األنشطة االستثمارية
صافي النقدية الناتجة
ُ

أسهم خزينة ُمباعة ،صافي
استرداد صكوك الشريحة األولى

()6,036,013

()231,668

 .1عام

740,500

740,500

494,313

()117,601

وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة كما في وللســنة المنتهية في  31ديســمبر 2021
ً
ووفقا ألحاكم
اعتماده في المملكة العربية الســعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة الســعودية للمحاســبين والمراجعين،
ً
نظام مراقبة البنوك ونظام الشــراكت في المملكة العربية الســعودية و قوانين البنك.

()2,346,370

()2,346,370

1,128,563
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

البنك السعودي لالستثمار

(تتمة)

 .2أسس اإلعداد ( -تتمة)
ب) أسس القياس والعرض

وفقا لمبدأ التلكفة التاريخية باســتثناء البنود التالية في قائمة المركز المالي الموحدة:
يتــم إعــداد القوائم المالية الموحدة
ً
• ُتقاس المشتقات بالقيمة العادلة؛
• ُتقاس األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخســائر بالقيمة العادلة؛
• ُتقاس االســتثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى بالقيمة العادلة؛
•تعديــل الموجــودات والمطلوبات المالية المعترف بها والتي تم تحديدها كبنــود تحوط في عالقات التحوط بالقيمة العادلة المؤهلة
للتغيرات في القيمة العادلة المنســوبة إلى مخاطر التحوط؛
• ُتقاس المدفوعات النقدية القائمة على األســهم بالقيمة العادلة؛ و
•يتم إثبات التزام المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المســتقبلية باســتخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.

قائمة المركز المالي تم إعدادها بشــل عام بناء على ترتيب الســيولة.
ً

ج) العملة الوظيفية وعملة العرض

يتــم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال الســعودي ،والذي ُيعتبر العملة الوظيفيــة للمجموعة .ويتم تقريب البيانات المالية
ريال ســعودي ،ما لم ُيذكر خالف ذلك.
المعروضة ألقرب ألف
ٍ

د) األحاكم والتقديرات واالفتراضات المحاســبية الجوهرية

ﯾﺗطﻟب إﻋداد القوائم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻓقاً ﻟﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ للتقارير اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ كما تم اعتماده في المملكة العربية الســعودية اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض
اﻷﺣﮐﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟمهمــة اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻟﯽ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣفصــح عنها للموجودات والمطلوبات .كما يتطلب من اإلدارة
ممارســة حكمها في عملية تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة .ويتم تقييم هذه األحاكم والتقديرات واالفتراضات بشلك مستمر
وتســتند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى باإلضافة إلى الحصول على النصائح المهنية وتوقعات األحداث المســتقبلية التي يعتقد أنها
معقولــة في ظل هذه الظروف .يتم اعتماد مراجعات التقديرات المحاســبية في الفتــرة التي يتم فيها مراجعة التقدير إذا اكنت المراجعة
تؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة المراجعة وفي الفترات المســتقبلية فيما إذا اكنت المراجعة تؤثر على الفترات الحالية والمســتقبلية.
تواصل جائحة كوفيد 19-تعطيل األســواق العالمية حيث تشــهد العديد من المناطق الجغرافية موجة ثالثة من اإلصابات على الرغم من
ـابقا من خالل تدابير احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وفرض الحظر وقواعد التباعد االجتماعي
الســيطرة على تفشــي المرض سـ ً
الصارمة واللقاح .ومع ذلك ،تمكنت حكومة المملكة العربية الســعودية (“الحكومة”) من الســيطرة بنجاح على تفشــي المرض حتى اآلن،
ويرجــع ذلك في المقام األول إلى التدابير غير المســبوقة والفعالة التــي اتخذتها الحكومة ،والتي أنهت على إثرها عمليات اإلغالق
واتخــذت تدابير مرحلية للرجوع للوضع الطبيعي.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

(تتمة)

 .2أسس اإلعداد ( -تتمة)
فيما يلي المجاالت المهمة التي اســتخدمت فيها اإلدارة التقديرات ،واالفتراضات ،واألحاكم المتبعة:

 )1خســائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

يتطلــب قياس خســائر االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقاريــر المالية  9األدوات المالية في جميع فئات الموجودات المالية
الحكم ،وعلى وجه الخصوص ،تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المســتقبلية وقيم الضمانات عند تحديد خســائر االنخفاض في القيمة
وتقييــم الزيــادة الجوهرية في مخاطر االئتمان .هذه التقديرات مدفوعــة بعدد من العوامل ،ويمكن أن تؤدي التغييرات في هذه العوامل
إلى مستويات مختلفة من المخصصات.
إن احتســابات المجموعة لخســائر االئتمان المتوقعة من المجموعة هي مخرجات من النماذج المعقدة مع عدد من االفتراضات األساســية
أحاكما وتقديرات محاســبية
المتعلقــة باختيــار المدخــات المتغيرة وترابطاتها .تتضمن عناصر نماذج خســائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر
ً
ما يلي:
•نمــوذج التصنيف االئتماني الداخلــي للمجموعة ،الذي يحدد احتمالية التعثر للدرجات الفردية؛
•معاييــر المجموعــة لتقييم ما إذا اكنت هناك زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان حيــث ينبغي قياس مخصصات الموجودات المالية على
أساس خســائر االئتمان المتوقعة لمدة الحياة والتقييم النوعي؛
•قطاع الموجودات المالية عندما يتم تقييم خســائر االئتمان المتوقعة على أســاس جماعي؛
•تطوير نماذج خســائر االئتمان المتوقعة  ،بما في ذلك الصيغ المختلفة واختيار المدخالت؛
•تحديــد االرتباطات بين ســيناريوهات االقتصاد اللكي والمدخالت االقتصادية ،مثل معــدالت البطالة وقيم الضمانات ،والتأثير على احتماليات
التعثر ،والتعرضات عند التعثر ،والخســائر الناجمة عن التعثر؛ و
•اختيار ســيناريوهات االقتصاد اللكي التطلعية وأوزانها االحتمالية ،الشــتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج خســائر االئتمان المتوقعة.

 )2قياس القيمة العادلة

تقوم المجموعة بتقييم األدوات المالية  ،بما في ذلك المشــتقات بالقيمة العادلة بتاريخ لك قائمة مركز مالي موحدة ،باســتثناء ما تم
اإلفصاح عنه في إيضاح 33ج.
عملية اعتيادية بين متعاملين في الســوق
ُتعرف القيمة العادلة بأنها الســعر الذي ســيتم اســتالمه لبيع أصل ،أو المدفوع لتحويل التزام في
ٍ
بتاريــخ التقريــرُ .يبنى قياس القيمة العادلة على افتــراض أن عملية بيع أصل أو تحويل التزام يتم تنفيذها إما:
•في الســوق األساسي لألصل أو االلتزام ،أو
•في أكثر ســوق أفضلية لألصل أو االلتزام  ،وذلك في حالة غياب الســوق األساسي.

تواصل المجموعة إدراك ٍلك من تحديات االقتصاد الجزئي واللكي التي ســببها كوفيد ،19-والتي يمكن الشــعور بآثارها منذ بعض الوقت،
وتراقب عن كثب التعرض للمخاطر على مســتوى دقيق .قامت المجموعة بعمل تقديرات محاســبية مختلفة في هذه القوائم المالية
الموحدة بناء على توقعات الظروف االقتصادية التي تعكس التوقعات واالفتراضات كما في  31ديســمبر  2021حول األحداث المســتقبلية
ً
التــي تعتقد المجموعة أنها معقولة في ظل هذه الظروف.

كذلك يجب أن يكون من الممكن الدخول للســوق األساســي أو الســوق األكثر أفضلية أو من ِقبل المجموعةُ .تقيم القيمة العادلة ألصل
أصل أو التزام وذلك على فرضية أن المتعاملين يسعون ألفضل
أو التزام باســتخدام افتراضات يســتعملها المتعاملون في السوق لتســعير
ٍ
منفعة اقتصادية من خالل
ألصل غير مالي في االعتبار ُقدرة المتعامل في الســوق لتحقيق
تأخذ القيمة العادلة
ـة اقتصاديــة.
ٍ
منفعـ ٍ
ُ
ٍ
التوظيف األمثل واألعلى لألصل ،أو من خالل البيع لمتعامل آخر في الســوق والذي بدوره ســيقوم بالتوظيف األمثل واألعلى لألصل.

غالبا ما تكون
أيضا للشــكوك التي
هناك درجة كبيرة من الحكم المتضمن في إعداد هذه التقديرات .كما أن االفتراضات األساســية تخضع ً
ً
نظرا ألن األحداث المتوقعة
ووفقا لذلك ،من المحتمل أن تختلف الظروف االقتصاديــة الفعلية عن تلك التوقعات
خــارج ســيطرة المجموعة.
ً
ً
في كثير من األحيان ال تحدث كما هو متوقع ،وقد يؤثر تأثير هذه االختالفات بشــل كبير على التقديرات المحاســبية المدرجة في هذه
القوائم المالية الموحدة.

تســتخدم المجموعة طُ رق تقييم مناســبة ،بحســب ماهو مالئم ،و بيانات اكفية متاحة لقياس القيمة العادلة ،وذلك عند تعظيم استخدام
عطيات ال ُيمكن ُمالحظتها.
ُمعطيات الســوق التي من الممكن ُمالحظتها وتقليل اســتخدام ُم
ٍ

إن التقديرات المحاســبية المهمة التي تتأثر بهذه التوقعات والشــكوك المرتبطة بها تتعلق بشــل أساسي بخسائر انخفاض قيمة
الموجودات المالية ،وقياس القيمة العادلة ،وتقييم القيمة القابلة لالســترداد للموجودات غير المالية .تمت مناقشــة تأثير جائحة
كوفيــد 19-على لك من هــذه التقديرات في اإليضاح ذو الصلة بهذه القوائم المالية الموحدة.

يتــم تصنيف لك الموجودات والمطلوبات ،والتي يتم قياســها بالقيمة العادلــة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة ،ضمن
التسلســل الهرمي للقيمة العادلة المذكور أدناه ،ألدنى مســتوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشلك عام:
المالية المماثلة والتي يمكن للمنشــأة الوصول إليها بتاريخ القياس
المســتوى األول .األســعار المعلنة في األسواق النشــطة لألداة
ٍ
ُ
(بدون تعديل)؛
المســتوى الثاني .األســعار المعلنة في األسواق النشــطة للموجودات والمطلوبات المالية المشــابهة أو طرق تقييم أخرى والتي تكون
ُ
ُ
فيهــا جميــع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ســوقية يمكن مالحظتها؛
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(تتمة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .2أسس اإلعداد ( -تتمة)

 .2أسس اإلعداد ( -تتمة)

المســتوى الثالث .طرق التقييم التي تكون فيها أي معطيات جوهرية وليســت مبنية على معلومات ســوقية يمكن مالحظتها.

 )7مخصصات للمطلوبات واألتعاب

و بمــا يتعلــق بالموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة بشــل متكرر ،فإن المجموعة ُتقرر ما إذا حدث تحويل
ُ
معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة
بين المســتويات في التسلســل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف (بناء على أدنى مســتوى
ٍ
ً
ـل عام) في نهاية تاريخ لك تقرير مالي.
بشـ ٍ

(تتمة)

قامة ضدها .وتقوم اإلدارة في هذا الخصوص بتطبيق بعض األحاكم
تســتلم المجموعــة ،خالل دورة أعمالها االعتيادية ،مطالبــات ُم
ً
دقيق للوصول لحكم عن هذه المطالبات أو عن المبالغ
ـت
لمواجهــة احتماليــة احتياج تلك المطالبات لمخصصات .ال يمكن تحديد توقيـ ٍ
ٍ
الممكــن تكبدها عن منافع اقتصادية .تعتمد التاكليف وتوقيت حدوثها على االجراءات المتبعة بحســب القانون.

 )8برامج مزايا الموظفين

للك من قياس القيمة العادلة المتكرر مثــل الموجودات المالية غير المتداولة ،وغير المتكررة مثل
ُتحــدد المجموعة السياســات واالجراءات ٍ
ُ
الموجودات المقتناة للتوزيع في العمليات غير المســتمرة.
ُ

وفقا
استنادا إلى أنظمة العمل السعودي السائدة .یتم احتساب المستحقات
تدير المجموعة خطة ماكفأة نهاية الخدمة لموظفيها
ً
ً
للتقییمات االکتواریة بناء علی طریقة وحدة االئتمان المتوقعة بينما يتم صرف مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقها وموعد استحقاقها.
ُ
ً

ـنويا .يتم االختيار
يشــارك خبراء موضوعيون خارجيون من وقت آلخر لتقييم موجودات معينة .مشــاركة الخبراء الموضوعيين الخارجيين تقرر سـ ً
بناء على معايير المعرفة بالســوق ،الســمعة ،االستقاللية وااللتزام بالمعايير المهنية.
ً

بيان بأهم السياســات المحاســبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
فيما يليٌ ،
ُ

 .3ملخص ألهم السياسات المحاسبية

وفقا
بتاريــخ لك تقريــر ،تقوم المجموعة بتحليل الحراكت على قيم الموجــودات والمطلوبات والمطلوب إعادة تقييمها أو إعادة تقديرها
ً
للسياســات المحاســبية للمجموعة .وألغراض هذا التحليل ،تقوم المجموعة بالتثبت من المعطيات الرئيســية آلخر تقييم بواسطة مطابقة
المعلومات في عملية احتســاب التقييم مع العقود والمســتندات األخرى ذات الصلة .كما ُتقارن المجموعة التغيرات في القيمة العادلة للك
معقواًل.
الموجــودات والمطلوبات مــع المصادر الخارجية لتحديد ما إذا اكن التغيير
ً

أ) التغير في السياسات المحاسبية

وألغــراض اإلفصــاح عن القيمة العادلة ،تقوم المجموعة بتحديد أصناف الموجودات والمطلوبات على أســاس طبيعتها ،وخصائصها
والمخاطــر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذلك التسلســل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مذكور أعاله.

إصالح معيار ســعر الفائدة  -المرحلة  :2تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ،9ومعيار المحاســبة
الدولــي  ،39والمعيار الدولي إلعداد التقاريــر المالية  ،7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ،4والمعيار الدولي
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 )3تحديد الســيطرة على الشراكت المستثمر بها

تخضع مؤشــرات الســيطرة لتقديرات اإلدارة ،والمبينة في إيضاح 3ب ،كما تقوم المجموعة بالتصرف كمدير صندوق لعدد من الصناديق
عادة ما تقوم بالتركيز على تقييم
ـيطرة على صناديق االســتثمار الفردية فإن المجموعة
االســتثمارية .ولتحديد ما إذا اكنت المجموعة مسـ
ً
ً
المنافع االقتصادية لها في صندوق فردي (التي تشــمل المنافع المحملة مع أتعاب اإلدارة المتوقعة) وحقوق المســتثمرين في إقالة
مديــر الصنــدوق .ونتيجة لذلك فقد توصلت المجموعة لنتيجة مفادها أنها تقوم بدور وكيل المســتثمرين في لك األحوال ،وبالتالي لم تقم
بتوحيد القوائم المالية لهذه الصناديق.

 )4مبدأ االستمرارية

وفقا لمبدأ االســتمرارية ،وقد
قامت إدارة المجموعة بإجراء التقديرات الالزمة للتأكد من قدرة المجموعة على االســتمرار في أعمالها
ً
تأكدت اإلدارة أن لدى المجموعة المصادر الاكفية لالســتمرار في األعمال للمســتقبل المنظور .باإلضافة إلى ذلك ،ال علم لدى اإلدارة بوجود
وفقا لمبدأ االســتمرارية ،وبالتالي
حاالت عدم تأكد جوهرية قد يكون لها تأثير مهم على قدرة المجموعة على االســتمرار في أعمالها
ً
فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أســاس هذا المبدأ.

 )5تحديد شروط عقود اإليجار

عند تحديد شــروط عقود اإليجار ألغراض حســاب التزامات اإليجار وحق اســتخدام األصول المؤجرة ،تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق
اقتصاديا لممارســة خيار التمديد ،أو عدم ممارســة خيار اإلنهاء .يتم تضمين خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي
حافزا
والظروف التي تخلق
ً
ً
مؤكدا بنســبة معقولة أو لم يتم إنهاؤه.
خيارات اإلنهاء) في شــروط اإليجار فقط إذا اكن تمديد عقد اإليجار
ً
أيضا تقييم ما إذا اكن من المؤكد بشــل معقول ممارســة الخيارات إذا اكن هناك حدث جوهري أو تغيير جوهري في
ُتعيد المجموعة ً
الظروف التي في نطاق سيطرتها.

 )6االستهالك واإلطفاء

تســتخدم اإلدارة الحكم عند تحديد الفترات المســتخدمة ألغراض حســاب االستهالك واإلطفاء للممتلاكت والمعدات ،بما في ذلك األصول
المســتأجرة لحق االســتخدام وموجودات تقنية المعلومات غير الملموســة .يتضمن الحكم تقديرات ألية قيم متبقية ،والفترات التقديرية التي
ســتتدفق عليها المنافع االقتصادية المســتقبلية للمجموعة ،واختيار طرق االستهالك واإلطفاء.

تتماشــى السياســات المحاسبية المســتخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية
ُ
الموحدة للســنة المنتهية في  31ديســمبر  2020باستثناء المعايير والتفســيرات والتعديالت التالية التي أصبحت قابلة للتطبيق لفترات
التقارير الســنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير :2021

خال
توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير المالية عندما يتم اســتبدال ســعر التعامل الســائد بين البنوك بســعر فائدة بديل شبه ٍ
من المخاطر .تشــمل التعديالت الوسائل العملية التالية:
•وســيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية ،أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلصالح مباشــرة ،ليتم التعامل معها على
ـاويا للسعر السوقي للفائدة؛
أنها تغييرات في ســعر الفائدة المتغير ،مسـ ً
•تغييرات التصاريح التي يتطلبها إصالح ســعر التعامل الســائد بين البنوك ليتم إجراؤها للتحوط من التخصيصات والمســتندات دون تعطّ ل
العالقة التحوطية؛
خال
بداًل من ضرورة تلبية متطلبات
•توفير إعفاءٍ مؤقت للكيانات
معينة بشــل منفصل عندما يتم تخصيص أداة ســعر فائدة بديل شــبه ٍ
ّ
ً
من المخاطر كتحوط للمخاطر.
لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة .تنوي المجموعة اســتخدام الوســائل العملية في
الفترات المســتقبلية حين دخولها حيز التطبيق.

امتيــازات اإليجــار المتعلقة بكوفيد  19 -بعد  30يونيــو  2021وتعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية 16

أصــدر مجلس معايير المحاســبة الدولية في  28مايو  ،2020امتيازات اإليجــار المتعلقة بكوفيد .19-وتعديالت على المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية  - 16عقود اإليجار .توفر التعديالت إعفاء للمســتأجرين من تطبيق إرشــادات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16
ً
بشــأن محاســبة تعديل عقد اإليجار المتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشــرة لجائحة كوفيد  .19 -كوسيلة عملية ،قد يختار المستأجر عدم
تعدياًل لعقد اإليجار .يقوم المســتأجر الذي يقوم بإجراء هذا االختيار
تقييــم مــا إذا اكن امتيــاز اإليجار المرتبط بكوفيد  19 -من المؤجر يعد
ً
بالمحاســبة عن أي تغيير في مدفوعات اإليجار ناتج عن امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد  19 -بنفس الطريقة التي يفســر بها التغيير بموجب
تعدياًل لعقد اإليجار.
المعيــار الدولي إلعداد التقاريــر المالية رقم  ،16إذا لم يكن التغيير
ً
مدد مجلس معايير المحاســبة الدولية بتاريخ  31مارس  ،2021فترة التطبيق حتى
اكن من المقرر ســريان التعديل حتى  30يونيو ّ .2021
 30يونيــو  2022حيــث يســتمر تأثير جائحة كوفيد  .19 -يطبق التعديــل لفترات التقارير التي تبدأ في أو بعد  1أبريل  .2021ورغم ذلك ،لم
عمليا خالل فترة الســماح.
تتلــق المجموعــة امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  ،19 -ولكنها تخطط لتطبيقه
ً
وقــد قدرت المجموعة أن هذه التعديالت ليــس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة.
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(تتمة)

 .3ملخص ألهم السياســات المحاسبية ( -تتمة)
ب) أسس توحيد القوائم المالية

تشــتمل هذه القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشــراكته التابعة كما هو موضح في إيضاح رقم  .1يتم إعداد القوائم
المالية للشــراكت التابعة عن نفس الســنة المالية للبنك وذلك باســتخدام سياسات محاســبية متماثلة مع السياسات المحاسبية للبنك .كما يتم
تعديل السياســات المحاســبية للشراكت التابعة ،عندالحاجة ،لتتماشــى مع تلك السياسات المتبعة من قبل المجموعة.
ومســيطر عليها من ِقبل المجموعةُ .تعتبر المجموعة مسيطرة على شراكت ُمستثمر فيها
الشــراكت التابعة هي شــراكت ُمستثمر فيها ُ
عندما تكون متعرضة للحقوق أو متمكنة من الحقوق في تلك الشــركة و كذلك متمكنة من العوائد المختلفة من تلك الشــركة ولديها
أيضا على التأثير في هذه العوائد من خالل ُســلطتها التي تمارســها على هذه الشــركة المســتثمر فيها .يتم إدراج القوائم المالية
القدرة ً
ُ
للشــركة التابعة في القوائم المالية الموحدة منذ تاريخ بدء الســيطرة حتى تاريخ توقف هذه الســيطرة بواسطة المجموعة.
بدال من
المشــروع المشــترك هو ترتيب يكون للمجموعة فيه سيطرة مشــتركة ،حيث يكون للمجموعة حقوق في صافي موجودات الترتيبً ،
حقــوق موجوداتها والتزاماتها الخاصة بمطلوباتها.
عرف المنشــأة بنظام خاص بأنها تلك التي تم تصميم أنشــطتها بحيث ال تدار بنظام حقوق التصويت .ولغرض تقدير ما إذا اكن للمجموعة
ُت ّ
الســلطة على تلك المؤسســة المســتثمر فيها ،فإن المجموعة تأخذ باالعتبار عدة عوامل مثل الغرض من تصميم الشركة المستثمر فيها،
ُ
ُ
ُ
المقدرة العملية لتوجيه األنشــطة المتعلقة بالشــركة المســتثمر فيها ،طبيعة العالقة مع الشركة المستثمر فيها ،وحجم التعرض لالختالف
ُ
ُ
في العوائد من هذه الشــركة المســتثمر فيها .يتم توحيد القوائم المالية لتلك المنشــأة بنظام خاص منذ تاريخ حصول المجموعة على
ُ
الســيطرة وحتى تاريخ توقف المجموعة عن الســيطرة .على وجه التحديد ،تســيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إذا اكن
ُ
لدى المجموعة:
•الســيطرة على الشركة المســتثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة
ُ
المستثمر فيها).
ُ
•مخاطر التعرض ،أو الحقوق ،لعوائد متغيرة من مشــاركتها مع الشــركة المستثمر فيها ،و
ُ
•القدرة على اســتخدام ُسلطتها على الشركة المســتثمر فيها للتأثير على مبالغ عوائدها.
ُ
عندما يكون لدى المجموعة األقلية من حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشــركة المســتثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار اكفة
ُ
الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا اكن لديها ُســلطة على الشــركة المســتثمر فيها ،بما في ذلك،
ُ
•الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشــركة المســتثمر فيها
ُ
•الحقوق الناشــئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى
•حقــوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة الممنوحة من أدوات حقوق الملكية مثل األســهم
ُ
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(تتمة)

 .3ملخص ألهم السياســات المحاسبية ( -تتمة)
يتــم اســتبعاد األرصدة المتداخلة وأي دخل أو مصاريف ناتجة من المعامالت المتداخلــة ضمن المجموعة عند توحيد القوائم المالية.

ج) الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 )1االعتراف والقياس األولي

مبدئيا بالقيمة العادلة باإلضافة إلى ،بالنســبة إلى بند غير مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح
يتــم قيــاس األصــل المالي أو االلتزام المالي
ً
والخســائر ،تاكليف العمليات التي تنســب بشلك مباشر إلى االستحواذ أو اإلصدار.

 )2تصنيف الموجودات المالية

يتم تصنيف الموجودات المالية وقياســها عند االعتماد المبدئي إما بالتلكفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل
ُ
األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخســائر.
المطفأة
موجودات مالية بالتلكفة ُ
يتم قياس األصل المالي بالتلكفة المطفأة إذا اســتوفى الشــرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخســائر:
ُ
•يتــم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفــاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية،و
•تنتــج الشــروط التعاقديــة لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكــون مجرد مدفوعات أصل وفائدة على مبلغ
األصل القائم.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى
أدوات الدين

ال يتم قياس أداة دين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى إال إذا اســتوفى الشــرطين التاليين ولم يتم تحديدهما بالقيمة
العادلة من خالل األرباح والخسائر:
•يتــم االحتفــاظ باألصل ضمن نموذج عمل يتم تحقيق هدفه من خالل ٍلك من جمــع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية،
و
•تنتــج الشــروط التعاقديــة لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكــون مجرد مدفوعات أصل وفائدة على مبلغ
األصل القائم.
يتم بعد ذلك قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى بالقيمة العادلة مع الماكســب والخســائر الناتجة عن
التغيرات في القيمة العادلة المعرفة في بنود الدخل الشــامل األخرى .ويتم إثبات دخل العموالت الخاصة وماكســب وخســائر صرف العمالت
األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا اكنت تســيطر على شــركة ُمســتثمر فيها إذا ما اكنت الحقائق واألحوال تشــير إلى وجود تغيرات في
واحد أو أكثر من مكونات الســيطرة الثالثة الموضحة أعاله .يبدأ توحيد الشــركة التابعة عندما تحصل المجموعة على الســيطرة على الشركة
التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة الســيطرة على الشــركة التابعة .يتم إدراج اإليرادات والمصروفات للشــركة التابعة المشتراة أو
ُ
المســتبعدة خالل الســنة في قائمة الدخل الشــامل من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة
ُ
على الشركة التابعة.

االستثمار في حقوق الملكية

أي تغير في حصة ملكية الشــركة التابعة ،دون فقدان الســيطرة ،يتم االعتراف به في حقوق الملكية .إذا فقدت المجموعة الســيطرة على
شركة تابعة ،فإنها:

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخســائر
ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف وقيــاس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر.

•تســتبعد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة؛
•تســتبعد القيمة الدفترية ألية حقوق تخص الحصة غير المسيطرة؛
ُ
•تستبعد فروقات أســعار الصرف المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛
•تعترف بالقيمة العادلة للمقابل المســتلم؛
ُ
ُ
•تعترف بالقيمة العادلة ألي اســتثمار ُمحتفظ به؛
•تعتــرف بأي فائض أو عجز في قائمة الدخل الموحدة؛ و
ـابقا في قائمة الدخل الشــامل األخرى إلى األرباح أو الخسائر أو األرباح المبقاة،
• ُتعيد تصنيف حصة الشــركة األم من البنود المعترف بها سـ
ً
ُ
ُ
حســبما يكون مالئما ،كما يتطلب لو قامت المجموعة باســتبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.
ً
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قد تختار المجموعة بشــل غير قابل لإللغاء تقديم تغييرات الحقة في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى وذلك لالســتثمار
في األســهم غير المقتناة ألغراض المتاجرة عند االعتماد المبدئي .ويتم إجراء هذا االختيار على أســاس اســتثمار تلو اآلخر.
ُ

إضافــة لذلــك ،يمكــن للبنك ﻋﻧد االعتراف األولي أن يحدد ﺑﺷﮐل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل لإللغاء موجودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى ﮐﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك
ُ
فســيلغي أو يخفض ﺑﺷﮐل جوهري ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﺧﻼف ذﻟك.
إعادة التصنيف
ﻻ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف الموجــودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد االعتــراف األولي ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻟﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﻧك ﻟﻧﻣوذج أﻋﻣﺎﻟﮫ من أجل إدارة
الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .3ملخص ألهم السياســات المحاسبية ( -تتمة)

 .3ملخص ألهم السياســات المحاسبية ( -تتمة)

تقييم نموذج العمل
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﮭدف ﻣن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي قــد يكــون اﻷﺻل فيه ُمقتنى ﻋﻟﯽ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻷن ھذا ﯾﻌﮐس أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ
ﻹدارة اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت إﻟﯽ اﻹدارة .المعلومات التي يتم مراعاتها تشــمل التالي:

 )4إلغاء االعتراف

•السياســات واألهداف المعلنة للمحفظة وممارســة تلك السياســات ،باألخص ما إذا اكنت إستراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات
العمــوالت التعاقدية ،والمحافظة على صورة خاصة بســعر الفائدة ،ومطابقــة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات التي تمول
تلك الموجــودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات،
•كيف يتــم تقييم أداء المحفظة وتقديمها إلى إدارة المجموعة،
•المخاطــر التــي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات الماليــة الموجودة في نموذج العمل هذا) وكيفية إدارة هذه المخاطر،
ـتندا إلى القيمة العادلة للموجودات التي تم إدارتها أو
•كيف يتم تعويض مديري العمل على ســبيل المثال ،ما إذا اكن التعويض مسـ ً
التدفقــات النقدية التعاقدية التي تم جمعها ،و
•وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات ســابقة ،وأســباب هذه المبيعات والتوقعات بشــأن نشاط المبيعات في المستقبل .لكن ال يتم
النظر في المعلومات المتعلقة بنشــاط المبيعات بشــل منفصل ،بل كجزء من تقييم شــامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للمجموعة
إلدارة الموجــودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
أيضا على ســيناريوهات متوقعة بشــل معقول دون أخذ ســيناريوهات “الحالة األسوأ” أو “حالة الضغط” بعين
يعتمد تقييم نموذج العمل ً
االعتبــار .إذا تــم تحقيق التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف عــن التوقعات األصلية للمجموعة ،فال تقوم المجموعة
بتغييــر تصنيــف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج العمل هذا ،ولكنــه يقوم بتضمين هذه المعلومات عند تقييم
حديثاً في المستقبل.
الموجودات المالية حديثة اإلنشــاء أو المشتراة
ً
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس الموجــودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ المقتنــاة ألغراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم أدائها ﻋﻟﯽ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻷﻧﮭﺎ
ُ
ﻏﯾر ُمقتناة ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وليســت ُمقتناة ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ وبيع الموجودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
تقييــم ما إذا اكنت التدفقات النقدية التعاقديــة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ
ألغــراض هــذا التقييم  ،فإن األصل هو القيمة العادلــة لألصل المالي عند االعتماد المبدئي ،أما العمولة ھﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻟﻧﻘد،
واﻟﻣﺧﺎطــر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﻣﺧﺎطــر اﻹﻗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺑﻟﻎ األصل اﻟﻘﺎﺋم ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﮐﺎﻟﯾف اﻹﻗراض اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى (ﻣﺛل
ﻣﺧﺎطــر اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺗﮐﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ) باإلضافة إﻟﯽ ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ.
تنظر المجموعة في الشــروط التعاقدية للســند عند التقييم فيما إذا اكنت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات األصل
وفوائــده .يشــمل ذلــك تقييم ما إذا اكن األصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغيــر توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية
بحيث ال تســتوفي هذا الشــرط .تأخذ المجموعة ما يلي في االعتبار عند إجراء التقييم:
•أحداث ُمحتملة من شــأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية.
•مزايا الرفع المالي،
•شروط السداد المبكر والتمديد،
•الشــروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة (على ســبيل المثال ،ترتيبات الموجودات دون
حق الرجوع) ،و
•الميزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقد ،مثل إعادة التعيين الدوري ألســعار الفائدة.

 )3تصنيف المطلوبات المالية

ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف التزاماتها اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ المطفأة .ويتم احتســاب التلكفة المطفأة من خالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة
ُ
ُ
على األموال المصدرة والتاكليف التي تشــل جزءا ال يتجزأ من معدل العمولة الخاصة المتوقع.
ُ
ً
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(تتمة)

الموجودات المالية
تقــوم المجموعــة بإلغاء االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقديــة للتدفقات النقدية من األصل المالي ،أو تقوم بنقل
الحقوق لتحصل على التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم فيها نقل جميع مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي بشــل أساســي ،أو
التي ال تقوم المجموعة فيها بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية بشــل أساســي ،كما ال تحتفظ بالســيطرة على األصل المالي.
مالي ما ،يتم اعتماد الفرق بين القيمة الدفترية لألصــل (أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء من األصل الملغى
عنــد إلغــاء االعتــراف بأصل
ٍ
ُ
االعتراف به) في الربح أو الخســارة ومجموع ( )1المقابل المســتلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد
مفترض) و ( )2أي ربح أو خســارة تراكمية تم االعتراف بها في بنود الدخل الشــامل األخرى يتم االعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة.
بمعدل إجمالي متزامن لمبادلة العائد على الموجودات المحولة ،يتم احتســاب العملية كعملية
عندمــا يتــم بيع الموجودات إلى طرف ثالث
ّ
تمويل مضمونة مشــابهة لعمليات البيع وإعادة الشــراء حيث تحتفظ المجموعة بجميع مخاطر ملكية هذه الموجودات بشــل أساسي.
في العمليات التي ال تحتفظ فيها المجموعة أو تحول جميع مخاطر وعوائد ملكية أحد الموجودات المالية بشــل أساســي وتحتفظ
بالســيطرة على األصل ،تســتمر المجموعة في االعتراف باألصل إلى حد استمرار مشــاركتها ويحددها المدى الذي تتعرض لها للتغيرات في
قيمة الموجودات المحولة.
قــد تحتفــظ المجموعة في عمليات معينة بااللتزام بخدمة الموجودات المالية المحولة مقابل رســوم .ويتم إلغاء االعتراف باألصل المحول إذا
اكن يســتوفي معايير إلغاء االعتراف .ويتم االعتراف باألصل أو االلتزام بالنســبة لعقد الخدمة إذا اكنت رســوم الخدمة أكثر من اكفية (أصل) أو
اكنــت أقل من اكفية (التزام) إلجراء الخدمة.
يجوز للمجموعة توريق قروض وســلف مختلفة إلى العمالء أو األوراق المالية االســتثمارية ،والتي عادة ما ينتج عنها بيع هذه الموجودات
جوهريا جميع المخاطر ومزايا الملكية .تقوم شــراكت التوريق بدورها بإصدار أوراق مالية
إلى شــراكت توريق غير موحدة وينقل البنك
ً
للمســتثمرين .يتم االحتفاظ بشــل عام بفوائد في الموجودات المالية المورقة في شــل شرائح أساسية أو ثانوية أو شرائح فائدة فقط أو
مصالــح متبقيــة أخرى (الفوائد المبقاة) .يتم االعتراف بالفوائد المبقاة أكوراق مالية اســتثمارية ويتم ترحيلها بالقيمة العادلة من خالل بنود
الدخل الشــامل األخرى .يتم تســجيل أرباح أو خسائر التوريق في قائمة الدخل الموحدة.
أي أرباح  /خســائر متراكمة تم االعتراف بها في بنود الدخل الشــامل األخرى فيما يتعلق باألوراق المالية االســتثمارية لألسهم المصنفة
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى ال يتم تســجيلها في قائمة الدخل الموحدة عند اســتبعاد هذه األوراق المالية.
يتم تحويل األرباح والخســائر التراكمية المعترف بها في بنود الدخل الشــامل األخرى فيما يتعلق بهذه األوراق المالية االســتثمارية لألسهم
إلى األرباح المحتجزة عند اســتبعادها .يتم االعتراف بأي فائدة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة لالســتبعاد والتي يتم إنشــاؤها أو
االحتفــاظ بها من قبل البنك أكصل أو التزام منفصل.
المطلوبات المالية
تقــوم المجموعــة بإلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتــم تنفيذ أو إلغاء أو انتهاء مدة التزاماتها التعاقدية.

 )5تعديــل الموجودات المالية والمطلوبات المالية

إذا تم تعديل شــروط أصل مالي ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا اكنت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بشــل جوهري .إذا اكنت
التدفقــات النقديــة مختلفة إلى حد كبير ،فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية مــن األصل المالي األصلي تعتبر منتهية الصالحية.
فــي هــذه الحالة ،يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي األصلي مع الفرق المعتمد أكرباح أو خســائر إلغاء االعتماد ويتم اعتماد أصل مالي جديد
بالقيمة العادلة.
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(تتمة)

 .3ملخص ألهم السياســات المحاسبية ( -تتمة)

 .3ملخص ألهم السياســات المحاسبية ( -تتمة)

إذا لم تكن التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المحملة بالتلكفة المطفأة مختلفة بشــل أساســي ،فلن يؤدي التعديل إلى إلغاء
ُ
االعتراف بالموجودات المالية .في هذه الحالة ،تعيد المجموعة احتســاب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي ويســجل المبلغ الناتج عن
تعديل إجمالي القيمة الدفترية كمكســب أو خســارة في قائمة الدخل الموحدة .إذا تم تنفيذ مثل هذا التعديل بســبب الصعوبات المالية
للمقترض ،فســيتم عرض الربح أو الخســارة مع خســائر انخفاض القيمة .ويتم تقديمه كتعديل لدخل العموالت الخاصة في حاالت أخرى.

إعادة هيلكة الموجودات المالية
إذا تم إعادة التفاوض على شــروط األصل المالي أو تعديلها أو اســتبدال أحد الموجودات المالية الحالية بأصل جديد بســبب الصعوبات
الماليــة للمقتــرض ،عندها يتم تقييم ما إذا اكن يجب إلغاء االعتراف باألصل المالي وقياس خســائر االئتمان المتوقعة على النحو التالي.

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم تعديل شــروطه وتختلف التدفقات النقدية لاللتزام المعدل بشــل أساســي.
فــي هذه الحالة ،يتم اعتماد التزام مالي جديد بناء على الشــروط المعدلة بالقيمــة العادلة .ويتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام
ً
المالي المنتهي وااللتزام المالي الجديد مع الشــروط المعدلة في قائمة الدخل الموحدة.

 )6االنخفاض في القيمة

تعتــرف المجموعــة بالمخصصات لخســائر االئتمان المتوقعــة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياســها بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:
•أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى،
•الموجودات المالية التي هي ســندات دين،
متضمنة مستحقات اإليجار المدينة،
•قروض وســلف،
ً
•التزامات القروض المصدرة،
•عقود الضمان المالي المصدرة ،و
•الموجودات المالية األخرى.
ال يتم االعتراف بخســائر االنخفاض في القيمة على االستثمارات في األسهم.
يقوم اﻟبنك ﺑﻘﻴﺎس ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺨﺴﺎﺋﺮ االئتمان ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟخســائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎســها
ﺷﻬﺮا:
ـاوية لخسائر االئتمان المتوقعة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 12
مسـ ً
ً
•اســتثمار في ســندات الدين التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير ،و
•األدوات المالية األخرى التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان بشــل جوهري منذ االعتماد المبدئي (انظر إيضاح 32ح)
ﻣﮐﺎﻓﺋﺎ
تأخــذ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣﺎن اﻟدﯾون بعيــن االعتبار ﺑﺣﯾث ﺗﮐون ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﮐون ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ
ً
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ بـ”اﻟدرجة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرية”.
ﻟﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻔﮭوم
ً
تعتبر مدة  12شــهراً لخســائر االئتمان المتوقعة جزءا من خســائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت تعثر محتملة على أداة مالية خالل
ً
شهرا بعد تاريخ التقرير.
12
ً
قياس خسائر االئتمان المتوقعة
خســائر االئتمان المتوقعة هو تقدير مرجح لخســائر االئتمان .يتم قياس خســائر االئتمان المتوقعة على النحو التالي.

•إذا ﻟﻢ ﺗﺆدي إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ إلغــاء االعتــراف باألصل اﻟﻤﻮﺟﻮد ،فيتم إدراج اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ األصــل اﻟﻤﻮﺟﻮد ،و
•إذا أدت إعــادة الهيلكــة المتوقعــة إلى إلغاء االعتراف باألصل الموجود ،فيتم معاملة القيمة العادلــة المتوقعة لألصل الجديد اكلتدفق
النقــدي النهائــي مــن األصل المالي الموجود في وقت إلغاء االعتراف .يتم إدراج هذا المبلغ في حســاب العجز النقدي .من األصل
المالــي الموجــود الذي تــم خصمه من التاريخ المتوقع إللغاء االعتراف إلى تاريخ التقرير باســتخدام معدل العمولة الفعلي األصلي لألصل
المالي الحالي.
الموجودات المالية منخفضة االئتمان
تقــوم المجموعــة بتقييم ما إذا اكنت الموجودات المالية المدرجة بالتلكفة المطفــأة منخفضة االئتمان في تاريخ لك تقريرُ .يعد األصل المالي
ُ
منخفــض االئتمــان عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المســتقبلية المقدرة لألصل المالي.
تتضمــن األدلة على أن األصل المالي ذو قيمة ائتمانيــة منخفضة البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:
•صعوبــة مالية كبيرة للمقترض أو جهة اإلصدار،
•خرق لشــروط العقد مثل حالة التعثر أو التأخر،
•إعادة جدولة قرض أو ســلفة من المجموعة بشــروط ال يأخذها البنك بعين االعتبار ،وإال،
•يصبح من المحتمل أن المقترض ســيدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي آخر ،أو
•اختفاء ســوق نشط للضمانات بسبب الصعوبات المالية.
عــادة مــا يعتبر القرض الذي تم إعادة التفاوض عليه بســبب تدهور حالة المقتــرض منخفض االئتمان ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر
عدم تلقي التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشــل كبير وليس هناك مؤشــرات أخرى للتدهور .ويعتبر قرض األفراد المتأخر لمدة
يوما أو أكثر منخفض القيمة.
ً 90
تقييم فيما إذا اكن االســتثمار في دين ســيادي منخفض االئتمان ،فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار العوامل التالية:
عند إجراء
ٍ
•تقييم الســوق للجدارة االئتمانية كما هو منعكس على عوائد السندات،
•تقييم واكالت التصنيف للجدارة االئتمانية،
•قدرة الدولة على الوصول إلى أســواق رأس المال إلصدار قروض جديدة،
•احتمــال إعــادة هيلكة الديون ،مما يؤدي إلى معاناة أصحاب الخســائر عن طريق اإلعفاء الطوعي أو اإللزامي للمديونية ،و
•آليــات الدعــم الدولية القائمة لتوفير الدعم الالزم كمقرض أخير لهذه الدولة وكذلك النية التي تعكســها البيانات العامة من الحكومات
والواكالت الســتخدام هذه اآلليات .ويشــمل ذلك تقييما لعمق تلك اآلليات عما إذا اكنت هناك القدرة على اســتيفاء المعايير المطلوبة
بغض النظر عن النية السياسية.

•الموجــودات الماليــة التي ال تنخفض فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير :يتم قياس خســائر االئتمان المتوقعة بالقيمة الحالية لجميع
حــاالت النقص النقدي (الفرق بين التدفقات النقدية المســتحقة للجهة وفقــاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة
تلقيها)،
•الموجــودات الماليــة التي انخفضت فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير :يتم قياس خســائر االئتمان المتوقعة بالفرق بين إجمالي القيمة
الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المســتقبلية المقدرة،
•التزامات القروض غير المكشــوفة :يتم قياس خســائر االئتمان المتوقعة بالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية
المســتحقة للبنك في حالة ســحب االلتزام والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك الحصول عليها،
ناقصا أي مبالغ يتوقع البنك استردادها.
•عقود الضمان المالي :يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة بالمدفوعات المتوقعة لتسديد حاملها
ً
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(تتمة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

(تتمة)

 .3ملخص ألهم السياســات المحاسبية ( -تتمة)

 .3ملخص ألهم السياســات المحاسبية ( -تتمة)

عرض مخصصات خســائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة
يتم عرض المخصصات لخســائر االئتمان في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:

الشــامل األخرى في حقوق المســاهمين .يتم تســوية المبالغ المتراكمة عن حراكت ما بعد االستحواذ مقابل القيمة الدفترية لالستثمار .عندما
ذمم مدينة غير
تتســاوى حصة المجموعة من الخســائر في الشــركة الزميلة أو تزيد عن قيمة االستثمار في الشركة الزميلة بما في ذلك أي
ٍ
مؤكدة التحصيل ،فإن المجموعة التقوم باالعتراف بأي خســائر إضافية ،إال إذا ترتب عليها تحقق التزامات أو عمل دفعات بالنيابة عن الشــركة
الزميلة .يتم تضمين الشــهرة الخاصة بالشــركة الزميلة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يخضع لإلطفاء أو الختبار انخفاض القيمة.

•الموجودات المالية المقاســة بالتلكفة المطفأة :اكســتقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات،
ُ
•التزامات القروض وعقود الضمان المالي :بشــل عام كمخصص في المطلوبات األخرى،
•عندما يشــتمل الســند المالي على جزء مكشوف وغير مكشــوف ،وال يمكن للمجموعة تحديد خسائر االئتمان المتوقعة في عنصر االلتزام
بالقرض بشــل منفصل عن المكون الخاص بالجزء المكشــوف ،تقدم المجموعة مخصص خســارة تجميعي للك من الجزئين .يتم عرض المبلغ
المجمع كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية للجزء المكشــوف .أي فائض من مخصص الخســارة على المبلغ اإلجمالي للجزء المكشــوف
يعــرض كمخصص في المطلوبات األخرى ،و
•ســندات القروض التي يتم قياســها ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل بنود الدخل الشــامل األخرى ،ﻻ ﻳﺘﻢ اعتماد ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎرة مقابل
ومدرج في
الموجودات المالية ﻷن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ الموجودات تعتبر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ولكن يتم اإلفصاح عن مخصص الخســارة ُ
بنود الدخل الشامل األخرى.

 )7شطب الديون

لكيا) عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالســترداد .ومع ذلك ،يمكن أن تخضع
جزئيا أو ً
يتم شــطب القروض وســندات الدين (إما ً
الموجودات المالية المشــطوبة ألنشــطة اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة الســترداد المبالغ المستحقة .إذا اكن المبلغ المطلوب
أوال إكضافة إلى المخصص ثم يتم تطبيقه على إجمالي القيمة
شــطبه أكبر من مخصص خســارة االئتمان المتراكم ،يتم التعامل مع الفرق ً
الدفترية .يتم إرجاع أية مبالغ مســتردة الحقة إلى مخصصات خســائر االئتمان.

 )8مقاصة األدوات المالية

ويدرج المبلغ بالصافي فــي قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم
تتــم مقاصــة الموجودات والمطلوبات المالية ُ
وعندما تنوي المجموعة تســوية الموجودات مع المطلوبات على أســاس الصافي ،أو بيع الموجودات وتســديد المطلوبات في آن واحد.
ال يتم مقاصة الدخل والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إال إذا اكن ذلك بحســب ماهو وارد في معيار أو تفســير محاســبي ،وكما ورد
بهذا الخصوص في السياســات المحاسبية للمجموعة.

 )9الضمانات المالية وتعهدات القروض

الضمانات المالية هي عقود تتطلب من المجموعة تســديد مدفوعات محددة لتعويض حاملها عن الخســارة التي يتكبدها بســبب فشل
المدين المحدد في الســداد عند اســتحقاقه وفقاً لشــروط أداة الدين .يتم منح ضمانات مالية تتكون من اعتمادات مستندية وضمانات
وقبــوالت ضمن دورة عمل المجموعة المعتادة.
ـبقا .لم تصدر المجموعة أي التزامات قروض يتم
التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفير االئتمان بموجب أحاكم وشــروط محددة مسـ ً
قياســها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة .وبما يخص التزامات القروض األخرى ،تعترف المجموعة بمخصصات خســارة.

يتم اســتبعاد األرباح و الخســائر غير المحققة عن العمليات بين البنك والشــراكت الزميلة بحد أقصى حصة المجموعة من االستثمار في
الشركة الزميلة.
تعكــس قائمــة الدخل الموحدة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشــراكت الزميلة .تقوم المجموعة باالعتراف واإلفصاح عن حصتها من أي
تغيير مباشــر في حقوق الملكية للشــراكت الزميلة (وذلك عندما ينطبق هذا التغيير) ،ليتم اإلفصاح عن هذا التغيير ضمن قائمة حقوق
الملكية الموحدة .يتم اســتبعاد األرباح غير المحققة عن عمليات بحد أقصى حصة المجموعة من االســتثمار في الشــركة الزميلة .ويتم
أيضا إال اذا اكنت العملية ُمؤيدة بدليل على االنخفاض في األصل المحول.
اســتبعاد الخســائر غير المحققة ً
ُ
يتم إظهار حصة المجموعة من دخل شــركة زميلة في قائمة الدخل الموحدة .يتمثل دخل الشــركة الزميلة المشــار إليه بأنه صافي الدخل
ُ
العائد لمالك الشــركة الزميلة وبالتالي الدخل بعد الزاكة والضريبة وحقوق الحصة غير المســيطرة في الشــراكت التابعة للشركة الزميلة.
ُ
يتم إعداد القوائم المالية للشــركة الزميلة لنفس الفترة التي يتم بها إعداد القوائم المالية للمجموعة .ويتم عمل التســويات الالزمة ،عند
الضرورة ،لتتوافق السياســات المحاسبية للشــركة الزميلة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد ما إذا اكن من الضروري االعتراف بخســائر انخفاض في قيمة اســتثمارها في
الشــركة الزميلــة ،وذلك بعد تطبيق طريقة الملكية .كذلك ،تقوم المجموعــة بتاريخ لك قوائم مالية بتحديد ما إذا اكن هناك دليل موضوعي
على أن االســتثمار في الشــركة الزميلة قد تعرض النخفاض في القيمة .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة بحســاب مبلغ االنخفاض كفرق
بين المبلغ القابل لالســترداد من االســتثمار في الشــركة الزميلة وبين القيمة الدفترية ،ويتم االعتراف في حصة أرباح الشراكت الزميلة في
قائمة الدخل الموحدة.
عندما يتم تخفيض حصة الملكية في شــركة زميلة مع االحتفاظ بنفوذ جوهري ،يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للشــركة الزميلة
ـابقا في إجمالي بنود الدخل
والمبلغ المســتلم في قائمة الدخل الموحدة .يتم إعادة تصنيف الحصة النســبية من المبالغ المعترف بها سـ ً
الشــامل األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة ،عند الحاجة لتخفيض حصة الملكية في شــركة زميلة.

هـ) محاسبة تاريخ السداد

يتم إثبات وإلغاء إثبات اكفة العمليات االعتيادية بشــراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ الســداد ،أي التاريخ الذي يتم فيه تســليم الموجودات
للطرف اآلخر .حينما ينطبق تاريخ الســداد ،يقوم البنك بمعالجة أي تغير في القيمة العادلة بين تاريخ الســداد وتاريخ التداول بنفس الطريقة
التي يتم فيها معالجة األصل المشــترى .إن العمليات االعتيادية المتعلقة بشــراء وبيع الموجودات المالية هي تلك العمليات التي تتطلب أن
ُ
يتم تســليم تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في الســــوق.
ُ

مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة
يتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو االلتزامات بتقديم قرض بســعر فائدة أقل من الســوق
ً
الحقا ،يتم قياســها بهذا المبلغ المطفأ أومبلغ مخصص خســارة االئتمان  -أيهما أعلى.
العادلة األولية على مدى فترة الضمان أو االلتزام.
ً
ُ

و) األدوات المالية المشــتقة ومحاسبة التحوط من المخاطر

عرف الشراكت الزميلة بأنها
مبدئيا بالتلكفة ومن ثم تحســب
ُتســجل االســتثمارات في الشراكت الزميلة
ً
وفقا لطريقة حقوق الملكيةُ .ت ّ
ً
المنشــآت التي يكون لدى البنك فيهـــا تأثير جوهري (ولكن اليصل لحد الســيطرة) على األمور المالية والتشــغيلية و أن ال تكون تلك الشركة
مشروعا مشتراًكً .
تابعة أو
ً
ً

يتم إثبات األدوات المالية المشــتقة والتي تشــتمل على عقود الصرف األجنبي ،العقود المســتقبلية ألسعار العموالت ،اتفاقيات األسعار
اآلجلة ،ومقايضات أســعار العمالت والعموالت ،وخيارات أســعار العمالت والعموالت (المكتتبة والمشــتراة) ابتداء بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام
ُ
ُ
ً
الحقا بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحــدة مع تاكليف العمليات المعترف بها في قائمة
عقــد المشــتقات ويتم إعادة القياس
ً
ُ
قيد
قيد اكفة المشــتقات بقيمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك عندمــا يكون صافي القيمة العادلة لها موجبةُ ،
وت ّ
الدخــل الموحدةُ .ت ّ
ضمن المطلوبات عندما يكون صافي القيمة العادلة لها ســالبة .تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األســعار المتداولة بالســوق أو مصادر
أســعار ونماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التســعير ،حسب ما هو مالئم.

د) االستثمارات في الشراكت الزميلة

زائدا تغيرات ما بعد اقتناء المجموعة لحصتها في
قيد االســتثمارات في الشــراكت الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتلكفةً ،
ُت ّ
ـتثمار على حده .تتضمن حصة المجموعة في دخل الشــراكت
ناقصا أي انخفاض في القيمة للك اسـ
صافي موجودات الشــركة الزميلة ،و
ٍ
ً
الزميلة التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشــركة الزميلة .يتم االعتراف بأرباح و خســائر الشــراكت الزميلة لما بعد
االســتحواذ ضمن قائمة الدخل الموحدة .كما يتم االعتراف بحصة المجموعة من الحراكت على بنود الدخل الشــامل األخرى لما بعد االســتحواذ
ضمن بنود الدخل

154

وفقاً لما يســمح به المعيار الدولي للتقارير المالية  - 9األدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،فقد اختارت المجموعة االســتمرار في تطبيق متطلبات محاســبة
ً
التحوط الخاصة بمعيار المحاســبة الدولي رقم  - 39األدوات المالية :االعتراف والقياس.

إن معالجة التغير في القيمة العادلة للمشــتقات يعتمد على تصنيف تلك المشــتقات بحســب الفئات التالية:
المقتناة ألغراض المتاجرة
 )1المشتقات ُ
وتعرض ضمن دخل
تدرج التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشــتقة
ـرة في قائمة الدخل الموحدة ُ
المقتناة ألغراض المتاجرة مباشـ ً
ُ
المتاجرة .تشــتمل المشــتقات المقتناة ألغراض المتاجرة على تلك المشــتقات التي ال تخضع لمحاسبة التحوط من المخاطر.
ُ
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يمكن تضمين المشــتقات في ترتيب تعاقدي آخر (عقد مضيف) .تقوم المجموعة باحتســاب مشــتق مضمن بشلك منفصل عن العقد
المضيف عندما:

التحوط من مخاطر القيمة العادلة
عندمــا يتــم تخصيص مشــتق مالي مؤثر أكداة تحوط من مخاطر التغير فــي القيمة العادلة ألصل أو مطلوب أو التزام مؤكد معترف به وذو
تأثيــر ُمحتمــل على قائمة الدخل الموحدة فإن أي ربح أوخســارة من إعادة تقييم أداة التحــوط من تلك المخاطر بالقيمة العادلة يتم االعتراف
به مباشــرة في قائمة الدخل الموحدة باإلضافة إلى التغير في القيمة العادلة لمخاطر التحوط المنســوبة في دخل العموالت الخاصة.

المدمجة
 )2المشتقات ُ

ﻣﺼﺪرا ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ .9
•اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻀﻴﻒ ﻟﻴﺲ
ً
•شــروط المشــتقة المضمنة ستلبي تعريف المشتق إذا اكنت واردة في عقد منفصل ،و
وثيقــا بالخصائص والمخاطر االقتصادية للعقد المضيف.
•ال ترتبــط الخصائص والمخاطر االقتصادية للمشــتق الضمني ارتباطً ا
ً
يتــم قياس المشــتقات الضمنية المنفصلة بالقيمة العادلة ،مع االعتراف بجميــع التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة ما
لم تشــل جزءا من التدفقات النقدية المؤهلة أو صافي عالقة التحوط االســتثمارية وفي هذه الحالة ،يتم إدراج جميع التغيرات في القيمة
ً
العادلة في قائمة الدخل الموحدة.

 )3محاسبة التحوط من المخاطر

تقــوم المجموعة بتخصيص مشــتقات محددة أكدوات تحوط من المخاطــر وذلك في العالقات المؤهلة للتحوط من المخاطر .وذلك إلدارة
مخاطــر التعرض ألســعار العموالت ،العملة األجنبية ومخاطر االئتمان ،ويتضمن ذلك التعرضــات الناتجة من العمليات المتوقعة ذات احتمالية
خطر بعينه ،يقوم البنك بتطبيق محاســبة التحوط من المخاطر للعمليات
الحــدوث المرتفعــة وااللتزامات غير القابلة للنقض وألغراض إدارة
ٍ
التي تتوفر بها معايير محددة.
ألغراض محاســبة التحوط من المخاطر ،فقد تم تصنيف تلك التحوطات إلى فئتين:
 .أتحــوط مــن مخاطر القيمة العادلة والتي ُتغطي مخاطر التغيرات فــي القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات التحوط (أو الموجودات
أو المطلوبــات فــي حالة محفظة التحوط) ،أو ارتباطات مؤكدة غير مســجلة أو جزء محدد من تلك الموجودات أو المطلوبات أو ارتباطات
مؤكدة مرتبطة بمخاطر محددة والتي تؤثر على صافي الماكســب أو الخســائر المعلنة ،و
.بتحــوط مــن مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغيرات في التدفقات النقدية ســواء اكنت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة
بالموجودات أو المطلوبات المتحوط لها أو العمليات المتوقع حدوثها بنســبة عالية والتي تؤثر على صافي الماكســب أو الخســائر
ُ
ُ
المعلنة.
ُ
ولكي تكون المشــتقات مؤهلة لمحاســبة التحوط من المخاطر ،فيجب التوقع أن يكون التحوط من المخاطر ذو فعالية عالية خالل فترة
فعال مع التغيرات
التحوط ،بحيث يتم تســوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة التحوط من المخاطر بشــل ّ
التــي طــرأت علــى الخطر الذي تم التحوط من مخاطره ،ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشــل موثوق به .عند بداية التحوط من
المخاطــر ،يجب توثيق اســتراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط مــن المخاطر والبند المتعلق بالتحوط وطبيعة
الحقا لهذا التوثيق ،يتوجب للتحوط من المخاطر
المخاطــر المتحــوط منها وطريقة المجموعة في تقييم مدى فعالية التحوط من المخاطــر.
ً
أن يتــم تقييمه وأن يتم تحديد فعالية ذلك التحوط من المخاطر.
ويتوقع أن تكــون لك عملية تحوط من المخاطر مرتفعة الفعالية
بتاريــخ لك تقييــم لفعاليــة التحوط من المخاطر  /أو بتاريخ لك قوائم مالية ُ
على أســاس مســتقبلي وتثبت أنها اكنت فعالة (يرتبط مفهوم الفعالية بأثر رجعي) للفترة المحددة وذلك حتى تكون العالقة مؤهلة
ـميا بمقارنة فعالية أداة التحوط في تعويض التغير في التغييرات في
لمحاســبة التحوط من المخاطر .يتم مباشــرة تقييم فعالية التحوط رسـ ً
القيمــة العادلــة أو التدفقات النقدية العائدة لمخاطر التحوط وذلك في البنــد موضوع التحوط ،وذلك عند تاريخ بدء التحوط من المخاطر
ـاس مســتمرُ .يعتبر التحوط من المخاطر ذو فعالية مرتفعة عندما تكون التغيرات في القيمة
وعند تاريخ نهاية لك ربع مالي على أسـ ٍ
تعويضا باســتخدام إدارة التحوط خالل مدى من
العادلة أو التدفقات النقدية المنســوبة لمخاطر التحوط خالل الفترة المحددة للتحوط قد تم
ً
جوهريا،
الفعال من التحوط
 %80حتــى  %125وأن يكــون من المتوقع أن يبلغ هذا التعويض في الفترات المســتقبلية .إذا مااكن الجزء غير
َ
ً
فإنــه يتــم االعتراف به في قائمة الدخل الموحدة ضمن صافي دخل المتاجرة .فــي الحاالت التي يكون فيها البند موضوع التحوط عبارة عن
عمليــة توقــع ،تقوم حينها المجموعة بتقييم ما إذا اكنت العملية ذات إحتمالية حــدوث مرتفعة وتمثل تعرض المجموعة لتذبذبات في
التدفقــات النقدية تؤثر في النهاية على قائمة الدخل الموحدة.
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وبمــا يتعلــق ببنود التحوط من المخاطــر والمقيمة بالتلكفة المطفأة ،وفي الحاالت التي توقف فيها التحوط من مخاطر القيمة العادلة
ُ
ُ
لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشــروط محاســبة التحوط من المخاطر ،أو بيعها أو تنفيذها أو انتهائها ،يتم إطفاء
الفرق بين القيمة الدفترية ألداة التحوط عند االنتهاء والقيمة االســمية على مدار الفترة المتبقية للتحوط باســتخدام طريقة معدل العمولة
الفعلي .وعند التوقف عن إثبات أداة التحوط ،فإنه يتم إثبات تســوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشــرة في قائمة الدخل الموحدة.
ُ
التحوط من مخاطر التدفقات النقدية
بأصل أو
عنــد ما يتم تخصيص مشــتق مالي مؤهل أكداة تحوط من مخاطر التقلبات فــي التدفقات النقدية العائدة لخطر ُمحدد ُمرتبط
ٍ
تأثير ُمحتمل على قائمة الدخل الموحدة ،فإن الجزء الخاص بالربح أو الخســارة من أداة التحوط
التــزام أو عمليــة ُمتوقعــة ُمحتملة أو ذات
ٍ
الفعال ،إذا وجد،
الفعال ،إذا وجد ،يتم االعتراف به ضمن بنود الدخل الشــامل األخرى أما بالنســبة للجزء غير
والذي تم تحديده باعتباره الجزء
ّ
ّ
فإنه يتم االعتراف به في قائمة الدخل الموحدة .وبالنســبة للتحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تؤثر على عمليات مســتقبلية ،فإن
األرباح أو الخســائر المعترف بها ضمن بنود الدخل الشــامل األخرى يتم تحويلها لقائمة الدخل الموحدة وذلك لنفس الفترة التي أثرت فيها
ُ
عمليــة التحــوط فــي قائمة الدخل الموحدة .وبالرغم من ذلك ،لو توقع البنك أن لك الخســائر أو جزءا منها والمعترف بها في بنود الدخل
ً
الشــامل األخرى لن يتم اســترجاعها خالل فترة أو عدة فترات مســتقبلية فإنه يتم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل الموحدة كتسوية إعادة
تصنيــف للمبلغ كما لو لم يتم االعتراف به.
بأصل غير مالي أو التــزام غير مالي ،فإنه وفي الوقت ذاته الذي تم االعتراف بهذا األصل أو االلتزام،
عندمــا تــؤدي عمليــة تحوط إلى االعتراف
ٍ
ـبقا و بشــل مباشــر في بنود الدخل الشامل
يتم إضافة األرباح أو الخســائر المرتبطة بهذا األصل أو االلتزام  ،والتي تم االعتراف بها ُمسـ ً
األخــرى ،إلى القياس األولــي لتلكفة االقتناء أو القيمة الدفترية لهذا األصل أو االلتزام.
ويتم التوقف عن اتباع محاســبة التحوط من المخاطر عند انتهاء ســريان أداة التحوط أو عندما يتم بيعها أو إنهاؤها أو عندما يتم ممارســة
الحــق تجاههــا أو عندما ُتصبح تلك األداة غير مؤهلة لمحاســبة التحوط من المخاطــر أو عندما يتم التوقع بأن العملية لن تحدث أو عندما
فعااًل .وفي تلك الحالة ،يتم تحويل الربح أو الخســارة المتراكمة الناتجة
تقــوم المجموعــة بحــل االرتباط للفترة التي اكن التحوط من المخاطر
ً
عن أداة التحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تم إثباتها في بنود الدخل الشــامل األخرى في حقوق المســاهمين إلى قائمة الدخل
الموحــدة عندمــا تحدث العملية .وفي حالة التوقع بعدم حدوث المعاملة والتي تؤثــر على قائمة الدخل الموحدة ،يتم تحويل صافي الربح
فورا إلى قائمة الدخل الموحدة.
ـابقا ضمن بنود الدخل الشــامل األخرى
المثبت أو الخســارة المتراكمة المثبتة سـ ً
ً

ز) العمالت األجنبية

حول أرصدة
حول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال الســعودي بأســعار التحويل الســائدة بتاريخ إجراء المعامالت .كما ُت ّ
ُت ّ
الموجودات والمطلوبات النقدية المســجلة بالعمالت األجنبية في نهاية الســنة إلى الريال الســعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة
ُ
المركز المالي الموحدة.
معداًل بســعر
يتألف ربح أو خســارة العمالت األجنبية للبنود النقدية من الفرق بين التلكفة المطفأه بالعملة الوظيفية في بداية الســنة
ً
ُ
محولة بســعر الصرف كما في نهاية الســنة .يتم تسجيل
العمولة الفعلي والدفعات خالل الســنة وبين التلكفة المطفأة بالعملة األجنبية
ً
ُ
اكفة الفروقات الناتجة من األنشــطة غير التجارية في الدخل من األنشــطة غير التشــغيلية بقائمة الدخل الموحدة باستثناء فروقات االقتراض
بالعملة األجنبية والتي تمنح عملية تحوط من مخاطر فعالة مقابل صافي االســتثمار في أســهم أجنبية .يتم إثبات ماكســب أو خســائر تحويل
العمالت الخاصة بأرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المســجلة بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة ،باســتثناء الفروقات الناتجة
كتحوط
عن تحويل أرصدة االســتثمارات في أدوات الملكية المتاحة للبيع و /أو عندما تؤجل تلك الفروقات ضمن بنود الدخل الشــامل األخرى
ٍ
ااًلُ .تدرج ماكســب أو خســائر
مؤهل من مخاطر التدفقات النقدية
ٍ
وتحوط مؤهل من مخاطر صافي االســتثمارات لمدى كون التحوط ّ
فع ً
وفروقات أســعار الصرف الخاصة بالبنود غير النقدية المســجلة بالقيمة العادلة كجزء من تســوية القيمة العادلة ضمن استثمارات األوراق
الماليــة المتاحــة للبيع ،إال إذا اكنت تلك البنود غير المالية في حالة تحوط اســتراتيجي من المخاطر.
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وفقا لمحددات التلكفة التاريخية ،باســتخدام أســعار تحويل كما في
يتم ترجمة البنود غير النقدية في العملة األجنبية والتي يتم قياســها
ً
وفقا للقيمة العادلة ،فإنه يتم ترجمتها باســتخدام
تواريخ إنشــاء التعامالت .أما البنود غير النقدية في العملة األجنبية والتي يتم قياســها
ً
أســعار تحويل التاريخ الذي ُحددت فيه القيمة العادلة.

عنــد احتســاب معــدل العموالت الخاصة الفعلي فإنه يتــم األخذ في االعتبار اكفة األحاكم التعاقدية لــأداة المالية (من دفعات مقدمة
أو خيــارات أو خالفه) كما يتضمن ذلك احتســاب جميع الرســوم المدفوعــة أو المقبوضة ،مصاريف العملية ،و العــاوة أو الخصم الذي يعتبر
موجودات أو
جــزءا ال يتجــزأ من ســعر العمولة الخاص الفعلي .تعتبر مصاريــف العملية مصاريف إضافية مرتبطــة باقتناء ،إصدار أو بيع
ٍ
ً
مطلوبات مالية.
ٍ

يتم االعتراف بالمنح المقدمة من الحكومة بقيمتها العادلة حيث يوجد تأكيد معقول على اســتالم المنحة وســتلتزم المجموعة بالشــروط
المرتبطة بالمنحة .يتم التعامل مع ميزة ودائع البنك المركزي الســعودي بســعر عمولة أقل من الســوق كمنحة حكومية تتعلق بالدخل.
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  - 9األدوات المالية ،ويتم إدراجها في أرصدة
يتم االعتراف بالودائع بســعر أقل من الســوق وقياســها
ً
للبنوك والمؤسسات المالية األخرى.

المطفأة ودخل العموالت الخاصة
قيــاس التلكفة ُ
إن التلكفــة المطفــأة لألصــل المالي أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يتم عنــده قياس األصل المالي أو االلتزام المالي عند االعتماد المبدئي
ناقصا مبالغ التســديد الرئيســية ،زائد أو ناقص مبلغ اإلطفاء التراكمي باســتخدام طريقة معدل العائد الفعلي ألي فرق بين هذا المبلغ
ً
األولي ومبلغ االســتحقاق ،بالنســبة للموجودات المالية ،فتكون معدلة ألي مخصص خسائر ائتمان متوقعة.

وفقا للمعيار الدولي للتقارير
يتــم قياس فائدة معدل العمولة أقل من الســوق بالفرق بين القيمة العادلة المبدئيــة للوديعة المحددة
ً
المالية  9والعائدات المســتلمة ويتم عرضها كخصم على وديعة مؤسســة البنك المركزي السعودي.

إن القيمــة الدفتريــة اإلجمالية لألصل المالي هي التلكفة المطفأة لألصل المالي قبل تعديل أي مخصص خســارة ائتمان متوقعة.
ُ

ح) المنح الحكومية

وفقا لمتطلبات معيار المحاســبة الدولي  - 20محاســبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية .يتم إثبات
يتم احتســاب الميزة
ً
دخل المنحة فقط عندما يكون المســتفيد النهائي هو المجموعة .عندما يكون العميل هو المســتفيد النهائي ،تقوم المجموعة فقط
بتســجيل مبالغ الذمم المدينة والمبالغ المســتحقة الدفع .يتم إثبات الدخل من المنحة الحكومية في دخل العموالت الخاصة بشــل منتظم
بتثبيــت التاكليــف ذات الصلة التي تهدف المنحة للتعويض عنها مــع تأجيل المبلغ المتبقي وإدراجه في المطلوبات األخرى.

ط) رأس المال

تصنف األســهم العادية باعتبارها حقوق ملكية للمســاهمين .تظهر التاكليف اإلضافية والمتعلقة بشــل مباشر بإصدار األسهم أو الخيارات
ُ
الجديــدة في حقــوق الملكية كخصم من المتحصالت ،وذلك بعد خصم الضريبة.
ُ
عندما تشــتري المجموعة أدوات حقوق الملكية الخاصة به ،وعلى ســبيل المثال إعادة شــراء األســهم أو خطة الدفع على أساس األسهم،
متضمنا أية تاكليف إضافية يمكن نســبتها مباشــرة (بعد خصم الضرائب) ،يتــم خصمها من حقوق الملكية الخاصة
فــإن المقابل المدفوع،
ً
الحقا ،فإن
بمســاهمين البنك أكســهم خزينة حتى يتم إلغاء األســهم أو إعادة إصدارها .عندما يتم إعادة إصدار هذه األســهم العادية
ً
أي مقابل ُمســتلم ،يتم إدراج الصافي من التاكليف المباشــرة للمعامالت اإلضافية والضرائب ذات الصلة ،في حقوق الملكية الخاصة
بمساهمين البنك.
يتم اإلفصاح عن األســهم التي يحتفظ بها البنك أكســهم خزينة ويتم خصمها من حقوق المساهمين.

ي) إثبات اإليرادات  /المصروفات

يمكن هذا
يتم االعتراف باإليراد للحد الذي يجعل المنافع االقتصادية لهذا اإليراد ســتتدفق للمجموعة بشــل متوقع الحدوث وللحد الذي
ّ
اإليراد من قياســه بشــل موثوق به .فيما يلي معايير االعتراف الخاصة التي يجب توفرها في اإليراد قبل االعتراف به.

 )1دخل ومصاريف العموالت الخاصة

يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة لاكفة األدوات المالية التي تكتســب  /تحمل عمولة في قائمة الدخل الموحدة على أســاس مبدأ
معــدل العمــوالت الخاصة الفعلي .إن معدل العموالت الخاصة الفعلي هو المعدل الحقيقي المســتخدم لخصم الدفعات والمتحصالت
النقدية المســتقبلية ،خالل عمر األصل أو االلتزام المالي المتوقع (أو لفترة أقصر ،حينما يكون ذلك مناســباً ) ،إلى القيمة الدفترية ألصل أو
التزام مالي .عند احتســاب معدل العموالت الخاصة ،تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المســتقبلية باألخذ في االعتبار اكفة األحاكم
التعاقدية لألداة المالية ولكن بدون خســائر االئتمان المستقبلية.
ألصل أو التزام مالي في حالة قيام المجموعة بتعديل تقديرات المدفوعات أو المتحصالت .يســتمر االعتراف
يتــم تعديــل القيمة الدفترية
ٍ
بالقيمة الدفترية المعدلة على أســاس معدل العموالت الخاصة األصلي و يتم تســجيل الفرق كدخل أو مصروف عموالت خاصة
عند تخفيض القيمة المســجلة ألصل مالي أو لمجموعة متشــابهة من األصول المالية نتيجة خســائر االنخفاض في القيمة ،فإن البنك يســتمر
صافيا
باالعتراف بدخل العموالت الخاصة باســتخدام أســاس معدل العموالت الخاصة الفعلي على المبلغ و بناء على القيمة الدفترية لألصل
ً
ً
بعد المخصصات.
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يتــم تطبيق معدل العموالت الخاصة الفعلي عند احتســاب دخل ومصروفات العموالت علــى القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل (عندما يكون
ائتمانيا) أو على التلكفة المطفأة لاللتزام.
منخفض
األصل غيــر
ٍ
ً
ُ
الحقا لالعتراف المبدئي ،يتم احتســاب دخل العموالت من خالل تطبيق معدل
بالنســبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة االئتمان
ً
العمــوالت الخاصــة الفعلي على التلكفة المطفأة لألصل المالي .إذا ﻟم ﯾﻌد اﻷﺻل منخفض االئتمان ،ﯾرﺟﻊ احتســاب دخل العموالت إﻟﯽ
ُ
اﻷﺳﺎس اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
بالنســبة للموجودات المالية التي اكنت منخفضة االئتمان عند اإلثبات األولي ،يتم احتســاب دخل العموالت من خالل تطبيق معدل العموالت
المعدل باالئتمان على التلكفة المطفأة لألصل .وال يعود حســاب دخل العموالت إلى أســاس إجمالي حتى لو تحســنت مخاطر
الخاصة الفعلي
ّ
ُ
االئتمان لألصل.
تقديم الخدمات
تقــدم المجموعــة خدمات متنوعة لعمالئها .يتم تقديم هذه الخدمات بشــل منفصل أو مجمعة مع تقديم خدمات أخرى.
يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن تقديم الخدمات المتعلقة بتداول األســهم وإدارة الصناديق وتمويل التجارة وتمويل الشــراكت والخدمات
االستشــارية والخدمات المصرفية األخرى وقت تقديم الخدمات فيها ،أي عندما يتم الوفاء بالتزام األداء.

 )2دخل  /خسارة تحويل العمالت

وفقا للمبادئ المذكورة في إيضاح 3ز.
تم إثبات دخل أو خســائر تحويل العمالت عند تحققها أو تكبدها .و
ً

 )3دخل أتعاب الخدمات البنكية

ـيا من معدل العموالت الخاصة الفعلي ضمن قياس الموجودات ذات الصلة.
يتم إثبات رســوم ودخل العموالت اللذان يشــلان
ً
مكونا رئيسـ ً

ـيا من احتســاب معدل العموالت الخاصة الفعلي على الموجودات
عموما ،والتي ال تمثل
يتم إثبات دخل أتعاب الخدمات البنكية
ً
جزءا أساسـ ً
ً
أوالمطلوبات المالية ،عند تقديم الخدمة ذات العالقة ،وعلى أســاس االستحقاق.
وطبقا لعقود الخدمات المعنية.
ـاس زمني نسبي
يتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات االستشــارية على أسـ ٍ
ً
يتــم إثبــات الدخل عن إدارة األصول وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة األخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية طويلة حســب الفترة
التي يتم فيها تقديم الخدمة.
يتــم إثبــات األتعاب ذات الصلة باألداء أو األتعــاب التي تعتمد على أكثر من مكون عند إتمام األداء ذوالصلة.

159

البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

البنك السعودي لالستثمار

(تتمة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .3ملخص ألهم السياســات المحاسبية ( -تتمة)

 .3ملخص ألهم السياســات المحاسبية ( -تتمة)

أتعــاب التزامات القروض و ذلك للقروض المحتمل ســحب مبالغها من قبل العمالء واألتعاب األخــرى المتعلقة باالئتمان فيتم تأجيلها ،بما
في ذلك تاكليف االســتثمار ،ويتم االعتراف بتلك األتعاب كتعديل على ســعر العمولة الفعلي على القرض .يتم االعتراف بأتعاب التزامات
القروض على أســاس القســط الثابت فإنه يمكن االعتراف بالفرق على مدار فترة االلتزام إذا لم يكن من المتوقع ســحب مبالغ تلك القروض.

م) العقارات األخرى

أساســا بأتعاب الخدمات والعمليات ،فيتم االعتراف بها كمصاريف وذلك بحســب تلقي
األتعاب األخرى و مصاريف العموالت ،المرتبطة
ً
الخدمة أو اكتمال العملية.

 )4توزيعات األرباح

إقرار بأحقية اســتالمها.
يتم إثبات توزيعات األرباح عند وجود
ٍ

 )5ربح أو خسارة اليوم الواحد

ـرة بالفرق بين ســعر العملية والقيمة العادلة (ويســمى ذلك بربح أو خسارة اليوم الواحد) ،وذلك في حالة
تقوم المجموعة باالعتراف مباشـ ً
تقييم
اكن ســعر العملية يختلف عن القيمة العادلة للعمليات األخرى الممكن مالحظتها من الســوق لنفس األداة المالية ،وبناء على طرق
ٍ
ً
معينــة والتي تحتوي متغيراتها على بيانات الســوق الممكن مالحظتها ،حيــث يتم هذا االعتراف في قائمة الدخل الموحدة .وعندما يكون
من غير الممكن مالحظة اســتخدام البيانات فإنه يمكن االعتراف بالفرق بين ســعر العملية و نموذج القيمة فقط في قائمة الدخل الموحدة
عندمــا يمكن مالحظة المعطيــات ذات الصلة ،أو عندما يتم تخفيض قيمة األداة المالية.

 )6برامج والء العمالء

تقدم المجموعة برامج والء العمالء يشــار إليها بنقاط الماكفأة ،والتي تتيح للعمالء كســب نقاط يمكن اســتبدالها من خالل منافذ الشراكء
ـتنادا إلى تقديرات تاكليف االســترداد
المعينة .تقوم المجموعة بتخصيص جزء من ســعر المعاملة لنقاط الماكفآت الممنوحة لألعضاء ،اسـ ً
فــي المســتقبل .يتم تحميل مبلغ المصروف المخصص لنقاط الماكفأة فــي قائمة الدخل الموحدة مع االلتزام المقابل المعترف به في
المطلوبــات األخــرى .يتم تعديل المبلغ المتراكم لاللتزام المتعلق بنقاط الماكفآت غير المصروفة بمرور الوقت بناء على االســترداد الفعلي
ً
واالتجاهات الحالية والمتوقعة فيما يتعلق بعمليات االســترداد المستقبلية.

ك) اتفاقيات إعادة الشــراء واتفاقيات إعادة الشراء العكسية

تســتمر المجموعة في إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام الفوري بإعادة شــرائها في تاريخ مســتقبلي محدد (اتفاقيات إعادة الشراء)
وفقا
تقريبا باكفة األخطار والعوائد العائد لها ملكيتها ،ويتم قياســها
فــي قائمــة المركز المالي الموحدة ،حيث تقوم المجموعة باالحتفاظ
ً
ً
للسياســات المحاســبية المتبعة بشأن االســتثمارات .يتم معاملة العمليات إكقراض بضمان في حين يتم إظهار االلتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء
المبالغ المســتلمة منه بموجب هذه االتفاقيات في األرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى ،حســبما هو مالئم .ويتم اعتبار الفرق بين
ســعر البيع وإعادة الشــراء كمصاريف عموالت خاصة ،ويستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء.
ال يتم إظهار الموجودات المشــتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها في تاريخ مســتقبلي محـــدد (اتفاقيات إعادة الشراء العكسية) في
قائمــة المركز المالي الموحدة لعدم انتقال الســيطرة على تلك الموجودات األوليــة إلى المجموعةُ .تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه
االتفاقيات في النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي الســعودي .ويتم اعتبار الفرق بين ســعر الشــراء وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة
ويســتحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشــراء العكسية وعلى أساس معدل العائد الفعلي.
ُ

ل) االنخفــاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة بتاريخ لك تقرير مالي بتقدير ما إذا اكن هناك مؤشــرعلى انخفاض قيمة أصل .إذا ما توافر هذا المؤشــر أو عند ما تكون
المراجعــة الدوريــة الختبار انخفاض قيمة أصل مطلوبة فإن المجموعة تقوم بتقديــر المبلغ الممكن تحويله من األصل .إن القيمة القابلة
ناقصا
لالســترداد الممكــن تحصيلها من األصل هي القيمة العادلة لألصل أو قيمة الوحدة النقديــة الممكن تحقيقها من األصل أيهما أكثر
ً
تاكليــف بيعه وقيمته قيد االســتخدام .عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو قيمة الوحــدة النقدية الممكن تحقيقها من األصل أكثر من
القيمة القابلة لالســترداد من األصل ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة و يتوجب خفض قيمتة الدفترية لتقابل القيمة القابلة لالســترداد.
في ســبيل تقدير قيمة األصل قيد االســتخدام ،يقوم البنك بخصم قيمة التدفقات النقدية المســتقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام سعر
ناقصا
خصم يعكس تقديرات الســوق للقيمة الحالية للنقود وكذلك المخاطر المرتبطة باألصل .في ســبيل تحديد القيمة العادلة ألصل
ً
تاكليف البيع ،فإنه يتم اســتخدام نماذج تســعير مالئمة .يتم تعزيز احتســاب تلك النماذج باستخدام مضاعفات التقييم ،أو مؤشرات قيمة
عادلة متاحة أخرى.
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(تتمة)

ـداد للقروض والســلف .تعتبر هذه العقارات كموجودات
تؤول للمجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،بعض العقارات وذلك بمثابة سـ ٍ
متاحــة للبيــع وتظهر هذه العقارات في البداية بصافي القيمة الممكن تحققها للقروض والســلف أو القيمة العادلة الحالية للممتلاكت
مخصوما منها أي تاكليف بيع جوهرية .ال يتم حســاب اســتهالك على هذه العقارات.
المعنية أيهما أقل،
ً
مخصومــا منها تاكليف البيع في قائمة الدخل الموحدة .يتم
الحقا
و بعــد اإلثبات األولي ،يتم تســجيل أي انخفاض في القيمة العادلة
ً
ً
مباشرة
مخصوما منها تاكليف بيع هذه األصول وعلى أن ال تتجاوز الخســائر المتراكمة،
تســجيل أي ماكســب الحقة في القيمة العادلة،
ً
ً
كماكســب مجتمعة مع أية ماكســب أوخسائر ناتجة عن االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.

ن) الممتلاكت ،المعدات ،وموجودات تقنية المعلومات الغير ملموســة

تظهر الممتلاكت ،المعدات ،وموجودات تقنية المعلومات الغير ملموســة بالتلكفة بعد خصم االســتهالك واإلطفاء المتراكم .ال يتم
اســتهالك األراضيُ .تتبع طريقة القســط الثابت في حساب اســتهالك الممتلاكت ،المعدات األخرى وموجودات تقنية المعلومات الغير
ملموسة وذلك على أســاس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات كما يلي:
المباني

 30 - 20سنة

تحسينات على المباني المستأجرة

فترة اإليجار أو  5ســنوات ،أيهما أقل

موجودات تقنية المعلومات الغير ملموســة

 8سنوات

األثاث والمعدات والسيارات

 5 – 4سنوات

يتــم مراجعــة العمر اإلنتاجي والمنافع االقتصادية وطرق االســتهالك واالطفاء لهذه الموجودات في تاريخ لك قوائم مالية ومن ثم يتم
تعديلها إذا لزم األمر .يتم احتســاب الماكســب والخســائر الناتجة عن بيع الموجودات على أساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ
المحصل وتدرج الماكســب والخسائر الناتجة في قائمة الدخل الموحدة.
يتم رســملة النفقات األخرى عندما يكون من المحتمل أن تســتفيد المجموعة من منافع اقتصادية لتلك النفقات .يتم إثبات اإلصالحات
المســتمرة و تاكليف الصيانة كمصاريف عند حدوثها.
يتــم مراجعــة االنخفاض في قيمة الموجودات عندما يشــير التغيير في األحداث أو في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال يمكن
ـرة إلى حدود القيمة الممكن اســتردادها إذا ما اكن قيمة األصل أعلى من القيمة المقدرة
اســتردادها .يتم إطفاء القيمة الدفترية مباشـ ً
الممكن استردادها.

س) عقود اإليجار

عنــد بــدء العقــد ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا اكن العقد عقد إيجار أو يتضمن عقــد إيجار .العقد هو عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار،
إذا اكن العقــد ينــص على الحق في التحكم في اســتخدام أصل محدد لفترة زمنيــة مقابل النظر فيه .لتقييم ما إذا اكن العقد ينص على
الحق في التحكم في اســتخدام األصل المحدد ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا اكن:
ماديا أو يمثل بشــل كبير األصل
متميزا
•يتضمن العقد اســتخدام أصل محدد  -قد يتم تحديد ذلك بشــل صريح أو ضمني ،ويجب أن يكون
ً
ً
فعليــا .إذا اكن لدى المورد حق بديل جوهري ،فال يتم تحديد األصل؛
المتميــز
ً
•للمجموعة الحق في الحصول على جميع الفوائد االقتصادية من اســتخدام األصل بشــل كبير خالل فترة االســتخدام؛ و
•للمجموعــة الحق في توجيه اســتخدام األصل .تتمتع المجموعة بهذا الحق عندمــا يكون لديها حقوق اتخاذ القرار األكثر صلة بتغيير
كيفية استخدام األصل وألي غرض.

حق استخدام األصول المؤجرة

مبدئيا بالتلكفة،
تعترف المجموعة بحق اســتخدام األصل المؤجر والتزام اإليجار في تاريخ بدء اإليجار .يتم قياس حق اســتخدام األصل المؤجر
ً
والــذي يشــتمل على المبلغ األولي اللتزام اإليجار المعدل ألية مدفوعــات تأجير تم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء ،باإلضافة إلى أي تاكليف
ناقصا أي
مباشــرة أولية متكبدة وتقدير للتاكليف لتفكيك وإزالة األصل األساســي أو الســتعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يوجد فيه،
ً
حوافز تأجير مستلمة.

161

البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

البنك السعودي لالستثمار

(تتمة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .3ملخص ألهم السياســات المحاسبية ( -تتمة)

 .3ملخص ألهم السياســات المحاسبية ( -تتمة)

يتم فيما بعد إهالك حق اســتخدام األصل المؤجر باســتخدام طريقة القســط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية نهاية العمر اإلنتاجي لحق
اســتخدام األصل المؤجر أو نهاية مدة عقد اإليجار .يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر لحق اســتخدام األصول المؤجرة على أســاس مماثل
للمســتخدم للممتلاكت والمعدات .إضافة لذلك ،يتم تخفيض حق اســتخدام األصل المؤجر بشــل دوري من خالل خسائر انخفاض القيمة ،إن
وجــدت ،وتعديلها ألغراض معينة من التزام اإليجار.

ف) النقدية وما في حكمها

التزامات اإليجار

مبدئيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم ســدادها في تاريخ البدء ،ويتم خصمها باســتخدام ســعر
يتم قياس التزام اإليجار
ً
الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو ،إذا لم يكن باإلماكن تحديد ذلك المعدل بســهولة ،معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة .بشــل عام،
تســتخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.
تشــمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:
•مدفوعــات ثابتة ،بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمنة؛
•مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشــر أو معدل ،تقاس في البداية باســتخدام المؤشــر أو المعدل كما في تاريخ البدء؛
•المبالــغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
•ســعر التنفيذ في إطار خيار الشــراء الذي حتما ستمارســه المجموعة ،ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا اكنت المجموعة على
ً
يقيــن معقول من ممارســة خيار التمديد ،وعقوبات اإلنهاء المبكر للعقد ما لــم تكن المجموعة على يقين معقول من عدم اإلنهاء
المبكر.
يتــم قياس التزامات اإليجار بالتلكفة المطفأة باســتخدام طريقة معدل العمولة الخاصة الفعالــة لزيادة القيمة الدفترية لتعكس عمولة خاصة
علــى التزام اإليجار وتخفيض القيمة الدفترية لتعكــس مدفوعات اإليجار المدفوعة بما في ذلك الدفعات المقدمة.
يتم إعادة قياس التزامات اإليجار عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المســتقبلية الناشــئة عن تغيير في مؤشــر أو معدل،
إذا اكن هنــاك تغييــر فــي تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمــان القيمة المتبقية ،أو إذا غيرت المجموعة تقييم ما إذا
اكنت ســتمارس خيار الشــراء أو التمديد أو اإلنهاء .عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار ،يتم إجراء تســوية مقابلة على القيمة الدفترية لحق
اســتخدام األصل ،أو يتم تســجيلها في قائمة الدخل الموحدة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لحق اســتخدام األصل إلى صفر.
تعــرض المجموعة حق اســتخدام األصول المؤجرة في “ممتلاكت ومعدات” والتزامات اإليجــار في “مطلوبات أخرى” في قائمة المركز
المالي الموحدة.
عقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة
اختــارت المجموعة عدم االعتراف بحق اســتخدام األصول المؤجرة والتزامات اإليجــار لعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة .تعترف
المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أســاس القســط الثابت على مدى فترة اإليجار.

ع) المخصصات

يتــم تكويــن مخصصات ،للبنود داخل وخارج قائمة المركز المالي ،عندما يمكن إجراء تقدير موثوق به بواســطة المجموعة لمقابلة التزام
قانونــي أو التــزام واضح ناتج عن أحداث ماضية وتكون احتمالية دفع مبالغ لتســوية االلتزام أعلى من احتمالية عدم الدفع.

(تتمة)

ألغــراض إعــداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،تعرف النقدية وما في حكمهــا بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقدية واألرصدة لدى
أيضا األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي تستحق خالل
البنك المركزي الســعودي ،باســتثناء الودائع النظامية ،كما تشــمل ً
ثالثــة أشــهر من تاريخ االقتناء حيث تتعرض تلك األرصــدة لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة العادلة.

ص) الــزاكة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة

وفقا للوائح هيئة الزاكة والضريبة والجمارك .يتــم تحميل مخصصات الزاكة على قائمة الدخل الموحدة.
تخضــع المجموعــة للزاكة
ً
تقــوم اإلدارة بشــل دوري بتقييم المواقف المتخذة في إقرارات الزاكة فيما يتعلــق بالحاالت التي تخضع فيها أنظمة الزاكة المعمول بها
للتفســير .وفق ما تقتضيه الحاجة ،يتم عمل مخصصات على أســاس المبالغ المتوقعة والواجب دفعها إلى هيئة الزاكة والضريبة والجمارك.
تســجل التعديالت الناشــئة عن التقييمات النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه التقييمات.
نظرا لعدم احتســاب الزاكة على غرار ضريبة الدخل ،ال يتم احتســاب زاكة مؤجلة.
ً

تفســير لجنة تفســيرات المعايير للتقارير المالية للمعيار 23عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخل

التفســير الدولــي رقم  23يتناول المحاســبة عن ضريبة الدخل عندمــا تنطوي المعالجات الضريبية على عــدم اليقين الذي يؤثر على تطبيق
معيار المحاســبة الدولي رقم  12ضرائب الدخل .ال تنطبق على الضرائب أو الرســوم الخارجة عن نطاق معيار المحاســبة الدولي رقم ،12
وال تشــمل علــى وجه التحديــد المتطلبات المتعلقة بالفوائــد والعقوبات المرتبطة بالمعامالت الضريبية غير المؤكدة .يتناول التفســير
بالتحديد ما يلي:
•ما إذا اكنت المعامالت الضريبية غير المؤكدة يتم النظر فيها بشــل منفصل،
•االفتراضات حول فحص المعالجات الضريبية من قبل ســلطات الضرائب،
•كيف يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة واألســس الضريبية والخســائر الضريبية غير المســتخدمة وإعفاءات الضريبة غير المستخدمة
ومعدالت الضريبة ،و
•كيــف يتم النظر في التغييرات في الحقائق والظروف.
تحدد المجموعة ما إذا اكنت ســتنظر في لك معاملة ضريبية غير مؤكدة بشــل منفصل أو مع واحد أو أكثر من المعالجات الضريبية غير
المؤكدة األخرى .يتبع النهج الذي يتنبأ بشــل أفضل بحل عدم اليقين.
تطبق المجموعة الحكم في تحديد أوجه عدم اليقين بشــأن معامالت ضريبة الدخل .عند اعتماد التفســير ،نظرت المجموعة فيما إذا اكن
ـتنادا إلى االمتثال الضريبي ودراســات تسعير التحويل،
لديها أي مبالغ ضريبية غير مؤكدة بما في ذلك أســعار التحويل .تقرر المجموعة ،اسـ ً
أنــه مــن المحتمــل أن يتم قبول معامالتها الضريبية (بما في ذلك تلك الخاصة بالشــراكت التابعة) من قبل الهيئة العامة للزاكة والدخل .لم
يكن للتفســير أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

ضريبة القيمة المضافة

حصلــت المجموعــة ضريبة القيمة المضافة من عمالئها للحصول على الخدمات المؤهلــة المقدمة ،وضريبة القيمة المضافة المدفوعة
لمورديها مقابل المدفوعات المؤهلة .على أســاس شــهري ،يتم تحويل صافي تحويالت ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الزاكة والضريبة
والجمــارك التــي تمثل ضريبة القيمة المضافة التي تم جمعها من عمالئها ،صافية من أي ضريبة القيمة المضافة القابلة لالســترداد على
المدفوعــات .تتحمــل المجموعة ضريبة القيمة المضافة غير القابلة لالســترداد وهي إما مصروفة أو في حالة الممتلاكت والمعدات
والمدفوعات غير الملموســة ،يتم رسملتها وإما اســتهالكها أو إطفائها كجزء من التلكفة الرأسمالية.

ق) مزايــا الموظفين قصيرة األجل وخطة نهاية الخدمة للموظفين

يتم قياس مزايا الموظفين قصيرة األجل على أســاس غير مخصوم كما يتم تســجيلها كمصاريف عندما ُتؤدى الخدمة ذات الصلة .يتم
االعتراف بااللتزام للمبلغ المتوقع دفعه على حســاب الماكفآت النقدية قصيرة األجل أو برامج مشــاركة األرباح إذا ما اكن للمجموعة التزام
خدمات ســبق تأديتها بواســطة الموظف ويمكن تقدير هذه االلتزامات بشــل
واضح أو التزام قانوني حالي لدفع هذا المبلغ نتيجة
ٍ
موثوق به.
وفقا
استنادا إلى أنظمة العمل السعودي السائدة .یتم احتساب المستحقات
تدير المجموعة خطة ماكفأة نهاية الخدمة لموظفيها
ً
ً
للتقییمات االکتواریة بناء علی طریقة وحدة االئتمان المتوقعة بينما يتم صرف مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقها وموعد استحقاقها.
ُ
ً
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 .4نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي والنقدية وما في حكمها ( -تتمة)

ر) خدمات إدارة األصول

تقدم المجموعة خدمات إدارة األصول لعمالئها والتي تتضمن إدارة صناديق االســتثمار وذلك بالتشــاور مع مستشــاري اســتثمار متخصصين.
يتم إدراج حصة المجموعة في تلك الصناديق ضمن االســتثمارات ويتم اإلفصاح عن أتعاب الخدمات البنكية المكتســبة ضمن الدخل من
أتعــاب الخدمــات البنكية ،صافي .يتم تضمين حصة المجموعة من االســتثمار في هذه الصناديق في اســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح والخسائر.
ال تعتبر الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو االستثمار موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة.
ُ

ش) المنتجــات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة

إضافــة إلــى الخدمات المصرفية التقليدية ،تقدم المجموعة لعمالئها بعض المنتجــات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة
والمعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

ب) تتكــون النقديــة وما في حكمها والمدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة كما في  31ديســمبر  2021و  2020مما يلي:

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي ماعدا الوديعة النظامية (إيضاح 4أ)

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى تســتحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء
النقدية وما في حكمها

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

2,553,224

5,096,941

8,007,284

7,266,784

5,454,060

2,169,843

 .5أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي

تعريف المنتجــات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة:
1.المرابحة  -هي اتفاقية على أن تقوم المجموعة ببيع ســلعة أو أصل الى العميل والتي تكون المجموعة قد اشــترتها واقتنتها بناء على
ً
مضافا إليه هامش ربح متفق عليه.
وعد بالشــراء من العميل .يشمل ســعر البيع التلكفة
ً
2.التورق  -هي نموذج من عمليات المرابحة حيث تقوم المجموعة بشــراء ســلعة وبيعها للعميل .يبيع العميل الســلعة األساسية في الحال
ويستخدم العائدات لمتطلبات تمويله.
3.االســتصناع  -هي اتفاقية بين المجموعة والعميل بحيث تقوم بموجبها المجموعة ببيع أصل تم إنشــاؤه وفق مواصفات متفق عليها
مسبقا مقابل سعر متفق عليه.
ً
وفقا لطلب العميل (المســتأجر) ،بناء على
4.اإلجارة  -هي اتـــفاقية بين المجموعة (كمؤجر) والتي تقوم بشــراء أو بناء أصل لتقوم بتأجيره
ً
ً
وعد العميل باســتئجار األصل في مقابل مادي ولفترة محددة قد تنتهي بانتقال ملكية األصل من المؤجر للمســتأجر.
ووفقا للسياســات المحاســبية المتبعة في إعداد هذه القوائم
يتم معالجة اكفة المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة
ً
المالية الموحدة.

 .4نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي والنقدية وما في حكمها

أ) يتكون بند أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي كما في  31ديســمبر  2021و  2020مما يلي:
2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

2,360,185

1,669,843

إجمالي أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى

5,454,410

2,169,944

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي

5,445,778

2,166,742

حسابات جارية

إيداعات أسواق المال

مخصص خسائر االئتمان

3,094,225
()8,632

500,101
()3,202

يتم إدارة الجودة االئتمانية لألرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى باســتخدام بيانات تم الحصول عليها من و اكالت تصنيف ائتماني
خارجية مشــهود بســمعتها .متوســط التصنيف االئتماني لواكلة ستاندرد أند بورز للمحفظة لعام  2021هو )”.“BBB” (2020: “BBB

أ) يتكون بند النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي الســعودي كما في  31ديســمبر  2021و  2020مما يلي:

ب) الحركة في مخصص خســائر االئتمان للســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و  2020كما يلي:
2021
بآالف الرياالت
السعودية
نقد في الصندوق

754,291

2020
بآالف الرياالت
السعودية
704,645

اتفاقيات إعادة الشراء العكسية

2,290,000

4,610,000

نقديــة وأرصدة قبل الوديعة النظامية (إيضاح 4ب)

2,553,224

5,096,941

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي

5,901,679

8,323,490

أرصدة أخرى ،صافي
وديعة نظامية

()491,067

3,348,455

()217,704

الرصيد في بداية السنة

مخصص خسائر االئتمان

الرصيد في نهاية السنة

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

3,202

2,088

5,430

8,632

1,114

3,202

3,226,549

طبقا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الســعودي (ســاما) يتعين على البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى البنك
ً
المركزي الســعودي بنســبة مئوية محددة من متوســط الودائع تحت الطلب ،واالدخار ،وألجل ،والودائع األخرىُ ،تحسب في نهاية لك شهر .من
غير المســموح به اســتخدام تلك الوديعة النظامية لتمويل العمليات اليومية للبنك وبالتالي فهي ليســت جزءا من النقدية و ما في حكمها.
ً
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

(تتمة)

 .6استثمارات ( -تتمة)
 .6استثمارات

ب) مكونات االســتثمارات كما في  31ديسمبر  2021و  2020كما يلي:

أ) تتلخص االســتثمارات كما في  31ديسمبر  2021و  2020كما يلي:

 2021بآالف الرياالت السعودية

 2021بآالف الرياالت السعودية
سندات دين
بعمولة ثابتة
سندات

صكوك

سندات دين
بعمولة عائمة
سندات

صكوك

إجمالي سندات
الدين
أسهم

26,640,784

680,098

27,320,882

24,769,806

2,846,487

27,616,293

14,017,893

-

680,098

14,017,893
13,302,989

15,044,628

2,583,040

17,627,668

173,559

848,631

1,022,190

1,043,425

1,300,191

2,343,616

173,559

-

848,631

173,559
848,631

1,043,425

447,313

1,490,738

26,814,343

1,528,729

28,343,072

25,813,231

4,146,678

29,959,909

342,741

13,282

356,023

360,544

13,275

373,819

داخل المملكة

خارج المملكة

اإلجمالي

داخل المملكة

خارج المملكة

20,115,515

7,205,367

27,320,882

20,587,370

7,028,923

27,616,293

7,826,294

12,289,221

6,191,599
1,013,768

14,017,893

11,844,108

5,783,560

17,627,668

سندات دين
بعمولة عائمة

848,631

173,559

1,022,190

852,878

1,490,738

2,343,616

صكوك

-

848,631

173,559
-

173,559

-

852,878

1,490,738
-

1,490,738

إجمالي سندات
الدين

20,964,146

7,378,926

28,343,072

21,440,248

8,519,661

29,959,909

صناديق استثمارية

117,776

347,384

8,639

356,023

365,187

8,632

373,819

استثمارات

27,274,860

صناديق استثمارية
استثمارات

21,440,004

-

-

14,182

7,401,747

13,302,989

848,631

128,474
14,182

28,841,751

8,743,262

144,212
-

21,949,647

1,245,363

-

35,903

8,564,196

9,988,625

852,878

144,212
35,903

30,513,843

تم تصنيف ســندات الدين واألســهم بمجموع  28.7مليار ريال ســعودي ( 30.3 :2020مليار ريال سعودي) بالقيمة العادلة من خالل بنود
الدخل الشــامل األخرى ،كما تم تصنيف الصناديق االســتثمارية والســندات األخرى بمجموع  142.6مليون ريال سعودي (180.1 :2020
مليون ريال ســعودي) بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات المجموعة ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ  8.6ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31ديســمبر  8.6 :2020( 2021مليون ريال ســعودي)
واﻟتــي اﺳﺘﺤﻮذ عليها اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ.
ﮐﻣﺎ تقوم المجموعة ﺑاقتناء اﺳﺗﺛﻣﺎرات اســتراتيجية ﻓﻲ اﻷﺳﮭم ﺑﻣﺑﻟﻎ  347.3ﻣﻟﯾون ريال ﺳﻌودي ﮐﻣﺎ ﻓﻲ  31ديســمبر :2020( 2021
 365.1مليون ريال ســعودي) ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷرﮐﺔ اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺧﻟﯾﺞ ﻟﻟﺗﺄﻣﯾن وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ وﺷرﮐﺔ ســمة (الشركة السعودية
للمعلومــات االئتمانية) واﻟﺷرﮐﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟتمويلي.
ﺗﺸﺘﻤﻞ الســندات ذات الســعر الثابت اســتثمارات في أذونات خزينة البنك المركزي السعودي ﺑﻣﺑﻟﻎ  1.6مليار ريال سعودي كما في
سوق نشطة.
 31ديســمبر  .2020يتم تقييمها من خالل األســعار المدرجة في
ٍ

سندات

صكوك

سندات

أسهم

سندات أخرى

12,622,891

-

-

10,698
14,182

1,566,891

128,474
14,182

28,841,751

9,725,178

-

132,949
-

26,306,724

263,447

852,878

11,263
35,903

4,207,119

9,988,625

852,878

144,212
35,903

30,513,843

تمثل ســندات الدين غير المتداولة في الجدول أعاله بشــل أساسي ،ســندات الخزينة السعودية وسندات التنمية الحكومية السعودية .إن
األســهم المدرجة ضمن بند االســتثمارات والمدرج قيمتها العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى تتضمن أسهم غير متداولة بمبلغ
 13.3مليون ريال سعــــودي ( 13.3 :2020مليون ريال ســعودي) والتي يتم إثباتها بالتلكفة لعدم إماكنية قياس قيمتها العادلة بشــل
موثوق به .تعتبر الصناديق االســتثمارية اســتثمارات متداولة في الجدول أعاله حيث يتم نشــر صافي قيم الموجودات لدى السوق المالية
يوميا.
السعودية (تداول)
ً
تمثل اســتثمارات المجموعة في الصناديق االســتثمارية ،استثمارات في صناديق االســتثمار المفتوحة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
للمســتثمرين الذين يســعون إلى رفع قيمة رأس المال والسيولة العالية من خالل التعرض لألســهم السعودية والمنتجات المالية المتوافقة
أيضا في الصناديق العقارية الخاصة بهدف االستثمار المتمثل في رفع قيمة رأس المال على
مع الشــريعة اإلســامية .اســتثمرت المجموعة ً
المدى المتوســط من خالل تطوير شقق سكنية فاخرة.
تشتمل االستثمارات على مبالغ قدرها  14.0مليار ريـــال سعودي ( 13.5 : 2020مليار ريـــال سعودي) في سندات الدين ،مرهونة
بموجــب اتفاقيات إعادة شــراء لدى بنوك أخرى .إن الموجودات المرهونة تمثــل الموجودات المالية التي من الممكن إعادة رهنها أو إعادة
وفقا لشــروط عادية ومتعارف عليها في مجال
بيعهــا مــن قبل أطراف أخرى تم في األصل تحويل تلك األصول لهم .تتم هذه العمليات
ً
وفقا لمتطلبات أســواق المال والتي يتعامل فيها البنك كوسيط .انظر إيضاح 12ب.
إقراض األوراق المالية وأنشــطة التســليف ،وكذلك
ً
ج) تحليل االســتثمارات حســب األطراف األخرى كما في  31ديسمبر  2021و  2020كما يلي:

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

مؤسسات حكومية وشبه حكومية

19,229,960

20,810,417

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

4,142,068

4,330,219

شراكت

اإلجمالي

166

متداولة

غير متداولة

اإلجمالي

متداولة

غير متداولة

اإلجمالي

اإلجمالي

128,474

سندات أخرى

 2020بآالف الرياالت السعودية

سندات دين
بعمولة ثابتة

 2020بآالف الرياالت السعودية

5,469,723

28,841,751

5,373,207

30,513,843
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .6استثمارات ( -تتمة)

 .7قروض وسلف ،صافي ( -تتمة)

د) الحركة في مخصص خســائر االئتمان لســندات الدين المشــمولة ضمن االحتياطيات األخرى للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2021
و  2020كما يلي:
2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

الرصيد في بداية السنة

31,385

29,659

الرصيد في نهاية السنة (إيضاح 6هـ)

26,185

مخصص خسائر االئتمان

()5,200

1,726

31,385

األرباح غير المحققة من إعادة تقييم ســندات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود
الدخل الشــامل األخرى قبل مخصص خسائر االئتمان

مخصص خســائر االئتمان لســندات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل
األخرى (إيضاح 6د)
األرباح غير المحققة من إعادة تقييم ســندات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود
الدخل الشــامل األخرى بعد مخصص خسائر االئتمان

األرباح (الخســائر) غير المحققة من إعادة تقييم األســهم بالقيمة العادلة من خالل بنود
الدخل الشامل األخرى
الخســائر اإلكتوارية من التزام المنافع المحددة

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

584,548

714,398

26,185

31,385

610,733

745,783

()21,821

76,055

()25,298

()27,083

562,063

792,043

()1,551

الحصة في بنود الخســارة الشاملة األخرى للشراكت الزميلة

االحتياطيات األخرى

 2020بآالف الرياالت السعودية
تجارية وأخرى

جاري مدين

شخصية

اإلجمالي

المرحلة 1

36,798,982

2,326,428

11,067,275

50,192,685

المرحلة 3

801,157

497,313

449

1,298,919

المرحلة 2

()2,712

إجمالي القروض والسلف العاملة

41,173,346

3,279,383

11,217,480

إجمالي القروض والسلف

41,210,213

4,264,677

11,354,428

56,829,318

قروض وسلف ،صافي

40,388,877

3,590,815

11,094,202

55,073,894

قروض وسلف غير عاملة

 2021بآالف الرياالت السعودية
تجارية وأخرى

جاري مدين

شخصية

اإلجمالي

المرحلة 1

38,886,738

4,047,107

9,937,011

52,870,856

المرحلة 3

802,420

780,660

445

1,583,525

3,509,715

615,326

80,328

4,205,369

إجمالي القروض والسلف العاملة

43,198,873

5,443,093

10,017,784

58,659,750

إجمالي القروض والسلف

43,228,315

6,411,112

10,128,920

59,768,347

قروض وسلف ،صافي

42,411,189

5,411,443

9,980,482

57,803,114

168

()821,336

()673,862

()260,226

()1,755,424

القروض والسلف التقليدية

القروض والســلف القائمة على مبدأ تجنب الفائدة:
متضمنة التورق
المرابحة،
ً
اإلجارة

إجمالي القروض والسلف

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

17,830,594

15,669,425

41,839,485

41,036,926

41,937,753
98,268

59,768,347

41,159,893
122,967

56,829,318

ج) الحركة في مخصص خســائر االئتمان للســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و  2020كما يلي:

 .7قروض وسلف ،صافي

مخصص خسائر االئتمان

36,867

985,294

136,948

1,159,109

ب) يتكون إجمالي القروض والســلف مما يلي:

أ) تتكون القروض والســلف ،صافي المثبتة بالتلكفة المطفأة كما في كما في  31ديســمبر  2021و  2020مما يلي:
ُ

قروض وسلف غير عاملة

3,573,207

455,642

149,756

4,178,605

55,670,209

مخصص خسائر االئتمان

هـ) تتلخص الحركة على االحتياطيات األخرى في حقوق المســاهمين كما في  31ديســمبر  2021و  2020كما يلي:

المرحلة 2

(تتمة)

29,442

()817,126

968,019

()999,669

111,136

()148,438

1,108,597

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

الرصيد في بداية السنة

1,755,424

2,405,585

ديون مشطوبة ،صافي

()44,623

()1,103,688

مخصص خسائر االئتمان

الرصيد في نهاية السنة

254,432

1,965,233

453,527

1,755,424

نظرا للظروف االقتصادية الســائدة ،فقد قامت المجموعة بإثبات مخصصات خســائر ائتمانية محتملة إضافية بقيمة 225.3مليون ريال ســعودي كما في  31ديســمبر 2021
(أ)
ً
( 198.6 :2020مليون ريال ســعودي) لمحفظة القروض والســلف نتيجة التراكبات بعد النموذج .راجع اإليضاح  41للمزيد من التفاصيل.

()1,965,233
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

(تتمة)

 .7قروض وسلف ،صافي ( -تتمة)

 .7قروض وسلف ،صافي ( -تتمة)

د) تتلخص الجودة االئتمانية للقروض والســلف كما في  31ديســمبر  2021و  2020كما يلي:

 )2القروض والســلف متأخرة الســداد وغير منخفضة االئتمان كما في  31ديسمبر  2021و  2020كما يلي:

 )1القروض والســلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة االئتمان كما يلي:

 2021بآالف الرياالت السعودية
2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

الدرجة  - 1استثنائية

1,371,402

1,086,222

الدرجة  - 3قوية

10,714,586

10,087,076

13,942,253

13,425,649

الدرجة  - 7تحت المالحظة

501,848

1,149,697

اإلجمالي

54,108,421

الدرجة  - 2ممتازة

الدرجة  - 4جيدة

الدرجة  - 5مقبولة

الدرجة  - 6هامشية
غير مصنفة

7,589,854

9,761,600
782,524

9,444,354

4,188,163

من  1إلى  30يوم

من  31إلى  90يوم
اإلجمالي

1,169,456

10,686,729

اإلجمالي

تجارية و جاري
مدين وأخرى

شخصية

اإلجمالي

2,351,578

380,546

2,732,124

2,970,112

530,302

3,500,414

618,534

من  31إلى  90يوم

149,756

768,290

هـ) تركز المخاطر حســب القطاعات االقتصادية كما في  31ديســمبر  2021و  2020كما يلي:

فيما يلي وصف لتقييم القروض والسلف أعاله:

 2021بآالف الرياالت السعودية

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

غير العاملة

مخصص
خسائر
االئتمان

قروض
وسلف،
صافي

563,604

-

-

-

()6,208

557,396

العاملة

استثنائية  -ريادة في صناعة مستقرة للغاية .أساسيات مالية فائقة وتدفقات نقدية كبيرة .لديه سهولة وصول لألسواق المالية.
ممتازة  -ريادة في صناعة مستقرة .مركز مالي وتدفقات نقدية أفضل من مثيله في السوق .لديه مدخل لألسواق المالية خالل الظروف
العادية للسوق.

حكومية وشبه حكومية

قوية  -سوق ومركز مالي قوي مع تاريخ أداء ناجح لكن مع وجود استثناءات ،و تعتبر المؤشرات المالية أفضل من معايير الصناعة التي تنتمي إليها.
هذه المنشأة لها حرية الوصول إلى األسواق المالية وفق الحاالت الطبيعية للسوق.

زراعة وأسماك

جيدة  -معدل ثبات معتدل مع عوامل مخاطرة للصناعة أوالشركة ،و تعتبر المؤشرات المالية سليمة وضمن معايير الصناعة التي تنتمي إليها.
الوصول إلى األسواق المالية محدود وتكون المنشأة ُعرضة لتغيرات دورية.

بناء وإنشاءات
تجارة

5,440,355

مقبولة  -تعتبر عوامل المخاطرة للصناعة أو الشركة ثانوية ،وتعتبر المؤشرات المالية أدنى من معايير الصناعة التي تنتمي إليها .مصادر التمويل
البديلة قد تكون متوفرة ولكنها قد تكون محدودة بالمصادر الخاصة و المؤسساتية فقط.

نقل واتصاالت
خدمات

747,088

قروض شخصية

9,937,011

اإلجمالي

52,870,856

هامشية  -تعتبر عوامل المخاطر للصناعة أو الشركة غير إيجابية ،مع أداء مالي و تشغيلي هامشي .مصادر التمويل البديلة قد ال تكون متوفرة .ال
ُيتوقع الدخول في أعمال جديدة مع هذه الفئة.

2,394,819

572,985

2,967,804

80,328

674,268

 2020بآالف الرياالت السعودية

من  1إلى  30يوم

ال يتضمن الجدول أعاله قروض وسلف غير متأخرة السداد وغير ضعيفة االئتمان والمصنفة كمرحلة  2والبالغة  3.0مليار ريال سعودي (3.1 :2020
مليار ريال سعودي) .يتم تصنيف هذه القروض كمرحلة  2ألنها تظهر زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بسبب تصنيفها على أنها إعادة هيلكة،
أيضا التعرضات من المرحلة  2والتي لم تكمل بعد فترات
وتخفيض نسبي في تصنيفها و تحت المالحظة.وعبر التسهيالت االفتراضية .ويشمل ً
المعالجة لتكون مؤهلة للترقية إلى المرحلة .1

1,800,879

492,657

2,293,536

593,940

9,077,884

50,870,876

تجارية و جاري
مدين وأخرى

شخصية

اإلجمالي

بنوك وجهات مالية أخرى

8,510,926

43,968

98,993

10,446

()119,369

8,544,964

تصنيع

2,250,780

317,381

203,806

161,554

()255,379

2,678,142

10,338,241

1,024,208

247,207

763,040

()657,623

11,715,073

2,154,303

205,842

42,519

12,910

()49,932

12,651,014

1,011,924

775,739

أخرى

277,534

10,225

1,511,493
-

80,328

4,205,369

-

203,147
11,669
445

1,583,525

-

40,821
3,899

()1,246

()269,336
()24,159

286,513

6,926,480
738,497

2,365,642

111,136

()148,438

9,980,482

1,108,597

()1,965,233

57,803,114

4,791

()433,543

14,009,925

تحت المالحظة  -تعتبر عوامل المخاطر للصناعة أو الشركة غير إيجابية ،كما تعتبر مخاطرعدم السداد عالية .تعتبر المؤشرات المالية دون معايير
الصناعة التي تنتمي إليها بشلك عال ،كما تعتبر مصادر التمويل البديلة محدودة جداً.
غير مصنفة  -تتضمن القروض والسلف الغير مصنفة بشلك أساسي ،أرصدة القروض الشخصية وقروض األفراد األخرى غير متأخرة السداد.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .7قروض وسلف ،صافي ( -تتمة)

 .8استثمارات في شراكت زميلة ( -تتمة)
ب) تتلخص الحركة في االســتثمار في شــراكت زميلة للســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و  2020كما يلي:

 2020بآالف الرياالت السعودية
العاملة

حكومية وشبه حكومية

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

غير العاملة

مخصص
خسائر
االئتمان

قروض
وسلف،
صافي

727,146

-

-

-

()8,598

718,548

بنوك وجهات مالية أخرى

8,431,796

105,754

31,120

4,790

()111,379

8,462,081

تصنيع

2,143,887

387,252

112,243

167,683

()250,417

2,560,648

9,222,922

1,053,052

135,914

770,991

()581,356

10,601,523

13,158

()53,149

زراعة وأسماك

179,387

4,586

بناء وإنشاءات

5,469,775

نقل واتصاالت

1,080,499

قروض شخصية

11,067,275

149,756

اإلجمالي

50,192,685

4,178,605

تجارة

خدمات

أخرى

2,207,306
9,662,692

1,190,504
-

29,797

1,257,904

-

204,786
10,029
21,025
449

783,353

1,298,919

()2,704

-

()216,537

38,622

()27,711

3,899

181,269

6,687,150
1,066,716
2,218,137

136,948

()260,226

11,094,202

1,159,109

()1,755,424

55,073,894

23,018

()243,347

11,483,620

 .8استثمارات في شراكت زميلة

أ) تشــمل االســتثمارات في الشراكت الزميلة كما في  31ديســمبر  2021و  ،2020حصة البنك لدى شراكت زميلة بالمملكة العربية
السعودية كما يلي:

شــركة أمرياكن إكسبريس (المملكة العربية السعودية) ("أمكس")

(سابقا "شركة أوريكس السعودية للتأجير")
شــركة ينال للتأجير ("ينال")
ً
شــركة أمالك العالمية للتمويل العقاري ("أمالك")

(تتمة)

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

%50.00

%50.00

%22.41

%22.41

%38.00

%38.00

الرصيد في بداية السنة

الحصة في الدخل

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

845,744

994,298

54,808

توزيعات أرباح

()18,013

()79,397

-

()112,633

الحصة في بنود الدخل (الخســارة) الشاملة األخرى

1,161

الرصيد في نهاية السنة

883,700

استبعادات (أ)

45,928

()2,452

845,744

(أ) خالل الســنة المنتهية في  31ديســمبر  ،2020باعت المجموعة  30٪من أســهمها في أمالك كجزء من الطرح العام األولي لشركة
أمالك .بلغت القيمة الدفترية لالســتثمارات المباعة  112.6مليون ريال ســعودي .بلغ المقابل المســتلم  133.1مليون ريال سعودي .بلغ
الربح من البيع  19.4مليون ريال ســعودي ،بعد خصم الخســارة الشــاملة األخرى والبالغة  1.03مليون ريال سعودي.
يســتمر تصنيف الحصة المحتجزة في أمالك كشــركة زميلة حيث تســتمر المجموعة في االحتفاظ بنفوذ كبير على األمور المالية والتشغيلية
للشــركة الزميلة .بلغت القيمة العادلة لالســتثمار في أمالك كما في  31ديســمبر  2021مبلغ  429.5مليون ريال سعودي (:2020
 444.5مليون ريال سعودي).
وفقا لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد
(ب) تمتلك المجموعة  50٪من األســهم في أمكس .قامت اإلدارة بتقييم االســتثمار في أمكس
ً
التقارير المالية رقم “ 10القوائم المالية الموحدة” والمعيار الدولي للتقارير المالية “ 11الترتيبات المشــتركة” ومعيار المحاســبة الدولي
“ 28االســتثمارات في الشــراكت الشقيقة والمشاريع المشتركة” للسيطرة والســيطرة المشتركة والتأثير الهام على التوالي .خلصت
المجموعة إلى أنها ال تســيطر على أميكس أو تســيطر عليها بشــل مشترك بســبب خيار البيع مع البنك وخيار الشراء مع الطرف المقابل
الذي يمكن ممارســته للمدة المتبقية من االتفاقية.
وبناء عليه  ،خلصت اإلدارة إلى أن المجموعة لها تأثير هام على األمور المالية والتشــغيلية للشــركة الزميلة ،وبالتالي يتم المحاســبة عنها
ً
وفقا لطريقة حقوق الملكية.
ً
ج) في الجدولين أدناه ،ملخص لموجودات و مطلوبات وحقوق ملكية الشــراكت الزميلة كما في  31ديســمبر  2021و  ،2020والدخل
والمصاريف للســنتين المنتهيتين نفسيهما كما يلي:

أمكس هي شــركة مســاهمة ســعودية ُمقفلة برأس مال قدره  100مليون ريال سعودي .تتركز األنشطة الرئيسية للشركة في إصدار
بطاقات االئتمان وتقديم المنتجات األخرى ألمرياكن إكســبرس في المملكة العربية الســعودية.
ينال هي شــركة مســاهمة سعودية ُمقفلة برأس مال قدره  550مليون ريال ســعودي .تتركز األنشطة الرئيسية لينال في أعمال اإليجار
التمويلي في المملكة العربية الســعودية.
أمالك هي شــركة مســاهمة سعودية برأس مال قدره  906مليون ريال ســعودي .تتركز األنشطة الرئيسية للشركة في تقديم منتجات
التمويل العقاري في المملكة العربية الســعودية.
تم تأســيس اكفة الشــراكت الزميلة للمجموعة ،في المملكة العربية الســعودية كما تقوم هذه الشراكت بممارسة أنشطتها في المملكة
العربية السعودية.

ينال

أمالك

إجمالي الموجودات

1,091,265

1,472,036

3,764,577

إجمالي حقوق الملكية

348,968

886,594

1,196,898

إجمالي المصاريف

274,282

إجمالي المطلوبات
إجمالي الدخل

742,297
301,027

أمكس

إجمالي الموجودات

683,888

إجمالي حقوق الملكية

324,442

إجمالي المصاريف

242,948

إجمالي المطلوبات
إجمالي الدخل

172

أمكس
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359,446
259,804

585,442
144,766
92,256

2,567,679
217,671
134,756

 2020بآالف الرياالت السعودية
ينال

أمالك

1,452,697

3,761,010

846,564

1,150,129

606,133
99,113
75,309

2,610,881
173,316
95,126

173

البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .8استثمارات في شراكت زميلة ( -تتمة)

 .9ممتلاكت ومعدات ،صافي وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة ،صافي ( -تتمة)

د) في الجدول أدناه ،تســوية المعلومات المالية الملخصة للقيمة الدفترية الســتثمارات البنك في الشــراكت الزميلة كما في  31ديسمبر
 2021و:2020

 2020بآالف الرياالت السعودية
األراضي
والمباني

 2021بآالف الرياالت السعودية
صافي الموجودات

أمكس

ينال

أمالك

348,968

886,594

1,196,898

94,210

9,875

-

حصة المجموعة في صافي الموجودات

174,484

القيمة الدفترية للحصة

268,694

الشهرة

336,906

346,781

268,225

268,225

اإلجمالي

التلكفة

779,615

اإلضافات (أ)

883,700

التحويالت

104,085

 2020بآالف الرياالت السعودية
صافي الموجودات

أمكس

ينال

أمالك

324,442

846,564

1,150,129

حصة المجموعة في صافي الموجودات

162,221

القيمة الدفترية للحصة

256,431

الشهرة

321,694

94,210

9,875

331,569

257,744
-

257,744

اإلجمالي

التلكفة

تحسينات على
المبـاني
المستأجرة
ُ

الرصيد في بداية السنة

1,330,390

179,600

494,663

208

االستبعادات (أ)

-

-

()5,017

-

اإلضافات (أ)

الرصيد في نهاية السنة

االستهالك المتراكم واإلطفاءات
الرصيد في بداية السنة

المحمل على السنة
ُ
االستبعادات

الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية

15,906

اإلجمالي
2,004,861

1,346,296

180,834

506,591

987

425,527

151,819

362,855

-

940,201

-

-

()3,667

-

()3,667

473,496

872,800

10,937

162,756

18,078

398,908

107,683

-

987

الرصيد في نهاية السنة

46,303

425,527
904,863

15,846

151,819
27,781

39,097

362,855
131,808

-

-

208

2,004,861

101,246

940,201

1,064,660

 2021بآالف الرياالت السعودية

2,034,708

39,720

-

-

()19

-

()19

الرصيد في بداية السنة

3,807

-

-

()3,807

()3,807

ب) تشــمل البنود الواردة أعاله أصول مســتأجرة لحق االستخدام ،الصافية على النحو التالي:

779

-

379,224

135,973

323,777

-

838,974

االستهالك المتراكم واإلطفاءات

26,870

1,684

6,456

208

35,218

أ) تتضمن اإلضافات و االســتبعادات للممتلاكت والمعدات ،اإلثبات بحق اســتخدام األصول المؤجرة وإلغاء اإلثبات.

34,864

47,969

1,234

16,945

الرصيد في نهاية السنة

1,330,390

179,600

494,663

208

صافي القيمة الدفترية

 2021بآالف الرياالت السعودية
األثاث
والمعدات
والسيارات

االستبعادات (أ)

-

-

()3,826

-

()3,826

845,744

أ) تتلخص ممتلاكت ومعدات ،صافي كما في  31ديســمبر  2021و  2020كما يلي:

مشاريع في
طور اإلنجاز

الرصيد في بداية السنة

1,299,713

177,916

492,033

3,807

741,659
104,085

األثاث والمعدات مشاريع في
تحسينات على
طور اإلنجاز
المستأجرة والسيارات
المباني ُ

اإلجمالي
1,973,469

المحمل على السنة
ُ
االستبعادات

 .9ممتلاكت ومعدات ،صافي وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة ،صافي

األراضي
والمباني

(تتمة)

()5,017

98,626

1,035,160

التلكفة

اإلطفاء المتراكم

صافي القيمة الدفترية

المباني

المعدات
والسيارات

اإلجمالي

235,891

78,365

314,256

198,116

44,169

242,285

37,775

34,196

71,971

 2020بآالف الرياالت السعودية

التلكفة

اإلطفاء المتراكم

صافي القيمة الدفترية

المباني

المعدات
والسيارات

اإلجمالي

241,189

78,864

320,053

25,887

215,302

23,732

55,132

49,619

270,434

999,548

عاما) .يتم سداد
عاما ( :2020خمســة أعوام وخمســة وثالثين ً
تتراوح مدة عقود اإليجار المدرجة في أصول حق االســتخدام بين  2أعوام ً 40
مقدما أو كمتأخرات.
قيمة اإليجارات على أســاس شهري وربعي وسنوي وتدفع
ً
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

(تتمة)

 .9ممتلاكت ومعدات ،صافي وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة ،صافي ( -تتمة)
ب)

 .10موجودات أخرى ،صافي

تتلخص موجودات تقنية المعلومات غير الملموســة ،صافي كما في  31ديســمبر  2021و  2020مما يلي:

أ) تتلخص موجودات أخرى ،صافي كما في  31ديســمبر  2021و  2020كما يلي:

 2021بآالف الرياالت السعودية
البرمجيات
التلكفة

الرصيد في بداية السنة

اإلضافات

التحويالت

460,948
91,732
8,573

مشاريع في
طور اإلنجاز
51,496
()8,573

-

121,527

الرصيد في نهاية السنة

561,253

72,718

الرصيد في بداية السنة

230,664

-

230,664

282,987

-

282,987

اإلطفاءات المتراكمة

المحمل على السنة
ُ
الرصيد في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية

52,323

278,266

-

72,718

633,971

52,323

350,984

 2020بآالف الرياالت السعودية
البرمجيات
التلكفة

الرصيد في بداية السنة

اإلضافات

التحويالت

404,825
52,648
3,475

مشاريع في
طور اإلنجاز

اإلجمالي

36,745

441,570

()3,475

-

18,226

الرصيد في بداية السنة

187,234

-

230,664

-

230,664

صافي القيمة الدفترية

230,284

51,496

ب) الحركة في مخصص خســائر االئتمان للســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و  2020كما يلي:
2021
بآالف الرياالت
السعودية
الرصيد في بداية السنة

275

الرصيد في نهاية السنة

94

مخصص خسائر االئتمان

()181

2020
بآالف الرياالت
السعودية
386

()111

275

أ) يقوم البنك خالل دورة أعماله العاديـــة باستخدام األدوات الماليـــة المشتـــقة التاليـة ألغراض المتاجـرة والتـحوط من المخاطر:

187,234

المحمل على السنة
ُ
الرصيد في نهاية السنة

موجودات أخرى ،صافي

245,529

149,352

مخصص خسائر االئتمان

()94

()275

512,444

الرصيد في نهاية السنة

43,430

إجمالي موجودات أخرى

245,623

149,627

70,874

460,948

-

أخرى

35,902

40,914

مقدما
مصاريف مدفوعة
ً

36,763

35,017

 .11المشتقات

51,496

اإلطفاءات المتراكمة

ذمم عمالء ومدينون آخرون

172,958

73,696

اإلجمالي
512,444

29,795

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

43,430

281,780

 .1المقايضات

وتمثل التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .بالنســبة لمقايضات أســعار العموالت الخاصة ،عادة ما تقوم األطراف األخرى
بتبادل دفع العموالت الخاصة بســعر ثابت وبســعر عائم وبعملة واحدة ،دون تبادل المبالغ االســمية .وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت
الخاصة بعدة عمالت ،فإنه يتم تبادل المبالغ االســمية مع العموالت الخاصة الثابتة و العائمة بعمالت مختلفة .يمكن كذلك للمبالغ االســمية
أن تتغير بناء على بنود االتفاق في حالة مقايضات المبالغ االســمية.
ً

 .2العقود اآلجلة والمستقبلية

وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشــراء أو بيع عملة أو ســلعة أو أداة مالية معينة بســعر وتاريخ محددين في المســتقبل .هذه العقود
خصيصا لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األســواق المالية النظامية .يتم التعامــل بالعقود اآلجلة بالعملة األجنبية
يتــم تصميمهــا
ً
وعقود معدل العمولة الخاصة اآلجلة بمبالغ محددة وفي أســواق مالية منظمة ،كما يتم تســوية التغيرات في قيمة العقود اآلجلة
بشلك يومي.

 .3اتفاقيات األسعار اآلجلة

وهي عبارة عن عقود بأســعار عموالت خاصة يتم التفاوض عليها بصورة منفردة وتنص على أن ُيســدد الفرق بين ســعر العمولة الخاصة
نقدا ،وذلك عن المبلغ االســمي المحدد وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها.
المتعاقد عليها وســعر الســوق في تاريخ مستقبلي محدد
ً
ُ
ُ
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(تتمة)

 .11المشتقات ( -تتمة)
 .4الخيارات

(مصدر الخيار) الحق ،وليس االلتزام ،للمشــتري (المكتتب بالخيار) ،وليس االلتزام،
وهــي عبــارة عن اتفاقيات تعاقدية ،يمنح بموجبها البائع ُ
لبيع أو شــراء في تاريخ مســتقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك بمبلغ محدد من العملة أو
سلفا.
الســلع أو أداة مالية بسعر محدد
ً

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020
 .11المشتقات ( -تتمة)
فيما يلي ،ملخص لألدوات المالية المشــتقة كما في  31ديســمبر  2021و :2020

المبالغ االســمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق
 2021بآالف الرياالت السعودية

ب) األدوات الماليــة المشــتقة إما أن تكون ُمقتناة ألغــراض المتاجرة أو ُمقتناة ألغراض التحوط من المخاطر كما هو موضح أدناه:

المقتناة ألغراض المتاجرة
 .1المشتقات ُ

تتعلق معظم المشــتقات المقتناة للبنك ألغراض المتاجرة بالمبيعات وأخذ المراكز والمراجحة بأســعار الصرف .تتعلق المبيعات بطرح
ُ
المنتجــات لعمــاء وبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمســتقبلية .ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز
الســوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األســعار أو المعدالت أو المؤشــرات .وتتعلق المراجحة على تحديد ،مع توقع
الربح من فروق األســعار ،بين األسواق أو المنتجات.

المقتناة ألغراض التحوط من المخاطر
 .2المشــتقات ُ

ـاماًل لقياس وإدارة المخاطر .إن عملية إدارة المخاطر تتضمن المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أســعار
يتبع البنك
ً
نظاما شـ ً
الصرف األجنبي وأســعار العموالت الخاصة ضمن المســتويات المقبولة والتي يقررها مجلس اإلدارة بناء على التعليمات الصادرة عن البنك
ً
المركزي السعودي.
وقــد وضع مجلس اإلدارة مســتويات معينة لمخاطر العمالت وذلــك بوضع حدود للتعامل مع األطراف األخرى ولمخاطر مراكز العمالت.
وتســتخدم اســتراتيجيات التحوط من المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة .كما
راقب مراكز العمالت بشــل منتظم ُ
ُت َ
حدود للفجوات في أســعار العموالت للفترات المقررة.
معينا لمخاطر أســعار العموالت الخاصة وذلك بوضع
وضع مجلس اإلدارة مســتوى
ٍ
ً
وتســتخدم اســتراتيجيات التحوط من المخاطر في التحكم
يتم
دوريا مراجعة الفجوات بين أســعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات ُ
ً
بالفجوة بين أســعار العموالت الخاصة ضمن الحدود المقررة.
وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته ،يســتخدم البنك المشــتقات ألغراض التحوط من المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أســعار العمالت
والعمــوالت الخاصــة .ويتم ذلك عادة من خالل التحوط من مخاطر معامالت محددة .يســتخدم البنك عقود الصرف األجنبي اآلجلة في
التحوط من مخاطر عمالت محددة ولتطبيق اســتراتجيات تحوط مختلفة .كما يســتخدم البنك مقايضات أســعار العموالت الخاصة للتحوط من
مخاطر محددة ناشــئة عن التعرض لمخاطر أسعارعموالت خاصة ثابتة.
ج) تلخص الجداول أدناه ،القيمة العادلة الموجبة والســالبة لألدوات المالية المشــتقة مع تحليل بالمبالغ االســمية للفترة المتبقية حتى تاريخ
ـرا على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة ،ال تعكس بالضرورة
االســتحقاق والمعدل الشــهري .إن المبالغ االسمية ،التي ُتعتبر مؤشـ ً
مبالغ التدفقات النقدية المســتقبلية المتعلقة بها وبالتالي ،فإن إجمالي المبالغ االســمية ال تعكس مخاطر االئتمان وال مخاطر الســوق
التــي يتعــرض لها البنك ،حيث تكون في العادة مخاطر االئتمان محددة بالقيمة العادلة الموجية لتلك المشــتقات.

(تتمة)

ُمقتناة ألغراض المتاجرة:
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
مقايضات أسعار العموالت

خيارات أسعار العموالت

ُمقتناة ألغراض التحوط من
مخاطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار العموالت

القيمة
العادلة
الموجبة

القيمة
العادلة
السالبة

الـمـبالـغ
االســمية

خالل 3
أشهر

4,148

2,837

2,606,683

- 1,010,353

138,503
190,441

137,702
190,434

8,478,876
7,747,058

837,925
-

 12-3شهر

950,500

 1-5سنوات

أكثر من
 5سنوات

المعدل
الشهري

1,596,330

-

2,247,307

2,005,522

5,200,000 1,046,560

-

686,300

12,116,598

187,750

167,277

()787,126

-

-

خيار بيع شركة زميلة
(إيضاح 11هـ)

500,369

230,147

30,949,215

13,743,432 3,855,785 2,036,028

163,602

-

-

-

اإلجمالي (إيضاح 32م)

663,971

230,147

30,949,215

13,743,432 3,855,785 2,036,028

ُمقتناة ألغراض المتاجرة:
عقود الصرف األجنبي اآلجلة

10,941

8,532

هوامش السيولة النقدية
للملحق وإمير

اإلجمالي الفرعي

4,941,580 1,858,725
-

-

-

-

4,684,929
1,500,498

13,469,731
7,747,058

5,128,543

7,252,932

-

-

11,313,970

30,717,028

-

-

11,313,970

30,717,028

المبالغ االســمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق
 2020بآالف الرياالت السعودية

مقايضات أسعار العموالت

خيارات أسعار العموالت

ُمقتناة ألغراض التحوط من
مخاطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار العموالت

هوامش السيولة النقدية
للملحق وإمير

اإلجمالي الفرعي

خيار بيع شركة زميلة
(إيضاح 11هـ)

اإلجمالي (إيضاح 32م)

141,671
290,517

145,704
290,509

3,314,241

816,722

856,772

1,640,747

-

9,065,419

-

-

7,566,160

1,499,259

7,590,244

-

1,301,327

238,645

(- )1,416,610

13,213,691
9,065,419

37,519

562,785

5,406,488

6,717,880

7,115,065

-

-

-

-

-

681,774

329,462

32,694,576

954,241

16,470,325 2,643,557

12,626,453

32,446,710

336,575

-

-

-

-

-

-

32,694,576

954,241

16,470,325 2,643,557

12,626,453

32,446,710

329,462 1,018,349

12,724,672

100,000

1,856,930 1,224,000

4,409,314

3,052,535

-

د) كجزء من إدارة المشــتقات المالية ،أبرم البنك اتفاقية رئيســية متوافقة مع توجيهات االتحاد العالمي للمبادالت والمشــتقات المالية.
وفقا لهذه االتفاقية ،فقد تم توحيد بنود وشــروط منتجات المشــتقات المالية المشــتراة أو المباعة بواسطة المجموعة .وكجزء من تلك
ً
ُ
ُ
االتفاقية تم توقيع ملحق دعم االئتمان (الملحق) .يســمح ذلك الملحق للمجموعة أن تحصل على تســعير محســن عن طريق تبادل المبالغ
ـوقيا كضمان نقدي وذلك لصالح البنك أو الطرف اآلخر.
المعرفة سـ ً
ّ
بالنســبة لمقايضات أســعار العمولة التي تم إبرامها مع األطراف األخرى األوروبية ،يلتزم البنك واألطراف األخرى األوروبية بتنظيمات البنية
التحتية للســوق األوروبية (إمير) .إمير هو مجموعة من التشــريعات األوروبية للمخالصة المركزية والتنظيم للمشــتقات المتداولة خارج
الســوق .تتضمن األنظمة متطلبات اإلبالغ عن عقود المشــتقات وتنفيذ معايير إدارة المخاطر ،وتضع قواعد مشــتركة لألطراف المقابلة
وفقا لذلك ،يتم تداول جميع عقود المشــتقات المعيارية هذه في البورصات ويتم تســويتها من خالل
المركزية والمســتودعات التجارية.
ً
طــرف مركــزي مقابل من خالل ترتيبات المعاوضة وتبادل النقد للحد من مخاطر ائتمان الطرف اآلخر ومخاطر الســيولة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

(تتمة)

 .11المشتقات ( -تتمة)

 .11المشتقات ( -تتمة)

بلغت المبالغ المحتفظ بها للملحق وإمير بواســطة األطراف األخرى كضمان نقدي لصالح البنك  954.4مليون ريال ســعودي كما في 31
ُ
ديســمبر  1.655 :2020( 2021مليون ريال سعودي) .تشمل هوامش الســيولة النقدية إلمير مدفوعات الهامش األولي المقدمة
لألطراف األخرى.

ز) فيما يلي ،المبالغ المتعلقة بالبنود المصنفة كتحوط كما في  31ديســمبر  2021و :2020
ُ
 2021بآالف الرياالت السعودية

يتم معاوضة/مقابلة القيم العادلة للمشــتقات الموجبة والســالبة بما في ذلك هوامش الســيولة النقدية للملحق وإمير عندما يكون
صاف  ،أو لالعتراف
هنالك حق قانوني قابل للتنفيذ في ســداد المبالغ المعترف بها وعندما تنوي المجموعة التســوية على أســاس
ٍ
بالموجودات و تســوية المطلوبات في الوقت نفسه .انظر إيضاح 32م.
هـ) لدى البنك خيار بيع ناشــىء من الدخول في اتفاقية رئيســية قائمة مع شــركة زميلة ،يتم تضمين القيمة المقدرة منها في إيضاح 11ج.
ُتعطي شــروط االتفاقية البنك الخيار في البيع كما ُتعطي الطرف اآلخر الخيار في الشــراء والذي يمكن ممارســته على مدى مدة اتفاقية
الشــراكة .يقوم البنك فقط بتقييم خيار البيع المذكور ،حيث ُيعتبر خيار الشــراء أقل من قيمة التنفيذُ .يعطي خيار البيع ،في حال تم تنفيذه،
ـبقا
البنك الحق في اســتالم دفعة مقابل حصته في الشــركة الزميلة بعد عام واحد من ذلك الخيار ،وذلك
بناء على صيغ متفق عليها مسـ ً
ً
ضمن االتفاقية.
و) يلخــص الجــدول أدناه لكاً من التحوط من مخاطر القيمة العادلة ومحافظ التحوط العائدين للبنك كما في  31ديســمبر  2021و ،2020
ويتضمــن هــذا الجــدول وصف للبنود المتحوط من مخاطرها و القيم العادلة لتلــك البنود ،و طبيعة المخاطر التي تم التحوط منها و أدوات
التحوط والقيمة العادلة لتلك األدوات.

استثمارات بسعر
عمولة ثابت

القيمة
الدفترية

تعديالت مجمع المبلغ
المتحوط بالقيمة العادلة
في بند التحوط المشمول
بالقيمة الدفترية

البند في قائمة
المركز المالي
الموحدة والمتضمن
لبند التحوط

البند في قائمة المركز
المالي الموحدة
والمتضمن لبند التحوط

13,002,014

614,526

االستثمارات  -سندات
الدين

القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

 2020بآالف الرياالت السعودية

استثمارات بسعر
عمولة ثابت

القيمة
الدفترية

تعديالت مجمع المبلغ
المتحوط بالقيمة العادلة
في بند التحوط المشمول
بالقيمة الدفترية

البند في قائمة
المركز المالي
الموحدة والمتضمن
لبند التحوط

البند في قائمة المركز
المالي الموحدة
والمتضمن لبند التحوط

14,021,756

1,234,538

االستثمارات  -سندات
الدين

القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

 2021بآالف الرياالت السعودية
بنود التحوط

استثمارات بسعر عمولة ثابت

أدوات التحوط

القيمة
العادلة
الحالية

القيمة
العادلة في
بداية التحوط

المخاطر
المتحوط
ُ
منها

األداة
المستخدمة

13,002,014

12,729,581

مخاطر القيمة
العادلة

مقايضات أسعار
العموالت

القيمة
العادلة
الموجبة

القيمة
العادلة
السالبة

-

686,300

 .12أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي

أ) يتكون بند األرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي كما في  31ديســمبر  2021و  2020مما يلي:

حسابات جارية

 2020بآالف الرياالت السعودية
بنود التحوط

استثمارات بسعر عمولة ثابت

القيمة
العادلة
الحالية

القيمة
العادلة في
بداية التحوط

المخاطر
المتحوط
ُ
منها

األداة
المستخدمة

14,021,756

12,858,102

خاطر القيمة
العادلة

مقايضات أسعار
العموالت

القيمة
العادلة
الموجبة

القيمة
العادلة
السالبة

-

1,301,327

7,162

8,758

اتفاقيات إعادة الشراء (إيضاح 12ب)

13,385,749

12,502,627

ودائع من البنك المركزي الســعودي  ،صافي (إيضاح 12ج)

6,166,655

5,777,407

ودائع أسواق المال

أدوات التحوط

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمـالـي

2,233,042

21,792,608

1,784,292

20,073,084

بلغ صافي الخســائر المســجلة خالل الســنة من أدوات التحوط من مخاطر القيمة العادلة  620.0مليون ريال سعودي ( :2020خسائر بقيمة
ُ
 686.2مليون ريال سعودي) .بلغ صافي الماكسب من بنـــود التحوط العائـــدة لمخاطر التحوط مبلغ  620.0مليون ريال سعـــودي (:2020
تقريبا (:2020
ماكســب بقيمة  686.2مليون ريال ســعودي) .وبلغ صافي القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات  433.8مليون ريال سعودي
ً
تقريبا ( )%68 :2020من القيمة العادلة الموجبة
 688.8مليون ريال ســعودي صافي قيمة عادلة موجبة) .اكن تركز ما نســبته %79
ً
للمشــتقات الخاصة بالبنك مع مؤسســات مالية ،بينما اكن تركز  )%27 :2020( %21من القيمة العادلة الموجبة مع طرف واحد من
األطراف األخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .يتم التعامل بالمشــتقات في قطاع الخزينة لدى البنك بشــل رئيســي.
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 .12أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي ( -تتمة)

 .13ودائع العمالء ( -تتمة)

ب) ســندات الدين المرهونة تحت عقود إعادة الشــراء مع البنوك األخرى تتضمن ســندات شراكت وسندات بنوك وسندات غير حكومية .تبلغ
القيمة العادلة للموجودات المرهونة كضمانات مع المؤوسســات المالية واألرصدة ذات الصلة من اتفاقيات إعادة الشــراء كما في 31
ديسمبر  2021و  2020مما يلي:

ب) تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية (بما يعادلها بالريال السعودي) كما في  31ديسمبر  2021و  ،2020تفاصيلها اكآلتي:

 2021بآالف الرياالت السعودية

سندات الدين

 2020بآالف الرياالت الســعودية

الموجودات
المرهونة

اتفاقيات
إعادة الشراء

الموجودات
المرهونة

اتفاقيات
إعادة الشراء

14,014,045

13,385,749

13,521,333

12,502,627

سنة االستحقاق

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2021

-

2023

525,340

2024
2025

الودائع غير المخصومة من البنك المركزي الســعودي

ناقصا :الخصم غير المطفأ
ً
الودائع من البنك المركزي الســعودي  ،صافي

2020
بآالف الرياالت
السعودية
2,322,722

2,500,000

-

624,660

524,660

2,810,069

525,340
2,810,069

6,460,069

6,182,791

6,166,655

5,777,407

()293,414

()405,384

 .13ودائع العمالء

أ) يتكون بند ودائع العمالء كما في  31ديســمبر  2021و  2020مما يلي:
2021
بآالف الرياالت
السعودية
16,211,360

21,986,528

25,145,207

24,548,254

مجموع الودائع بعموالت خاصة محملة

27,292,451

25,589,616

ودائع أخرى

2,270,468

2,068,763

الودائع ألجل التقليدية

8,933,847

ودائع ادخار

2,147,244

ودائع ألجل

ودائع تحت الطلب

ودائع العمالء

ألجل

أخرى

31,951,963

61,514,882

2,561,726

1,041,362

32,485,210

60,143,589

تشتمل ودائع أخرى على مبالغ قدرها  650.8مليون ريـــال سعودي ( 573.7 :2020مليون ريـــال سعودي) كضمانات ُمحتجزة
مقابل االلتزامات غير القابلة للنقض.

6,052,631

4,573,433

77,472

9,782,766

846,120
70,371

8,107,056

 .14قروض ألجل

قام البنك بتاريخ  19يونيو  2016بإبرام اتفاقية قرض متوســط األجل مدته خمس ســنوات بمبلغ  1.0مليار ريال ســعودي ألغراض التشغيل
العام .تم اســتخدام القرض بالاكمل وتم ســداده في  19يونيو  .2021قام البنك بتاريخ  26ســبتمبر  2017بإبرام اتفاقية قرض متوسط
األجل آخر مدته خمس ســنوات بمبلغ  1.0مليار ريال ســعودي ألغراض التشــغيل العام .تم استخدام القرض بالاكمل في  4أكتوبر  2017واكن
السداد في  26مايو .2021
وفقا لشروط وأحاكم
مبكرا عن موعده وذلك
تخضع القروض لعمولة بمعدالت متغيرة على أســاس الســوق .ويحق للبنك ســداد لك قرض
ً
ً
اتفاقية التســهيالت للك قرض .تشــمل اتفاقيات التسهيالت أعاله على شــروط تتطلب المحافظة على نسب مالية معينة باإلضافة إلى
شــروط أخــرى والتي التزم البنك بها بالاكمل .لم يكن على البنك أي حــاالت تعثر فيما يتعلق بأصل أو عمولة تلك القروض.

 .15مطلوبات أخرى

أ) يتكون بند المطلوبات األخرى كما في  31ديســمبر  2021و  2020مما يلي:

التزامات تسوية الزاكة ،صافي
2020
بآالف الرياالت
السعودية

ودائع مرابحة السلع

ادخار

2,148,005

2,617,132

1,504,658

اإلجمـالـي

ج) الودائع من البنك المركزي الســعودي  ،صافي تتكون مما يلي:

2022

تحت الطلب

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

التزامات اإليجار
زاكة مستحقة

دخل منحة حكومية مؤجل

مخصص خســائر االئتمان لعقود الضمان المالي

ماكفآت نهاية الخدمة للموظفين

رواتب و منافع موظفين مستحقة

إيضاحات

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

27هـ

235,262

346,637

236,161

250,799

15ج
41

15ب
37أ

مطلوبات خاصة بالعمالء
مصاريف مستحقة

مخصص الدعاوى القانونية

دخل أتعاب مؤجل
أخرى

اإلجمالي

231,890
54,745

214,352

204,131

210,554

242,278

166,728

193,747
69,675

20أ

254,784

202,444
116,538

164,775

102,189

10,763

8,485

49,000
56,496

1,748,923

49,000
78,685

2,001,195

تتضمن ودائع العمالء أعاله ودائع متوافقة مع الشــريعة وودائع تحت الطلب بإجمالي  48.1مليار ريال ســعودي
( 54.4 :2020مليار ريال سعودي).
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للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

(تتمة)

 .15مطلوبات أخرى ( -تتمة)
 .18توزيعات األرباح

ب) الحركة في مخصص خســائر االئتمان لعقود الضمان المالي للســنتين المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و  2020كما يلي:
2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

األرصدة في بداية السنة

210,554

217,397

األرصدة في نهاية السنة (إيضاح 15أ)

204,131

210,554

مخصص خسائر االئتمان

()6,843

()6,423

خالل عام  ،2021اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية قدرها  270.0مليون ريال ســعودي تعادل  0.4ريال ســعودي للك ســهم الى
 675مليون ســهم مؤهل .تمت الموافقة على التوزيعات النقدية المقترحة من قبل مســاهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير
اعتبارا من  2مايو .2021
العادية الذي عقد في  21أبريل  .2021وســيتم دفع التوزيعات إلى مســاهمي البنك
ً

 .19توزيعات األرباح المقترحة وأسهم المنحة

خالل الربع الرابع من عام  ،2021اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية قدرها  525مليون ريال ســعودي تعادل  0.7ريال ســعودي
للك ســهم .كما اقترح مجلس الإلدارة زيادة رأس المال عن طريق إصدار أســهم منحة لمســاهمي البنك بمنح سهم واحد مقابل لك ثالثة
أســهم .ســتكون الزيادة المقترحة في رأس المال من خالل الرسملة من االحتياطي النظامي.
تمت الموافقة على التوزيعات النقدية المقترحة ومنحة االســهم من قبل مســاهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي
عقد في  1فبراير .2022

ج) ملخص الســتحقاق التزامات عقود اإليجار التعاقدية غير المخصومة كما يلي:

أقل من سنة

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

45,189

21,154

113,421

108,847

من سنة إلى خمس سنوات

98,759

إجمالــي التزامات عقود اإليجار غير المخصومة

257,369

220,130

381,458

331,295

أكثر من خمس سنوات

ـدا مبالغ لبعض خيارات التمديد بصورة معقولة
زائـ ً

124,089

إجمالي التزامات عقود اإليجار (إيضاح 15أ)

231,890

التزامات عقود اإليجار غير المخصومة

90,129

111,165

 .20التعهــدات وااللتزامات المحتملة وعقود الضمان المالي
أ) الدعاوى القضائية

بتاريخ  31ديســمبر  ،2021اكنت هناك  488دعوى قضائية ُمقامة ضد المجموعة ( .)188 :2020لم ُيجنب أي مخصص لقاء الدعاوى التي
نصح المستشــارين القانونيين بشــأنها كونه من غيرالمتوقع تسببها في تكبد خســائر جوهرية .ومع ذلك فقد تم تجنيب مخصصات لبعض
الدعــاوى القانونيــة ،بناء على النصيحة المهنية والتي تتوقع اإلدارة بــأن تكون نتائجها في غير مصلحة المجموعة.
ً
الحركــة فــي مخصــص هذه الدعاوى القانونية ،والمدرجة في مطلوبات أخرى ،للســنتين المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و 2020
كما يلي:

254,784
2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

األرصدة في بداية السنة

49,000

73,528

األرصدة في نهاية السنة (إيضاح 15أ)

49,000

49,000

 .16رأس المال

يتكون رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالاكمل كما في  31ديســمبر  2021من  750مليون ســهم ،قيمــــة لك سهم 10
ريال ســعودي ( 750 :2020مليون ســهم قيمة لك سهم  10ريال ســعودي) .ملخص رأس مال البنك ونسب ملكية رأس المال كما في 31
ديســمبر  2021و  2020كما يلي (بماليين الرياالت السعودية):
2021
المساهمون السعوديين

أسهم خزينة (إيضاح )39

2020

المبلغ

%

المبلغ

%

7,500.0

100.0

6,750.0

90.0

7,500.0

100.0

7,500.0

100.0

-

-

750.0

 .17االحتياطي النظامي

10.0

يقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية الســعودية والنظام األساســي للبنك ،تحويل ما ال يقل عن  %25من صافي دخل الســنة
إلى االحتياطي النظامي إلى أن يســاوي رصيد هذا االحتياطي رأس المال المدفوع .وعليه ،تم تحويل  266مليون ريـــال ســعودي من صافي
حاليا ،هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
الدخل لعام  245 :2020( 2021مليون ريـــال سعودي من صافي الدخل).
ً
إيضاح رقم  19يوضح الزيادة المقترحة في رأس المال عن طريق إصدار أســهم منحة من خالل الرســملة من االحتياطي النظامي.

184

المستخدم خالل السنة

-

()24,528

ب) االلتزامات الرأسمالية

بلغت االلتزامات الرأسمالية لدى المجموعة كما في  31ديسمبر  2021مبلغ  194.2مليون ريـــال سعودي ( 203.6 :2020مليون ريـــال
ســعودي) للممتلاكت والمعدات وموجودات تقنية المعلومات غير الملموسة.

ج) التعهــدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

تقوم المجموعة بالدخول في بعض التســهيالت المتعلقــة باالئتمان لضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها.
إن خطابــات الضمــان واالعتمادات المســتندية والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل المجموعة بالســداد في حالة عدم تمكن
العميــل مــن الوفاء بالتزاماته تجــاه الطرف الثالث تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها القروض والســلف .أما المتطلبات النقدية
كثيرا عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع المجموعة قيام الطرف الثالث بســحب
بموجــب خطابــات الضمان واالعتمادات المســتندية فتقل
ً
األموال بموجب االتفاقية.
إن االعتمادات المســتندية والتي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من المجموعة  ،نيابة عن العميل ،تســمح للطرف الثالث بســحب األموال وفق
غالبا ما تحمل مخاطر أقل.
عادة بالبضاعة التــي تخصها ،وبالتالي فإنها
وأحاكم محددة ،مضمونة
ـروط
ٍ
شـ ٍ
ً
ً
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

(تتمة)

 .20التعهدات وااللتزامات المحتملة وعقود الضمان المالي ( -تتمة)

 .20التعهدات وااللتزامات المحتملة وعقود الضمان المالي ( -تتمة)

تمثل القبوالت تعهدات المجموعة لســداد الكمبياالت المســحوبة من قبل العمالء .تتوقع المجموعة أن يتم تقديم معظم القبوالت قبل
سدادها من قبل العمالء.

 )2فيما يلي ،تحليل للتعهدات وااللتزامات المحتملة حســب األطراف األخرى كما في  31ديســمبر  2021و :2020

تمثل االلتزامات لمنح االئتمان الجزء غير المســتخدم من االئتمان الممنوح بشــل رئيســي على قروض وسلف و ضمانات واعتمادات مستندية.
وفيمــا يتعلــق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان ،فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخســارة بمبلغ يعادل إجمالي
االلتزامات غير المســتخدمة .إال أن مبلغ الخســارة المحتملة ُيتوقع أن يكون أقل بكثير من إجمالي االلتزام غير المســتخدم ألن معظم االلتزامات
لمنح االئتمــان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة.

2021
بآالف الرياالت
السعودية
مؤسسات حكومية وشبه حكومية

257,201

إن إجمالــي االلتزامــات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المســتقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات يتم إنهاؤها أو
تنتهي بدون تقديم التمويل المطلوب.

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

437,124

 )1فيما يلي تحليل باالســتحقاقات التعاقدية لتعهدات المجموعــة المتعلقة باالئتمان وااللتزامات المحتملة كما
في  31ديسمبر  2021و :2020

اإلجمالي

12,714,932

خـــالل
 3أشهر

12-3
شهر

اعتمادات مستندية

1,523,150

951,786

قبوالت العمالء

472,032

246,112

خطابات ضمان

إجمالي عقود الضمان المالي

التزامــات لمنح االئتمان غير قابلة لإللغاء

التعهــدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان

2,220,918

5-1
سنوات
7,593

-

اإلجمالي
2,482,529

5,059,083

1,960,704

22,252

4,216,100

6,256,981

1,968,297

22,252

12,463,630

4,216,100

6,410,419

2,043,721

44,692

-

153,438

-

75,424

22,440

251,302

12,714,932

2021
بآالف الرياالت
السعودية
دخل العموالت الخاصة:
قروض وسلف
االستثمارات

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى

خـــالل
 3أشهر

12-3
شهر

5-1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

اعتمادات مستندية

1,121,654

1,304,223

3,752

-

2,429,629

مصاريف العموالت الخاصة:

قبوالت العمالء

458,536

193,543

-

652,079

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

خطابات ضمان

إجمالي عقود الضمان المالي

التزامــات لمنح االئتمان غير قابلة لإللغاء

التعهــدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان

اإلجمالي

2,151,579

51,746

8,926,422

ودائع العمالء

3,685,786

6,115,267

2,155,331

51,746

12,008,130

قروض ألجل

3,685,786

6,115,267

2,530,769

91,986

12,423,808

التزامات تسوية الزاكة

-

-

375,438

-

40,240

188,153

12,423,808

 .21دخل ومصاريف العموالت الخاصة

اإلجمالي

2,105,596

574,570

يتكون بند الدخل ومصاريف العموالت الخاصة للســنتين المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و  2020مما يلي:

718,144

 2020بآالف الرياالت السعودية

4,617,501

11,493,607

يوفر اإليضــاح  27معلومات حول الموقف الحالي للمجموعة بخصوص الزاكة.

9,262,957

-

أخرى

213,334

167,478

د) الزاكة

 2021بآالف الرياالت السعودية
أكثر من
 5سنوات

شراكت

11,807,273

2020
بآالف الرياالت
السعودية

415,678

في اإليضاح 15ب ،ملخص للحركة في مخصص خســائر االئتمان لعقود الضمان المالي.

التزامات عقود اإليجار
اإلجمالي

2020
بآالف الرياالت
السعودية

2,158,353

2,496,979

20,291

43,921

634,000

721,076

2,812,644

3,261,976

222,824

544,755

16,725

47,329

185,489
15,196
12,696

452,930

314,094
17,236
16,908

940,322

بلــغ الجزء غير المســتخدم من االلتزامات ،والتي يمكــن إلغاؤها في أي وقت من قبل المجموعة ،والقائمة كما في
 31ديسمبر  2021ما مجموعه  23.2مليار ريـــال سعودي ( 23.7 :2020مليار ريـــال سعودي).
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(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .22دخل أتعاب خدمات بنكية ،صافي

 .25التعويضات والممارســات والحوكمة الخاصة بها

يتكون بند دخل أتعاب الخدمات البنكية ،صافي للســنتين المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و  2020مما يلي:
2021
بآالف الرياالت
السعودية
دخل األتعاب:

تداول األسهم و إدارة الصناديق

192,219

تمويل شراكت وأفراد

58,671

إجمالي دخل األتعاب

530,936

عمليات تمويل تجاري
خدمات بنكية أخرى

مصاريف األتعاب:
خدمات الحفظ

خدمات بنكية أخرى

إجمالي مصاريف األتعاب

دخل أتعاب خدمات بنكية ،صافي

104,334
175,712

79,287

117,878

197,165
333,771

2020
بآالف الرياالت
السعودية

27,963

122,810
464,943
73,410
88,136

161,546
303,397

موظفــون عاملون في مهام تنطوي على مخاطر
موظفون عاملون في مهام الرقابة

موظفون آخرون

موظفون خارجيون
اإلجمالي

نقدية

أسهم

اإلجمالي

19

35,795

19,908

-

19,908

93

52,162

12,900

-

12,900

عدد
الموظفين

91

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

-

14

-

74,106

74,106

2020
بآالف الرياالت
السعودية
()24

8,580

42,539

-

1,277

272,761

31,927

-

1,558

421,679

75,612

-

78

2,297

18,422
89,000

-

8,580

31,927
2,297

75,612

176,703

إجمالي الرواتب ومافي حكمها

2021
بآالف الرياالت
السعودية
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مــدراء تنفيذيون لوظائف تتطلب عدم ممانعة
البنك المركزي السعودي

التعويضات المتغيرة المدفوعة

التعويضات
الثابتة
المدفوعة

منافــع موظفين أخرى ومصاريف متعلقة بها

يتكون بند ماكســب من اســتبعاد ســندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،صافي للسنتين المنتهيتين
في  31ديســمبر  2021و  2020مما يلي:

اإلجمالي

الفئة

تعويضات متغيرة مستحقة

 .24ماكســب من استبعاد ســندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خالل بنود الدخل
الشامل األخرى ،صافي

خســائر من بيع ســندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

 2021بآالف الرياالت السعودية

103,680

 .23توزيعات أرباح

ماكســب من بيع ســندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

وفقا لتعريف قواعد ســاما بخصوص ممارســات
وفقا لتعليمات ســاما ،فإن الجدول أدناه يلخص الفئات المختلفة لموظفي المجموعة
أ)
ً
ً
أيضا،
تعويضــات الموظفيــن والذي يتضمن إجمالي المبالغ الثابتة والمتغيرة للتعويضــات المدفوعة و طريقة تلك الدفعات ،والتي تتضمن ً
التعويضات المتغيرة واألخرى المســتحقة ومنافع الموظفين األخرى والمصاريف المتعلقة بها والمتكبدة خالل الســنتين المنتهيتين في 31
ديسمبر  2021و .2020

210,490

يتكون بند توزيعات أرباح للســنتين المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و 2020مما يلي:

توزيعات األرباح المســتلمة من استثمارات أسهم والمدرج قيمتها العادلة
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

(تتمة)

687,382
 2020بآالف الرياالت السعودية
التعويضات المتغيرة المدفوعة

التعويضات
الثابتة
المدفوعة

نقدية

أسهم

اإلجمالي

20

34,724

15,736

-

15,736

موظفــون عاملون في مهام تنطوي على مخاطر

94

53,323

12,603

-

12,603

موظفون آخرون

1,240

271,186

29,681

-

29,681

1,493

415,705

68,074

-

الفئة
مــدراء تنفيذيون لوظائف تتطلب عدم ممانعة
البنك المركزي السعودي
موظفون عاملون في مهام الرقابة
موظفون خارجيون
اإلجمالي

تعويضات متغيرة مستحقة

منافــع موظفين أخرى ومصاريف متعلقة بها
إجمالي الرواتب ومافي حكمها

عدد
الموظفين

83
56

45,205
11,267
83,000

8,711
1,343

-

8,711
1,343

68,074

173,331

672,036

104,500

104,476
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 .25التعويضات والممارســات والحوكمة الخاصة بها ( -تتمة)
ب) قام مجلس إدارة البنك بتأســيس لجنة الترشــيحات و الماكفآت (اللجنة) والتي تتكون من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة .تعتبر اللجنة
مســؤولة بشــل أساسي عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بالترشــيح لعضوية المجلس والمناصب التنفيذية المهمة وذلك التزاما بإرشادات
الئحة حوكمة الشــراكت الخاصة بالبنك ،وإكمال المراجعة الســنوية للمهارات الواجب توفرها واســتقاللية عضوية مجلس إدارة البنك ،ومراجعة
تكوين مجلس اإلدارة ،ووضع سياســات لماكفآت وتعويضات مجلــس اإلدارة ،ومراقبة تصميم نظام تعويضات موظفي البنك.
كذلك فإن اللجنة ُتعتبر مســؤولة عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص اعتماد سياســة التعويضات للبنك وأية تعديالت على تلك
أيضا مسؤولة
وتعتبر اللجنة ً
السياســة ،وذلك للتأكد من أن تلك السياســات متوافقة مع إرشادات ســاما ومبادئ مجلس االستقرار الماليُ ،
عــن المراجعة الدورية لسياســة التعويضات والماكفآت للبنك وتقييم طرق دفــع التعويضات ،وتحديد عالوات األداء لموظفي البنك بناء على
ً
ربح البنك المعدل على أســاس المخاطر.
الفعالين والواعدين .يقوم الموظفون باالشــتراك
ُصممت سياســة الماكفآت والتعويضات للبنك لجذب والحفاظ على وتحفيز الموظفين
َ
فــي العديــد من برامج التعويضات المتغيرة .تتوقف مراجعات تقرير تعويضات الدفــع الثابت والمتغير على تحقيق البنك ألهدافه والتي
يتم مراقبتها وقياســها بواســطة نظام قوي لتحليل أداء اإلدارة .إن منح الماكفآت المتغيرة ،يعتمد بشــل متحفظ على تحقيق مجموعة
ـل عام .يضمن تحقيق أعلى لألهداف تصنيف أداءٍ أعلى وبالتالي ماكفآت متغيرة
من األهداف ومســتوى تحقيقها وعلى أداء البنك بشـ ٍ
أعلــىُ .يســتخدم مبدأ بطاقة تقييم األداء بحيث يتم تصنيف األهــداف إلى أربع فئات :أهداف مالية و أهداف خاصة بالعميل و أهداف خاصة
باإلجراءات وأهداف خاصة بالعاملين.
يتــم اســتخدام نماذج مالية وغير مالية لقياس األداء مقارنة باألهداف ،تتضمن تلــك النماذج :الربحية ،و مراقبة النفقات ،ورضاء العميل،
و تطوير وارتباط الموظف ،و تنويع القوة العاملة ،واســتمرارية ممارســات العمل و إرشــادات اإلقراض ،وإجراءات الرقابة الداخلية ،وااللتزام
الفعالة للحفاظ على أســاس تشــغيل قوي وآمن .تم تطبيق إطار سياســة
باللوائح ،وأنظمة تنفيذ األعمال .يتم التركيز على إدارة المخاطر
ّ
ـيا لاكفة القرارات الخاصة بالماكفآت بما في ذلك القائمة على أســاس متغير.
أمرا أساسـ ً
إرشــادات المخاطر والتي ُيعتبر االلتزام بها ً
باإلضافة إلى ماســبق ،فإنه يتم تشــجيع موظفي البنك المشــاركة في مدخرات حصة الموظفين وخطط الحوافز .ترتبط الماكفآت المتغيرة
وفقا لذلك  ،بالنســبة لبعض
بخلــق القيمــة طويلة األجل وآفاق المخاطر .كما أنه يعتمد على معايير األداء الفردي وقطاع األعمال والبنك.
ً
الماكفآت المتغيرة  ،يتم تأجيل جزء من الحوافز المكتســبة لبرنامج ماكفآت األداء الســنوي بالتوازي مع تحقق المخاطر طويلة األجل .يعتمد
المنح على آليات التخصيص السابقة.
كما تقوم الشــراكت التابعة للبنك بتطبيق أســلوب مشــابه وذلك بتطبيق سياسات ماكفآت وتعويضات الموظفين المذكورة أعاله في إطار
معقول إلدارة المخاطر.
اكن المبلغ اإلجمالي للتعويضات المدفوعة لإلدارة التنفيذية للســنة المنتهية في  31ديســمبر  2021ما قيمته  50.9مليون ريال ســعودي
( 50.5 :2020مليون ريال ســعودي) وبلغت مزايا ما بعد الخدمة لإلدارة التنفيذية المســتحقة للســنة المنتهية في  31ديسمبر  2021ما
قيمته  3.2مليون ريال ســعودي ( 6.5 :2020مليون ريال سعودي).

 .26ربحية الســهم األساسي والمخفض للك سهم

أ) تم احتســاب ربحية الســهم األساسي والمخفض بتقســيم صافي دخل الفترة بعد تعديل تلكفة صكوك الشريحة األولى على متوسط
األســهم المصدرة والقائمة ،بعد تفعيل شــراء وإصدار  74.9مليون سهم خزينة (انظر إيضاح .)39
ُ
ب) فيما يلي ،تفاصيل ربحية الســهم األساسي والمخفض للك سهم:
2021
بآالف الرياالت
السعودية
عائد الربح للمساهمين العاديين
صافي الدخل

1,061,656

979,561

صافي دخل الفترة بعد تعديل تلكفة صكوك الشــريحة األولى

950,957

861,960

عدد األســهم القائمة في بداية السنة

675,004

675,004

المصدرة
عنصر المنحة المتضمن في أســهم الخزينة
ُ

8,803

13,501

والمخفض (بالريال السعودي)
ربحية الســهم األساسي
ُ

1.34

تلكفة صكوك الشريحة األولى

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (باآلالف)
اإلصدار المعدل ألسهم الخزينة
متوسط عدد األسهم القائمة

()110,699

25,908

709,715

()117,601

-

688,505
1.25

تم تعديل متوســط األســهم القائمة بأثر رجعي للســنة الســابقة ليعكس تأثير التغييرات في عدد األسهم بسبب عنصر المنحة المتضمن في
أســهم الخزينة المصدرة .وتم احتســابها باســتخدام معامل تعديل  1.02وهو نسبة السعر النظري لما قبل الحقوق والبالغ  17.49ريال
ُ
ســعودي للسهم وســعر إغالق  17.88ريال سعودي للسهم ،مباشرة قبل ممارسة الحقوق.

 .27الزاكة
أ) تتلخص مخصصات الزاكة للســنتين المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و  2020مما يلي:

اكن مبلــغ نهايــة الخدمة اإلجمالي المدفوع للموظفين المنتهية خدماتهم مع المجموعة للعام المنتهي في  31ديســمبر  2021مبلغ
مستفيدا (111 :2020
 26.3مليون ريال ســعودي ( 17.2 :2020مليون ريال ســعودي) .واكن عدد المســتفيدين من هذه الخدمات 101
ً
مســتفيد) .بلغت أعلى دفعة ألحد المســتفيدين خالل عام  9.9 ،2021مليون ريال ســعودي ( 1.9 :2020مليون ريال سعودي).

2021
بآالف الرياالت
السعودية
مخصصات الزاكة

المخصص  -للفترة الحالية والسابقة

239,393

2020
بآالف الرياالت
السعودية
246,201

عكس الزاكة  -فترة ســابقة (إيضاح 27ب)

()33,782

-

مخصصات الزاكة ،صافي

205,611

248,946

للشراكت التابعة ،لفترات سابقة

190

2020
بآالف الرياالت
السعودية

-

2,745
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 .27الزاكة ( -تتمة)
ب) فــي إطار برامج ومبادرات دعم البنك المركزي الســعودي ،تلقى البنك ودائع طويلــة األجل والتي ال يترتب عليها فائدة من البنك المركزي
الســعودي .تهــدف هذه الودائع إلى التعويض عن التاكليف ذات الصلة التي يتوقــع أن يتكبدها البنك بموجب برنامج البنك المركزي
وفقا للوائح الزاكة في المملكة العربية الســعودية ،يتم إدراج جميع االلتزامات طويلة األجل
الســعودي وبرامج الهيئات العامة األخرى.
ً
كمصدر أموال للزاكة لحســاب مصروف الزاكة .وبناء عليه ،تم احتســاب ودفع الزاكة على هذه الودائع طويلة األجل التي ال يترتب عليها
ً
فوائد إلى هيئة الزاكة والضريبة والجمارك للســنة المنتهية في  31ديســمبر  .2020وخالل الســنة المنتهية في  31ديسمبر ،2021
تأكيدا مــن الجهات المعنية بعدم إدراج الودائع طويلة األجل كمصدر أموال
تلقــى البنك
ً
للــزاكة مــع األخذ في االعتبار الغرض من هذه الودائع .تمت معالجة هذا التأكيــد على أنه تغيير في التقدير وقام البنك بعكس الزاكة
اإلضافية المدفوعة على الودائع طويلة األجل في قائمة الدخل الموحدة للســنة المنتهية في  31ديســمبر .2021
ج) قــام البنــك بتقديــم ملف الزاكة الخاص به لهيئة الزاكة والضريبة والجمارك ،حيث يســتحق هذا التقديم بتاريخ  30أبريل من لك عام ،وحتى
العام المنتهي في  31ديســمبر  .2020تســتند حســابات الزاكة الخاصة بالبنك وما يرتبط بها من مستحقات ومدفوعات الزاكة إلى نسب
الملكية و المذكورة في اإليضاح .16

 .28القطاعات التشغيلية

دوريا
أ) يتم تعريف القطاعات التشــغيلية على أســاس التقارير اإلدارية الداخلية الخاصة بالعناصر األساســية للمجموعة والتي يتم مراجعتها
ً
بواســطة مجلس إدارة البنك بصفته الوظيفية كمتخذ للقرار التشــغيلي وذلك ألغراض توزيع الموارد وتقييم األداء للقطاعات .يتم قياس
ـات أخرى تعمل في
األداء على أســاس ربح القطاع حيث تعتقد اإلدارة أن ذلك يعتبر المؤشــر األكثر
وضوحا لقياس نتائج القطاعات لمؤسسـ ٍ
ً
المجال نفسه.
وفقا لألحاكم والشــروط التجارية المعتادة بحســب ماتم اعتماده من اإلدارة .يتم قياس اإليرادات من
تتم التعامالت بين القطاعات التشــغيلية
ً
األطــراف الخارجية والمقدمة لمجلس اإلدارة بطريقة مماثلــة لتلك المعروضة في قائمة الدخل الموحدة .تمثل
الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشــغيلية .تمارس المجموعة نشــاطها الرئيســي في المملكة
العربية السعودية.
لم يطرأ أي تغير على طريقة قياس أو تصنيف األرباح أو الخســائر للقطاع خالل الســنة المنتهية في  31ديســمبر .2021

د) في  14مارس  ،2019أطلقت هيئة الزاكة والضريبة والجمارك قواعد (“القواعد”) لحســاب الزاكة للشــراكت العاملة في أنشــطة التمويل
وفقا لالئحة التنفيذية للــزاكة وهي قابلة للتطبيق للفترات التي تبدأ من
والمرخصــة من قبل البنك المركزي الســعودي .يتم إصدار القواعد
ً
أيضا الحد األدنى والحد األعلى ،وهو أربعة أمثال
 1يناير  .2019باإلضافة إلى تقديم أســاس جديد لحســاب وعاء الزاكة ،قدمت القواعد ً
وثمانية أمثال صافي الدخل على التوالي .يســتمر احتســاب الزاكة للمســاهمين السعوديين بنسبة  2.5٪من وعاء الزاكة ،لكنها لن تقل عن
وفقا للقواعد.
الحد األدنى ولن تتجاوز الحد األعلى المســموح به
ً

قطاع الشــراكت .قروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشــراكت الكبرى ،والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ،والمؤسسات.

قدم البنك الزاكة للســنتين المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و  2020على أســاس فهم البنك لهذه القواعد.

قطاع الخزينة واالســتثمارات .أسواق المال ،واالستثمارات وخدمات الخزينة األخرى.

هـ) في ديســمبر  ،2018اتفق البنك مع هيئة الزاكة والضريبة والجمارك على تســوية تقديرات الزاكة للســنوات من  2006إلى 2017
بمبلغ  775.5مليون ريال ســعودي .تم إدراج التزام الزاكة المخصومة بمبلغ  711.8مليون ريال ســعودي من خالل تحميلها على قائمة
الدخل الموحدة مقابل االلتزام المضاف إلى المطلوبات األخرى كما في  31ديســمبر  .2018قام البنك بدفع  155مليون ريال ســعودي و
ُ
 124مليون ريال ســعودي و  124مليون ريال ســعودي و  124مليون ريال ســعودي في  1يناير  2019و  1ديسمبر  2019و  1ديسمبر
 2020و  1ديســمبر  2021على التوالي بموجب اتفاقية التســوية .تســوية التزامات الزاكة غير المخصومة المتبقية والواجب دفعها و
صافــي الزاكة المخصومة هي كما يلي:

قطاع إدارة األصول والوســاطة .خدمات التعامل وإدارة وتقديم المشــورة والحفظ لألوراق المالية.

2021
بآالف الرياالت
السعودية
 1ديسمبر 2021

-

 1ديسمبر 2023

124,072

 1ديسمبر 2022
تسوية التزامات الزاكة غير المخصومة

ناقصا :المخصوم
ً
صافي التزامات الزاكة المخصومة

أخرى .مهام الدعم ،االئتمان االســتثنائي ووحدات اإلدارة األخرى والتحكم.
تحمل العمولة على القطاعات التشــغيلية باعتماد أســعار تحويل الموارد .تتضمن مســاهمة صافي أسعار تحويل الموارد في المعلومات
َّ
القطاعيــة أدناه صافي دخل العموالت الخاصة للك قطاع بعد أســعار تحويــل الموارد لتاكليف الموجودات وعائد المطلوبات .تتألف اكفة
إيــرادات القطاعات األخرى أعاله من عمالء خارجيين.

124,072

124,072
248,144

372,216

235,262

قطــاع التجزئة .قروض وودائع ومنتجــات ائتمانية أخرى لألفراد ذوي المالءة المالية العالية واألفراد.

2020
بآالف الرياالت
السعودية
124,072

()12,882

ب) تتكون القطاعات التشــغيلية للمجموعة مما يلي:

124,072

()25,579

346,637

كما تضمنت تســوية الزاكة مخصصات للبنك الحتســاب التزام الزاكة للســنة المنتهية في  31ديسمبر  2018باستخدام نفس المنهجية
المتفق عليها في التســوية للســنوات الســابقة .ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب الزاكة لعام  2018ﻟﻠﺰﺎﻛة وﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ تحميلها على قائمة
الدخــل الموحدة في عام  2018وتم ﺗﺴﻮﯾﺘﻬﺎ بتاريخ  30أبريل .2019
لم تتضمن تســوية الزاكة عام  .2005ومع ذلك ،قام البنك بإضافة التزامات زاكة إضافية لعام  2005بمبلغ  38.6مليون ريال ســعودي وﺗﻢ
تحميلهــا على قائمة الدخل الموحدة في  2018وتم ﺗﺴﻮﯾﺘﻬﺎ في عام .2019

192

193

البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .28القطاعات التشغيلية ( -تتمة)

 .28القطاعات التشغيلية ( -تتمة)

ج) تتكــون البيانــات القطاعية للمجموعة المقدمة لمجلس إدارة البنك من إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  31ديســمبر
 2021و  ،2020و إجمالــي دخــل العمليات ،و مصاريف العمليات وصافي دخل قبل مخصصات الزاكة للســنتين المنتهيتين في ذينك
التاريخين مما يلي:
 2021بآالف الرياالت السعودية
قطاع
التجزئة

قطاع
الشراكت

قطاع الخزينة
واالستثمارات

إجمالي الموجودات

19,373,170

37,850,491

40,964,961

صافي دخل (خسارة)
العموالت الخاصة

إجمالي المطلوبات

23,104,835

8,876,380

52,868,018

قطاع
إدارة األصول
والوساطة

أخرى

اإلجمالي

631,266

2,768,147

101,588,035

57,083

 2020بآالف الرياالت السعودية
قطاع
التجزئة

قطاع
الشراكت

قطاع الخزينة
واالستثمارات

إجمالي الموجودات

19,296,534

35,423,920

42,129,502

صافي دخل (خسارة)
العموالت الخاصة

إجمالي المطلوبات

380,244

85,286,560

صافي تحويالت أسعار تحويل
الموارد

712,960

1,227,163

406,499

26,327

()13,235

2,359,714

15,296

()556,643

550,054

-

()8,707

-

صافي العموالت بعد
تطبيق أسعار تحويل
الموارد

728,256

670,520

956,553

26,327

()21,942

2,359,714

دخل (خسارة) العمليات
األخرى

44,771

106,827

20,555

176,486

()14,868

333,771

73,990

60,731

51,554

8,167

()120,215

74,227

مصاريف عمليات مباشرة

847,017

838,078

1,028,662

210,980

()157,025

2,767,712

342,223

75,401

150,077

52,238

278,714

99,674
-

-

569,536

مخصصات خسائر االئتمان
والخسائر األخرى

138,152

164,365

230

()181

()31,500

271,066

إجمالي مصاريف العمليات

766,235

389,843

331,182

99,493

()31,500

1,555,253

الحصة في دخل الشراكت
الزميلة

صافي تحويالت أسعار تحويل
الموارد
صافي العموالت بعد
تطبيق أسعار تحويل
الموارد

دخل (خسارة) أتعاب خدمات
بنكية ،صافي
دخل (خسارة) العمليات
األخرى

إجمالي دخل (خسارة)
العمليات

مصاريف عمليات مباشرة

مصاريف عمليات غير مباشرة

مخصصات خسائر االئتمان
والخسائر األخرى
دخل (خسارة) العمليات

الدخل (الخسارة) قبل
مخصصات الزاكة
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-

714,651

448,235

697,480

111,487

()125,525

1,212,459

-

-

54,808

-

-

54,808

80,782

448,235

752,288

111,487

()125,525

1,267,267

دخل (خسارة) أتعاب خدمات
بنكية ،صافي

21,593,865

6,887,766

54,968,619

قطاع
إدارة األصول
والوساطة

أخرى

اإلجمالي

492,926

2,541,650

99,884,532

38,800

1,064,449

84,553,499

869,778

1,476,153

58,620

24,504

()107,401

2,321,654

()39,667

()549,907

601,864

-

()12,290

-

830,111
23,387

926,246
131,505

660,484
39,821

24,504
139,121

()119,691
()30,437

2,321,654
303,397

78,785

47,983

221,691

1,186

()128,563

221,082

932,283

1,105,734

921,996

164,811

()278,691

2,846,133

290,535

66,486

145,619

44,680

269,393

84,351
-

-

486,052

15,444

431,240

2,840

()111

-

449,413

إجمالي مصاريف العمليات

619,056

643,345

316,913

84,240

-

الحصة في دخل الشراكت
الزميلة

()278,691

1,663,554
1,182,579

-

-

45,928

-

-

45,928

إجمالي دخل (خسارة)
العمليات

مصاريف عمليات غير مباشرة

دخل (خسارة) العمليات

الدخل (الخسارة) قبل
مخصصات الزاكة

313,077

313,227

313,227

462,389

462,389

605,083

651,011

80,571

80,571

-

()278,691

728,089

1,228,507
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 .28القطاعات التشغيلية ( -تتمة)

 .29التركز الجغرافي

د) فيمــا يلــي ،تحليل لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة من قطاعات األعمال كما في  31ديســمبر  2021و :2020

أ) فيما يلي ،التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة والمشتقات كما في  31ديسمبر  2021و :2020
 2021بآالف الرياالت السعودية

 2021بآالف الرياالت السعودية

الموجودات المدرجة في
قائمة المركز المالي الموحدة
التعهدات وااللتزامات
المحتملة
المشتقات
اإلجمالي

قطاع
إدارة األصول
والوساطة

أخرى

اإلجمالي

17,920,610

37,850,331

39,600,660

551,989

1,479,733

97,403,323

3,357,020

6,327,645

38,716

-

-

9,723,381

-

-

779,499

-

-

779,499

قطاع
التجزئة

قطاع
الشراكت

قطاع الخزينة
واالستثمارات

21,277,630

44,177,976

40,418,875

551,989

1,479,733

107,906,203

 2020بآالف الرياالت السعودية

الموجودات المدرجة في
قائمة المركز المالي الموحدة
التعهدات وااللتزامات
المحتملة
المشتقات
اإلجمالي

قطاع
إدارة األصول
والوساطة

أخرى

اإلجمالي

17,873,469

35,423,396

40,764,329

426,179

1,350,366

95,837,739

1,388,251

6,817,199

651,470

-

-

8,856,920

-

-

1,059,768

-

-

1,059,768

قطاع
التجزئة

قطاع
الشراكت

قطاع الخزينة
واالستثمارات

19,261,720

42,240,595

42,475,567

426,179

1,350,366

105,754,427

تتضمــن مخاطــر االئتمان الواردة في قائمة المركز المالي الموحدة القيمة الدفتريــة للموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة
ماعدا النقدية في الصندوق ،الممتلاكت ،المعدات وموجودات تقنية المعلومات غير الملموســة ،واالســتثمارات في شــراكت زميلة،
واالســتثمارات في األسهم ،وصناديق االستثمار ،واالســتثمارات األخرى ،والعقارات األخرى ،والموجودات األخرى ،كما تم إدراج المعادل االئتماني
للتعهدات وااللتزامات المحتملة والمشــتقات ضمن الجدول أعاله.
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الموجودات
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي
نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنك المركزي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى ،صافي:
حسابات جارية
إيداعات أسواق المال
استثمارات:
ُمقتنــاة بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ُمقتناة بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل بنود الدخل الشــامل
األخرى
القيمة العادلة الموجبة للمشتقات ،صافي:
ُمقتناة ألغراض المتاجرة
خيار بيع شركة زميلة
هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير
قروض وسلف ،صافي:
تجارية وأخرى
جاري مدين
شخصية
استثمارات في شراكت زميلة
عقارات أخرى
ممتلاكت ومعدات ،صافي
موجودات تقنية المعلومات غير الملموســة ،صافي
موجودات أخرى
اإلجمالي
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـة األخرى ،صافي:
حسابات جارية
اتفاقيات إعادة الشراء
ودائع أسواق المال
ودائع من البنك المركزي الســعودي  ،صافي
ودائع العمالء:
ودائع ألجل
ودائع ادخار
ودائع تحت الطلب
ودائع أخرى
القيمة العادلة السالبة للمشتقات ،صافي:
ُمقتناة ألغراض المتاجرة
ُمقتنــاة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة
هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير
مطلوبات أخرى
اإلجمالي
التعهدات وااللتزامات المحتملة:
اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
قبوالت العمالء
التزامــات لمنح االئتمان غير قابلة لإللغاء
مخاطر االئتمان القصوى
(يتم عرضها بقيمة المعادل االئتماني):
التعهدات وااللتزامات المحتملة
اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
قبوالت العمالء
المشتقات
ُمقتناة ألغراض المتاجرة
ُمقتنــاة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة
خيار بيع شركة زميلة

المملكة
العربية
السعودية

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى والشرق
أوروبا
األوسط

أمرياك
الشمالية

جنوب
شرق آسيا

دول أخرى

اإلجمالي

754,291
5,147,388

-

-

-

-

-

754,291
5,147,388

3,090,000

145,525
-

344,080
-

1,794,930
-

7,550
-

63,693
-

2,355,778
3,090,000

128,474

9,459

-

4,723

-

-

142,656

21,311,530

5,416,807

1,119,032

598,629

-

253,097

28,699,095

201,792
()5,490

105,344
163,602
161,787

25,956
10,980

-

-

-

333,092
163,602
167,277

42,411,189
5,411,443
9,980,482
883,700
451,981
999,548
350,984
245,529
91,362,841

6,002,524

1,500,048

2,398,282

7,550

316,790

42,411,189
5,411,443
9,980,482
883,700
451,981
999,548
350,984
245,529
101,588,035

1,002,991
6,166,655

2,511
5,939,252
443,229
-

535
7,446,497
786,822
-

-

-

4,116
-

7,162
13,385,749
2,233,042
6,166,655

25,145,207
2,147,244
31,951,963
2,270,468

-

-

-

-

-

25,145,207
2,147,244
31,951,963
2,270,468

127,140
1,748,923
70,560,591

93,984
6,478,976

109,849
686,300
()787,126
8,242,877

-

-

4,116

330,973
686,300
()787,126
1,748,923
85,286,560

2,399,509
8,917,769
716,657
251,302

83,020
54,563
1,487
-

14,799
-

10,636
-

-

265,190
-

2,482,529
9,262,957
718,144
251,302

2,351,308
6,327,645
716,657

81,353
38,716
1,487

10,501
-

7,547
-

-

188,167
-

2,432,661
6,572,576
718,144

139,849
89,976
-

68,084
43,804
163,602

166,841
107,343
-

-

-

-

374,774
241,123
163,602
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للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .29التركز الجغرافي ( -تتمة)

 .29التركز الجغرافي ( -تتمة)
 2020بآالف الرياالت السعودية

الموجودات

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي
نقد في الصندوق

المملكة
العربية
السعودية

704,645

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى والشرق
أوروبا
األوسط

أمرياك
الشمالية

جنوب
شرق آسيا

ب) التوزيع الجغرافي للقروض والســلف غير العاملة حســب التركيز الجغرافي ومخصص خسائر االئتمان كما يلي:

دول أخرى

-

-

-

-

-

إيداعات أسواق المال

500,088

128,651
-

440,321

1,029,834

4,376

63,472

1,666,654

ُمقتنــاة بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

144,212

14,030

-

21,873

-

-

180,115

21,805,435

6,831,079

1,006,109

513,314

177,791

-

30,333,728

51,002

3,212

388,915

-

-

-

443,129

-

-

238,645

7,618,845

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي:
حسابات جارية

استثمارات:

ُمقتنــاة بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل بنود الدخل
الشامل األخرى

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات ،صافي:
ُمقتناة ألغراض المتاجرة
خيار بيع شركة زميلة

-

-

-

هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير

()48,517

336,575
-

-

287,162

-

تجارية وأخرى

قروض وسلف ،صافي:
جاري مدين

شخصية

-

-

-

-

اإلجمالي

المطلوبات

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـــة األخرى ،صافي:
حسابات جارية

40,388,877

-

-

-

11,094,202

-

-

-

-

-

11,094,202

3,590,815

446,678

1,064,660

-

-

-

149,352

-

-

-

-

-

149,352

281,780

ودائع تحت الطلب

ودائع أخرى

القيمة العادلة السالبة للمشتقات ،صافي:

ُمقتناة ألغراض المتاجرة
ُمقتنــاة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة
هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير

قروض ألجل

مطلوبات أخرى
اإلجمالي

التعهدات وااللتزامات المحتملة
اعتمادات مستندية
خطابات ضمان

قبوالت العمالء

التزامــات لمنح االئتمان غير قابلة لإللغاء

اعتمادات مستندية

مخاطر الســوق هي المخاطر المتعلقة بالتذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المســتقبلية لألدوات المالية نتيجة التقلب
في متغيرات الســوق أكســعار العموالت و أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األســهمُ .تصنف المجموعة تعرضها لمخاطر السوق إلى
عمليــات المتاجرة أو العمليات المصرفية.

أ) مخاطر السوق  -عمليات المتاجرة

قــام مجلس اإلدارة بوضع حدود مقبولة لمســتوى المخاطر عند إدارة عمليات المتاجرة .لــدى المجموعة حالياً تعرضات ناتجة عن عمليات
متاجرة في عقود الصرف االجنبي ومقايضات أســعار عموالت .تســتخدم إدارة مخاطر الســوق أداة تقدير القيمة في المخاطرة لجميع
المعامالت المدرجة في محافظ التداول .يتم تقدير القيمة في المخاطرة لفترة محددة بناء على تقلبات الســوق الســلبية.
ً

ب) مخاطر السوق  -العمليات المصرفية

88,637,818

7,313,547

-

5,667

747

-

-

2,344

8,758

 .1مخاطر أسعار العموالت

1,138,175

420,853

-

-

-

1,784,292

24,548,254

-

32,485,210

-

1,041,362

2,068,763

412,129
-

2,006,169

2,001,195

6,264,802

6,237,825

-

-

-

-

-

-

-

-

2,068,763

-

(- )1,416,610

-

-

()1,416,610

-

-

652,079

-

1,301,327
-

-

6,381,169
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,344
-

1,301,327
2,006,169

2,001,195

84,553,499
2,429,629

94,877

437,233

10,709

6,600

27,753

8,926,422

-

-

-

-

-

415,678

ُمقتناة ألغراض المتاجرة

62,339
-

-

-

-

-

32,485,210

32,616

2,424,785

215,459

-

-

-

-

1,041,362

-

4,844

5,496,020

-

-

-

-

24,548,254

-

71,478,664

415,678

-

-

-

-

5,777,407

-

6,691,322

8,349,250

225,264

-

-

12,502,627

444,745

قبوالت العمالء
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2,122,507

649,878

خيار بيع شركة زميلة

1,108,597

1,159,109

1,965,233

1,755,424

1,565,021

-

ُمقتنــاة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة

شخصية

111,136

136,948

148,438

260,226

182,167

2,326,443

المشتقات

تجارية وجاري مدين

997,461

1,022,161

1,816,795

1,495,198

63,472

4,647

خطابات ضمان

المملكة العربية السعودية

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

99,884,532

مخاطــر االئتمان القصوى (يتم عرضها بقيمة المعادل االئتماني):
التعهدات وااللتزامات المحتملة

-

-

-

-

-

281,780

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

مخصص
خسائر االئتمان

تنشــأ مخاطر الســوق المتعلقة بمراكز المجموعة في العمليات المصرفية بصورة رئيســية من التعرض لمخاطر أسعار العموالت و مخاطر
الســيولة و مخاطر العمالت و مخاطر أسعار األسهم.

ودائع من البنك المركزي الســعودي ،صافي
ودائع ألجل

-

-

-

-

-

446,678

-

5,777,407

ودائع ادخار

-

-

-

-

-

845,744

-

اتفاقيات إعادة الشراء

ودائع العمالء:

-

-

-

-

-

3,590,815

1,064,660

-

ودائع أسواق المال

336,575

-

ممتلاكت ومعدات ،صافي

موجودات أخرى

-

-

500,088

-

استثمارات في شراكت زميلة

موجودات تقنية المعلومات غير الملموســة ،صافي

-

-

7,618,845

40,388,877

845,744

عقارات أخرى

-

-

-

قروض وسلف
غير عاملة ،صافي

اإلجمالي

704,645

أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

(تتمة)

-

-

-

-

-

-

-

-

652,079

62,454

287,815

7,049

4,345

18,269

39,394

58,956

-

-

-

160,689

336,575

-

-

-

-

336,575

70,071

-

276,974

-

-

-

-

-

يبين الجدول التالي حساســية آثار تقلبات أســعار العموالت المحتمل حدوثها والمعقولة مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة وذلك على قائمة
الدخل الموحدة للمجموعة أو حقوق المســاهمين .تعتمد التغيرات محتملة الحدوث والمعقولة على التحراكت في أســعار العموالت خالل
آخر خمس ســنوات (ُ .)2020 -2016 :2020( )2021-2017يظهر التأثير اإليجابي احتمال صافي الزيادة في قائمة الدخل الموحدة
وحقوق المســاهمين ،في حين ُيظهر التأثير الســلبي احتمال صافي االنخفاض في قائمة الدخل الموحدة وحقوق المســاهمين.
تمثل حساســية صافي دخل العموالت الخاصة تأثير التغيرات المفترضة في أســعار العموالت الخاصة على صافي دخل العموالت الخاصة
معتمدة على الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ذات الســعر المتغير كما في  31ديســمبر  2021و  ،2020بما
خالل العام
ً
ُ
فــي ذلك تأثيرات أدوات التحوط من المخاطر.
تحتســب آثار التقلبات على حقوق الملكية بإعادة تقييم ســندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى
ذات ســعرالعمولة الثابتة ،باســتثناء األثر من أي تحوطات متعلقة بالقيمة العادلة ،كما في  31ديســمبر  2021و  2020والناتجة
عن تأثير أي تغيرات مفترضة في أســعار العموالت .كما يتم تحليل أثر هذه التقلبات على حقوق المســاهمين حســب فترات اســتحقاق
الموجــودات أو المقايضــات ويتم تحليل ومراقبة جميع التعرضات لمخاطر المحافظ وذلك حســب العمــات و يفصح عن اآلثار المتعلقة
بهــا بآالف الرياالت الســعودية .ألغــراض العرض في الجداول أدناه ،فإن مطلوبات الودائع قصيرة األجل ذات الســعر الثابت تم معامالتها
كودائع ذات سعر متغير.

2,331,090
5,875,952

-

تنشــأ مخاطر أســعار العموالت من احتمالية تأثير تقلبات أســعار العموالت والتي بدورها قد تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية أو
حدودا متعلقة بالفجوة الخاصة لمخاطر أســعار العموالت للفترات المحددة،
القيــم العادلــة لألدوات المالية وااللتزامات .وضع مجلس اإلدارة
ً
وتراقــب المجموعة المراكز وتقوم باســتخدام خطط التحوط مــن المخاطر للتأكد من بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة.

649,878

562,504
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .30مخاطر السوق ( -تتمة)

(تتمة)

 .30مخاطر السوق ( -تتمة)

 2021بآالف الرياالت
السعودية

 2021آثار التقلبات على حقوق الملكية بآالف الرياالت الســعودية

سعر
العمولة

الزيادة
(االنخفاض)
في نقاط
األساس

أثر التقلبات على
صافي دخل
العموالت الخاصة

 6أشهر
أو اقل

أكثر من
 5سنوات

12-6
شهرا
ً

 5-1سنوات

سايبور

117-/45+

219,186+/84,303-

-

-

43,919+/16,892-

ليبور

78-/69+

88,678+/78,446-

281+/248-

127,755+/113,017- 1,445+/1,278-

يوروبور

4-/164+

59-/2,404+

سعر
العمولة

الزيادة
(االنخفاض)
في نقاط
األساس

أثر التقلبات على
صافي دخل
العموالت الخاصة

 6أشهر
أو اقل

سايبور

37-/179+

47,980+/140,525-

- 437+/2,101-

ليبور

44-/217+

71,109+/346,026-

1,725,088+/8,431,574- 1,395,842+/6,822,336- 321,719+/1,572,447- 7,024+/34,332- 503+/2,459-

يوروبور

12-/30+

2+/8-

-

-

 2021بآالف الرياالت
السعودية

-

اإلجمالي

181+/ 70-

44,100+/16,962-

290,165+/256,684-

419,646+/371,227-

-

-

 2021آثار التقلبات على حقوق الملكية بآالف الرياالت الســعودية

-

12-6
شهرا
ً

-

 5-1سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمالي

12,393+/59,570-

15,353+/73,795-

28,183+/135,466-

-

-

الجدوالن التاليان ،يشــتمالن على ملخص لمخاطر أســعار العموالت الخاصة كما في  31ديســمبر  2021و  .2020كما يشتمالن على
أواًل.
موجودات ومطلوبات المجموعة بالقيمة الدفترية
ً
مصنفة حســب تاريخ تجديد التســعير أو تاريخ االســتحقاق ،أيهما يحدث ً

-

تقوم المجموعة بإدارة التعرض لتأثير عدة مخاطر متعلقة بالتقلبات في أســعار العموالت الخاصة الســائدة في الســوق على مركزها
المالي و تدفقاتها النقدية .يحدد مجلس اإلدارة كذلك المســتويات العليا المقبولة لعدم التوافق في تجديد تســعير أســعار العموالت
الخاصــة والتي يتم مراقبتها من قبل وحدة الخزينة.
تتعــرض المجموعة لمخاطر أســعار العموالت الخاصة نتيجة لعــدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات
خارج قائمة المركز المالي الموحدة التي تســتحق أو ســيتم تجديد تســعيرها في فترة محددة .تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر وذلك
بمطابقة تواريخ تجديد تســعيرالموجودات والمطلوبات من خالل اســتراتيجيات إدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة.

الموجودات

خالل 3
أشــهر

 2021بآالف الرياالت السعودية
شهرا
3-12
ً

 1-5سنوات

أكثر من 5
سنوات

غير مرتبطة
بعمولة

اإلجمالي

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي:
نقد في الصندوق

-

-

-

-

754,291

754,291

أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

2,290,000

-

-

-

2,857,388

5,147,388

حسابات جارية

-

-

-

-

2,355,778

2,355,778

إيداعات أسواق المال

3,090,000

-

-

-

-

3,090,000

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى،صافي

استثمارات:
ُمقتنــاة بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ُمقتناة بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل بنود الدخل الشــامل األخرى

-

-

-

-

142,656

142,656

1,405,788

2,214,938

7,886,579

16,835,767

356,023

28,699,095

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات ،صافي:
ُمقتناة ألغراض المتاجرة
خيار بيع شركة زميلة

-

-

-

-

333,092

333,092

-

-

-

-

163,602

163,602

هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير

-

-

-

-

167,277

167,277

قروض وسلف ،صافي:
تجارية وأخرى

24,487,778

11,435,844

4,990,284

1,497,283

-

42,411,189

جاري مدين

5,411,443

-

-

-

-

5,411,443

1,719,735

1,287,736

4,822,946

2,150,065

-

9,980,482

-

-

-

-

883,700

883,700

عقارات أخرى

-

-

-

-

451,981

451,981

ممتلاكت ومعدات ،صافي

-

-

-

-

999,548

999,548

موجودات تقنية المعلومات غير الملموســة ،صافي

-

-

-

-

350,984

350,984

موجودات أخرى ،صافي

-

-

-

-

245,529

245,529

38,404,744

14,938,518

17,699,809

20,483,115

10,061,849

101,588,035

شخصية
استثمارات في شراكت زميلة

اإلجمالي
المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـــة األخرى ،صافي:
حسابات جارية

-

-

-

-

7,162

7,162

اتفاقيات إعادة الشراء

9,651,827

3,733,922

-

-

-

13,385,749

ودائع أسواق المال

1,186,406

1,046,636

-

-

-

2,233,042

ودائع من البنك المركزي الســعودي ،صافي

2,500,000

-

3,666,655

-

-

6,166,655

ودائع ألجل

20,104,405

5,024,248

16,554

-

-

25,145,207

ودائع ادخار

2,147,244

-

-

-

-

2,147,244

ودائع تحت الطلب

-

-

-

-

31,951,963

31,951,963

-

-

-

-

2,270,468

2,270,468

ودائع العمالء:

ودائع أخرى
القيمة العادلة الســالبة للمشتقات ،صافي:
ُمقتناة ألغراض المتاجرة
ُمقتنــاة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة
هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير

-

-

-

-

686,300

686,300

-

-

-

-

()787,126

()787,126

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

1,748,923

1,748,923

إجمالي حقوق المساهمين

-

-

-

-

16,301,475

16,301,475

35,589,882

9,804,806

3,683,209

-

52,510,138

101,588,035

اإلجمالي
آثار التقلبات في ســعر العمولة الخاصة على البنود
داخل قائمة المركز المالي

آثار التقلبات في ســعر العمولة الخاصة على البنود خارج

2,814,862

5,133,712

14,016,600

11,928,848

()1,858,725

إجمالي فجوة مخاطر أسعار العموالت الخاصة

14,743,710

3,274,987

9,075,020

الفجوة التراكمية آلثار التقلبات في أســعار العموالت الخاصة

14,743,710

18,018,697

27,093,717

قائمة المركز المالي

200

-

-

-

-

330,973

330,973

()4,941,580

20,483,115

(- )42,448,289

()5,128,543

-

15,354,572

(- )42,448,289

42,448,289

-

-

-
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .30مخاطر السوق ( -تتمة)

 .30مخاطر السوق ( -تتمة)
 2020بآالف الرياالت السعودية

خالل 3
أشــهر

شهرا
3-12
ً

 1-5سنوات

أكثر من 5
سنوات

غير مرتبطة
بعمولة

اإلجمالي

نقد في الصندوق

-

-

-

-

704,645

704,645

أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

4,610,000

-

-

-

3,008,845

7,618,845

حسابات جارية

-

-

-

-

1,666,654

1,666,654

إيداعات أسواق المال

500,088

-

-

-

-

500,088

ُمقتنــاة بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

-

-

-

-

180,115

180,115

3,918,908

920,015

11,766,118

13,354,868

373,819

30,333,728

ُمقتناة ألغراض المتاجرة
خيار بيع شركة زميلة

-

-

-

-

443,129

443,129

-

-

-

-

336,575

336,575

هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير

-

-

-

-

238,645

238,645

تجارية وأخرى

25,819,236

11,580,223

2,367,844

621,574

-

40,388,877

جاري مدين

3,590,815

-

-

-

-

3,590,815

2,391,663

1,624,351

5,050,992

2,027,196

-

11,094,202

-

-

-

-

845,744

845,744

الموجودات

تمثل الفجوة للمراكز خارج قائمة المركز المالي صافي القيمة االســمية لألدوات المالية المشــتقة التي تســتخدم في إدارة مخاطر أسعار
العموالت الخاصة.

 .2مخاطر العمالت

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي:

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى،صافي

استثمارات:
ُمقتناة بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل بنود الدخل الشــامل األخرى

(تتمة)

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات ،صافي:

تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بســبب التقلبات في أســعار صرف العمالت األجنبية .قام مجلس اإلدارة
بوضع حدود لمســتوى التعرض لهذه المخاطر لمراكز العمالت .وتتم مراجعة هذه المراكز على أســاس يومي كما يســتخدم استراتيجيات
تحــوط من المخاطــر للتأكد من مراقبة مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة.
ُيبيــن الجــدول أدناه العمالت التي تتعرض فيها المجموعة للمخاطر كما في  31ديســمبر  2021و  ،2020في الموجودات و المطلوبات
والتدفقــات النقديــة المقدرة في العمليات المصرفية .يقوم هذا التحليل في الجدول أدناه بحســاب تأثير التغيرات محتملة الحدوث
والمعقولة لســعر صرف العملة األجنبية مقابل الريال الســعودي ،بناء على تاريخ التحراكت في ســعر الصرف ،مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة
ً
قيم
علــى قائمة الدخل الموحدة (بســبب أثر التغير في القيمة العادلة لعملة الموجــودات والمطلوبات المالية في العمليات المصرفية)ُ .ت ّ
التغيرات محتملة الحدوث والمعقولة على أســاس تحراكت ســعر الصرف األجنبي خالل الخمس ســنوات السابقة (:2020( )2021 – 2017
 .)2020 – 2016يظهــر التأثيــر اإليجابي لصافي الزيادة المتوقعة في قائمة الدخل الموحدة بينما يظهر التأثير الســلبي لصافي االنخفاض
في قائمة الدخل الموحدة.

قروض وسلف ،صافي:

شخصية
استثمارات في شراكت زميلة
عقارات أخرى

-

-

-

-

446,678

446,678

ممتلاكت ومعدات ،صافي

-

-

-

-

1,064,660

1,064,660

موجودات تقنية المعلومات غير الملموســة ،صافي

-

-

-

-

281,780

281,780

موجودات أخرى ،صافي

-

-

-

-

149,352

149,352

40,830,710

14,124,589

19,184,954

16,003,638

9,740,641

99,884,532

اإلجمالي
المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـــة األخرى ،صافي:
حسابات جارية

-

-

-

-

8,758

8,758

اتفاقيات إعادة الشراء

9,144,477

3,358,150

-

-

-

12,502,627

ودائع أسواق المال

1,294,763

489,529

-

-

-

1,784,292

ودائع من البنك المركزي الســعودي ،صافي

-

2,306,393

3,471,014

-

-

5,777,407

ودائع ألجل

21,233,502

3,300,914

13,838

-

-

24,548,254

ودائع ادخار

1,041,362

-

-

-

-

1,041,362

ودائع تحت الطلب

-

-

-

-

32,485,210

32,485,210

-

573,748

-

-

1,495,015

2,068,763

ودائع العمالء:

ودائع أخرى
القيمة العادلة الســالبة للمشتقات ،صافي:

-

-

-

-

444,745

444,745

-

-

-

-

1,301,327

1,301,327

ُمقتناة ألغراض المتاجرة
ُمقتنــاة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة

-

-

-

-

()1,416,610

()1,416,610

مطلوبات أخرى

2,006,169

-

-

-

-

2,006,169

إجمالي حقوق المساهمين

-

-

-

-

2,001,195

2,001,195

-

-

-

-

15,331,033

15,331,033

هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير

اإلجمالي
آثار التقلبات في ســعر العمولة الخاصة على البنود
داخل قائمة المركز المالي

آثار التقلبات في ســعر العمولة الخاصة على البنود خارج

34,720,273

10,028,734

6,110,437

4,095,855

إجمالي فجوة مخاطر أسعار العموالت الخاصة

12,687,153

()562,785

الفجوة التراكمية آلثار التقلبات في أســعار العموالت الخاصة

18,797,590

3,533,070

قائمة المركز المالي

202

3,484,852
15,700,102

16,003,638

51,650,673
()41,910,032

(- )6,717,880( )5,406,488
10,293,614

9,285,758

()41,910,032

99,884,532
-

العمالت المعرضة للمخاطر
كما في  31ديسمبر 2021

التغير في
سعر الصرف %

األثر على الدخل
قبل مخصصات الزاكة
بآالف الرياالت السعودية

دوالر أمريكي

0.10-/0.28+

1,100-/3,097+

يورو

جنيه استرليني

12.01-/18.00+
9.75-/29.64+

636+/95491+/268-

العمالت المعرضة للمخاطر
كما في  31ديسمبر 2020

التغير في
سعر الصرف %

األثر على الدخل
قبل مخصصات الزاكة
بآالف الرياالت السعودية

دوالر أمريكي

0.21-/0.36+

2,078-/3,508+

يورو

جنيه استرليني

9.04-/9.47+

10.34-/%15.75+

7-/7+

90-/137+

 .3مركز العمالت

تقــوم المجموعة بإدارة التعرض ألثر التقلبات في أســعار صرف العمالت األجنبية الســائدة بالســوق على مركزهــا المالي وتدفقاتها
النقدية .ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمســتوى التعرض المقبولة للك عملة وبشــل إجمالي لمراكز العمالت ،ســواء اكنت في
ً
يوميــا .فيما يلي تحليل بالتعرضــات الجوهرية الخاصة بالمجموعة بشــأن العمالت األجنبية كما
نهايــة اليــوم أو خــال اليوم ،ويتم مراقبتها
ً
في  31ديسمبر  2021و :2020
2021
بآالف الرياالت
السعودية
دائن ( /مدين)

2020
بآالف الرياالت
السعودية
دائن ( /مدين)

دوالر أمريكي

1,404,006

972,839

جنيه استرليني

()1,112

870

درهم إماراتي

34,072

61,071

يورو

ين ياباني
أخرى

()1,978

207

11,780

79

199

102,169

203

البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .30مخاطر السوق ( -تتمة)

 .31مخاطر السيولة ( -تتمة)

 .4مخاطر أسعار األسهم

تتمثل مخاطر أســعار األســهم في مخاطر انخفاض القيم العادلة لألســهم والصناديق المشتركة واألوراق المالية األخرى في محفظة
استثمار على حدة.
االســتثمارات لدى المجموعة نتيجة تغيرات محتملة الحدوث معقولة في مســتويات مؤشــرات األسهم وقيمة لك
ٍ
يوضح الجدول أدناه التأثير على اســتثمارات المجموعة في األســهم و الصناديق االســتثمارية من التغيرات في مؤشرات األسواق ذات الصلة،
أيضا ذلك التأثير على صافي الربح وحقوق المســاهمين للمجموعة كما في  31ديســمبر  2021و
مع بقاء العوامل األخرى ثابتة ،و يوضح ً
 .2020تقدر التغيرات المحتمل حدوثها والمعقولة في مؤشــرات األســواق ذات الصلة على أســاس التغيرات في تلك المؤشرات للخمس
ســنوات الســابقة (ُ .)2020 – 2016 :2020( )2021 – 2017يظهر التأثير اإليجابي الزيادة المحتملة في حقوق المســاهمين الموحدة
في حين ُيظهر التأثير الســلبي النقص المحتمل في حقوق المســاهمين الموحدة.
2021

مؤشر السوق

التغير في
سعر السهم %

األثر على الدخل قبل
مخصصات الزاكة بآالف
الرياالت السعودية

تداول

%43.44-/%13.32+

51,159-/15,683+

200,039-/61,320+

غير مدرجة

%5.00-/%5.00+

1,244-/1,244+

1,908-/1,908+

2020

مؤشر السوق

التغير في
سعر السهم %

األثر على الدخل قبل
مخصصات الزاكة بآالف
الرياالت السعودية

تداول

%29.92-/%21.14+

39,772-/28,099+

147,631-/104,302+

%5.00-/%5.00+

 2021بآالف الرياالت السعودية

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي:
نقد في الصندوق

أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

3,021-/3,021+

 .31مخاطر السيولة

ُتمثــل مخاطر الســيولة تلك المخاطر التي ســتواجهها المجموعة في صعوبة تلبية المتطلبات الخاصــة بتمويل المطلوبات المالية والتي
نقدا أوعلى شــل موجودات مالية أخرى خاصة بها .تحدث مخاطر الســيولة عند وجود اضطراب في الســوق أو انخفاض
يتم تســويتها إما
ً
ـح مفاجئ وفوري في بعض مصادر التمويل .وللتقليل من هذه المخاطر ،قامت اإلدارة بتنويع مصادر
ـ
ش
إلى
يؤدي
مما
مســتوى االئتمان
ٍ
اكف للنقدية وشــبه النقدية واألوراق المالية
التمويل ،وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين االعتبار توفر الســيولة ،والحفاظ على رصيد ٍ
القابلة للبيع كجزء من موجوداتها عالية الســيولة .تقوم اإلدارة بمراقبة مدى اســتحقاقات الموجودات والمطلوبات للتأكد من توفر
يوميا ويتم عمل اختبارات جهد السيولة بصفة مســتمرة تحت سيناريوهات مختلفة والتي
ـيولة مناســبة .تتم مراقبة مستوى الســيولة
سـ
ٍ
ً
تغطي ًلكا من الحاالت العادية والحادة ألحوال الســوق .جميع سياســات وإجراءات الســيولة تتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل لجنة
متضمنا جميع الحاالت االســتثنائية والحلــول المتخذة وتقديمه بصفة دورية إلى لجنة
الموجــودات والمطلوبــات .يتم إصدار تقرير ملخص
ً
ُ
الموجودات و المطلوبات.
وطبقا لنظام مراقبة البنوك واألنظمة الصادرة عن البنك المركزي الســعودي ،تحتفظ المجموعة لدى ســاما بوديعة نظامية تســاوي %7
ً
( )%7 :2020من متوســط الودائع تحت الطلب و  )%4 :2020( %4من متوســط ودائع اإلدخار والودائع ألجل .إضافة إلى الوديعة
النظامية ،تحتفظ المجموعة باحتياطي ســيولة ال يقل عن  % 20من التزامات الودائع في شــل نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي،
يوما .كما يمكن
أو ســندات التنمية الحكومية الســعودية ،أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين ً
للمجموعة توفير مبالغ إضافية من خالل تســهيالت إعادة الشــراء لدى البنك المركزي الســعودي مقابل سندات التنمية الحكومية السعودية
بحد أعلى ما نســبته  %98من القيمة االســمية المقومة للريال السعودي لهذه السندات.
ـهريا من
أســس البنك الموافقة على مدى تقبل مخاطر الســيولة والتي تم الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة وتتم مراجعتها شـ ً
خــال لجنة الموجودات و المطلوبات باإلضافة إلى تقارير ربع ســنوية إلى لجنة المخاطــر التابعة لمجلس اإلدارة .يعتمد بيان الموافقة على
مدى تقبل مخاطر على مجموعة من مقاييس المراقبة الرئيســية ،بما في ذلك نســبة تغطية الســيولة قصيرة األجل ونسبة صافي استقرار
التمويل طويل األجل باإلضافة إلى حدود فجوة الســيولة مع األخذ باالعتبار عوامل الجهد المتعلقة بلك من الســوق بصفة عامة وظروف
أيضا بوضع خطة تمويل شــاملة للطوارئ باســتخدام مقاييس مراقبة اإلنذار المبكر لتنبيه اإلدارة العليا من
البنك بصفة خاصة .قام البنك ً
واضحا لألدوار وخطوطً ا واضحة لمســؤولية اإلدارة لمعالجة أي حاالت إجهاد للســيولة.
تخصيصا
اإلجهاد الوشــيك والذي يحدد
ً
ً

-

-

-

إيداعات أسواق المال

-

3,090,000

-

-

ُمقتنــاة بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

-

-

-

-

722,676

2,080,551

8,379,710

17,160,135

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى ،صافي:
حسابات جارية

ُمقتنــاة بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل بنود الدخل
الشامل األخرى

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات ،صافي:
ُمقتناة ألغراض المتاجرة
خيار بيع شركة زميلة

-

-

2,290,000

-

-

بدون تاريخ
استحقاق محدد /
عند الطلب

754,291

-

2,355,778

2,355,778

142,656

142,656

356,023

28,699,095

-

-

-

333,092

-

هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير

-

167,277

-

-

-

تجارية وأخرى

11,559,737

14,174,178

10,131,878

6,545,396

1,714,578

1,296,861

4,833,859

2,135,184

-

-

-

-

451,981

قروض وسلف ،صافي:
جاري مدين

شخصية

-

5,411,443

استثمارات في شراكت زميلة

-

ممتلاكت ومعدات ،صافي

-

عقارات أخرى

موجودات تقنية المعلومات غير الملموســة ،صافي

موجودات أخرى ،صافي
اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساهمين

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـــة األخرى ،صافي:
حسابات جارية

-

-

-

-

754,291

2,857,388

-

-

اإلجمالي

5,147,388

-

-

-

3,090,000

333,092

163,602

163,602

-

42,411,189

-

167,277

5,411,443
9,980,482

883,700

883,700

999,548

999,548

350,984
245,529

451,981
350,984
245,529

24,788,434

18,051,959

23,345,447

25,840,715

9,561,480

101,588,035

-

-

-

-

7,162

7,162

-

-

2,233,042

25,145,207

اتفاقيات إعادة الشراء

9,651,827

3,733,922

-

ودائع من البنك المركزي الســعودي  ،صافي

2,500,000

-

3,666,655

-

17,504,391

5,024,209

2,616,607

-

-

-

-

-

-

31,951,963

31,951,963

-

-

330,973

-

-

()787,126

ودائع أسواق المال

ودائع العمالء:
ودائع ألجل

ودائع ادخار

ودائع تحت الطلب

ودائع أخرى

القيمة العادلة السالبة للمشتقات ،صافي:

ُمقتناة ألغراض المتاجرة
ُمقتنــاة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة
هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير
مطلوبات أخرى

إجمالي حقوق المساهمين
اإلجمالي
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خالل 3
أشــهر

12-3
شهرا
ً

5-1
سنوات

أكثر من
 5سنوات

-

استثمارات:

التأثير على حقوق
المساهمين
بآالف الرياالت السعودية

2,358-/2,358+

أ) ملخص االســتحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات

الجدوالن أدناه ،يشــتمالن على ملخص االســتحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية للمجموعة كما في  31ديســمبر
 2021و  .2020تم تحديد االســتحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أســاس الفترة المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي
الموحدة حتى تاريخ االســتحقاق التعاقدي وال يؤخذ بعين االعتبار تاريخ االســتحقاق الفعلي حســبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ
ـرا ذو داللة اللتزامات
بالودائع من ِقبل المجموعة .ال ُتعتبر المبالغ
المفصح عنها للمشــتقات والتعهدات وااللتزامات المحتملة مؤشـ ً
ُ
الدفعات المستقبلية.

الموجودات

التأثير على حقوق
المساهمين
بآالف الرياالت السعودية

غير مدرجة

(تتمة)

1,186,406

-

-

1,046,636

-

-

330,973

-

()787,126

-

-

-

686,300

1,277,500

347,351

32,120,124

10,382,265

-

-

-

-

-

-

124,072

-

6,407,334

-

-

-

2,147,244
2,270,468

-

16,301,475
52,678,312

13,385,749
6,166,655

2,147,244
2,270,468

686,300

1,748,923

16,301,475

101,588,035
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .31مخاطر السيولة ( -تتمة)

 .31مخاطر السيولة ( -تتمة)
ب) تحليل المطلوبات المالية بحســب فترات االستحقاق غير المخصومة

 2020بآالف الرياالت السعودية

الموجودات

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي:
نقد في الصندوق

أرصدة لدى البنك المركزي السعودي

خالل 3
أشــهر

-

-

إيداعات أسواق المال

500,088

-

-

-

1,666,654

ُمقتنــاة بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

-

-

-

-

180,115

180,115

2,454,839

1,605,776

12,228,254

13,671,040

373,819

30,333,728

-

443,129

-

-

-

443,129

هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير

-

238,645

-

-

-

تجارية وأخرى

استثمارات:

ُمقتنــاة بالقيمة العادلة ﻣﻦ ﺧﻼل بنود الدخل
الشامل األخرى

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات ،صافي:
ُمقتناة ألغراض المتاجرة
خيار بيع شركة زميلة

قروض وسلف ،صافي:
جاري مدين

شخصية

-

336,575

10,811,652

14,938,931

8,479,392

6,158,902

-

40,388,877

2,113,106

1,639,890

5,248,823

2,092,383

-

11,094,202

-

-

-

446,678

استثمارات في شراكت زميلة

-

ممتلاكت ومعدات ،صافي

-

عقارات أخرى

موجودات تقنية المعلومات غير الملموســة ،صافي

موجودات أخرى ،صافي
اإلجمالي

المطلوبات وحقوق المساهمين

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـــة األخرى ،صافي:
حسابات جارية

-

-

-

-

149,352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,064,660

1,064,660

-

149,352

24,080,500

19,015,723

25,956,469

21,922,325

-

-

-

-

8,758

8,758

-

-

1,784,292

اتفاقيات إعادة الشراء

ودائع من البنك المركزي الســعودي  ،صافي

-

2,306,393

3,471,014

-

18,482,923

3,050,883

3,014,448

-

-

-

-

-

-

32,485,210

ودائع ألجل

ودائع تحت الطلب

ودائع أخرى

القيمة العادلة السالبة للمشتقات ،صافي:

ُمقتناة ألغراض المتاجرة
ُمقتنــاة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة
هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير

قروض ألجل

مطلوبات أخرى

إجمالي حقوق المساهمين

اإلجمالي

281,780

8,909,515

9,144,477

ودائع ادخار

446,678

99,884,532

3,358,150

ودائع العمالء:

3,590,815

845,744

-

ودائع أسواق المال

238,645

845,744

281,780

1,294,763

-

489,529

-

-

-

-

1,041,362
2,068,763

24,548,254
1,041,362

32,485,210
2,068,763

-

-

()1,416,610

-

-

-

()1,416,610

210,554

1,542,497

248,144

-

29,138,886

13,076,914

6,733,606

-

-

6,169
-

1,301,327
2,000,000
-

-

-

-

-

-

15,331,033
50,935,126

1,301,327
2,006,169
2,001,195

15,331,033
99,884,532

تتضمــن الموجودات المتاحــة لمقابلة جميع المطلوبات ولتغطية تعهدات القروض القائمة ًلكا من النقد ،وأرصدة لدى البنك المركزي
ُ
الســعودي ،وأرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى ،واستثمارات ،وقروض وسلف .تقوم المجموعة بمراقبة تواريخ االستحقاق بشلك
دوري للتأكد من التوفر الاكفي للســيولة .إن فترات االســتحقاق المتراكمة للتعهدات وااللتزامات المحتملة مبينة في اإليضاح 20ج(.)1
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خالل 3
أشــهر
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـة األخرى:

شهرا
12-3
ً

 5-1سنوات

أكثر من
 5سنوات

بدون تاريخ
استحقاق محدد
/عند الطلب

اإلجمالي

حسابات جارية

-

-

-

-

7,162

7,162

اتفاقيات إعادة الشراء

9,655,326

3,739,336

-

-

-

13,394,662

ودائع أسواق المال

1,189,194

1,056,474

-

-

-

2,245,668

ودائع من البنك المركزي الســعودي ،صافي

2,500,000

-

3,960,069

-

-

6,460,069

ودائع العمالء
ودائع ألجل

17,522,852

5,050,714

2,748,831

-

-

25,322,397

ودائع ادخار

-

-

-

-

2,147,244

2,147,244

ودائع تحت الطلب

-

-

-

-

31,951,963

31,951,963

-

-

-

-

2,270,468

2,270,468

ودائع أخرى
القيمة العادلة السالبة للمشتقات ،صافي

-

330,973

-

-

-

330,973

-

686,300

-

-

-

686,300

ُمقتناة ألغراض المتاجرة
ُمقتنــاة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة

-

()787,126

-

-

-

()787,126

اإلجمالي

30,867,372

10,076,671

6,708,900

-

36,376,837

84,029,780

هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير

المشتقات

131,697

474,941

1,600,340

995,629

-

3,202,607

اإلجمالي

30,999,069

10,551,612

8,309,240

995,629

36,376,837

87,232,387

 2020بآالف الرياالت السعودية

5,777,407

-

 2021بآالف الرياالت السعودية

12,502,627

444,745

-

444,745

-

-

-

الجدوالن أدناه ،يلخصان االســتحقاقات المقدرة للمطلوبات المالية للمجموعة كما في  31ديســمبر  2021و  2020بناء على التزامات
ً
إعــادة الدفع التعاقدية المســتقبلية غير المخصومة .بالرغم من أن الجدوليــن أدناه يحتويان على دفعات العموالت الخاصة المقدرة ،فإن
مبالــغ البنــود في الجدولين أدناه التتطابق مع نفس مبالغ البنود في قائمة المركز المالي الموحدة .تم تحديد اســتحقاقات المطلوبات
الغيــر مخصومــة بناء على الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى تاريخ االســتحقاق التعاقدي ،وال تؤخذ في االعتبار
ً
تاريخ مبكر ،وبذلك لن تكون
االســتحقاقات المتوقعــة الفعلية .تتوقع المجموعة أن ال يقوم العديد مــن العمالء بطلب إعادة الدفع في
ٍ
ُملزمــة بالدفــع وبالتالي ال يعكس الجدولين أدناه تأثير التدفقات النقدية المتوقعة حســبما ُتظهر الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى
المجموعة .فيما يلي ملخص الســتحقاقات المطلوبات المالية غير المخصومة:

500,088

336,575

3,590,815

-

-

-

704,645

1,666,654

-

-

-

-

704,645

اإلجمالي

3,008,845

حسابات جارية

4,610,000

شهرا
12-3
ً

 5-1سنوات

أكثر من
 5سنوات

بدون تاريخ
استحقاق محدد /
عند الطلب

7,618,845

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى ،صافي:

(تتمة)

خالل 3
أشــهر
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـة األخرى:

شهرا
12-3
ً

 5-1سنوات

أكثر من
 5سنوات

بدون تاريخ
استحقاق محدد
/عند الطلب

اإلجمالي

حسابات جارية

-

-

-

-

8,758

8,758

اتفاقيات إعادة الشراء

9,149,964

3,366,210

-

-

-

12,516,174

ودائع أسواق المال

1,297,806

494,131

-

-

-

1,791,937

ودائع من البنك المركزي الســعودي ،صافي

-

2,322,722

3,860,069

-

-

6,182,791

ودائع العمالء
ودائع ألجل

18,502,231

3,066,947

3,170,741

-

-

24,739,919

ودائع ادخار

-

-

-

-

1,041,362

1,041,362

ودائع تحت الطلب

-

-

-

-

32,485,210

32,485,210

-

-

-

-

2,068,763

2,068,763

ودائع أخرى
القيمة العادلة السالبة للمشتقات ،صافي
ُمقتناة ألغراض المتاجرة
ُمقتنــاة ألغراض التحوط من مخاطر القيمة العادلة

-

444,745

-

-

-

-

444,745

1,301,327

-

-

-

1,301,327

-

()1,416,610

-

-

-

()1,416,610

6,184

2,019,300

-

-

-

2,025,484

اإلجمالي

28,956,185

11,598,772

7,030,810

-

35,604,093

83,189,860

المشتقات

98,700

376,038

1,438,993

1,084,901

-

2,998,632

اإلجمالي

29,054,885

11,974,810

8,469,803

1,084,901

35,604,093

86,188,492

هوامش السيولة النقدية للملحق وإمير

قروض ألجل
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(تتمة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

(تتمة)

 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)
 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان
إن مجلس إدارة المجموعة مســؤول عن تأســيس عمليات حوكمة الشــراكت والموافقة على اإلقبال على المخاطر وإطار إدارة المخاطر ذي
الصلة .كما أنه مســؤول عن الموافقة على السياســات وتنفيذها لضمان التوافق مع إرشــادات البنك المركزي السعودي ،ومعايير المحاسبة
واإلبالغ وأفضل الممارســات الصناعية بما في ذلك إرشــادات بازل .وافق مجلس اإلدارة على سياســة دليل إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة
ـامال لسياســة المخاطر التي بموجبها تمتلك المجموعة مجموعة من السياســات بما في ذلك سياسة إطار اإلقبال على
باعتبارها
دلياًل شـ ً
ً
المخاطر ودليل سياســة االئتمان ودليل سياســة الخزانة وسياســة اختبار اإلجهاد وسياسة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلي ،وسياسة
المخاطر ،وسياســات مخاطر االحتيال ،وسياسات أمن المعلومات ،وغيرها.
كما وافق مجلس اإلدارة على سياســة إطار العمل الشــاملة للتقارير المالية الدولية  9للمجموعة ،والتي تتناول سياســة المقاربة والتسعير
الخاصة بالمعيار الدولي للتقارير المالية  ،9والتي يتم اســتكمالها بسياســات مســتوى اإلدارة اإلضافية بما في ذلك سياسة إطار إدارة
البيانــات والتحكــم في المعايير الدولية للتقارير المالية  9والمعايير الدوليــة للتقارير المالية  9إطار الحوكمة إلى جانب معايير وإجراءات
التشغيل والمحاسبة.
يتم دعم مجلس اإلدارة من قبل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ،وهي لجنة تابعة لمجلس اإلدارة ،مســؤولة عن التوصية بسياســات
لموافقــة المجلــس ولرصــد المخاطر داخل المجموعة .ﻋﻟﯽ ﻣﺳﺗوى اﻹدارة ،ﺗﺷﻐل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺟﺎن ﻣﺧﺗﻟﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻟﺟﻧﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ،وﻟﺟﻧﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن الموجــودات والمطلوبــات ،واﻟﺗﻲ ﺗﮐون ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻣﺧﺗﻟف ﻣﺟﺎﻻت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر .كما
تعمل اللجنة المعنية بخســائر االئتمان المتوقعة على مســتوى اإلدارة والمرتبطة بسياســة الحوكمة وإطار السياســات للمجموعة فيما
يتعلــق بالمعيــار الدولي للتقارير المالية  9والتي تعتبر مســؤولة عن جميع جوانب المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9بما في ذلك خســائر
االئتمان المتوقعة.
وتشــمل اللجان األخرى على مســتوى اإلدارة لجنة إدارة المخاطر التشــغيلية ولجنة اختبار اإلجهاد ولجنة ماكفحة االحتيال المالي ولجنة إدارة
اســتمرارية األعمال ولجنة توجيه أمن المعلومات ولجنة الموافقة على الحلول المنظمة.

ت) إدارة مخاطر االئتمان

تقــوم المجموعــة بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز فــي المخاطر الخاصة بأفراد معينين أو مجموعة من
العمالء في أماكن أو أنشــطة معينة أو القطاعات االقتصادية.
تســتخدم المجموعة نظام تصنيف لالئتمان والذي يســتخدم أكداة للمســاعدة في إدارة جودة مخاطر االئتمان ضمن محفظة القروض .هذا
التصنيــف يتضمــن درجات تفصل بين المحافظ العاملة ومنخفضة القيمة وتعمــل على توجيه مخصصات لهذه المحافظ ومخصصات أخرى
محــددة .تحــدد المجموعة تصنيف لك عميل على حده بناء على عوامل مالية ومعايير تقييم تجارية موضوعية وشــخصية تغطي ًلكا من
ً
خدمة القرض ،الربحية ،الســيولة ،هيلك رأس المال ،القطاع التجاري ،جودة اإلدارة ،ومالءة الشــركة .تقوم المجموعة بعمل تصنيفات جودة
دورية على جميع المقترضين والتي ُتراجع وتوثق من قبل وحدة إدارة مخاطر مســتقلة لهذا الغرض.

ج) تخفيض مخاطر االئتمان

تحتفــظ المجموعــة خالل دورة عملها االئتماني االعتيادية بضمانات لتأمين تخفيض مخاطر االئتمان للقروض والســلف .تتضمن هذه
الضمانات بشــل أساســي ودائع ألجل ،ودائع تحت الطلب وودائع نقدية أخرى ،ضمانات مالية وتعاقدية ،أســهم محلية وأجنبية ،عقارات
وموجــودات ثابتــة أخرى .يتم االحتفاظ بهذه الضمانات مقابل قروض تجاريــة وقروض مماثلة للقروض التجارية ويتم إدارة هذه الضمانات
وفقا للعقود
حســب القيمة الصافية القابلة للتحقق .تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة الســوقية للضمانات وطلب ضمانات إضافية أخرى
ً
المبرمــة ،وتقييم كفاية مخصصات خســائر االنخفاض في القيمة .كما تقــوم المجموعة بطلب ضمانات إضافية من األطراف األخرى حال ما يتم
مالحظة مؤشرعلى انخفاض في القيمة.
 )1بلغــت القيمــة المقدرة للضمانات المحتفظ بها كتخفيض لمخاطر االئتمان من قبل المجموعة إلجمالي القروض والســلف مايقارب 72.2
ُ
مليار ريال ســعودي ( 50.5 :2020مليار ريال ســعودي) .بلغت العقارات واألســهم المحلية والدولية والودائع النقدية األخرى المحتفظ بها
كتخفيــض لمخاطــر االئتمان لمخاطر اﻟﻣرﺣﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  -العاملة وغير العاملة كما يلي:

على المســتوى اإلداري ،لدى المجموعة مجموعة إدارة المخاطر برئاســة رئيس إدارة المخاطر الذي يســاعده مساعدون مدراء عامون
مســؤولون عن إدارة المخاطر ومراجعة مخاطر االئتمان وإدارة االئتمان والتحصيل وغيرها من المهام.

أ) مخاطر االئتمان

طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشــأن
تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطر االئتمان التي تتعرض لها و تتمثل تلك مخاطر في عدم مقدرة
ٍ
أداة مالية محددة ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخســارة مالية .ينشــأ التعرض لمخاطر االئتمان بشــل أساســي عن المخاطر المتعلقة
أيضا مخاطر ائتمان في األدوات المالية خارج قائمة المركز
باالئتمان الموجود في محفظة القروض والســلف واالســتثمارات األخرى .توجد ً
مخاطر داخلي ،كما
قيم المجموعة احتماالت التعثر للعمالء باســتخدام نظام تصنيف
ٍ
المالــي الموحــدة مثل االلتزامات لمنــح االئتمانُ .ت َ
أيضا نظام تصنيف مخاطر خارجي معد من قبل واكالت تصنيف رئيســية ما أمكن ذلك .تتمثل مخاطر االئتمان لدى
تســتخدم المجموعة ً
المجموعة فيما يتعلق بالمشــتقات في التلكفة المتوقعة الســتبدال عقود المشــتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى في الوفاء
بالتزاماتهم والتحكم بمســتوى مخاطر االئتمان المقبولة ،كما تقوم المجموعة بتقييم األطراف األخرى باســتخدام نفس األســاليب المتبعة
ُ
في أنشطة اإلقراض للعمالء.
يظهر التركز في مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشــاطات مماثلة أو ممارســة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية
أو يكــون لهم نفس الخصائص االقتصادية التي ســتؤثر في مقدرتهم على الوفــاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف
االقتصادية أو السياســية أو الظروف األخرىُ .تظهر التركزات في مخاطر االئتمان مدى حساســية أداء المجموعة مقابل أي تطورات تؤثر على
قطاع أو منطقة جغرافية معينة.
لدى المجموعة إطار شــامل تم اعتماده من مجلس اإلدارة بغرض إدارة مخاطر االئتمان والتي تتضمن مراجعة مســتقلة لوظيفة االئتمان
ومراقبــة عمليــة مخاطر االئتمان .تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر االئتمان عن طريــق رقابة التعرض لمخاطر االئتمان والحد من المعامالت
مع أطراف محددة وتقييم المالءة المالية لهذه األطراف باســتمرار .تم تصميم سياســات إدارة مخاطر االئتمان لتتمكن المجموعة من
تحديــد ووضــع حدود المخاطر المالئمة ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة .ويتــم رقابة التعرض الفعلي للمخاطر مقابل الحدود
أطراف أخرى لتقليل مخاطر االئتمان.
أحيانا بإقفال المعامالت أو التنــازل عنها لصالح
الموضوعــة بشــل منتظم .كما تقوم المجموعة
ٍ
ً
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 31ديسمبر 2021
 31ديسمبر 2020

المخاطر
بآالف الرياالت
السعودية

تخفيض مخاطر
االئتمان
بآالف الرياالت
السعودية

خسائر االئتمان
المتوقعة
بآالف الرياالت
السعودية

2,692,122

2,605,039

1,199,572

2,458,028

2,317,269

1,068,973

 )2فيمــا يلــي مبلغ الضمان المحتفظ به كضمان للقروض منخفضــة القيمة االئتمانية مع تغطية الضمانات كما في
 31ديسمبر  2021و:2020

اقل من %50

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

9,679

4,172

 %51الى %70

412,059

اإلجمالي

2,605,039

أعلى من %70

2,183,301

447,509

1,865,588

2,317,269
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(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

(تتمة)

 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)

 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)

 )3تســتحوذ المجموعة ،في ســياق العمل المعتاد ،على عقارات مقابل تســوية القروض والسلف .تستحوذ المجموعة على هذه العقارات
بنيــة بيعهــا .يتم عرض هذه العقارات بصفتها “عقارات أخرى” في قائمة المركــز المالي الموحدة .فيما يلي ،ملخص لحركة عقارات األخرى
للســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و  2020كما يلي:

ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﮐل ﺗﻌرض ﻟلقروض غير الشــخصية ﻟدرﺟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻧد االعتراف اﻟﻣﺑدئي ﺑﻧﺎء ﻋﻟﯽ اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ عن اﻟﻣﻘﺗرض.
وتخضع التعرضات للخطر للمراقبة المســتمرة ،مما قد يؤدي إلى نقل التعرض للخطر إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة .ويشــمل رصد القرض
استخدام البيانات التالية.

الرصيد في بداية السنة

عمليات االستحواذ خالل السنة

المستبعد خالل السنة
ُ
عكس خسائر العقارات (إيضاح 40أ)
الرصيد في نهاية السنة

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

446,678

457,679

()35,000

()11,001

451,981

446,678

8,803

31,500

-

د) إيضاحات مخاطر االئتمان

جــودة ائتمان المجموعــة للموجودات المالية وعقود الضمان المالي في اإليضاح 32س.

تتمثل ســندات الدين المدرجة في محفظة االســتثمارات بشــل أساسي في ديون مؤسسات وبنوك ،ومؤسسات مالية و سندات سيادية،
يبين اإليضاح 6ج تحليل اســتثمارات المجموعة حسب األطراف األخرى.
المعلومات حول جودة االئتمان للقروض والســلف في اإليضاح 7د.
يتم اإلفصاح عن تركزات القطاعات االقتصادية للقروض والســلف ضمن إيضاح 7هـ.

التعرض للخطر للقروض غير الشخصية

التعرض للخطر للقروض الشخصية

جميع مستويات التعرض للخطر

• المعلومــات التي يتم الحصول عليها
أثناء المراجعات الدورية لملفات العمالء
على ســبيل المثال ،البيانات المالية التيتم مراجعتها وحسابات اإلدارة والميزانيات
والتوقعات .ومن األمثلة على مجاالت
التركيــز بوجه خاص :هوامش الربح اإلجمالي،
ونسب الرفع المالي ،وتغطيات خدمة
الديون ،وااللتزام بالعهود ،وإدارة الجودة،
وتغييرات اإلدارة العليا.
• بيانات من واكالت االئتمان والمقاالت
الصحفية والتغييرات في التصنيفات
االئتمانية الخارجية.
• أسعار مقايضة السندات واالئتمان
المسجلة للمقترض حيثما توفرت.
• التغييــرات المهمة الفعلية والمتوقعة
في البيئة السياســية والتنظيمية والتقنية
للمقترض أو في أنشطته التجارية.

داخليا وســلوك
• البيانات المحصول عليها
ً
العميل  -على ســبيل المثال ،االستفادة من
تسهيالت بطاقة االئتمان.
• البيانــات الخارجية من الواكالت االئتمانية بما
في ذلك درجات االئتمان لمجال معين.
• مقاييــس القدرة على تحمل التاكليف

• ســجل الدفع  -يشمل الحالة المتأخرة
باإلضافــة إلى مجموعة من المتغيرات حول
نِ سب الدفع.
• استخدام الحد االئتماني الممنوح.
• طلبات ومنح مهلة.
• التغييــرات الحالية والمتوقعة في ظروف
األعمال المالية واالقتصادية.

ز) إنشاء مصطلح هيلك احتمال التعثر

المعلومــات المتعلقة بمخاطر االئتمان للمجموعة والخاصة بالمشــتقات في اإليضاحين  11و .29

درجــات المخاطــر االئتمانية هي مدخالت أولية في تحديد مصطلح هيلك احتمــال التعثر للتعرض .وتقوم المجموعة بجمع معلومات األداء
والتعثر عن تعرضه لمخاطر االئتمان التي يتم تحليلها حســب نوع المنتج والمقترض باإلضافة إلى تصنيف مخاطر االئتمان .بالنســبة لبعض
أيضا اســتخدام المعلومات المأخوذة من واكالت مرجع االئتمان الخارجية.
المحافظ ،ويتم ً

المعلومــات بخصوص التعرض لمخاطر االئتمان للمجموعة حســب قطاعات األعمال ُمبينة في اإليضاح 28د.

توظــف المجموعــة نماذج لتحليل البيانات التي يتم جمعها ويســتخرج تقديرات عن الفترة المتبقية مــن فترة التعثر المحتمل للتعرض وكيفية
توقــع تغيرهــا كنتيجة لمرور الوقت .يتضمن هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقــات بين التغيرات في معدالت التعثر والعوامل االقتصادية
اللكية .بالنســبة لمعظم القروض ،تشــمل مؤشــرات االقتصاد اللكي الرئيسية نمو إجمالي الناتج المحلي وأسعار النفط.

المعلومــات بخصوص مدى التعرض لمخاطر االئتمان للمجموعة وأوزان مخاطر الموجودات النســبية ُمبينة في اإليضاح 35أ.

بناء على مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية والمتوقعة الخارجية ،تقوم المجموعة بصياغة نظرة أساســية لالتجاه المســتقبلي
ً
للمتغيرات االقتصادية ذات العالقة باإلضافة إلى نطاق تمثيلي من ســيناريوهات التوقع المحتملة األخرى .ثم تســتخدم المجموعة هذه
التوقعــات لتعديل تقديراته الخاصة بالتعثر المحتمل.

تحليل عقود الضمان المالي للمجموعة حســب األطراف األخرى ُمبينة في اإليضاح 20ج(.)2

المعلومات بخصــوص التركيز الجغرافي للمجموعة ُمبينة في اإليضاح .29

هـ) التحليل االئتماني لالســتثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخســائر

تتكون اســتثمارات المجموعة المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخســائر من اســتثمارات صناديق االستثمار وسندات أخرى والتي
لــم يتم تقييمها .انظر إيضاح 6أ.

و) درجات مخاطر االئتمان

تقــوم المجموعة بتخصيص التعرض للمخاطر االئتمانية اســتناداً إلى مجموعة متنوعة من البيانات التــي يتم تحديدها للتنبؤ بمخاطر التعثر
مجرب .ويتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باســتخدام عوامل نوعية وكمية تدل على مخاطر التعثر في
في الســداد وتطبيق حكم ائتماني
ّ
الســداد .تختلف هذه العوامل حسب طبيعة القرض ونوع المقترض.

ـهرا لتعرضات البنود داخل وخارج قائمة المركــز المالي للدرجات من  1إلى  6والتعرضات غير المصنفة
هيــل احتمال التعثر لمدة  12شـ ً
ـهرا للتعرضات في الدرجة  - 7تحت
تتراوح من  %0.03إلى  %0.03 :2020( %7.35إلى  .)%14.93هيلك احتمال التعثر لمدة  12شـ ً
المالحظة هو .)%23.55 :2020( %18.89

يتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر االئتمان بزيادة مخاطر التعثر في الســداد بشــل كبير مع تدهور مخاطر االئتمان ،على ســبيل المثال،
يكــون الفــرق في مخاطر التعثر في الســداد بين درجتــي مخاطر االئتمان  1و  2أصغر من الفرق بين درجتي مخاطر االئتمان  2و .3
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 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)
ح) تحديد ما إذا اكنت مخاطر االئتمان قد زادت بشــل ملحوظ

ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﮐﺎنــت ﻣﺧﺎطــر تعثــر اﻟﺳداد ﻋﻟﯽ أداة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ازدادت ﺑﺷﮐل ﮐﺑﯾر ﻣﻧذ االعتراف اﻟﻣﺑدئي ،ترى المجموعة ﻣﻌﻟوﻣﺎت
ﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻣدﻋوﻣﺔ ذات ﺻﻟﺔ وﻣﺗوﻓرة دون ﺗﮐﻟﻔﺔ أو ﺟﮭد .ويشــمل ذلك لك من المعلومات والتحليل الكمي والنوعي ،اســتناداً إلى خبرة
المجموعة الســابقة وتقييماته االئتمانية ،بما في ذلك المعلومات التطلعية.
تختلف معايير تحديد ما إذا اكنت مخاطر االئتمان قد زادت بشــل كبير باختالف المحفظة وتشــمل العوامل الكمية والنوعية ،بما في ذلك
الدعم حســب التعثر .أحد المؤشــرات الكمية الرئيسية المســتخدمة من قبل المجموعة ،هو خفض التصنيف النسبية للتصنيف الداخلي
للمقتــرض وبالتالي التغيير في التعثر المحتمل.
باســتخدام الحكــم االئتماني والتجارب التاريخية ذات الصلة إن أمكن ذلك ،قد تقــرر المجموعة أن القرض خضع لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
بناء على مؤشــرات نوعية خاصة يعتبرها مؤشــرا على ذلك ،وقد ال ينعكس ذلك بشــل اكمل في التحليل الكمي في الوقت المناسب.
وتتضمن المؤشــرات النوعية درجات محددة لتصنيف المخاطر المرتفعة والتخلف عن الســداد عبر التســهيالت ،وإعادة التفاوض على
صعوبات مالية (يشــار إليها باسم التحمل).
القروض للعمالء الذين يواجهون
ٍ
تأخذ المجموعة بعين االعتبار كمســاند أن الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان التي تظهر في موعد ال يتجاوز تاريخ اســتحقاق أصل ألكثر من
 30يوم .ويتم تحديد األيام ما بعد االســتحقاق من خالل احتســاب عدد األيام منذ أقدم تاريخ مســتحق لم يتم اســتالم سداد اكمل له .ويتم
تحديد تواريخ االســتحقاق دون األخذ في االعتبار أي فترة ســماح قد تكون متاحة للمقترض.
تقــوم المجموعــة بمراقبة فعالية المعايير المســتخدمة لتحديد الزيادات الكبيرة في مخاطــر االئتمان من خالل المراجعات الدورية للتأكد
مما يلي:
•أن تكــون المعايير قادرة على تحديد الزيــادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر،
يوما ،و
•أال تتماشــى المعايير مع النقطة الزمنية عندما يصبح األصل متأخر الســداد ً 30
•ال يوجد تقلب غير مبرر في مخصص خســائر االئتمان الناتج عن التحول بين التعثر المحتمل لمدة  12شــهراً (المرحلة  )1والتعثر المحتمل
مدى الحياة (المراحل  2أو .)3
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﮐوﻧﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس خســائر االئتمان المتوقعة ،وهي احتمالية التعثر ،والخســارة في حالة التعثر ،والتعرضات
المتعثرة .اســتفادت المجموعة من الممارســات التنظيمية الحالية وتوجيهات البنك المركزي الســعودي لتطوير منهجية مدخالت النماذج
ويتــم تعديلها عند الضرورة لالمتثــال لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية .9
يتــم تصنيــف الموجودات المالية وعقود الضمان المالي التي تعكس زيادة كبيــرة في مخاطر االئتمان في المرحلة  2وتقوم المجموعة
بإثبات مخصصات الخســارة بمبلغ يســاوي خســائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ،مما يعكس فترة انتظار على مدى العمر الزمني والتي
تمثــل احتماليــة التعثر عن الســداد على مدى العمر المتبقي لألصل المالي .تكــون مخصصات المرحلة  2أعلى من المرحلة  ،1مما يعكس
تأثير أفق زمني أطول بالمقارنة مع أفق  -12شــهر يســتخدم في مخصص المرحلة .1

ط) تعريف التعثر

يتــم اعتبار تعثر األصل المالي من قبل المجموعة عندما:
•مــن غير المتوقع أن يســدد المقترض التزاماته االئتمانية إلى المجموعــة بالاكمل ،دون الرجوع من قبل المجموعة إلى إجراءات مثل تحقيق
الضمان (إن وجدت) ،أو
يوما.
•أو أن يتجــاوز المقترض أكثر من ً 90

محددا أو تم إخطاره بحدود أصغر من المبلغ الحالي القائم.
حدا
ً
يعتبر الســحب على المكشــوف مستحق الســداد بمجرد أن ينتهك العميل ً
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تقوم المجموعة بدراســة المؤشــرات التالية عند تقييم ما إذا اكن المقترض في حالة تعثر في السداد:
•النوعية ،مثل انتهااكت االتفاقية،
•الكمية ،حالة التأخر عن الســداد ،عدم ســداد التزام آخر من نفس المقترض ،و
•بناء على البيانــات الداخلية ويتم الحصول عليها من مصادر خارجية.
ً
قــد تتغيــر المدخــات في تقييم ما إذا اكنت أحد األدوات المالية في حالة تعثر بالســداد وأهميتها مع مرور الوقت لتعكس التغيرات في
الظــروف .ال يحــدد المعيــار الدولي للتقارير المالية  9مصطلح “التعثر”  ،ولكنه يتطلب من لك كيان القيام بذلك .وبالنســبة إلعداد التقارير
المالية  ،اســتفادت المجموعة من الممارســات التنظيمية الحالية وتعريف البنك المركزي الســعودي عن التأخر الذي يتم تعديله عندما يكون
ذلك ضروريا لالمتثــال لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية .9
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎرة ﺑﻣﺑﻟﻎ ﯾﻌﺎدل ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣدى اﻟحيــاة ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﮐس ﺻﺎﻓﻲ ﻘﯾﻣﺔ  100٪واﻟﺗدﻓﻘﺎت
الحقا ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.
ائتمانيا ﺗﺻﻧف
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻋﻟﯽ اﻟﻣوﺟودات .هــذه الموجــودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ انخفضت
ً
ً

ي) الموجودات المالية المعدلة

يجوز تعديل الشــروط التعاقدية للقرض لعدة أســباب ،بما في ذلك تغيير ظروف الســوق ،واالحتفاظ بالعمالء ،وعوامل أخرى ال تتعلق
بتدهور ائتماني حالي أو محتمل في ائتمان العميل .قد يتم اســتبعاد القرض الحالي الذي تم تعديل الشــروط من أجله ويتم تســجيل القرض
وفقا لسياســات المجموعة.
الذي تم إعادة التفاوض بشــأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة
ً
يجــوز للمجموعــة إعادة التفاوض على القروض للعمالء الذين يواجهون صعوبات ماليــة لزيادة فرص التحصيل وتقليل مخاطر التعثر في
الســداد .يتم منح مهلة القرض على أساس انتقائي إذا:
•إذا اكن هناك خطر كبير للتعثر في الســداد ،أو
•إذا اكن هناك دليل على أن المدين بذل لك الجهود المعقولة للســداد بموجب الشــروط التعاقدية األصلية ،ومن المتوقع أن يتمكن
المدين من الوفاء بالشروط المعدلة.
يمكن أن تتضمن الشــروط المعدلة عادة تمديد فترة االســتحقاق وتغيير توقيت العمولة و  /أو المدفوعات األساســية وتعديل شروط
تعهدات القرض .تخضع لك من قروض األفراد والشــراكت لسياسة إعطاء المهلة.
يعكس تقدير التعثر المحتمل بالنســبة للموجودات المالية المعدلة ما إذا اكن التعديل قد أدى إلى تحســين أو اســتعادة قدرة المجموعة
علــى تحصيل العمولة واإلدارة وخبرة المجموعة الســابقة في إجراءات إعطاء المهلــة المماثلة .تقوم المجموعة كجزء من هذه العملية
بتقييم أداء الســداد للمقترض مقابل الشــروط التعاقدية المعدلة وينظر في مختلف المؤشرات السلوكية.
نوعيا على حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان .ويحتاج العميل إلثبات ســلوك السداد الجيد باستمرار
ـرا
ً
تعد المهلة بشــل عام مؤشـ ً
خالل فترة من الزمن قبل أن يعتبر التعثر المحتمل قد تناقص بحيث يعود تعويض الخســارة ليتم قياســه بمبلغ يســاوي خســائر االئتمان
ـهرا كفترة معالجة لنقل الموجودات من قياس مخصص الخســارة في خسائر
ـهرا .تعتبر المجموعة فترة  12شـ ً
المتوقعة لمدة  12شـ ً
ـهرا (المرحلة .)1
االئتمان المتوقعة مدى الحياة (المرحلة  2و )3إلى خســائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شـ ً

ك) قياس خسائر االئتمان المتوقعة

المدخالت الرئيســية في قياس خســائر االئتمان المتوقعة هي الهيلك الزمني للمتغيرات التالية:
•احتمالية التعثر،
•الخسارة الناجمة عن التعثر ،و
•التعرض للخطر في حالة التعثر.
داخليــا والمعايير الخارجية .ويتم تعديلها لتعكــس معلومات تطلعية كما هو
المعدة
عموما من النماذج
وتســتخرج هــذه العوامل
ُ
ّ
ً
ً
موضح أعاله.
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تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات في تاريخ معين ،والتي يتم حســابها على أســاس نماذج التقييم الداخلية ،ويتم تقييمها باســتخدام
أدوات تصنيــف مصممــة وفقاً لمختلف فئات األطراف المقابلة والتعرضات للخطــر .وتعتمد هذه النماذج على البيانات المجمعة داخلياً
والتي تشــتمل على عوامل كمية ونوعية .إذا قام الطرف المقابل أو التعرض للخطر بالتنقل بين فئات التســعير ،فيمكن أن يؤدي ذلك إلى
تغييــر فــي تقديرات احتمالية التعثر المرتبطة به ويتم تقدير تاكليف احتماليات التعثر بالنظر في االســتحقاقات التعاقدية للتمويل وعموالت
السداد المحتملة.

ل) دمج معلومات تطلعية

الخســائر الناجمة عن التعثر هي حجم الخســارة المحتملة إذا اكن هنالك تعثر .وتقوم المجموعة ﺑﺗﻘدﯾر عوامل الخســائر الناجمة عن التعثر
ﺑﻧﺎء ﻋﻟﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌدﻻت اﻻﺳﺗرداد ﻟﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺿد اﻷطــراف المتعثريــن باإلضافة إلى معايير خارجية .تقوم نماذج الخســائر الناجمة عن التعثر
ً
باعتبــار الهيــل والضمــان وأقدمية المطالبة وأعمال الطرف المقابل والمبلغ الصافي الســترداد أي ضمانات التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من
ً
األصل المالي.

يمثل الســيناريو الحالي النتيجة األكثر احتمالية ويتماشــى مع المعلومات التي تســتخدمها المجموعة ألغراض أخرى مثل التخطيط
ـاؤما .وتقوم المجموعة بشلك دوري بإجراء اختبارات
االســتراتيجي وإعداد الميزانية .تمثل الســيناريوهات األخرى نتائج أكثر
ً
تفاؤال وأكثر تشـ ً
تحمل األزمات االقتصادية للصدمات الكبرى لمعايرة تحديده لهذه الســيناريوهات النموذجية األخرى.

يمثل التعرض للخطر في حالة التعثر التعرض المتوقع لخطر عدم الســداد .وتســتخرج المجموعة التعرض للخطر في حالة التعثر من التعرض
الحالــي للخطــر للطرف المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المســموح بها بموجب العقد بما في ذلك
اإلطفاء .إن اجمالي التمويل للمتعثرين لألصل المالي هو إجمالي قيمته الدفترية .بالنســبة اللتزامات اإلقراض والضمانات المالية ،يشــتمل
اجمالي التمويل للمتعثرين على المبلغ المســحوب ،باإلضافة إلى المبالغ المســتقبلية المحتملة التي يمكن ســحبها بموجب العقد ،والتي
يتم تقديرها بناء على المالحظات التاريخية والتوقعات المســتقبلية.
ً
وفقا لما تم وصفه أعاله والتعرض الســتخدام الحد األقصى الحتمالية التعثر بمدة  12شــهر للموجودات المالية التي لم ترتفع فيها مخاطر
ً
االئتمان بشــل كبير ،تقيس المجموعة خســائر االئتمان المتوقعة في ضوء مخاطر التعثر في الســداد خالل فترة التعاقد القصوى (بما في
ذلــك أي خيــارات تمديد للمقترض) التي يتعرض فيها البنك لمخاطــر االئتمان ،حتى لو اكنت المجموعة تأخذ باالعتبار مدة أطول ألغراض إدارة
ضمان مالي.
المخاطر .تمتد المدة التعاقدية القصوى إلى التاريخ الذي يحق للمجموعة فيه المطالبة بســداد الســلف أو إنهاء التزام قرض أو
ٍ
وبما يخص جاري المدين لقطاع التجزئة والتســهيالت األخرى التي تشــمل لك من القرض وعنصر االلتزام غير المســحوب ،تقيس المجموعة
خســائر االئتمــان المتوقعة علــى فترة قد تكون أطول من الحد األقصى للفترة التعاقدية إذا لم تحد قــدرة المجموعة التعاقدية على طلب
الســداد وإلغاء االلتزام غير المســحوب تعرض المجموعة لخســائر ائتمانية لفترة اإلشــعار التعاقدي .ال يوجد لدى هذه التسهيالت مدة ثابتة
أو هيلك ســداد ويتم إدارتها على أســاس تحصيلي .ويمكن المجموعة إلغاؤها بأثر فوري .وال يتم تطبيق هذا الحق التعاقدي في اإلدارة
اليوميــة العاديــة ،بل يتم فقط عندما تصبح المجموعة على علم بوجود زيادة في مخاطر االئتمان على مســتوى التســهيل المالي .يتم
تقديــر هــذه الفترة األطول باألخــذ بعين االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع المجموعــة اتخاذها والتي تعمل على التخفيف
من خســائر االئتمان المتوقعة .ويمكن أن تشــمل تخفيض الحدود االئتمانية ،أو إلغاء التســهيل و  /أو تحويل الرصيد المســتحق إلى قرض
بمدد سداد ثابتة.
عندما يتم تنفيذ وضع نماذج للعوامل على أســاس جماعي ،يتم تجميع األدوات المالية بناء على خصائص المخاطر المشــتركة التي تشــمل
ً
نــوع األداة ،وتصنيف مخاطر االئتمان ،واألجل المســتحق ،ونوع الضمانات والقطــاع الصناعي والموقع الجغرافي للمقترض .كما يتم إجراء
مراجعات منتظمة للتأكد من أن اجمالي القروض داخل محفظة معينة يظل متجانس بشــل مناســب.
ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻟوﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻟﻣﺣﺎﻓظ التــي تكــون ﻟﻟمجموعة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺣدودة لها ﻟﺗﮐﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ داﺧﻟﯾﺎً .
وتتمثــل المحافــظ التي تمثل معلومات المعايير خارجية كمدخل هام في قياس خســائر االئتمان المتوقعة فيما يلي:

احتمالية التعثر

الخسارة الناجمة عن التعثر

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى

دراسة واكلة موديز للتعثر

تقديرات البنك المركزي السعودي
للخسارة الناجمة عن التعثر

االستثمارات

دراسة واكلة موديز للتعثر

بنــاء علــى األخذ باالعتبار مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية والمتوقعة الخارجية ،تقوم المجموعة بصياغة نظرة أساســية لالتجاه
ً
المســتقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات العالقة باإلضافة إلى نطاق تمثيلي من ســيناريوهات التوقع المحتملة األخرى .وتنطوي هذه
العملية على وضع ســيناريوهين اقتصاديين إضافيين أو أكثر والنظر في االحتماالت النســبية للك نتيجة .تتضمن المعلومات الخارجية البيانات
االقتصادية والتوقعات التي تنشــرها الهيئات الحكومية ومؤسســات النقد ومتخصصون بالتوقعات مختارين من القطاع الخاص.

يحدد البنك ويوثق الدوافع الرئيســية لمخاطر االئتمان وخســائر االئتمان للك محفظة من األدوات المالية باســتخدام تحليل البيانات التاريخية.
وقد قام البنك بتقدير العالقات بين المتغيرات االقتصادية اللكية ومخاطر االئتمان والخســائر.
تحدد المجموعة الدوافع الرئيســية لمخاطر االئتمان وخســائر االئتمان للك محفظة من األدوات المالية باســتخدام تحليل البيانات التاريخية.
وقــد قام البنك بتقدير العالقات بين المتغيرات االقتصادية اللكية ومخاطر االئتمان وخســائر االئتمان األخرى.
تم تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشــرات الرئيســية ومعدالت تعثر السداد والخســائر على محافظ مختلفة للموجودات المالية بناء على
ً
فصاعدا.
تحليــل البيانات التاريخية من 2013
ً

حساسية مخصص خسائر االئتمان:
متضمنا إجمالي الناتج المحلي ،وأســعار النفط من أجل تقييم التغير المحتمل في خســائر
لقد تم إجراء تحليل حساســية لتأثير االقتصاد اللكي
ً
االئتمان المتوقعة.
ـاؤما على خسائر االئتمان المتوقعة كما
يلخص الجدول التالي نتائج تحليل الحساســية الذي يوضح تأثير الســيناريوهات األكثر
ً
تفاؤال واألكثر تشـ ً
في  31ديسمبر  2021و :2020

 2021بآالف الرياالت
السعودية
األكثر احتمالية

أرصدة لدى
البنوك
والمؤسسات
المالية األخرى

استثمارات -
سندات دين

قروض
وسلف

8,632
7,908

تفاؤاًل (الجانب اإليجابي)
أكثر
ً
تشاؤما (الجانب السلبي) 9,016
أكثر
ً

موجودات أخرى
 ذمم عمالءعقود الضمان ومدينون
اإلجمالي
آخرون
المالي

26,185

1,965,233

204,131

94

2,204,275

27,351

2,002,909

212,824

98

2,252,198

23,991

1,894,361

187,778

83

2,114,121

تقديرات البنك المركزي السعودي
للخسارة الناجمة عن التعثر

يعتبــر الهــدف من التقييم هو لتحديد ما إذا اكنت الزيادة الكبيرة فــي مخاطر االئتمان قد حدثت إلجمالي القروض من خالل مقارنة مدى
احتماليــة التعثــر علــى مدى الحياة بتاريخ اإلبالغ بها مع احتمالية التعثر المتبقية لهــذه النقطة الزمنية التي تم تقديرها عند وقت االعتراف
المبدئي إلجمالي القروض( ،يتم تعديله عند التغيير في حالة توقعات الســداد المبكر).
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)

 2020بآالف الرياالت
السعودية

 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)

أرصدة لدى
البنوك
والمؤسسات
المالية األخرى

استثمارات -
سندات دين

قروض
وسلف

موجودات أخرى
 ذمم عمالءعقود الضمان ومدينون
اإلجمالي
آخرون
المالي

األكثر احتمالية

3,202

31,385

1,755,424

210,554

275

2,000,840

تفاؤاًل (الجانب اإليجابي)
أكثر
ً

2,653

29,638

1,470,400

190,216

261

1,693,168

تشاؤما (الجانب السلبي) 3,260
أكثر
ً

31,570

1,764,589

212,713

289

2,012,421

موضحا تأثير التغيرات في أسعار
يلخص الجدول التالي نتائج الحساســية على إجمالي خســائر االئتمان المتوقعة كما في  31ديســمبر ،2021
ً
النفط والناتج المحلي اإلجمالي:

 2020بآالف الرياالت السعودية
إجمالي الموجودات/
(االلتزامات) قبل
المقاصة
القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات (إيضاح 11ج)

2,424,995

انخفاض ســعر النفط والناتج المحلي اإلجمالي بمقدار  10دوالرات للبرميل وبنســبة  %4على التوالي

2,114,121

ارتفاع ســعر النفط والناتج المحلي اإلجمالي بمقدار  10دوالرات للبرميل وبنســبة  %4على التوالي

تراكبات كوفيد19-

تتطلب الظروف االقتصادية الســائدة من المجموعة االســتمرار في مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المســتخدمة لتحديد الخسائر
االئتمانية المتوقعة .تتمحور هذه األمور بشــل أساســي حول إما تعديل عوامل االقتصاد اللكي التي تســتخدمها المجموعة في تقدير
مرنا  ،تعتبر اإلدارة
حاليا.
الخســائر االئتمانية المتوقعة أو مراجعات احتماالت الســيناريو التي تســتخدمها المجموعة
نظرا ألن الموقف ال يزال ً
ً
ً
وفقا لذلك  ،يتضمن تقييم
أن بعض التأثيرات ال يمكن دمجها بالاكمل في حســابات نموذج خســائر االئتمان في هذه المرحلة من الوقت.
ً
اعتمادا على المحافظ المتأثــرة وتحليل االقتصاد اللكي .لذلك  ،قامت المجموعة بإدراج
قطاعيا
تحلياًل
الخســائر االئتمانيــة المتوقعة لإلدارة
ً
ً
ً
تراكبات بقيمة  225.3مليون ريال ســعودي كما في  31ديســمبر  198.6 :2020( 2021مليون ريال ســعودي) .ستستمر المجموعة في
إعادة التقييم لكما توفرت بيانات أكثر موثوقية  ،وبالتالي ســتحدد ما إذا اكن يلزم إجراء أي تعديل في الخســائر االئتمانية المتوقعة في
فترات إعداد التقارير الالحقة.

م) مقاصــة الموجودات المالية وااللتزامات المالية

يتضمــن الجــدول الموضح أدناه الموجودات المالية وااللتزامات المالية كما في  31ديســمبر  2021و  2020التي تتم مقاصتها في قائمة
المركــز المالي الموحدة للمجموعة ،أو تخضع لترتيب المقاصة الرئيســي القابل للتنفيــذ أو اتفاقية مماثلة تغطي األدوات المالية المماثلة،
بصــرف النظر عما إذا اكنــت تتم مقاصتها في قائمة المركز المالي الموحدة.

 2021بآالف الرياالت السعودية
إجمالي الموجودات/
(االلتزامات) قبل
المقاصة
القيمة العادلة الســالبة للمشتقات (إيضاح 11ج)

216

1,629,037

()1,225,213

المقاصة مع إجمالي صافي
الموجودات/
(الموجودات) /
االلتزامات المثبتة
االلتزامات
()995,066

995,066

633,971

2,575,796

القيمة العادلة الســالبة للمشتقات (إيضاح 11ج)

()1,886,909

المقاصة مع إجمالي صافي
الموجودات/
(الموجودات) /
االلتزامات المثبتة
االلتزامات
()1,557,447

1,557,447

1,018,349
()329,462

ن) تســويات إجمالي القيم الدفترية ومخصصات خسائر االئتمان
مجمعــة  -الموجودات المالية وعقود الضمان المالي

فيما يلي ،ملخص ُمجمع للتســوية بين األرصدة االفتتاحية وأرصدة اإلقفال إلجمالي القيم الدفترية ومخصصات خســائر االئتمان للك
ّ
الموجودات المالية ،وعقود الضمان المالي للســنتين المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و :2020

خسائر االئتمان
المتوقعة
بآالف الرياالت
السعودية

القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات (إيضاح 11ج)

(تتمة)

مخصصات خســائر االئتمان بآالف الرياالت السعودية

إجمالي القيم الدفترية بآالف الرياالت الســعودية
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

األرصدة كما في  31ديسمبر 2019

91,333,369

5,666,420

3,745,623

100,745,412

520,621

211,545

1,922,949

2,655,115

()485,532

485,532

-

-

()12,667

62,022

-

49,355

المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 2
ُ
المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 2
ُ
تراكبات ما بعد النموذج (إيضاح )41

()391,515

-

391,515

-

()4,322

-

200,395

196,073

844,194

()844,194

-

-

12,679

()24,860

-

()12,181

-

()59,924

59,924

-

-

()11,753

33,655

21,902

34,313

-

()34,313

-

461

-

()12,118

()11,657

-

56,315

()56,315

-

-

5,780

()27,604

()21,824

-

-

-

-

104,801

32,879

60,992

198,672

التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

2,307,768

()767,113

()141,382

1,399,273

()45,285

()12,769

87,127

29,073

صافي حركة السنة

2,309,228

()1,129,384

219,429

1,399,273

55,667

51,299

342,447

449,413

()1,103,688( )1,103,688

الديون المشطوبة ،صافي

-

-

()1,103,688

()1,103,688

-

-

األرصدة كما في  31ديسمبر 2020

93,642,597

4,537,036

2,861,364

101,040,997

576,288

262,844

1,161,708

2,000,840

()1,838,938

1,838,938

-

-

()20,813

109,356

-

88,543

المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 2
ُ
المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 2
ُ
تراكبات ما بعد النموذج (إيضاح )41

()133,000

-

133,000

-

()1,825

-

65,191

63,366

1,011,468

()1,011,468

-

-

5,038

()20,400

-

()15,362

-

()237,627

237,627

-

-

()58,856

114,217

55,361

13,792

-

()13,792

-

66

-

()4,913

()4,847

-

2,822

()2,822

-

-

520

()1,724

()1,204

-

-

-

-

()27,245

47,027

6,660

26,442

التغيرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

5,522,290

()238,047

()78,200

5,206,043

()80,139

121,987

()6,089

35,759

صافي حركة السنة

4,575,612

354,618

275,813

5,206,043

()124,918

199,634

173,342

248,058

الديون المشطوبة ،صافي

-

-

()44,623

()44,623

-

-

()44,623

()44,623

األرصدة كما في  31ديسمبر 2021

98,218,209

4,891,654

3,092,554

106,202,417

451,370

462,478

1,290,427

2,204,275

()230,147
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)

 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى

فيما يلي ،ملخص التســوية بين األرصدة االفتتاحية وأرصدة اإلقفال إلجمالي القيم الدفترية ومخصصات خســائر االئتمان لألرصدة لدى البنوك
والمؤسســات المالية األخرى للســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و :2020
إجمالي القيم الدفترية
بآالف الرياالت السعودية
المرحلة 1
األرصدة كما في  31ديسمبر 2019
المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 2
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 1
ُ
التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

المرحلة 2

3,008 3,027,595

مخصصات خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة  3اإلجمالي
-

المرحلة 1

1,730 3,030,603

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

358

-

2,088

()801

801

-

-

()27

95

-

68

3,008

()3,008

-

-

103

()358

-

()860,786

127

-

()860,659

1,286

15

-

1,301

()2,080

-

()860,659

1,362

()248

-

1,114

-

3,092 2,169,944

110

-

3,202

صافي حركة السنة

()858,579

األرصدة كما في  31ديسمبر 2020

إجمالي قروض وسلف

فيما يلي ،ملخص التســوية بين األرصدة االفتتاحية وأرصدة اإلقفال إلجمالي القيم الدفترية ومخصصات خســائر االئتمان إلجمالي القروض
والســلف المالية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و :2020
إجمالي القيم الدفترية بآالف الرياالت الســعودية

()255

928 2,169,016

التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

129 3,284,337

-

5,373 3,284,466

57

-

5,430

األرصدة كما في  31ديسمبر 2021

1,057 5,453,353

-

8,465 5,454,410

167

-

8,632

استثمارات  -سندات الدين

فيما يلي ،ملخص التســوية بين األرصدة االفتتاحية وأرصدة اإلقفال إلجمالي القيم الدفترية ومخصصات خســائر االئتمان إلجمالي ســندات
الدين للســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و :2020
إجمالي القيم الدفترية
بآالف الرياالت السعودية

مخصصات خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

األرصدة كما في  31ديسمبر 2019

25,747,421

-

-

25,747,421

29,659

-

-

29,659

التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

4,212,488

-

-

4,212,488

1,726

-

-

1,726

األرصدة كما في  31ديسمبر 2020

29,959,909

-

-

29,959,909

31,385

-

-

31,385

التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

()1,616,837

-

-

()1,616,837

()5,200

-

-

()5,200

األرصدة كما في  31ديسمبر 2021

28,343,072

-

-

28,343,072

26,185

-

-

26,185
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مخصصات خســائر االئتمان بآالف الرياالت السعودية

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

األرصدة كما في  31ديسمبر 2019

51,159,717

4,998,855

3,359,920

59,518,492

379,511

184,512

1,841,562

2,405,585

المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 2
ُ
المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 2
ُ
تراكبات ما بعد النموذج (إيضاح )41

()453,281

453,281

-

-

()12,474

60,783

-

48,309

()353,398

-

353,398

-

()3,881

-

182,922

179,041

784,268

()784,268

-

-

9,079

()19,768

-

()10,689

-

()57,415

57,415

-

-

()11,586

32,478

20,892

34,313

-

()34,313

-

461

-

()12,118

()11,657

-

56,062

()56,062

-

-

5,770

()27,484

()21,714

-

-

-

-

104,801

32,879

60,992

198,672

التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

()978,934

()487,910

()118,642

()1,585,486

()34,201

()9,435

94,309

50,673

صافي حركة السنة

()967,032

()820,250

201,796

()1,585,486

63,785

58,643

331,099

453,527

الديون المشطوبة ،صافي

-

-

()1,103,688

()1,103,688

-

-

()1,103,688

()1,103,688

األرصدة كما في  31ديسمبر 2020

50,192,685

4,178,605

2,458,028

56,829,318

443,296

243,155

1,068,973

1,755,424

()1,645,702

1,645,702

-

-

()15,679

84,009

-

68,330

المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 2
ُ
المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 2
ُ
تراكبات ما بعد النموذج (إيضاح )41

-

-

-

-

()27,245

47,027

6,660

26,442

التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

3,486,350

()430,467

()72,231

2,983,652

()61,033

124,929

()3,790

60,106

صافي حركة السنة

2,678,171

26,764

278,717

2,983,652

()101,228

180,438

175,222

254,432

الديون المشطوبة ،صافي

-

-

()44,623

()44,623

-

-

()44,623

()44,623

األرصدة كما في  31ديسمبر 2021

52,870,856

4,205,369

2,692,122

59,768,347

342,068

423,593

1,199,572

1,965,233

()130,078

-

130,078

-

()1,817

-

64,899

63,082

953,809

()953,809

-

-

4,480

()17,217

-

()12,737

-

()236,965

236,965

-

-

()58,811

113,908

55,097

13,792

-

()13,792

-

66

-

()4,913

()4,847

-

2,303

()2,303

-

-

501

()1,542

()1,041
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)

 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)

قروض وســلف  -قروض تجارية ،وجاري مدين ،وقروض أخرى

فيما يلي ،ملخص التســوية بين األرصدة االفتتاحية وأرصدة اإلقفال إلجمالي القيم الدفترية ومخصصات خســائر االئتمان للقروض التجارية،
وجاري مدين ،والقروض األخرى للســنتين المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و :2020
إجمالي القيم الدفترية بآالف الرياالت الســعودية

قروض وسلف – قروض شخصية

فيما يلي ،ملخص التســوية بين األرصدة االفتتاحية وأرصدة اإلقفال إلجمالي القيم الدفترية ومخصصات خســائر االئتمان للقروض الشــخصية
للســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و :2020

مخصصات خســائر االئتمان بآالف الرياالت السعودية

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

المرحلة 1

المرحلة 2

األرصدة كما في  31ديسمبر 2019

37,911,065

4,793,894

3,095,458

45,800,417

258,589

91,842

1,663,061

()350,715

350,715

-

-

()8,625

17,720

-

()283,056

-

283,056

-

()1,603

-

134,473

745,351

مخصصات خســائر االئتمان بآالف الرياالت السعودية

إجمالي القيم الدفترية بآالف الرياالت الســعودية
المرحلة 3

اإلجمالي

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

13,718,075

120,922

92,670

178,501

-

()3,849

43,063

-

13,248,652

204,961

264,462

()102,566

102,566

-

2,013,492

األرصدة كما في  31ديسمبر 2019

9,095
132,870

المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 2
ُ
المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 2
ُ
تراكبات ما بعد النموذج (إيضاح )41

-

()2,278

-

48,449

()70,342

-

70,342

1,646

()14,414

-

()12,768

-

()9,406

16,635

7,229

38,917

()38,917

-

-

-

()24,089

24,089

-

-

()7,606

()7,331

10,865

-

()10,865

-

275

()4,155

()1,848

-

20,898

-

6,051

()6,051

-

-

2,307

-

-

-

17,689

3,209

-

()155,591
()64,026

()136,739

()2,295,806

()30,987

()53,956

()70,648

()59,224

()2,295,806

()17,504

()29,197

()17,325

()2,058,251

()100,816

()2,181,377

()55,205

()67,841

-

-

()67,841

()67,841

-

()67,841

103,418

63,473

93,335

260,226

()1,517

10,139

-

8,622

137,397

11,354,428

-

-

-

56,485

54,733

-

()1,752

-

()4,979

6,282

2,340

1,511

()6,490

-

()3,942

المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 2
ُ
المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 2
ُ
تراكبات ما بعد النموذج (إيضاح )41

()745,351

-

-

7,433

()5,354

-

2,079

-

()33,326

33,326

-

-

()2,180

15,843

13,663

23,448

-

()23,448

-

186

-

()4,512

()4,326

-

50,011

()50,011

-

-

3,463

()23,329

()19,866

-

-

-

-

87,112

29,670

60,992

177,774

التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

1,079,317

()387,094

18,097

710,320

()3,214

44,521

164,957

206,264

التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

صافي حركة السنة

1,214,345

()765,045

261,020

710,320

81,289

87,840

348,424

517,553

صافي حركة السنة

الديون المشطوبة ،صافي

-

-

()1,035,847

()1,035,847

-

-

()1,035,847

()1,035,847

الديون المشطوبة ،صافي

-

األرصدة كما في  31ديسمبر 2020

39,125,410

4,028,849

2,320,631

45,474,890

339,878

179,682

975,638

1,495,198

األرصدة كما في  31ديسمبر 2020

11,067,275

149,756

()1,590,421

1,590,421

-

-

()14,162

73,870

-

59,708

()46,077

-

46,077

-

()65

-

8,414

8,349

()84,001

-

84,001

931,892

()931,892

-

-

2,969

()10,727

-

()7,758

21,917

()21,917

-

-

-

()227,743

227,743

-

-

()54,869

107,626

52,757

المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 2
ُ
المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 1
ُ

()55,281

55,281

-

()9,222

9,222

-

9,559

-

()9,559

-

20

-

()2,255

()2,235

المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 2
ُ
المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 1
ُ
تراكبات ما بعد النموذج (إيضاح )41

-

-

-

-

()20,547

49,863

6,660

35,976

التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

4,503,482

()334,594

7,991

4,176,879

()25,251

170,230

42,163

187,142

صافي حركة السنة

3,808,435

96,192

272,252

4,176,879

()57,036

228,367

162,608

333,939

الديون المشطوبة ،صافي

-

-

()12,342

()12,342

-

-

()12,342

()12,342

األرصدة كما في  31ديسمبر 2021

42,933,845

4,125,041

2,580,541

49,639,427

282,842

408,049

1,125,904

1,816,795
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المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 3
ُ

المرحلة 3

اإلجمالي
392,093
39,214
46,171

المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 2
ُ
تراكبات ما بعد النموذج (إيضاح )41

4,233

-

()4,233

-

46

-

()2,658

()2,612

-

2,303

()2,303

-

-

501

()1,542

()1,041

-

-

-

-

()6,698

()2,836

-

()9,534

التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

()1,017,132

()95,873

()80,222

()1,193,227

()35,782

()45,301

()45,953

()127,036

صافي حركة السنة

()1,130,264

()69,428

6,465

()1,193,227

()44,192

()47,929

12,614

()79,507

الديون المشطوبة ،صافي

-

-

()32,281

()32,281

-

-

()32,281

()32,281

األرصدة كما في  31ديسمبر 2021

9,937,011

80,328

111,581

10,128,920

59,226

15,544

73,668

148,438
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)

(تتمة)

 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)

عقود الضمان المالي

فيما يلي ،ملخص التســوية بين األرصدة االفتتاحية وأرصدة اإلقفال إلجمالي القيم الدفترية ومخصصات خســائر االئتمان لعقود الضمان
المالي للســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و :2020
إجمالي القيم الدفترية
بآالف الرياالت السعودية

موجودات أخرى  -ذمم عمالء ومدينون آخرون

فيما يلي ،ملخص التســوية بين األرصدة االفتتاحية وأرصدة اإلقفال إلجمالي القيم الدفترية ومخصصات خســائر االئتمان لذمم عمالء
ومدينون آخرون ،المدرجة في الموجودات األخرى ،للســنتين المنتهيتين في  31ديســمبر 2021و :2020

مخصصات خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

إجمالي القيم الدفترية
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

المرحلة 1

مخصصات خسائر االئتمان
بآالف الرياالت السعودية

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

األرصدة كما في  31ديسمبر 2019

11,366,900

664,557

385,703

12,417,160

109,335

26,675

81,387

217,397

األرصدة كما في  31ديسمبر2019

31,736

-

-

31,736

386

-

-

386

()31,450

31,450

-

-

()166

1,144

-

978

التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

41,960

-

-

41,960

()111

-

-

()111

()38,117

-

38,117

-

()441

-

17,473

17,032

األرصدة كما في  31ديسمبر 2020

73,696

-

-

73,696

275

-

-

275

المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 2
ُ
المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 1
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 2
ُ
التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

-

253

()253

-

-

10

()120

()110

()106,960

()279,330

()22,740

()409,030

()13,985

()3,349

()7,182

()24,516

صافي حركة السنة

()119,609

()307,054

17,633

()409,030

()11,095

()7,096

11,348

()6,843

األرصدة كما في  31ديسمبر 2020

11,247,291

357,503

403,336

12,008,130

98,240

19,579

92,735

210,554

المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 2
ُ
المحــول من المرحلة  1إلى المرحلة 3
ُ
المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 1
ُ

()193,236

193,236

-

-

()5,134

25,347

-

20,213

()2,922

-

2,922

-

()8

-

292

284

57,659

()57,659

-

-

558

()3,183

-

()2,625

-

()662

662

-

-

()45

309

264

المحــول من المرحلة  2إلى المرحلة 3
ُ

المحــول من المرحلة  3إلى المرحلة 2
ُ
التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

56,918

()56,918

-

-

3,497

()4,734

-

()1,237

التغيــرات في التعرض للخطر وإعادة القياس

99,262

-

-

99,262

()181

-

-

()181

-

()2,509

2,509

-

-

()167

1,177

1,010

األرصدة كما في  31ديسمبر 2021

172,958

-

-

172,958

94

-

-

94

-

519

()519

-

-

19

()182

()163

269,178

192,291

()5,969

455,500

()19,098

()2,999

()2,299

()24,396

صافي حركة السنة

130,679

327,725

()2,904

455,500

()23,682

19,139

()1,880

()6,423

األرصدة كما في  31ديسمبر2021

11,377,970

685,228

400,432

12,463,630

74,558

38,718

90,855

204,131

تمثل مبالغ التحويل في التســويات أعاله صافي الزيادة أو النقص في مخصص خســائر االئتمان نتيجة للتحويالت بين المراحل خالل الســنتين
المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و .2020

س) تحليل جودة االئتمان
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان ألرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى كما في  31ديســمبر  2021و :2020
 2020بآالف الرياالت السعودية

 2021بآالف الرياالت السعودية

المرحلة 3

اإلجمالي

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

-

2,104,763

ذات درجة استثمارية

5,360,583

-

-

- 2,104,763 5,360,583
62,220

928

-

63,148

2,033

-

-

2,033

دون الدرجة االستثمارية

91,326

1,057

-

92,383

غير مصنف

1,444

-

-

1,444

-

2,169,944

اإلجمالي

5,453,353

1,057

-

928 2,169,016 5,454,410

استثمارات  -سندات دين

يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لســندات الدين كما في  31ديســمبر  2021و :2020
 2020بآالف الرياالت السعودية

 2021بآالف الرياالت السعودية
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

ذات درجة استثمارية

25,335,758

-

-

26,931,789 25,335,758

المرحلة 1

دون الدرجة االستثمارية

1,981,149

-

-

1,981,149

2,039,423

غير مصنف

1,026,165

-

-

1,026,165

988,697

اإلجمالي

28,343,072

-

-

29,959,909 28,343,072

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

-

-

26,931,789

-

-

2,039,423

-

-

988,697

-

-

29,959,909

عامة على اســتثمارات ال تقل في جودة تصنيفها االئتماني الخارجي المعد من
تحتوي االســتثمارات ذات الدرجة االســتثمارية /أطراف أخرى
ً
ُ
واكالت تصنيف ائتماني معتمدة تتضمن مخاطر ائتمانية منخفضة الى متوســطة .تتضمن االســتثمارات غير المصنفة بشــل أساسي سندات
شراكت سعودية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)

 .32إدارة المخاطر المالية واالئتمان ( -تتمة)
ع) ملخــص الموجودات المالية والمطلوبات المالية

إجمالي قروض وسلف

يلخــص الجــدوالن التاليان األرصدة للموجودات المالية واألخرى والمطلوبات المالية واألخــرى بتبويب القياس في قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر  20201و :2020

يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان إلجمالي قروض وســلف كما في  31ديســمبر  2021و :2020
 2020بآالف الرياالت السعودية

 2021بآالف الرياالت السعودية
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

52,870,856

3,084,026

-

55,954,882

50,192,685

2,941,773

-

53,134,458

الدرجة  - 7تحت المالحظة

-

1,121,343

-

1,121,343

-

1,236,832

-

1,236,832

خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة

-

-

2,692,122

2,692,122

-

-

2,458,028

2,458,028

اإلجمالي

52,870,856

4,205,369

2,692,122

59,768,347

50,192,685

4,178,605

2,458,028

56,829,318

الدرجات  1-6والغير مصنفة

قروض وســلف  -قروض تجارية ،وجاري مدين ،وقروض أخرى

يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لقروض وســلف  -قروض تجارية ،وجاري مدين ،وقروض أخرى كما في  31ديســمبر
 2021و :2020
 2021بآالف الرياالت السعودية

 2020بآالف الرياالت السعودية

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

الدرجات  1-6والغير مصنفة

42,933,845

3,003,698

-

45,937,543

39,125,410

2,792,017

-

41,917,427

الدرجة  - 7تحت المالحظة

-

1,121,343

-

1,121,343

-

1,236,832

-

1,236,832

خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة

-

-

2,580,541

2,580,541

-

-

2,320,631

2,320,631

اإلجمالي

42,933,845

4,125,041

2,580,541

49,639,427

39,125,410

4,028,849

2,320,631

45,474,890

راجع إيضاح (7د)( )1للمزيد عن فئات الدرجات لتصنيف القروض والســلف.

قروض وسلف  -قروض شخصية

 2021بآالف الرياالت السعودية

الموجودات المالية واألخرى:

بالتلكفة
المطفأة
ُ

إلزامي بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح والخسائر

 2021بآالف الرياالت السعودية
المرحلة 1

المرحلة 2

غير مصنف

9,937,011

80,328

-

10,017,339

خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة

-

-

111,581

111,581

اإلجمالي

9,937,011

80,328

111,581

10,128,920

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي

5,901,679

-

-

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى ،صافي

5,445,778

-

-

-

5,445,778

استثمارات

-

142,656

356,023

28,343,072

28,841,751

القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات ،صافي

-

663,971

-

-

663,971

قروض وسلف ،صافي

57,803,114

-

-

-

57,803,114

موجودات أخرى

245,529

-

-

-

245,529

إجمالي الموجودات المالية واألخرى

69,396,100

806,627

356,023

28,343,072

98,901,822

المطلوبات المالية واألخرى:
أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي

21,792,608

-

-

-

21,792,608

ودائع العمالء

61,514,882

-

-

-

61,514,882

القيمة العادلة الســالبة للمشتقات ،صافي

-

230,147

-

-

230,147

مطلوبات أخرى

1,748,923

-

-

-

1,748,923

إجمالي المطلوبات المالية واألخرى

85,056,413

230,147

-

-

85,286,560

 2020بآالف الرياالت السعودية

اإلجمالي

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

11,067,275

149,756

-

11,217,031

-

-

137,397

137,397

11,067,275

149,756

137,397

11,354,428

اإلجمالي

عقود الضمان المالي

يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لعقود الضمان المالي كما في  31ديســمبر  2021و :2020

 2021بآالف الرياالت السعودية

إجمالي القيمة
الدفترية

-

 2020بآالف الرياالت السعودية

المرحلة 3

القيمة العادلة
من خالل بنود
الدخل الشامل
األخرى  -سندات
األسهم

بالقيمة العادلة من
خالل بنود الدخل
الشامل األخرى -
سندات الدين

5,901,679

يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان لقروض شــخصية كما في  31ديســمبر  2021و :2020

 2020بآالف الرياالت السعودية

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

اإلجمالي

الدرجات  1-6والغير مصنفة

11,377,970

544,457

-

11,922,427

11,247,291

302,379

-

11,549,670

الدرجة  - 7تحت المالحظة

-

140,771

-

140,771

-

55,124

-

55,124

خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة

-

-

400,432

400,432

-

-

403,336

403,336

اإلجمالي

11,377,970

685,228

400,432

12,463,630

11,247,291

357,503

403,336

12,008,130

224

(تتمة)

الموجودات المالية واألخرى:

بالتلكفة
المطفأة
ُ

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي الســعودي

8,323,490

إلزامي بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح والخسائر

-

القيمة العادلة
من خالل بنود
الدخل الشامل
األخرى  -سندات
األسهم

-

بالقيمة العادلة من
خالل بنود الدخل
الشامل األخرى -
سندات الدين

-

إجمالي القيمة
الدفترية

8,323,490

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى ،صافي

2,166,742

-

-

-

2,166,742

استثمارات

-

180,115

373,819

29,959,909

30,513,843

القيمة العادلة الموجبة للمشــتقات ،صافي

-

1,018,349

-

-

1,018,349

قروض وسلف ،صافي

55,073,894

-

-

-

55,073,894

موجودات أخرى

149,352

-

-

-

149,352

إجمالي الموجودات المالية واألخرى

65,713,478

1,198,464

373,819

29,959,909

97,245,670

المطلوبات المالية واألخرى:
أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي

20,073,084

-

-

-

20,073,084

ودائع العمالء

60,143,589

-

-

-

60,143,589

القيمة العادلة الســالبة للمشتقات ،صافي

-

329,462

-

-

329,462

قروض ألجل

2,006,169

-

-

-

2,006,169

مطلوبات أخرى

2,001,195

-

-

-

2,001,195

إجمالي المطلوبات المالية واألخرى

84,224,037

329,462

-

-

84,553,499
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البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

(تتمة)

 .33القيمــة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ( -تتمة)
 .33القيمــة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

أ) تســتخدم المجموعة التسلســل الهرمي للقيمة العادلة المبين في إيضاح ( - 2د )2عند احتســاب وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية.
ُ
الجدول التالي يوضح تحليل للموجودات والمطلوبات المالية المســجلة بقيمتها العادلة كما في  31ديســمبر  2021و  2020حســب
مستويات التسلسل الهرمي.

موجودات مالية تم قياســها بالقيمة العادلة:

مشــتقات األدوات المالية من خالل القيمة العادلة لألرباح
والخسائر ،صافي
االســتثمارات من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
االستثمارات من خالل األرباح والخسائر
اإلجمالي

مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:

مشــتقات األدوات المالية من خالل األرباح والخسائر ،صافي

اإلجمالي

موجودات مالية تم قياســها بالقيمة العادلة:

مشــتقات األدوات المالية من خالل القيمة العادلة لألرباح
والخسائر ،صافي
االســتثمارات من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
االستثمارات من خالل األرباح والخسائر
اإلجمالي

مطلوبات مالية مسجلة بالقيمة العادلة:

مشــتقات األدوات المالية من خالل األرباح والخسائر ،صافي

اإلجمالي

 2021بآالف الرياالت السعودية

المستوى
األول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

اإلجمالي

-

500,369

163,602

663,971

27,157,084

1,528,729

13,282

28,699,095

27,274,860

2,029,098

201,764

29,505,722

-

230,147

-

230,147

117,776

-

-

230,147

24,880

-

142,656

230,147

 2020بآالف الرياالت السعودية

المستوى
األول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

اإلجمالي

-

681,774

336,575

1,018,349

26,173,775

4,146,678

13,275

30,333,728

26,306,724

4,828,452

397,016

31,532,192

-

329,462

-

329,462

يحتوي المســتوى الثالث لالســتثمارات على اســتثمارات في صناديق ملكية خاصة ،وبعض االستثمارات االستراتيجية الغير متداولة في
األســهم .تعتبر هذه الســندات بشلك عام غير متداولة في سوق نشــط ،وبالتالي يتم تقييم هذه السندات باستخدام معطيات واردة من
ُمصدر الســندات أو طرف خارجي آخر ،أو عندما تغيب أي من تلك البدائل كمؤشــر تقدير يمكن االعتماد عليه ،فإنه تتم تقييم تلك الســندات
بالتلكفة .خالل الســنة المنتهية في  31ديســمبر  ،2020تم تحويل بعض الســندات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي من المستوى
الثالث إلى المستوى الثاني.
تتضمن مشــتقات األدوات المالية للمســتوى الثالث المشتق الضمني لخيار البيع الناشــئ من االتفاقية الرئيسية الحالية والتي أبرمها البنك
نموذجا ذو حدين
فيما يخص االســتثمار في شــركة زميلة (انظر إيضاح 11هـ) .ولغرض تحديد القيمة العادلة لخيار البيع هذا ،يســتخدم البنك
ً
وقبواًل .يتطلب هذا النموذج معطيات محددة اليمكن مالحظتها في السوق الحالي .كذلك فإن بعض
ـارا
ً
لتســعير الخيارات األوســع انتشـ ً
هذه المعطيات تم تحديدها في االتفاقية الرئيســية مع الشــركة الزميلة ،في نفس الوقت التي تتوفر فيه بعض المعطيات ضمن نتائج
األعمال الســابقة للشــركة الزميلة .باإلضافة لذلك ،تتطلب بعض تلك المعطيات قيام اإلدارة بتطبيق أحاكم تحتوي على تقديرات عن النتائج
المســتقبلية للشــركة الزميلة ،والتي يمكن أن تظهر كنتيجة لتنفيذ الخيار ،وتقدير القيمة العادلة لالســتثمار الرئيسي .تجدر اإلشارة إلى أن
العديد من معطيات الخيار تتم في ســياق مستقل.
فــي الحــال الذي تتغير فيه التقديرات المهمة للمعطيات بموجب  10بالمائة أو ســالب 10بالمائة ،فإن القيمة العادلة يمكن أن تزيد أو
أن تنخفض بما يقارب  33.1مليون ريال ســعودي ( 60.2 :2020مليون ريال ســعودي) نتيجة لتقدير النتائج المســتقبلية للشركة التابعة،
ويمكن أن تزيد أو تنخفض بما يقارب  14.6مليون ريال ســعودي (26.1 :2020مليون ريال ســعودي) نتيجة لتقدير التأثيرات المحددة على
نتائج العمليات للشــركة الزميلة والتي قد تظهر نتيجة لتنفيذ الخيار ،ويمكن أن تزيد أو تنخفض بما يقارب  16.1مليون ريال ســعودي
( 24.2 :2020مليون ريال ســعودي) نتيجة لتقدير القيمة العادلة لالســتثمار الرئيسي.
ُتبنــى التقديرات المهمة للمجموعة ،من اكفة األوجه األساســية ،علــى الخبرة واألحاكم الخاصة بلك جزئية من المعطيات ،وفي لك األحوال،
منطقيا في لك األحوال .ولكن ،قد
يتــم بــذل العناية الواجبة للتأكد من أن المعطيات تتســم بالحذر للتأكد من أن تقديــر القيمة العادلة يعتبر
ً
تختلــف المبالغ المتحققة في المســتقبل عن تقديرات البنك لتلك القيمة العادلة.
ب) يلخص الجدول أدناه التغيرات في القيمة العادلة للمســتوى الثالث للســنتين المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و :2020

132,949

-

-

329,462

47,166

-

180,115

329,462

يبلغ إجمالي التغيرات في القيمة العادلة والمدرج قيمتها في قائمة الدخل الموحدة للســنة المنتهية في  31ديســمبر  ،2021والمقدرة
ُ
ُ
باســتخدام نماذج التقييم المناســبة ،خســائر بقيمة  172.9مليون ريال سعودي ( :2020خسائر بقيمة  84.6مليون ريال سعودي) .التي
تتعلق بشــل أساســي بالتغيرات في تقييم خيار بيع شــركة زميلة المبين في اإليضاح 11هـ  ،والذي تم إدراجه في القيمة العادلة غير
المحققة من خالل األرباح والخسائر.

2021
بآالف الرياالت
السعودية

القيمة العادلة في بداية السنة

397,016

صافي التغير في القيمة العادلة

()195,252

التحويالت إلى المستوى الثاني
الرصيد في نهاية السنة

-

201,764

2020
بآالف الرياالت
السعودية
939,020

()453,906
()88,098

397,016

يحتوي المســتوى الثاني لالســتثمارات على ســندات دين والتي تتكون من سندات شراكت سعودية وسندات بنوك وسندات حكومة
المملكة العربية الســعودية .تعتبر هذه الســندات بشــل عام غير متداولة .في غياب األسعار المتداولة في السوق النشط ،يتم تقييم
هذه الســندات باســتخدام معطيات يمكن مالحظتها مثل معلومات العائد لألدوات المتماثلة أو ســعر آخر عملية تم تنفيذها لنفس
ُمصدر الســندات أو بناء على مؤشــرات الســوق المتداولة .تعتبر التعديالت جزءا من التقييمات عندما يكون من الضروري المحاسبة عن
ً
ً
عوامــل مختلفــة لتلك األدوات بما في ذلك آجال تلك األدوات .كون المعطيات المهمة لتلك االســتثمارات يمكن مالحظتها ،فقد قام البنك
بتصنيفها ضمن المستوى الثاني.
تحتوي األدوات المالية المشــتقة للمســتوى الثاني على عقود مشــتقات متعددة تتضمن عقود صرف أجنبي آجلة أو خيارات أسعار
العموالت ،ومقايضات أســعار العمولة .يتم تقييم هذه المشــتقات باستخدام نماذج تســعير تتمتع باعتراف واسع .تتضمن أكثر تقنيات
تطبيقا ،اســتخداما لنماذج التسعير المعياري المستقبلي ،باستخدام احتســاب القيمة الحالية وباستخدام نماذج خيارات التسعير
التســعير
ً
(بالك ســكولز) واســعة االنتشار .اســتخدمت هذه النماذج عملية دمج عدة معطيات سوق مختلفة تتضمن أسعار صرف أجنبي ،وأسعار
مســتقبلية ،ومنحنيات عائد ،وبالتالي فإن هذه المشــتقات قد تم تصنيفها ضمن المستوى الثاني.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .33القيمــة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ( -تتمة)

 .34المعامالت مع األطراف ذات العالقة ( -تتمة)

ج) يلخــص الجــدول أدناه القيم العادلة المقدرة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما في  31ديســمبر  2021و  2020والتي لم يتم
ُ
مقارنة مع القيم الدفترية لتلك البنود.
تســجيلها بالقيمة العادلة في القوائم الماليــة الموحدة
ً
القيم الدفترية
بآالف الرياالت السعودية

القيم العادلة المقدرة
بآالف الرياالت السعودية

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى

5,445,778

5,445,778

إجمالي

2021

موجودات مالية:

قروض وسلف ،صافي

57,803,114

(تتمة)

58,638,152

يتوافــق التعريــف واإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة للبنك مع اللوائح الصادرة عن البنك المركزي الســعودي ،والتي تمت
ـذه اللوائح التعريفات التالية بخصوص األطراف ذات العالقة:
الموافقــة عليها من ِقبل مجلس إدارة البنك .وتشــمل هـ ِ
•إدارة البنــك وأقاربهم /أو الكيانات التابعة،
•المســاهمين الرئيسيين للبنك و/أو أقاربهم،
•الشــراكت الزميلة للبنك والمنشآت التي يتم المحاســبة عنها باستخدام طريقة الملكية ،واإلدارة وأقاربهم،
•صناديــق منافــع موظفي البنك مثل التقاعــد أو خطط المنافع األخرى التي يتم إدارتها من قبل البنك ،و
مباشر أو غير مباشر من ِقبل البنك.
جوهريا بشــل
•أي أطراف أخرى تكون إدارتها والسياســات التشــغيلية الخاصة بها متأثرة
ٍ
ً

63,248,892

64,083,930

أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي

21,792,608

21,792,608

تشــمل إدارة البنك أولئك األشــخاص الذين يتحملون المســؤولية لتحقيق أهداف البنك والذين لديهم السلطة لوضع السياسات واتخاذ
القــرارات التــي يتم من خاللها متابعة تلك األهداف .وبالتالي يشــمل تعريف اإلدارة أعضاء مجلس إدارة البنك والرئيس التنفيذي ومدراء
العمــوم ونوابهم والمدير المالي ومدراء اإلدارات الرئيســية ومدراء إدارة المخاطــر والمراجعة الداخلية ووظائف االلتزام والوظائف المماثلة
في البنك وأعضاء إدارة البنك التي تتطلب اعتماد عدم الممانعة من البنك المركزي الســعودي.

إجمالي

83,307,490

81,770,793

يشــمل المســاهمين الرئيســيين المالك الذين يملكون أكثر من  %5من حق التصويت في ملكية البنك و /أو مصلحة التصويت للبنك.

القيم الدفترية
بآالف الرياالت السعودية

القيم العادلة المقدرة
بآالف الرياالت السعودية

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى

2,166,742

2,166,742

إجمالي

57,240,636

61,491,770

أرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى ،صافي

20,073,084

20,073,084

قروض ألجل

2,006,169

2,006,169

مطلوبات مالية:

ودائع العمالء

2020

موجودات مالية:

قروض وسلف ،صافي
مطلوبات مالية:

ودائع العمالء
إجمالي

61,514,882

55,073,894

60,143,589
82,222,842

59,978,185

59,715,600
81,794,853

جوهريا عن القيم الدفتريةُ .تدرج القيمة
إن القيمــة العادلــة لألدوات المالية األخرى غير المدرجة في القوائم المالية الموحــدة ،التختلف
ً
العادلة للقروض ألجل واألرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى واألرصدة للبنوك والمؤسســات المالية األخرى بالتلكفة المطفأة،
جوهريا عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة بســبب عدم وجود اختالف جوهري بين أســعار العموالت
حيث ال تختلف
ً
الخاصة الســائدة في الســوق لألدوات المالية المشابهة لألســعار المتعاقد عليها وأسعار العموالت الخاصة عند االعتراف المبدئي ،وبسبب
ُ
قصر الفترات التعاقدية لألرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى.
أطراف ذات عالقة .كما تخضع أرصدة و معامالت األطراف ذات العالقة
أ) تقــوم المجموعة في ســياق أعمالها االعتياديــة ،بالتعامل مع
ٍ
ألحاكم نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن البنك المركزي الســعودي .خالل عام  ،2014أصدرت البنك المركزي الســعودي،
تحديثا لمبادئ حوكمة الشــراكت للبنوك العاملة في المملكة العربية الســعودية وخالل عام  ،2020أصدرت البنك المركزي الســعودي
ً
عرف األطراف ذات العالقة والحاجة إلى معالجة تلك المعامالت
قواعـ ً
ـدا علــى تعرضات البنوك لألطراف ذات العالقة .هذه التحديثــات ُت ّ
ذات الصلــة بشــل عادل وبدون إعطاء أولوية لتلك األطراف وتحدد تضارب المصالــح المحتمل ضمن تلك المعامالت ،وكذلك تقرر متطلبات
اإلفصــاح عن تلك المعامالت الخاصة باألطراف ذات العالقة.
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ب) تتلخــص األرصــدة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديســمبر  2021و  2020اكآلتي:
ُ

59,325,028

تم احتســاب القيمة المقدرة للقروض والســلف ،بالصافي باســتخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة ،على أساس أسعار السوق،
للك محفظة من محافظ القروض باســتخدام المتوســط المرجح المقدر لتواريخ االســتحقاق .تم احتساب القيمة المقدرة لودائع العمالء
باســتخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة ،على أســاس أسعار الســوق ،للك عمولة محملة باستخدام المتوسط المرجح المقدر لتواريخ
االســتحقاق .تلك القيم العادلة المقدرة تعتبر ضمن المســتوى الثالث ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.

 .34المعامالت مع األطراف ذات العالقة

يشــمل األقارب األزواج واألوالد واآلباء واألجداد واألشــقاء واألحفاد والذرية للذين يمكن اعتبارهم متحكمين مؤثرين من أعضاء إدارة من
البنك ،مســاهمين رئيســيين ،أو شــركة زميلة أو تؤدي العالقة األسرية بينهم أن يكونوا متحكمين أو مؤثرين.

إدارة البنك وأقاربهم /أو الكيانات التابعة:
قروض وسلف

ودائع العمالء

صكوك الشريحة األولى

التعهدات وااللتزامات المحتملة
استثمارات

المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أقاربهم:
ودائع العمالء

صكوك الشريحة األولى

الشــراكت الزميلة للبنك والمنشــآت التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الملكية،
واإلدارة وأقاربهم:
قروض وسلف

ودائع العمالء

صكوك الشريحة األولى

التعهدات وااللتزامات المحتملة

صناديــق منافع موظفــي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم إدارتها
من قبل البنك:

ودائع العمالء ومطلوبات أخرى

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

598,381

804,421

2,407,677

469,228

336,634

306,912

7,000

413,118
1,714,130
30,000

893,330
268,390
3,000

100,050

329,567

7,000

429,675
760,091
30,000

732,527
381,956
5,000

102,050

264,141
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البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .34المعامالت مع األطراف ذات العالقة ( -تتمة)

 .35كفاية رأس المال ( -تتمة)

ج) فيمــا يلــي تحليل باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في قائمة الدخل الموحدة للســنتين
ُ
المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و :2020

يتكون رأس المال األساســي والمســاند كما في  31ديسمبر  2021و  2020من التالي:

إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:
دخل عموالت خاصة
مصاريف عموالت خاصة
دخل أتعاب خدمات بنكية
مصاريف أخرى
المســاهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:
مصاريف عموالت خاصة
إيجــار ومصاريف مباني ( إيجار مبنى)
مصاريف أخرى
الشــراكت المنتسبة للبنك والمنشــآت التي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة الملكية:
دخل عموالت خاصة
مصاريف عموالت خاصة
دخل أتعاب خدمات بنكية
دخل عمليات أخرى
مصاريف أخرى
ماكفــآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس األخرى

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

18,774
6,003
138
15,719

29,195
5,595
25
-

4,583
7,758
4,587

293
7,758
100

30,452
397
433
5,320
16,702
8,281

31,863
6,284
3,113
5,394
2,659
6,545

تتم جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشــروط معتمدة من اإلدارة.
تم اإلفصاح عن التعويضات اإلجمالية المدفوعة لإلدارة التنفيذية خالل الســنة في اإليضاح 25ب.

 .35كفاية رأس المال

أ) تتضمــن أهــداف المجموعة بخصوص إدارة رأس المال االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل البنك المركزي الســعودي لضمان
قدرة المجموعة على االســتمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.
تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس مالها وذلك باســتخدام المعدالت المحددة من قبل البنك المركزي الســعودي ،وبموجبها
يتــم قيــاس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهــل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي
الموحدة والتعهدات وااللتزامات المحتملة والمبالغ االســمية للمشــتقات باســتخدام المبالغ المرجحة إلظهار المخاطر المتعلقة بها.
يلخص الجدول أدناه موجودات البنك المرجحة للمخاطر للركيزة األولى ،رأس المال األساســي والمســاند و نســب كفاية رأس المال المقابلة
ُ
كما في  31ديسمبر  2021و .2020

مخاطــر االئتمان للموجودات المرجحة للمخاطر
ُ
مخاطــر العمليات للموجودات المرجحة للمخاطر
ُ
مخاطر الســوق للموجودات المرجحة للمخاطر
ُ
المرجحة للمخاطر
للموجودات
مجمــوع الركيزة األولى -
ُ
رأس المال األساسي

رأس المال المساند

إجمالي رأس المال األساسي والمساند
نسبة معدل كفاية رأس المال %

أساسي

أساسي  +المساند
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2021
بآالف الرياالت
السعودية
79,052,694

2020
بآالف الرياالت
السعودية
72,782,528

1,021,036

1,642,306

5,091,578

85,165,308
17,105,736
644,436

5,112,624

79,537,458
16,135,294
730,973

17,750,172

16,866,267

%20.09

%20.29

%20.84

إجمالي حقوق الملكية

التعديالت االنتقالية لمدة خمس ســنوات للمعيار الدولي للتقارير المالية 9
التعديالت على الشهرة

رأس المال األساسي

(تتمة)

2021
بآالف الرياالت
السعودية

16,301,475

15,331,033

()18,295

()18,295

822,556

17,105,736

األحاكم العامة المؤهلة  ،صافي

644,436

إجمالي رأس المال األساسي والمساند

17,750,172

رأس المال المساند

2020
بآالف الرياالت
السعودية

644,436

822,556

16,135,294
730,973
730,973

16,866,267

تقوم إدارة البنك بمراقبة كفاية رأس المال واســتخدام رأس المال النظامي .تفرض البنك المركزي الســعودي على البنك االحتفاظ بحد أدنى
مــن رأس المــال النظامي مقابل الموجودات المرجحة المخاطر واالحتفــاظ بمعدل ال يقل عن  ،%10.5والذي يتضمن مخصصات إضافية كما
هو مطلوب من قبل لجنة بازل لإلشــراف المصرفي.
تم احتســاب الموجودات المرجحة للمخاطر ،رأس المال األساســي والمســاند ،ونسب كفاية رأس المال كما في  31ديسمبر  2021و 2020
ُ
وفقا إلطار العمل الموضوع بواســطة البنك المركزي الســعودي واإلرشــادات الخاصة بتطبيق تقويم رأس المال بحسب مقررات بازل .III
ً
بموجب التعميم رقم  391000029731وتاريخ  15ربيع األول 1439هـ (الموافق  3ديســمبر  )2017بشــأن الترتيب االنتقالي للمحاســبة
االئتمانية المتوقعة لرأس المال النظامي ،ســمحت البنك المركزي الســعودي للبنوك بتحويل تأثير اليوم األول للمعيار الدولي للتقارير المالية
 9على رأس المال النظامي على مدى خمس ســنوات باســتخدام نهج ديناميكي لتعكس أثر االنتقال.
في شــهر أبريل  ،2020أصدرت البنك المركزي الســعودي وثيقة إرشادية بعنوان “إرشــادات حول المحاسبة والمعالجة التنظيمية لكورونا
(كوفيد – )19-إجراءات الدعم االســتثنائي” .بموجب التوجيهُ ،ســمح للبنوك بإضافة ما يصل إلى  100٪من تأثير اليوم األول للمعيار الدولي
للتقارير المالية  9كمبلغ تعديل انتقالي إلى رأس المال األساســي لمدة عامين اكملين تشــمل  2020و  .2021بعد ذلك ،يجب إلغاء المبلغ
اإلضافي على أســاس القســط الثابت على مدى  3ســنوات الحقة .في هذا الصدد ،اختارت المجموعة تطبيق التعديل االنتقالي ،وأدرجت
تأثيــر اليــوم األول من المعيار الدولي للتقارير المالية  9في رأس المال النظامي األساســي .ونتيجة لذلك ،ارتفع التعديل االنتقالي للمعيار
الدولي للتقارير المالية  9إلى  822.5مليون ريال ســعودي كما في  31ديســمبر  822.5 :2020( 2021مليون ريال ســعودي).
ب) اإلفصاحــات اإلضافية التالية مطلوبة بموجب إطار مقررات بازل :III
•الركيزة الثالثة ،اإلفصاحات النوعية (سنوي)
•الركيزة الثالثة ،اإلفصاحات الكمية (ســنوي  /نصف سنوي)
•هيلك رأس المال (ربعي)
•نسبة تغطية السيولة (ربعي)
•نسبة الرافعة المالية (ربعي)
وفقا لمتطلبات البنك
يتــم اإلعــان عن هذه اإلفصاحات للجمهور على الموقع اإللكتروني للبنك ضمــن ُاألطر الزمنية المحددة
ً
المركزي السعودي.

 .36خدمات إدارة األصول والوساطة

تقدم المجموعة خدمات اســتثمارية لعمالئها من خالل شــركتها التابعة .تشــمل هذه الخدمات إدارة صناديق استثمار بالتعاون مع
مستشــاري اســتثمار متخصصين ،ويبلغ إجمالي موجودات تلك الصناديق  29.531مليون ريال سعودي ( 20.800 :2020مليون ريال
ســعودي) .وتتضمن هذه الصناديق ،صناديق ُمدارة تحت محافظ شــرعية معتمدة بمبلغ  7.729مليون ريال ســعودي (5.766 :2020
مليون ريال سعودي).

%21.21
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

 .37ماكفآت نهاية الخدمة للموظفين

أ) فيمــا يلــي ،مبالغ االلتزام اإلكتواري المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والتــي ضمن المطلوبات األخرى والحركة المقابلة لها خالل
ُ
الســنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و :2020
2021
بآالف الرياالت
السعودية
202,444

االلتزام اإلكتواري في بداية السنة

19,346

الخدمة الحالية وصافي تلكفة الفائدة

الفوائد المدفوعة

أثر التغيرات في االفتراضات اإلكتوارية

174,512
38,657

()26,258

()17,119

193,747

202,444

()1,785

االلتزام اإلكتواري في نهاية الســنة (إيضاح 15أ)

2020
بآالف الرياالت
السعودية

معدل الخصم

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

%2.00

%2.00

%3.57

المعدل المتوقع لزيادة الراتب

60

سن التقاعد االعتيادي (بالسنوات)

%2.77
60

ـتقباًل ،فإنه يمكن أن يكون االلتزام اإلكتواري أعلى أو أقل .يوضح الجدول أدناه
ج) إذا مــا تغيــرت الفرضيات اإلكتوارية المذكورة أعاله مسـ
ً
إكتواريا كما في  31ديســمبر  2021و  2020إلى معدل الخصم  %3.09كما في  31ديســمبر :2020( 2021
حساســية االلتزام المحدد
ً
ُ
 )%2.77ومعدل الزيادة في الراتب  %2.00كما في  31ديســمبر .)%2.00 :2020( 2021

معدل الخصم

معدل زيادة الراتب

2021
إكتواريا الزيادة
التأثير على االلتزام المحدد
ً
(النقص)

إكتواريا الزيادة
التأثير على االلتزام المحدد
ً
(النقص)

التغير في
الفرضية

الزيادة في
الفرضية
بآالف الرياالت
السعودية

%10

()4,519

%10

3,210

4.981

()1,910

الزيادة في
الفرضية
بآالف الرياالت
السعودية

االنخفاض في
الفرضية
بآالف الرياالت
السعودية

()3,576

3,814

%10

1,325

%10

()1,415

تســتند تحليالت الحساســية أعاله إلى تغير في فرضية واحدة مع بقاء الفرضيات األخرى ثابتة.
إكتواريا کما في  31دیســمبر  2021و :2020
د) فیما یلي ،تحليل االســتحقاق التقريبي المتوقع لاللتزام غير المخصوم
ً

أقل من سنة

من سنة إلى سنتين

2021
بآالف الرياالت
السعودية
959

922

من سنتين إلى خمس سنوات

8,142

اإلجمالي

252,641

أكثر من خمس سنوات

232

230,326

 .38صكوك الشريحة األولى

قام البنك في عام  2016باالنتهاء من تكوين برنامج صكوك الدين الثانوي للشــريحة األولى المتوافقة مع الشــريعة (البرنامج) .و قد تمت
الموافقة على هذا اإلصدار من قبل الســلطات الرقابية ومســاهمي البنك .أصدر البنك األوراق المالية التالية لصكوك الشــريحة األولى
بموجب البرنامج مســتحقة الدفع كما في  31ديسمبر  2021و :2020
2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

285,000

285,000

 16نوفمبر 2016

-

 21مارس 2018

1,000,000

1,000,000

اإلجمالي

1,500,000

2,000,000

 6يونيو 2017

 15أبريل 2019

215,000

500,000

215,000

تصدر صكوك الشــريحة األولى بدون تاريخ ســداد محدد وتمثل حقوق امتالك لحملة تلك الصكوك في موجودات الصكوك بما ُيشــل التزام
شــرطي غير مضمون وثانوي على البنك حيث تم تصنيف تلك الصكوك ضمن حقوق الملكية .للبنك الحق الحصري في الســداد خالل فترة
وفقا للشــروط واألحاكم المنصوص عليها في البرنامج.
زمنية محددة
ً
ويســتثنى من ذلك ظهور حدث يســتوجب
يتم تطبيق معدل ربح على صكوك الشــريحة األولى ُليدفع بأثر رجعي عند تاريخ التوزيع الدوريُ ،
عدم الدفع أو عند اختيار عدم الدفع بواســطة البنك ،في تلك الحالةُ ،يمكن للبنك وباختياره المنفرد الخاضع للشــروط واألحاكم ،أن يختار عدم
اخفاقا من البنك عن الســداد ،كما أن
القيام بأي توزيعات .وعلى ذلك ،ال ُيعتبر الحدث الذي يســتوجب عدم الدفع أو عند اختيار عدم الدفع
ً
المبالــغ غير الموزعة حينها ال يتم مراكمتها أو تجميعها ضمن أي توزيعات مســتقبلية.
أبرم البنك اتفاقية شــراء أســهم بتاريخ  14يونيو  2018مع شــركة جي بي مورغان الدولية للتمويل (جي بي مورغان) لشراء 56,245,350
ســهما من أســهم البنك والمملوكة من ِقبل جي بي مورغان مقابل  13.50ريال ســعودي للسهم الواحد أي ما يعادل  759.3مليون
ً
الحقا جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة وتمت الموافقة على اتفاقية شــراء األسهم في اجتماع الجمعية
ريال ســعودي .تســلّ م البنك
ً
العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ  16محرم  1440هـ الموافق  26ســبتمبر  .2018في  27ســبتمبر  ،2018أكمل البنك عملية الشــراء.
تضمنت أســهم الخزينة تاكليف عمليات وضريبة تقريبية بإجمالي تلكفة قدرها  787.5مليون ريال ســعودي
أبرم البنك اتفاقية شــراء أســهم بتاريخ  29نوفمبر  2018مع شــركة بنك ميزوهو المحدودة (ميزوهو) لشــراء  18,749,860سهما
ً
أخرى من أســهم البنك والمملوكة من ِقبل ميزوهو مقابل  13.50ريال ســعودي للســهم الواحد أي ما يعادل  253.1مليون ريال
الحقا جميع الموافقات التنظيميــة المطلوبة وتمت الموافقة
ســعوديُ ،مســتثناة من تاكليــف العمليات والضريبة التقريبية .تســلّ م البنك
ً
علــى اتفاقية شــراء األســهم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الــذي عقد بتاريخ  21رجب  1440هـ الموافق  28مارس .2019
فــي  28مايو  ،2019أكمل البنك عملية الشــراء .تضمنت أســهم الخزينة تاكليف عمليات وضريبة دخــل تقريبي بإجمالي تلكفة قدرها
 253.5مليون ريال سعودي.
نتيجة لعملية الشــراء وتاكليفها بإجمالي تلكفة قدرها  1,041,1مليون ريال ســعودي والتي تم عرضها
لم ينخفض رأس مال البنك
ً
اكنخفاض في حقوق المساهمين.

2020
بآالف الرياالت
السعودية

13,214

إكتواريا حوالي  6.7ســنوات ( 6.5 :2020سنوات).
هـ) ويبلغ متوســط المدة المرجحة لاللتزام المحدد
ً

 .39أسهم الخزينة

2020

االنخفاض في
الفرضية
بآالف الرياالت التغير في
الفرضية
السعودية

 .37ماكفــآت نهاية الخدمة للموظفين ( -تتمة)

6,394

ب) فيما يلي ،الفرضيات اإلكتوارية الرئيســية المســتخدمة في حســاب االلتزامات اإلكتوارية كما في  31ديسمبر  2021و :2020
ُ

(تتمة)

خالل الســنة المنتهية في  31ديســمبر  ،2021قام البنك بإصدار جميع اســهم الخزينة بطريقتي حقوق األولوية والطرح المتبقي .يبلغ
اجمالي حصيلة بيع اســهم الخزينة  1.03مليار ريال بإســتثناء تاكليف المعامالت.

24,581
10,216

205,105

240,824

233

البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

(تتمة)

للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

(تتمة)

 .41أثر فيروس كورونا على خســائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي الســعودي ( -تتمة)
 .40مصاريف العمليات

حساســا لالفتراضات ويتم إعادة تقييمه باســتمرار كجزء من أعماله كعملية تعديل للنموذج
ال يزال نموذج الخســائر االئتمانية المتوقعة للبنك
ً
المعتــاد .كمــا هو الحال مع أي تنبؤات ،فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحــام هامة وعدم اليقين ،وبالتالي ،قد تختلف النتائج
الفعلية عن تلك المتوقعة.

أ) تتلخص مخصصات االئتمان والخســائر األخرى للســنتين المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و  2020كما يلي:
2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

أرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية األخرى (إيضاح 5ب)

5,430

1,114

قروض وسلف (إيضاح 7ج)

254,432

453,527

إلى الحد الذي ال يمكن فيه دمج بعض التأثيرات بشــل اكمل في حســابات نموذج الخســائر االئتمانية المتوقعة في الوقت الحالي ،تستمر
ووفقا لذلك ،فإن تقييم
اإلدارة األخــذ بعين االعتبار حكم الخبراء االئتماني لتقدير الخســائر االئتمانية المتوقعــة في هذه المرحلة الزمنية.
ً
مرحليا للتعرف علــى المحافظ المتأثرة وتحليل االقتصاد اللكي .وبناء
وتحلياًل
قطاعيا
الخســائر االئتمانيــة المتوقعة لإلدارة يتضمن تقييما
ً
ً
ً
ً
ً
عليه ،اعترف البنك بتســوية تراكمية بقيمة  112مليون ريال ســعودي ،و  102مليون ريال ســعودي ،و  11مليون ريال سعودي كما في
 31ديســمبر  2021لمحفظة القروض والســلف للشراكت و الشراكت الصغيرة ومتوســطة الحجم والتجزئة على التوالي .سيستمر البنك
فــي إعــادة تقييم الحاجة الى تســويات إضافية مع توفر بيانات أكثر موثوقيــة وبالتالي تحديد ما إذا اكن يلزم إجراء أي تعديل على مخصص
الخســائر االئتمانية المتوقعة في فترات التقارير الالحقة.

()181

()6,843
()111

برامج ومبادرات البنك المركزي السعودي

مخصصات خسائر االئتمان:
استثمارات (إيضاح 6د)

عقود الضمان المالي (إيضاح 15ب)
موجودات أخرى (إيضاح 10ب)

مخصصات خسائر االئتمان

مخصصات خسائر عقارات وأخرى

مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى

()5,200
()6,423

1,726

248,058

449,413

271,066

449,413

23,008

-

ب) تتضمن مصاريف عمومية وإدارية أخرى للســنتين المنتهيتين في  31ديســمبر  2021و  2020ما يلي:

المهنية والخدمات األخرى ذات الصلة
االتصاالت

اإلعالنات والمساهمات

2021
بآالف الرياالت
السعودية

2020
بآالف الرياالت
السعودية

48,211

39,299

87,583
38,673

البريد والشحن والتوريدات

23,417

أقســاط تأمين الودائع لدى البنك المركزي السعودي

14,664

التراخيص واالشترااكت
أخرى

21,236
74,327

308,111

73,247
35,583
23,491

16,844

ـتجابة للجائحة ،أطلق البنك المركزي الســعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس  2020لتقديم الدعم الالزم للمؤهلين من
اسـ
ً
وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي الســعودي عبر التعميم رقم
(المرحلة  1والمرحلة  )2لقطاع الشــراكت الصغيرة ومتوســطة الحجم
ً
 381000064902بتاريخ  16جمادى الثانية 1438هـ (الموافق  15مارس  .)2017يشــمل برنامج دعم تمويل القطاع الخاص بشــل
أساسي البرامج التالية:
•برنامج الدفعات المؤجلة؛
•برنامج تمويل اإلقراض؛
•برنامج ضمانات التمويل؛ و
•برنامــج دعم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية.

برنامج الدفعات المؤجلة

كجــزء مــن برنامج الدفعات المؤجلة الذي اطلقه البنك المركزي الســعودي في مارس  ،2020ومع اإلعالن عن تمديد البرنامج الحقاً الى
مارس  ،2022قام البنك بتأجيل الدفعات وتأجيل األقســاط المســتحقة على تســهيالت اإلقراض لتلك الشراكت المؤهلة كشراكت صغيرة
ومتوسطة الحجم كما يلي:

19,332
61,194

268,990

 .41أثر فيروس كورونا على خســائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي الســعودي

تســتمر جائحة (الجائحة) فيروس كورونا (كوفيد  )19في تعطيل األســواق العالمية حيث بدأت العديد من المناطق الجغرافية تعاني من
ـابقا على تفشــي المرض من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض قيود
موجات متعددة من العدوى على الرغم من أنها ســيطرت سـ ً
على الســفر وحاالت اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة .ومع ذلك ،تمكنت حكومة المملكة العربية الســعودية من الســيطرة بنجاح
على تفشي المرض حتى االن.
مفصاًل للتأكد من أثر الجائحة وما نتج عنه من تدابير الدعم الحكومية والبنك المركزي الســعودي،
أجــرت اإلدارة خــال عام  2020تقييما
ً
ً
كتأخير الســداد وحزم الدعم األخرى على محفظة القروض .يواصل البنك التقييم وإظهار ما يلي:
•عمالء تدهورت جودتهم االئتمانية بشــل دائم بما يلزم المجموعة االعتراف بخســائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة لمثل هذه المخاطر ،و
•عمالء إما ظلت جودتهم االئتمانية مســتقرة (بســبب طبيعة التعويض الناتجة من االســتفادة من البرامج الحكومية) أو انخفضت
جودتهم االئتمانية بشــل مؤقت بما لديهم من مقومات للعودة بقوة بعد الجائحة.
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برنامج البنك المركزي الســعودي لدعم تمويل القطاع الخاص

برنامج الدعم

النوع

القسط المؤجل
مليار ريال
سعودي

تلكفة التأجيل /
تلكفة التعديل
مليون ريال سعودي

أبريل  - 2020سبتمبر 2020

أقساط مؤجلة

3.4

97.3

أقساط مؤجلة

3.3

73.9

أكتوبر  - 2020ديسمبر 2020
يناير  - 2021مارس 2021

أبريل  - 2021يونيو 2021

يوليو  - 2021سبتمبر 2021

أكتوبر  - 2021ديسمبر 2021

يناير  - 2022مارس 2022

أقساط مؤجلة
تمديد للمدة
تمديد للمدة
تمديد للمدة
تمديد للمدة

2.2
3.2
0.9

0.9
0.6

27.4

86.0

16.6
16.4
9.0
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 .41أثر فيروس كورونا على خســائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي الســعودي ( -تتمة)

 .41أثر فيروس كورونا على خســائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي الســعودي ( -تتمة)

ُتعد تأجيالت الدفع بمثابة دعم ســيولة قصيرة األجل لمعالجة مشــالك التدفق النقدي المحتملة للمقترض .منذ يوليو  ، 2021ينطبق هذا
الدعم فقط على الشــراكت الصغيرة ومتوســطة الحجم التي ال تزال متأثرة باإلجراءات االحترازية لكوفيد  19بما يتماشــى مع التوجيهات
الصادرة عن البنك المركزي الســعودي في هذا الصدد.

مبــادرة البنك  -دعم قطاع الرعاية الصحية

وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير
تم تقييم األثر المحاســبي للتغييرات المذكورة أعاله من حيث التســهيالت االئتمانية ومعالجتها
ً
المالية  9كتعديل من شــروط الترتيب.
طواعية ال تعتبر التأجيل زيادة جوهرية في مخاطر
يعتقــد البنــك أنه في حالة عدم وجود عوامل أخرى ،فإن المشــاركة في برنامج التأجيــل
ً
االئتمان لتقييم الخســائر االئتمانية المتوقعة على محفظة الشــراكت الصغيرة ومتوســطة الحجم .قام البنك بإجراء تقييم فيما يتعلق بالزيادة
للتصنيفات في مخاطر االئتمان اعترف بتســوية تراكمية بقيمة  102مليون ريال ســعودي على محفظته الشــراكت الصغيرة ومتوسطة
الحجم كما في  31ديســمبر  2021نتيجة للتأثيــر المحتمل لتخفيض تصنيفات مخاطر االئتمان.

تقديرا للجهود الكبيرة التي يبذلها عاملي الرعاية الصحية لحماية صحة المواطنين والمقيمين اســتجابة لتفشــي هذه الجائحة ،قام
ً
البنــك بتأجيل دفعات القروض طواعية لمدة ثالثة أشــهر لجميع العاملين في الرعايــة الصحية في القطاعين العام والخاص الذين لديهم
تســهيالت ائتمانية مع المجموعة .وقد نتج عن ذلك قيام البنك بإثبات خســارة تعديل في اليوم األول بمبلغ  8.9مليون ريال ســعودي
للســنة المنتهية في  31ديســمبر  2020والتي تم تحميلها على دخل العموالت الخاصة.

 .42تحليــل التغيرات في التمويل خالل العام

فيما يلي ،ملخص التســوية بين األرصدة االفتتاحية وأرصدة اإلقفال للمطلوبات وحقوق الملكية بســبب التغيرات في التدفقات النقدية
الناشــئة عن األنشــطة التمويلية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2021و :2020
المطلوبات
بآالف الرياالت
السعودية

قامت المجموعة بإجراء تقييم فيما يتعلق بزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان لعمالء الشــراكت الصغيرة والمتوســطة المؤهلين والعمالء
المرحلين بمبلغ  231.5مليون ريال ســعودي من المرحلة  1إلى المرحلة  2خالل الســنة المنتهية في  31ديســمبر .2021
في حال انتقل رصيد حزم دعم كوفيد  19في المرحلة  1للمؤهلين من الشــراكت الصغيرة والمتوســطة الى المرحلة  ،2فســيتم
توفير مخصصات إضافية لخســائر االئتمان المتوقعة خالل عام  2022بناء على تقييم مســتوى المنشــأة وقدرة عمالء الشراكت الصغيرة
والمتوسطة على ســداد المبالغ المستحقة بعد انتهاء فترة التأجيل.
ومن أجل تعويض التاكليف ذات الصلة والمتوقع أن يتكبدها البنك بموجب برامج البنك المركزي الســعودي والهيئات العامة األخرى ،اســتلم
إيداعا بقيمة  3.8مليار ريال ســعودي و  2.5مليار ريال ســعودي على التوالي من الودائع التي ال يترتب عليها فائدة بفترات اســتحقاق
البنك
ً
متفاوتة ،والتي تعتبر بمثابة منحة حكومية .وقد قررت اإلدارة بناء على مراســات مع البنك المركزي الســعودي تتعلق بمنحة الحكومة في
ً
المقام األول بالتعويض عن خســائر التعديل المتكبدة على تأجيل الدفعات كما هو .وتم احتســاب فائدة المنفعة على التمويل المدعوم
أحاكما معينة في اإلثبات وقياس دخل المنحة .بلغ
وفقا لمتطلبات المحاســبة عن المنح الحكومية .مارســت اإلدارة
على أســاس منتظم،
ً
ً
إجمالــي الدخــل مــن هذه الودائع التي ال يترتب عليها فائدة مبلغ  455.2مليون ريال ســعودي والتي تم إثبات جزء منها بمبلغ  326مليون
ريال ســعودي في دخل عموالت خاصة .خالل الســنة المنتهية في  31ديســمبر ،2021تم االعتراف بمبلغ  120.2مليون ريال سعودي (31
ديســمبر  81.6 :2020مليون ريال ســعودي) في قائمة الدخل الموحدة المتعلقة بإطفاء ماكســب اليوم األول بإجمالي مبلغ  54.7مليون
ريال ســعودي إيراد منح مؤجلة كما في  31ديســمبر  31( 2021ديسمبر  214.3 :2020مليون ريال سعودي).

برنامج تمويل اإلقراض وضمانات التمويل

كما في  31ديســمبر  ،2021شــارك البنك في برنامج ضمان التســهيالت التابع للبنك المركزي السعودي .وتلقى البنك 100مليون
ميسر للشــراكت الصغيرة ومتوسطة الحجم المؤهلة بموجب برنامج ضمان
ريال ســعودي من البنك المركزي الســعودي لتقديم تمويل
ّ
التســهيالت .إن األثر المحاســبي لبرنامج ضمان التســهيالت غير جوهري على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للسنة المنتهية في
 31ديسمبر .2021

دعم الســيولة من البنك المركزي الســعودي للقطاع المصرفي السعودي بقيمة  50مليار ريال

ـيا مع تفويض االســتقرار النقدي والمالي ،قام البنك المركزي الســعودي بضخ مبلغ خمسين مليار ريال سعودي لـ:
وتماشـ ً
•تعزيز الســيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في توفير التســهيالت االئتمانية لشــراكت القطاع الخاص،
•إعادة هيلكة التســهيالت االئتمانية الحالية دون أي رسوم إضافية،
•دعم الخطط للحفاظ على مســتويات التوظيف في القطاع الخاص ،و
•اإلعفاء من عدد من الرســوم المصرفية التي تم التنازل عنها للعمالء.

إيداعا بمبلغ  2.32مليار ريال ســعودي من الودائع التي ال يترتب عليها
وفي هذا الصدد ،اســتلم البنك خالل الربع الثاني من عام 2020
ً
فائدة لمدة ســنة .قررت اإلدارة بناء على االتصاالت الواردة من البنك المركزي الســعودي ،أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في المقام
ً
وفقا لمتطلبات محاســبة المنح الحكومية.
األول بدعم الســيولة .تم احتســاب فائدة المنفعة على التمويل المدعوم على أســاس منتظم،
ً
نتج عن ذلك إجمالي دخل بقيمة  38.4مليون ريال ســعودي ،تم االعتراف منها بمبلغ  34.7مليون ريال ســعودي في قائمة الدخل
الموحدة للســنة المنتهية في  31ديســمبر  2020ومع المبلغ المتبقي المؤجل .تم ســداد هذه الوديعة خالل الســنة المنتهية في
 31ديسمبر .2021
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أسهم
خزينة

صكوك
الشريحة
األولى

اإلجمالي

2,011,626

()1,041,067

2,000,000

958,933

()52,786

-

-

-

قروض
إيضاح ألجل
األرصدة كما في  31ديسمبر 2019
مصاريف العموالت الخاصة

عموالت خاصة مدفوعة

21

صافي حركة السنة

األرصدة كما في  31ديسمبر 2020
إصدار أسهم الخزينة

عموالت خاصة مدفوعة

صافي حركة السنة

األرصدة كما في  31ديسمبر 2021

2,006,169

()1,041,067

-

-

()500,000

()500,000

-

-

14

()2,000,000

مصاريف العموالت الخاصة

-

-

-

2,000,000

39

21

-

-

-

958,933

-

استرداد صكوك الشريحة األولى
سداد القروض ألجل

47,329

()5,457

38

حقوق الملكية
بآالف الرياالت السعودية

16,725

()22,894

()2,006,169
-

1,041,067
-

1,041,067
-

-

-

()500,000

1,500,000

1,041,067
-

541,067

1,500,000

 .43ســعر التعامل السائد بين البنوك  -إصالحات معيار سعر الفائدة

يتم إجراء مراجعة وإصالح أساســيين لمعايير أســعار الفائدة الرئيسية على مســتوى العالم .يشارك مجلس معايير المحاسبة الدولية في
بعيدا عن ســعر التعامل السائد بين البنوك كما يلي:
عملية من مرحلتين لتعديل توجيهاته للمســاعدة في انتقال أكثر سالســة
ً
•المرحلــة األولــى من التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية ،معيار المحاســبة الدولي  39األدوات المالية:
االعتــراف والقيــاس والمعيار الدولي للتقارير المالية  7األدوات المالية :اإلفصاحات التي تركز على قضايا محاســبة التحوط .عدلت
التعديالت النهائية ،الصادرة في ســبتمبر  ،2019متطلبات محاســبة التحوط المحددة لتوفير التخفيف من اآلثار المحتملة لعدم اليقين
اعتبارا من  1يناير  2020وهي إلزامية لجميع عالقات التحوط التي
الناجم عن إصالح ســعر التعامل الســائد بين البنوك .تســري التعديالت
ً
جنبا إلى جنب مع تخفيف التحوط لتحوطات ما
تتأثر مباشـ ً
ـرة بإصالح ســعر التعامل الســائد بين البنوك .تبنت المجموعة هذه التعديالت ً
قبل االستبدال.
حاليا ،هناك عدم يقين بشأن توقيت وأساليب
•المرحلة الثانية تتعلق باســتبدال األســعار المعيارية بأســعار بديلة خالية من المخاطر.
ً
االنتقال للمرحلة الثانية .ونتيجة لذلك ،يســتمر اســتخدام سعر التعامل الســائد بين البنوك كمعدل مرجعي في األسواق المالية ويستخدم
في تقييم األدوات ذات آجال اســتحقاق تتجاوز توقعات تاريخ انتهاء ســعر التعامل الســائد بين البنوك .تسري تعديالت المرحلة الثانية
للفترات الســنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير  ،2021وتتضمن وســائل عملية متعلقة بما يلي:
•المحاســبة عن التغييرات في أســاس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إلصالح ســعر التعامل السائد بين البنوك عند طريق
ضروريا كنتيجة
تحديث ســعر التعامل الفعلي ،مما يؤدي الى عدم وجود أثر مباشــر للدخل  .وذلك ينطبق عندما يكون التغيير
ً
مباشــرة لإلصالح ،ويكون األســاس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية ماكفئاً اقتصادياً لألساس السابق ،و
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 .43ســعر التعامل الســائد بين البنوك  -إصالحات معيار سعر الفائدة ( -تتمة)

(تتمة)

 .43ســعر التعامل الســائد بين البنوك  -إصالحات معيار سعر الفائدة ( -تتمة)

•الســماح بالتغييرات على تخصيص التحوط والتوثيق نتيجة إلصالح ســعر التعامل الســائد بين البنوك دون التوقف عن روابط التحوط
المحتسبة الحالية.

تخضع المجموعة ألنشــطة انتقال شــاملة وتشــرك مختلف أصحاب المصلحة لدعم انتقال منظم .المشروع مهم من حيث الحجم والتعقيد
وســيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية.

تتعرض المجموعة لمعدالت ســعر التعامل الســائد بين البنوك الخاضع لإلصالح من خالل حيازة األوراق المالية واالســتثمارية والموجودات
الماليــة بالعمــات األجنبية وما يرتبط بها من تحوط ووضع معدل هيلكي.

 .44التغييــرات المحتملة في اإلطار الدولي إلعداد التقارير المالية

يحتوي الجدول التالي على تفاصيل جميع األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة كما في  31ديســمبر  2021والتي تشــير إلى ســعر
التعامل الســائد بين البنوك بالدوالر األمريكي:

تعديــل على المعيار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقم “ ،16عقود اإليجار”  -امتيازات اإليجار ذات الصلة
بكوفيد  19 -تمديد الوسيلة العملية

أ) التعرض لمخاطر االئتمان

2021
بماليين الدوالرات
ُتقاس بالتلكفة المطفأة:
القروض والسلف

ُتقاس بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى:
االستثمارات

ُتقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخســائر:
المشتقات -القيمة االســمية
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اختــارت المجموعــة عدم التطبيق المبكر للمعايير والتعديالت الجديدة التالية على المعاييــر الدولية للتقارير المالية التي تم إصدارها ولكن
لم تصبح ســارية بعد للســنة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2022

تعدياًل على
نتيجة لجائحة كوفيد  ،19 -تم منح امتيازات اإليجار للمســتأجرين .في مايو  ،2020نشــر مجلس معايير المحاســبة الدولية
ً
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16يوفر وســيلة عملية اختيارية للمســتأجرين من تقييم ما إذا اكن امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد
إضافيا للتمديد من  30يونيو 2021
تعديال
تعدياًل لعقد اإليجار .في  31مارس  ،2021نشــر مجلس معايير المحاســبة الدولية
  19يعدً
ً
ً
إلى  30يونيو  .2022ويمكن للمســتأجرين اختيار المحاســبة بامتيازات اإليجار هذه بنفس الطريقة في حال عدم وجود هذه التعديالت .في
كثير من الحاالت ،ســينتج عن ذلك محاســبة االمتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة (الفترات) التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي
أدت إلى انخفاض الدفعة.

عدد من التعديالت ضيقة النطاق على المعايير الدولية للتقارير المالية  3و 16و 37وبعض التحســينات
الســنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  1و 9و 41و16

مرجعا في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 3
ـدث
التعديــات علــى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية “ ،3مجموعات األعمال” ُتحـ ِّ
ً
لمفهوم إلطار للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاســبية لمجموعات األعمال.

كما في  31ديســمبر  2021و  ،2020ال تحتفظ المجموعة بأية موجودات أو مطلوبات مالية تتعلق بســعر التعامل الســائد بين البنوك
بالجنيه اإلسترليني أو اليورو.

التعديالت على معيار المحاســبة الدولي رقم “ ،16الممتلاكت والمنشــآت والمعدات” تمنع الشــركة من الخصم من تلكفة الممتلاكت واآلالت
بدال من ذلك ،سوف تعترف الشركة بعائدات
والمعدات بالمبالغ المســتلمة من بيع المنتجات أثناء تحضير الشــركة لألصل محل االســتخدامً .
المبيعــات هذه والتلكفة ذات الصلة في قائمة الدخل.

تحتفظ المجموعة بمحفظة من ســندات الدين ذات معدل الفائدة الثابت  ،وبالتالي فهي معرضة للتغيرات في القيمة العادلة بســبب
التحراكت في أســعار العموالت في الســوق .تدير المجموعة هذا التعرض للمخاطر من خالل الدخول في مقايضات أســعار فائدة ثابتة /
متغيرة السداد.

تحدد التعديالت على معيار المحاســبة الدولي “ ،37المخصصات وااللتزامات الطارئة واألصول المحتملة” التاكليف التي تتضمنها الشــركة
عند تقييم ما إذا اكن العقد سيتســبب في خسارة.

ب) محاسبة التحوط

كما في  31ديســمبر  ،2021ال تحتفظ المجموعة المجموعة بأية موجودات أو مطلوبات مالية مصنفة كبنود تحوط تتعلق بســعر التعامل
الســائد بين البنوك بالجنيه اإلسترليني أو اليورو.

ُتدخل التحســينات الســنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية “ ،1التطبيق ألول مرة للمعايير الدولية إلعداد
التقاريــر الماليــة” ،والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ،9و “األدوات المالية” ،ومعيار المحاســبة الدولي  ،41و “الزراعة” واألمثلة
التوضيحيــة المصاحبــة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم “ ،16عقود اإليجار”.

تعديالت على معيار المحاســبة الدولي  ،1عرض البيانات المالية ،تصنيف المطلوبات

خالل الســنة المنتهية في  31ديســمبر  ،2020أنشــأ مجلس اإلدارة لجنة توجيهية تتألف من كبار موظفي اإلدارة المالية ،والمخاطر،
وتقنية المعلومات ،والخزينة ،واإلدارة القانونية ،وإدارة االلتزام ،ومستشــارين خارجيين لإلشــراف على خطة المجموعة للتحول من ســعر
تحول لتلك العقود التي تعمل بســعر التعامل السائد بين
التعامل الســائد بين البنوك في لندن .ووضعت اللجنة التوجيهية مشــروع
ٍ
البنوك في لندن لنقلها إلى معايير بديلة ،حســب الحاجة ،بهدف تقليل التعطل المحتمل للعمل وتخفيف المخاطر التشــغيلية والتنفيذية
والخســائر المالية المحتملة .يأخذ مشــروع التحول بعين االعتبار هذه التغييرات في األنظمة والعمليات وإدارة المخاطر ونماذج التقييم،
باإلضافة إلى إدارة اآلثار الضريبية والمحاســبية ذات الصلة .كما في  31ديســمبر  ،2021تم تحديد التغييرات المطلوبة لألنظمة والعمليات
جزئيا .واكنت هناك اتصاالت عامة مع األطراف االخــرى ،ولكن لم يتم اقتراح أو الموافقة على تغييرات محددة
والنمــاذج وتــم تنفيذها ً
للعقود التي يتطلبها إصالح ســعر التعامل السائد بين البنوك.

مع مالحظة أن مجلس معايير المحاســبة الدولية قد أصدر مســودة عرض جديدة تقترح إجراء تغييرات على هذا التعديل.

حددت المجموعة مجاالت المخاطر األكثر أهمية والناشــئة عن اســتبدال ســعر التعامل السائد بين البنوك في لندن بما يلي:

تعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاســبة الدولي  ،1بيان الممارســة  2ومعيار المحاسبة الدولي 8

•تحديث األنظمة والعمليات التي تتعرف على العقود التي تعمل بســعر التعامل الســائد بين البنوك في لندن،
•التعديــات على تلك العقود ،أو البنود االحتياطية  /االنتقالية الحالية التي ال تعمل بالشــل المطلوب،
•عدم التطابق في توقيت المشــتقات والقروض التي تنتقل من ســعر التعامل الســائد بين البنوك في لندن والتأثير الناتج على إدارة
المخاطر االقتصادية،
تحديث مســميات التحوط .تواصل المجموعة التعامل مع المشــاركين في نفس المجال ،لضمان االنتقال المنظم إلى معايير بديلة وتقليل
المخاطر الناشــئة عن التحول ،وســتواصل تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة باســتبدال سعر التعامل السائد بين البنوك في لندن.
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توضــح هذه التعديالت ضيقة النطاق لمعيار المحاســبة الدولي “ ،1عرض البيانــات المالية” ،أن المطلوبات مصنفة على أنها متداولة أو غير
اعتمادا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير.
متداولــة،
ً
أيضا ما
ال يتأثر التصنيف بتوقعات الكيان أو األحداث بعد تاريخ التقرير (على ســبيل المثال ،اســتالم تنازل أو إخالف للعهد) .يوضح التعديل ً
يعنيه معيار المحاســبة الدولي  1عندما يشير إلى “تسوية” التزام.

تهدف التعديالت إلى تحســين إيضاحات السياســة المحاسبية ومساعدة مســتخدمي البيانات المالية على التمييز بين التغييرات في
التقديرات المحاســبية والتغيرات في السياسات المحاسبية.

تعديل على معيار المحاســبة الدولي رقم  - 12الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات
الناشئة عن معاملة واحدة

تتطلب هذه التعديالت من الشــراكت االعتراف بالضريبة المؤجلة على المعامالت التي ،عند االعتراف المبدئي ،تؤدي إلى مبالغ متســاوية
مــن الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة والخصم.
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البنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للســنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2021و 2020

(تتمة)

 .44التغييــرات المحتملة في اإلطار الدولي إلعداد التقارير المالية ( -تتمة)
المعيــار الدولي إلعداد التقارير الماليــة رقم “ ،17عقود التأمين”  ،بصيغته المعدلة في يونيو 2020

حاليا بمجموعة متنوعة من الممارســات في المحاســبة عن
يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ،4والذي يســمح
ً
عقود التأمين .ســيغير المعيار الدولي للتقارير المالية  17بشــل أساســي طريقة المحاسبة من قبل جميع الكيانات التي تصدر عقود
التأمين وعقود االســتثمار مع مميزات المشاركة التقديرية.

تعديــل ضيــق النطاق لمتطلبات االنتقال في المعيار الدولــي إلعداد التقارير المالية رقم 17
عقود التأمين

يتعلــق التعديــل بانتقال شــراكت التأمين إلى المعيار الجديد فقط وال يؤثر على أي متطلبــات أخرى في المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم .17
المعيــار الدولــي للتقارير المالية  17والمعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية لهما متطلبات انتقالية مختلفة .بالنســبة لبعض
شــراكت التأمين ،يمكن أن تتســبب هذه االختالفات في عدم تطابق مؤقت في المحاســبة بين الموجودات المالية ومطلوبات عقود التأمين
فــي المعلومــات المقارنة التي تقدمها في قوائمها المالية عند تطبيق المعيار الدولــي للتقارير المالية  17والمعيار الدولي للتقارير
المالية  9ألول مرة.
سيســاعد التعديل شــراكت التأمين على تجنب عدم التطابق المحاســبي المؤقت ،وبالتالي ،سيحسن فائدة المعلومات المقارنة للمستثمرين.
وذلك من خالل تزويد شــراكت التأمين بخيار عرض معلومات مقارنة حول الموجودات المالية.
ال تتوقــع المجموعــة أن يكــون لذلك تأثير جوهري على القوائم المالية الموحــدة للمجموعة .راجع إيضاح  43للحصول على مزيد من التفاصيل
بشــأن انتقال سعر التعامل السائد بين البنوك.

 .45موافقة مجلس اإلدارة

اعتمــدت القوائــم المالية الموحدة من مجلس اإلدارة بتاريخ  13فبراير  2022الموافق  12رجب 1443هـ.
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المرفقات

المرفقات

 21-102التشاور مع أصحاب المصلحة بشأن الموضوعات
االقتصادية والبيئية واالجتماعية

مؤشر محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير
المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :101 -األسس لعام 2016
المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :102 -اإلفصاحات العامة
التعريف بالمؤسسة

GRI 102-54, 102-55

 22-102تشكيل أعلى هيئة حوكمة ولجانها

رقم إفصاح المبادرة العالمية إلعداد التقارير

التعليق بالتقرير  /إجابات مباشرة

 1-102اسم المؤسسة

صفحة الغالف
حول هذا التقرير

 2-102األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات

البنك السعودي لالستثمار في السياق :محفظة المنتجات
رأس مال العمالء

 4-102موقع العمليات

لمحة عامة عن البنك السعودي لالستثمار وسياقه
التشغيلي :نطاق الوجود التشغيلي

 3-102موقع المقر الرئيسي

 5-102الملكية والشلك القانوني

معلومات الشركة

لمحة عامة عن البنك السعودي لالستثمار وسياقه
التشغيلي :هيلك المجموعة

 6-102األسواق المخدومة

لمحة عامة عن البنك السعودي لالستثمار وسياقه
التشغيلي :هيلك المجموعة

 8-102معلومات حول الموظفين والعاملين اآلخرين

رأس مال الموظفين

 10-102تغييرات بارزة في المؤسسة وسلسلة اإلمدادات
الخاصة بها

رأس مال شراكء األعمال

 7-102نطاق المؤسسة

 9-102سلسلة اإلمدادات

 11-102المبدأ أو النهج التحوطي
 12-102المبادرات الخارجية
 13-102عضوية الجمعيات

االستراتيجية

 14-102بيان من صانع القرار األول
 15-102اآلثار والمخاطر والفرص الرئيسية

األخالقيات والنزاهة

أبرز نقاط تحقيق القيمة لعام 2021
رأس مال شراكء األعمال

إدارة المخاطر

حول هذا التقرير

رأس مال شراكء األعمال

 23-102رئيس أعلى هيئة حوكمة

تقرير الرئيس التنفيذي
المسائل الجوهرية
المخاطر والفرص

 26-102دور أعلى هيئة حوكمة في تحديد األهداف ،والقيم،
واالستراتيجية

حوكمة الشراكت

 25-102تضارب المصالح

 27-102المعرفة الجماعية ألعلى هيئة حوكمة
 28-102تقييم أداء أعلى هيئة حكومة

 29-102تحديد اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية وإدارتها
 30-102فاعلية عمليات إدارة المخاطر
مشاركة أصحاب المصلحة

 43-102األسلوب المتبع في مشاركة أصحاب المصلحة
 44-102األسلوب المتبع في مشاركة أصحاب المصلحة
ممارسات إعداد التقارير

 45-102كيانات مشمولة في القوائم المالية الموحدة

ال يوجد منهج تفاوض جماعي

العالقات الرئيسية للبنك السعودي لالستثمار
العالقات الرئيسية للبنك السعودي لالستثمار

إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

المسائل الجوهرية بالبنك السعودي لالستثمار
حول هذا التقرير

 47-102قائمة الموضوعات الجوهرية
 49-102تغييرات في إعداد التقارير

حول هذا التقرير

 48-102إعادة صياغة المعلومات

المسائل الجوهرية بالبنك السعودي لالستثمار

 50-102الفترة المشمولة في التقرير

حول هذا التقرير

 52-102دورة إعداد التقارير

حول هذا التقرير

 18-102هيلك الحوكمة

حوكمة الشراكت
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حوكمة الشراكت

المسائل الجوهرية بالبنك السعودي لالستثمار

 17-102آليات تقديم المشورة واإلبالغ عن المخاوف بشأن
األخالقيات

 20-102مسؤولية المستوى التنفيذي عن الموضوعات
االقتصادية والبيئية واالجتماعية

حوكمة الشراكت

 42-102تحديد واختيار أصحاب المصلحة

حوكمة الشراكت

حوكمة الشراكت

حوكمة الشراكت

العالقات الرئيسية للبنك السعودي لالستثمار

 41-102اتفاقيات المفاوضة الجماعية

 55-102مؤشر محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير

 19-102تفويض السلطات والصالحيات

حوكمة الشراكت

 40-102قائمة مجموعات أصحاب المصلحة

 51-102تاريخ أحدث تقرير

حوكمة الشراكت

حوكمة الشراكت

العالقات الرئيسية للبنك السعودي لالستثمار

الرؤية والقيم
إطار االستدامة في البنك السعودي لالستثمار
حوكمة الشراكت

الحوكمة

حوكمة الشراكت

 24-102ترشيح واختيار أعلى هيئة حوكمة

 53-102جهة االتصال لالستفسارات المتعلقة بالتقرير

 16-102القيم ،والمبادئ ،والمعايير ،وقواعد السلوك

حوكمة الشراكت
حوكمة الشراكت

 46-102تحديد محتوى التقرير ومحددات الموضوعات
تقرير رئيس مجلس اإلدارة

حوكمة الشراكت

 54-102إقرارات إعداد التقارير وفقا لمعايير المبادرة العالمية
إلعداد التقارير
 56-102الضمان الخارجي

حول هذا التقرير
حول هذا التقرير
حول هذا التقرير
حول هذا التقرير

لم يتم الحصول على ضمان خارجي

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :200 -اقتصادي
المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :201 -األداء االقتصادي لعام 2016
 1-201شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 2-201النهج اإلداري ومكوناته

رأس المال المالي
رأس المال المالي

التقرير المتاكمل  | 2021البنك السعودي لالستثمار | 237

 3-201تقييم النهج اإلداري

 1-201القيمة االقتصادية المباشرة المحققة والموزعة

 2-201اآلثار المالية والمخاطر والفرص األخرى الناجمة عن تغير
المناخ
 3-201االلتزامات المحددة في خطة المزايا وغيرها من خطط
التقاعد
 4-201المساعدات المالية المستلمة من الحكومة

رأس المال المالي
رأس المال المالي
رأس المال المالي
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة
إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :202 -التواجد في السوق لعام 2016

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :300 -بيئي
المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :301 -المواد لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 2-103النهج اإلداري ومكوناته
 3-103تقييم النهج اإلداري

 2-301مواد المدخالت المستخدمة المعاد تدويرها
المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :302 -الطاقة لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

رأس مال الموظفين

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

 3-103تقييم النهج اإلداري

رأس مال الموظفين

 1-302استهالك الطاقة داخل المؤسسة

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

 2-202نسبة أعضاء اإلدارة العليا المعينين من المجتمع المحلي

رأس مال الموظفين

 3-103تقييم النهج اإلداري

رأس مال الموظفين

 4-302خفض استهالك الطاقة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :203 -اآلثار االقتصادية غير المباشرة لعام 2016

رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي

رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :303 -المياه والنفايات السائلة لعام 2018

 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

رأس المال االجتماعي والبيئي

 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

المعلومات مطلوبة

 3-103تقييم النهج اإلداري

رأس المال االجتماعي والبيئي

 3-103تقييم النهج اإلداري

المعلومات مطلوبة

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

 1-203دعم االستثمارات في البنية التحتية والخدمات
 2-203اآلثار االقتصادية الكبيرة غير المباشرة

رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :204 -ممارسات الشراء لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

رأس مال شراكء األعمال

 3-103تقييم النهج اإلداري

رأس مال شراكء األعمال

 2-103النهج اإلداري ومكوناته
 :204ممارسات الشراء

 1-204نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

رأس مال شراكء األعمال
رأس مال شراكء األعمال
رأس مال شراكء األعمال

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :205 -ماكفحة الفساد لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

االلتزام

 3-103تقييم النهج اإلداري

االلتزام

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

 1-205العمليات التي خضعت لتقييم المخاطر فيما يتعلق
بالفساد

 2-205التثقيف والتدريب حول سياسات وإجراءات ماكفحة الفساد
 3-205حاالت الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة

االلتزام
االلتزام
االلتزام

ال توجد حاالت فساد مؤكدة

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

 :1-303التفاعالت مع المياه كمورد مشترك

المعلومات مطلوبة

 2-303إدارة التأثيرات المتعلقة بتصريف المياه

المعلومات مطلوبة

 4-303تصريف المياه

المعلومات مطلوبة

 3-303سحب المياه

 5-303استهالك المياه
المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :305 -االنبعاثات لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 2-103النهج اإلداري ومكوناته
 3-103تقييم النهج اإلداري

 1-305انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة (النطاق )1
 2-305االنبعاثات الكربونية غير المباشرة (النطاق )2

المعلومات مطلوبة
نظرا لعدم انتظام إصدار فواتير المياه ،ال تتوافر البيانات
ً
حاليا للسنة المالية .2021
ً
رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :306 -النفايات السائلة والنفايات العادية لعام 2020
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

رأس المال االجتماعي والبيئي

 3-103تقييم النهج اإلداري

رأس المال االجتماعي والبيئي

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

رأس المال االجتماعي والبيئي

 1-306إنتاج النفايات واآلثار الكبيرة المتعلقة بالنفايات

رأس المال االجتماعي والبيئي

 3-306إنتاج النفايات

المعلومات مطلوبة

 2-306إدارة اآلثار الكبيرة المتعلقة بالنفايات
 4-306النفايات المحولة من موقع التخلص

 5-306النفايات المحولة إلى موقع التخلص
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المعلومات مطلوبة

المعلومات مطلوبة
المعلومات مطلوبة
المعلومات مطلوبة
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المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :307 -االلتزام البيئي لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

رأس المال االجتماعي والبيئي

 3-103تقييم النهج اإلداري

رأس المال االجتماعي والبيئي

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

 1-307عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة واللوائح البيئية

رأس المال االجتماعي والبيئي
اإلبالغ عن حاالت عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة واللوائح
البيئية

 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 2-103النهج اإلداري ومكوناته
 3-103تقييم النهج اإلداري

رأس مال الموظفين
رأس مال الموظفين
رأس مال الموظفين

 1-401تعيين الموظفين الجدد ومعدل مغادرة الموظفين

رأس مال الموظفين

 3-401إجازة رعاية الطفل

رأس مال الموظفين

 2-401المزايا المقدمة للموظفين العاملين بدوام اكمل والتي ال
رأس مال الموظفين
يتمتع بها الموظفون المؤقتون أو العاملون بدوام جزئي

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :403 -الصحة والسالمة المهنية لعام 2018
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده
 2-103النهج اإلداري ومكوناته
 3-103تقييم النهج اإلداري

 1-403نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

 2-403تعريف المخاطر ،وتقييم المخاطر ،والتحقيق في الحوادث
 3-403خدمات الصحة المهنية

 5-403تدريب العاملين بشأن الصحة والسالمة المهنية

رأس مال الموظفين

باإلضافة إلى السياسات المعتمدة لناحية األمن
والسالمة ،يجري البنك عمليات تفتيش على الفروع
وجلسات تتعلق السالمة وبرامج التوعية .لم يتم تسجيل
أي وفيات أو إصابات أو تغيب بسبب مشالك صحية
متعلقة بالعمل خالل العام قيد المراجعة.

 9-403اإلصابات المرتبطة بالعمل

 10-403االعتالل الصحي المرتبط بالعمل
المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :404 -التدريب والتعليم لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

رأس مال الموظفين

 3-103تقييم النهج اإلداري

رأس مال الموظفين

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

سنويا للك موظف
 1-404متوسط ساعات التدريب
ً
 2-404برامج تطوير مهارات الموظفين وبرامج المساعدة في
النقل

 3-404نسبة الموظفين الذين يتلقون مراجعات منتظمة لألداء
والتطور المهني

رأس مال الموظفين
رأس مال الموظفين
رأس مال الموظفين
المعلومات مطلوبة

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :405 -التنوع وتاكفؤ الفرص لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

رأس مال الموظفين

 3-103تقييم النهج اإلداري

رأس مال الموظفين

 2-103النهج اإلداري ومكوناته
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 2-405نسبة الرجال إلى النساء من حيث الراتب األساسي
والماكفآت

رأس مال الموظفين

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :406 -عدم التمييز لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

المعلومات مطلوبة

 3-103تقييم النهج اإلداري

المعلومات مطلوبة

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :400 -اجتماعي
المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :401 -التوظيف لعام 2016

 1-405التنوع في هيئات الحوكمة والموظفين

رأس مال الموظفين

 1-406حاالت التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة

المعلومات مطلوبة
لم يتم اإلبالغ عن حاالت تمييز

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :408 -عمالة األطفال لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

المعلومات مطلوبة

 3-103تقييم النهج اإلداري

المعلومات مطلوبة

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

 1-408عمليات وموردون معرضون لخطر واضح بسبب حاالت
عمالة األطفال

المعلومات مطلوبة
لم يتم اإلبالغ عن عمليات وموردين معرضين لخطر واضح
بسبب حاالت عمالة األطفال

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :409 -العمل القسري أو اإلجباري لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

المعلومات مطلوبة

 3-103تقييم النهج اإلداري

المعلومات مطلوبة

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

 1-409 1-408عمليات وموردون معرضون لخطر واضح بسبب
حاالت العمل القسري أو اإلجباري

المعلومات مطلوبة
لم يتم اإلبالغ عن عمليات وموردين معرضين لخطر واضح
بسبب حاالت العمل القسري أو اإلجباري

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :413 -المجتمعات المحلية لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

رأس المال االجتماعي والبيئي

 3-103تقييم النهج اإلداري

رأس المال االجتماعي والبيئي

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

 1-413عمليات بمشاركة المجتمع المحلي ،وتقييمات اآلثار،
وبرامج التطوير

رأس المال االجتماعي والبيئي
رأس المال االجتماعي والبيئي

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :417 -التسويق ووضع العالمات والملصقات التجارية لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

رأس مال العمالء

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

رأس مال العمالء

 2-417حاالت عدم االلتزام فيما يتعلق بمعلومات المنتجات
والخدمات ووضع العالمات والملصقات التجارية

لم يتم اإلبالغ عن حاالت عدم االلتزام فيما يتعلق
بمعلومات المنتجات والخدمات ووضع العالمات
والملصقات التجارية

 3-103تقييم النهج اإلداري

 3-417حاالت عدم االلتزام فيما يتعلق بالحمالت والرسائل
التسويقية

رأس مال العمالء

لم يتم اإلبالغ عن حاالت عدم االلتزام فيما يتعلق
بمعلومات المنتجات والخدمات ووضع العالمات
والملصقات التجارية

رأس مال الموظفين
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االختصارات

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :418 -خصوصية العمالء لعام 2016

االختصار

المصطلح بالاكمل
صندوق التنمية الزراعية

 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

رأس مال العمالء

ADF

 3-103تقييم النهج اإلداري

رأس مال العمالء

AML

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

 1-418شاكوى مثبتة تتعلق بانتهااكت لخصوصية العمالء
وفقدان بياناتهم

رأس مال العمالء

ICAP

االستثمار لألوراق المالية والوساطة (االستثمار اكبيتال)

رأس مال العمالء

API

واجهة برمجة التطبيقات

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  :419 -االلتزام االجتماعي واالقتصادي لعام 2016
 1-103شرح الموضوع الجوهري وحدوده

رأس المال المالي

 3-103تقييم النهج اإلداري

رأس المال المالي

 2-103النهج اإلداري ومكوناته

 1-419عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة واللوائح المتعلقة
بالمجال االجتماعي واالقتصادي

رأس المال المالي
رأس المال المالي

AI

الذاكء االصطناعي

ATM

جهاز الصراف اآللي

BS

درجة الباكلوريوس

BA

B/S

درجة الليسانس

الميزانية

BCM

إدارة استمرارية األعمال

BI

ذاكء األعمال

BCP

خطة استمرارية األعمال

BMS

نظام إدارة المباني

CMA

هيئة السوق المالية

B2B

الربط المباشر (بين الشراكت)

CDM

جهاز اإليداع النقدي (اآللي)

CFO

مدير عام اإلدارة المالية

CEO

الرئيس التنفيذي

CCTV

أجهزة التلفزيون ذات الدوائر المغلقة

CTF

ماكفحة تمويل اإلرهاب

CSR
CX

المسؤولية االجتماعية للشركة
تجربة العمالء

DDA

حساب ودائع تحت الطلب

EMDE

األسواق الناشئة واالقتصادات النامية

ESG

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت

DRC

EMS
ECL

FATF

مركز التعافي من الكوارث

نظام اإلدارة البيئية

خسائر االئتمان المتوقعة

فريق العمل المعني باإلجراءات المالية

FATCA

قانون االلتزام الضريبي للحسابات األجنبية

GRI

المبادرة العالمية إلعداد التقارير

GAZT

الهيئة العامة للزاكة والدخل

GDP

إجمالي الناتج المحلي

IR

التقرير السنوي المتاكمل

IT

ITM

تقنية المعلومات

جهاز الصراف التفاعلي

IFRS

المعايير الدولية للتقارير المالية

ITG

مجموعة تقنية المعلومات

IMF

KPI
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ماكفحة غسل األموال

صندوق النقد الدولي
مؤشر األداء الرئيسي
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معلومات
GRI 102-3
الشركة
KSA

المملكة العربية السعودية

KUWT

الكويت

LDR

نسبة القروض إلى الودائع

KYC
LCR

اعرف عميلك

نسبة تغطية السيولة

LIBOR

سعر الفائدة السائدة بين بنوك لندن (ليبور)

MA

درجة الماجستير

MDC
MPA

مركز البيانات الرئيسي

MSME
NPS

قياس مدى رضا العمالء والموظفين

OECD
PSPR
PFM

الهيئة الوطنية لألمن السيبراني

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

جهة تنظيم مقدمي خدمات المدفوعات
إدارة األمور المالية الشخصية

PESTEL

تحليل األمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية والبيئية والقانونية (تحليل )PESTEL

PMI

مؤشر مديري المشتريات

PI

RETT

المؤسسات العامة

SAIBOR
SDAIA

الهيئة السعودية للبيانات والذاكء االصطناعي (سدايا)

SOCPA

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

SLA

االلتزام بمستوى الخدمة

SIDF
SAR

سابقا)
البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي
ً

صندوق التنمية الصناعية السعودي
ريال سعودي

SME

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

S&P

ستاندرد آند بورز

SNB

فرع مخصص لذوي اإلعاقة

SMDS

نظام لوحة متابعة إدارة االستدامة

VAT

ضريبة القيمة المضافة

USA
VDI

YOY

ZTCA

رقم السجل التجاري
1010011570
الشعار المسجل

الكيان القانوني
تأسس البنك السعودي لالستثمار كشركة مساهمة سعودية
بموجب المرسوم الملكي رقم م 31/بتاريخ  25جمادى الثاني
1369هـ الموافق  23يونيو 1976م في المملكة العربية
السعودية.
اإلدراج في السوق المالية
أسهم البنك مدرجة في “تداول السعودية”
رمز السهم1030 :

المكتب الرئيسي  /المكتب المسجل
المكتب الرئيسي للبنك السعودي لالستثمار
صندوق البريد 3533
الرياض  ،11481المملكة العربية السعودية
هاتف( 966+ 11 8743000 :السعودية)
فاكس966+ 11 4776781 :
SWIFT BIC: SIBCSARI
الموقع اإللكترونيwww.saib.com.sa :

امسح هنا لالطالع على النسخة
اإللكترونية
HTML version
www. saib.com.sa/integratedreport2021

ضرائب المعامالت العقارية

سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)

SAMA

االسم
البنك السعودي لالستثمار

درجة الماجستير في اإلدارة العامة

المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

NCA

المراجعون
إيرنست أند يونغ
كي بي إم جي الفوزان وشراكه

الواليات المتحدة األمريكية

البنية التحتية المكتبية االفتراضية

الشراكت التابعة والزميلة والمشاريع واالستثمارات المشتركة
اسم الشركة التابعة

بلد التشغيل

بلد التأسيس

االستثمار لألوراق المالية والوساطة (االستثمار اكبيتال)

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

شركة السعودي لالستثمار العقارية

شركة البنك السعودي لالستثمار لألسواق المحدودة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية
جزر الاكيمان

اسم الشريك

بلد التشغيل

بلد التأسيس

شركة أمرياكن إكسبريس (السعودية)

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

شركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي

شركة أمالك العالمية للتمويل والتطوير العقاري (أمالك)
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

سنويا
ً

هيئة الزاكة والضريبة والجمارك
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