
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يــي الوطنــالعرب كــالبن
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

 الموحدة القوائم المالية

 2016ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
 
 
 
 



olS~,J 61J,JiJ1~ ~I l.F ~
~~li ~I>t,J ~bA

-----:J~------------

EY

oA.jA11~I ~ljiJl~1j4 J.p. ~I ~4\..QJ1~1j4 ~
w.jA11 ~,J11 ~.;aJ1 ~I ~I.- oJL..J1~!

(~J.,......t...1.- ts~)



oLS.;J..J D'JJi.1' ~ ~, t.F ~

6..HJ~liUR'.>'.J ~bilI

EY

o~,JA11~I ~I.,asl ~IJA J..p ~I ~4~1 ~IJA ~~
DJJ,JA11 ~,Jl1 ~.;all ~I ~'"'- oJl-31~!

t..:i:i - (~J,JLwI ~'"'- a.s.;Ja)

o

t..:i:i - ~.;11 ~I,,;JI ..),Jo41

~.;11 ~I,,;JI JAI

UJ...JI" ~.JJi11 ~ c) ~Lii..l~1

uUl.J u"".Jjill ~~j ~ ,'(., i ~.:l "" ~ LoS
~ ~\io yl;.. 'I.i.:l~ JJe, U~ "A. '('('\
Jl•.. _II. Y V'A ;t.••. t..W'i1 .~ . ...9 'lbj\~u~. ~u Y o.;-I.)A

u"".J~ ~ ~ wI. a, a'; JI 01\ ~ .I.i.:l~
()A ~I lJ"L..1~ ~ ~\.b.j' ~.J o~

.~...,A:il'J.;.b J)\.i.

~ 4.J';itw.u)I 4..-.\ . -'\ I. ';il 11\ 1.i ~ 1.:Ii!. ~ ~ ~ . ..>- .)~ lY' JA ~
~~ w~I ,iill llill ~ wi ~ .~ '& b"1 .~ ..r- .f" ~ .J ~ ~ .) t lY'

.u""\.b.j'iI 11\ w~\ ~~.J u""\.b.j'il

• u""\.b.j'il yt.....:i:..y~I w~I.,jii'i1 f"'~1
e::~WlI f"'~\.J uUI.J ~.Jjill u.hA ~

. ..ill:! yt.....:i:..'i'w\!l-l

Jt....c.';il wl.d.bi ~ ~~, u""~ ~~ 0

~t......:.:i9'i1c.~ ~ll '& 1W1.~ L .J.Y

(J)rcL..i:.j)'y 4..J~1~L:...JI <::JiJoMf:J....J1~ t~ yl r.#~
t,FJ11(J)r C~)'I e1lKJ ,;.h~1 ~I ~&i11 V.p
()l.:,J 4..J~1 ~L:...JI <::J/...»JiillV.p C~J ~
t,FJ11Y cL..i:.j)'& ,uJ..J& ~J.ftI1 4 vi ~lillYI
,uJ..J1 " ,::'1W .~ .lillYI ,I t..-il" ~'J va JJ"" ~ <,rva v.p C ~
. lillYI ~~ J._ A ;A • J11 n ~YIva ~.~ ~Jl '" C ~ 'J

.~~I t.P.IiJA 4.';''''<111

uU'.J ~.Jjil\ ~~ ~ ~1.i)1 w\~I...P.'lll •
~! e::~yUllw~yiwo ()A wl.i4,JI JJ,.p:i.J A I Ai.;, iJI
~ ~\.b.j'i\ d,a,a';'. y~l.J f"WI~u...';i,yil

~I

uUl.J ~.J.;il4 ~, wLo."la-J1~.J JWS.I •
.~I ~ u""\.b.j'il ~~ e::~W~ ~).;,j'!lAI, ~I

O.)blll ~ ()A 4.A).;,j",.11 ~L..';il w~Ijl9'i1 •
~I . ::11
• I.)A .J->-

lJ"L..1~ ~...,A:ille::~W~~1 yt.....:i:..'ilw~ •~,



oLS.;J.", w'lJil' 4f1l' ~, ~ ~

~~li ~'.)A.J ~la..t

o~."J1 ~I ~1ji11~IY' ~ ~I ~4Lw:J1 ~IY' V
().lJ."J1 ~,J11 c,.n.;aJ1~I ~l..a.t oJ\.wJ1~!

tAU - (~J.JlloWI ~l..a.t asp)



olS.;Ja.J D'JJi3' ~ ~, i.F csS

~,Joili ~'';.J ~b..ca

O.\:llo"",l1~I t-iljill ~IJ'" J..p. ~I ~~~I ~IJ'" V
~.,..JI ~,J11 cFJIolI ~I ~L.- o",1.wJ1~!

t.a:i:i - (~"'.,.... wL.- as.,;Ja)

~,;11 ~ljJl J"'I

o"Ro1:W1(ji:I1~ I,J:P.lol..ti1oJl~I,J~'i1 ~ ~ u4t.i.i.a"i1

~ ~1J)l i,)b)' I dl'l..r.--! ~J ~ ~~ lW
~ "~'" ) 1':Py\~I" u.:olbJ"JI ~ w~

• to ~ I II ~..).o}\ _•.. ~, U:lWI ~I~ ~ ':P J J.'; ~ ~
~W ,)~4 lW L..S. ,,;.l\S~\ ~~wl~

,w41-JI 01\ ~ 4J'''Ji)' dl'l..r.--)'I

,)4ic-"J1 ~ Ll~1 'r+""YI wl).~ •••1 u-o:a~
. lbJ"Jl ,)J~ i b"1 . I.:: • ;i.e . --'I It.J\u-o:a ~ ,) t ~ (JA ~.J-..>.!:!

,lWJ ,w'J.~ •.."J' ~ ~ "~I" JI"'iY\~'"
:~'~'l,)Ill....l~

wi ~U:lWI~' ~\~ I ~~. ,) ~ J ~ U"""'~.J9.l 0

U"I....I ~ ,lW ,w\s~' ~fi....o/w\.li...1~
~~ lS"p'YI ul.;h)U ~\...W"JIol')LJI ~~ ,~,
,i.;I,))'l ~ I.WJj ~'J ,o,.,sjW' t.5"""!' w\ ..••~ ~
,)4ic- "J' ~ ~)U ~~J d~YI lY> ~.iiil' w\lli:ilIJ
01\ ).l...o:l! f'IS.:..IJ .bJ..,>J. ~ ~~ d.)a:i ':PI

.~~'/w'.li...1'

w.yJl4;W1 "';'.#1Jp (J)r CW:.:YI~I t..p..J/~..J1
4 csi ~f.i.:;.jYy ~I ~h.J1 Ly.,J1 ~~
(oJ) r cW:.:Y& ,S..»i.LJ1 ~I.?f ..Jfil Gl..i:ii.JIw/JLJ1..,YI
r, tJ:!.:>.W:.:Y& ,4..0~1~k.....11fLS:..Y& w~1 ~ ~

..;bl.:i.AJ uf.AijYI ..;bl.:i.A Jp w6,t....:J)'1 ~~ rrJ
:~&JJI~ ,Jy..J1



~,
ef.

-(
~.

~,~
-(

(.
f,.

'"
,~,~

~
r~

~
f.
[

.~
t

c.
-

"\J
E

~
..,

c...
L

~
,~.

,;
¥.-

f.
-:.
~
~

t
~
\.
.c.

~
~

..
.

t'
(,

t>
~.

~
~

\.
~

L
0

~
\-

.t
K.
!'~

~
f"'

.1:"
"
~
.c

f..
t.

~
t.

(,Gi
'E:

r.
[::,t.

-i
'~

.1!
...

kl
tI

!;.
~5

:.t
~~

C£.
-

r;~
f,'

E
-

tL
C

'I:
:',

.
[

c'
>(;.

.
t'

.~l
-:"

.b"
••
'

~
b,

0<
:'"

"
e,
L

{l
b""

""'
~~

.
'-

t'~
'"

..c
C

'
••,

'~
~

t,
~

~,
~

~
L

0<
:

~
~

~
~

'"
"r

-
b.

f::
't>

~
.,.

,t
'[

t~
~
;:~
~.

c'
In
;;
-(

,
E:

'""
~

~
-

~.
c-

-(
:~

t'
[f

.
-t..'

1
~

~
:t'<

i. r.~~
,~

f.
~

~,C
f-
~

't>
.~

.~
~

~
~

~
~

~
,.

J
!!

:.
;-

r,I:
."

~
t6"

[.
-,

~t
~c.

~f
;~
:c~

.
c,

~~,
,~

f..
l

1/
'""

••,
0<
:b

'
'8'

,~
~:

o<
:~.

~
'l
~

'L
(!

\
~
1~
-

t.
~

£i\
1
l-
(~
,.
;-.[
-

t
~

,~
~

g
~

~
~

t
~
~

f.
~
l~

f.
'L

.,t
1:

r-~
'~

~
fk

f
t'

-r
~

~
,c'

E
(,

-
r.;

~
~,

~t
-
.~
\.:
..

tI
't
~
.~

~
~

l'
~

"C
~'

[
1!
...

-
_

~
~.
~,
~:
:-

~;
-(

~,
~

C
'

-~
~

t
~

t
t

r.~
~~
t
~
,-[

~
-

(
t'

c..
.

••'
t-

c'
~'.

~-
lr

'Ii
,
c'

~
:".,

•c
'

0<
:0
<:.

G"'
c:.

L.
--<

:
~

r
1~
'
~,
;'!f"

i"
~

6"'
..:.

-
(
7t
i

~'
1"

~~
,-t

~
\

~"
t~

.~
't,

C
,

0<
:

-
(

L
.'

.
•

.,
I

(
,

r.;
b'

-
,

•
,

L
tI

~
-~

~L
:fJ

~t
~~

f:i
~

o
0

~
~

\-
~

E:

o

.~
f.

~
'c.

~.~
\-

••
•'t

~
r

C.
\.

'[
~

~
~

t>
"C

~
~

(.
.t.

.t.
~

-
-

l
~

j;;
\(

j;\
-

~
(.

_
t.'

~
~~

~
~

'0<
:

~
(.

~
~

-
•••

l'
II

.
-

~
r.;

r
_
L

L
(}

I'.
I:-

t.
'~

'..
.

tli
7E
f.~

"~
~

-
£:
\
~

t.
--

~.
~

t:
~[
~.

..
:ti

~~
~

~
kl

.
C,

~
~

~
•.•
!-

t.
.-

-~
.

(.
[,
-f~

'~
L

•
(;

..
."

~
-'

to\
.

~.~
-

~
!-

.r
fe'

~
r

~
E:!

-
~

)
;

(
.1:

(.
l.
.
~
~~
.

C£.
.~

•
~

~.
·

~
.

·
·t

.
E.~

.~C
£.

~
~~

.r
'E

~~
1.

f.r.
(.'
t
'i~

iA
L

L
L

~d
~

•
(:7

~
••

~
~f

.~
f
~'t
:~
~

to.
I::.

-
~

-
.1

:"
.1

:"
-

cf.1
:

.
.c

.•
,

•
•

•
f.

E:t
;.

E:
.~

'"
~.

.••
•~

c,
\.'1

.r'
~

(.~
,c

.
,
t
~

1;;,
~

~
~.

(.
'l

•.
••

~
fl

~
['.,

~.~
~~

-c.
...

.....~
E"

~
L

l;
~

'""
~

c.
-
E.

[
.E'

r-
t~,t

~h
f.
tt

-~:
~.~

~.i
'-
)
.

.~
E

(.'
t

~
..~

.
0<

:'~
~

-
c.~

~t
i
!~

,~
c~c

~.
f.r
;:~
.~c.

'"
"~

-
-

[:
•.

lr
'1

:\
\-

.
(;

~
It'

f.
.~

~
~

~
~

'.
f

t-
[:

'
e•
.-1

~.
~

~~
tf

l~
.t

~
.~

[~
~:

~'r
-

~~
'~

"t
'~

:~
~.
c;
.~
~
~

t~
~~

;:
-'r

1
t~

.~
.t

.~~
(.-

;-
:-G~

c.l
'~
.

~
7t

-
[

0<
:

c,
;

fi
I~

~'
t,

f"'
r

~,
~

i~
~

~
~F

.E
~f
l'-
't=
i

~
[.

~
~.
c.

~
0<
:
fi

~
-

f
~

"
~

'
-

L
~

'-
c'

-
L

'
•
.•

~
'""

;:
~

1..
r.;

-
.~.

'r~
~'6

''~
),
),
l'

t)
t'

~
;~

C£
'
ti
l.
.
-
~

f
~

~C
(

~
6"'

.~
.'[
~

~
:~
t'

E,
[~

'f~
'f!'

'~
It~

t~
.~

'
l
~

f.~
.
~
-

to~
rh

~:
os

~\
-

t
~

~
-
~

\.:
1:
:

~
~

.I:
""

(.
't

L
•

•
r.

•
:11

~.
-.
J.
.

t,
L

"
t

'""::
;1.

~
,~~

to
~
!s;:.

<i..
o;C

f.
[
~
~

\

•
•

(,
,t' r.t -~ ~\;
;

~'=
- ... '0<
:

fe'
~

"t
t>

~~ tt ~ Ll .f
~.

c'
~~ ,.
t,i

~
lj

;;
(:

7
~~
to
:

•

.f ~ "C' Ei. ~. i' 'f' :t
0
' {

~,
~. t- ~ l; .r ~

~~

f.'
Flr

t.
~.~

[.
~
i'
~

'[
-

r\
-

.f
rf.
l

~
~,

t~
l..

Its
::i
:

~

•
0

,
(;\

<t:
~\"

ID
,
c.

i
li

~$ If.
~

f
~ tr[f
lfiJ

,
C
-~

~
\

~~
,~

\
1

\,
'"-

,,;
.



O\.S~-J w'JJi1' ~ f" i.F t.sS

~".aU ~'.,>4-J ~b..
~.__ ~;..JL~,\.~~~ .....l
t..~.iid.,Jl\~~

o~ ..J040ll~I ~1ji1' ~I.>- J.J=.. ~I ~4l.w=J1~I.>- ~~
Ut;i"..J1 ~.,sl ~J*ll ~I ~I-..OJt..J1c)!

3.Ai:i - (,-:!J,JLloll ~I-..~.;Ja)

". ,'\ ~laJ CS~I ~I ~~ ~ 4.).1Al1 (J.,p.'il ~L..,s....J1

~.).l.J\ uL.)...J' u.o l.G..Po~1utA)...J1 0firJ .<;~I ~, -fi~ ~ o.)fiiJ' l.G..Po~1utA)...JI ,,:;e.4J.1~ o.)b)" 01
.):!.;i:ill0~ 01 e."lJ1 u.o .1+1p u4L...:J\ ~ljO Y~.1 o.l:o.yJl ~WI ~I.,il' u~ ," • , '\ rW <;~I ~l y~ ~

.I~ u4L...:JI ~ljO.):!~ ~...)\.j.lt4UlhtiA <;~I

,~~ r4il' '~.1 4b~1 ~yJIl.G..Po~\ utA)...J' 0~'.;9 t..I' 1..!i:!1.1~01-9'O.l:o.yJI~WI ~Ijill ~,~ ~ \.4.1
\.il...- ~\ utA)...J' .11o.l:o.yJI ~, ~'.,i1' ~ <;'y>.p-" ~ ~ .J:!bl.G..Po~I utA)...Jl U1\S1~1tA.)4k-'11~ ~U

.<;'y>.p-" ~ t9~ ~1l.G..PoI~~ ~ .11,~lyJI J)Li. '+.!k

.~ U.,,:J4 ~, t~1 ~ 0:!4l<u1-9'~~'y>.p-" ~1..b:..1J..F.".1Ul~...J l.G..Po~1utA)...Jll.;ii tA~

o~"..J1 ~I ~1ji11 J.J=.. W.,pJ4 ~I.J o.)IJ'i1~l:!1~

~.)I~'JII¥ lii.1J-.1' ~ .)1~'J1 ~ ~~I oyio~..,jij,,:;e. 4J.1~ o.)b)'101-9'O.l:o.yJI~' ~1.,i11JI~1 ~
~ o)J'lI' rJia:i r.l tA~.;I~'JI 1~ r'.Ai..oI.1~.)I~'JI I~ ~)WI ul~ ').JA~I,,:;e.,~~ y. ~.1 'CL.....:.!'lII.1

.~~ u~ ~ JH J'p-".1r~ .11,\.tJ~ u~ .11~~,

.~~I ~~, -fi.)\i:illJ'~1 ~ c,)r. ul~'lIIlJC- 0).1~ u.,,:J4 ~10l

o~.,..J1 ~I ~1ji11~I.>-. J.J=.. ~4l.w=J1~I.>- ~l:!1~

~1.i U1\S~'-"",~.Y>..F." ~u..:..1u.o ~ ~ O.l:o.yJl~WI ~'.,i1\ U1\S '~l \.4 J~ ~{;j ~ J~I ~ uglJAlJW:i
'1 ~ ,~1.:i11u.o ~ l.G~ Y. J.,a...J1~WI01.~I.) ~ <;~, u4L...:JI ~'jO -fi~ .;I.l.Al.J,l.b=...1I)~1lJC-
~'yJI ~'-.1 4..;J.,.....J'~.;aJ, ~I ~ 4:!k u.)w.JI ~lyJI ~lt.J w.1 ~ r4il1 ~ ~I ~lyJl d~~
,~~ ~.11 \AJ~ '~.p-"~.1 l.b=...1I.11~1lJC- ~u..:..~,~ .oJ..F.".1.w<;y..p-" U:..:..<;IlJC-wb~~yll
.0.l:o.yJ'~I ~'.,ill o~ ~ ;~ 0.JA'';'j'uli \A~ ~14..;J~I ul.;l.;il' ~ yy.... ~4 J~ ~ e~ 0\S I~l

'\



olSjJ.,J 6tJJi3t ~ ~t l.F ~

6.HJ,JJu 6Ja+t..)4,J ~bA

o.bo.~1 4SW1 ~1."i11~I>, JJa. ~I ..:a4l.=J1~l>, ~
w."..J1 ~.J11 ("ft"pJ1~l ~l...... oJLr...11c)!

~ -(~t...l...... 4,sjJa)

~ - o.bo.~' 4SW1 ~1."i11~I>, JJa. u4l.=J1 ~I>, ..:a\:fl~

l)".)w w~ '~J~I ~'yJl ~'-J ~~I ~.;JI ~, ~ ~ u.)w.J1 41yJI ~tA.J wJ ~lyJl 0-'> 9~J
:~ u...i ~ .~'yJ' J)G..~I ~I ~ Y ~ .J;.iWJ ~, ,.s.:J1

~J ~J ,l.1u.l1JI ~\ ue- ~1.i Wits 91-"",'Oh.yJ\ ~I fs'."il'c}~y\~ 9\..b;,.1j~J.,;6~ ~..jAJJ~ •
~ .U:lI.) 9'~'I LL..I uP U~W)L..J ~I.S ~I>, 4.,b1 ~ J.,.-..JIJ ,.,;6~1 ~ ~lyJ ~lyJl d9'.>""!
JI .;.6'.Ji~ '$~ ~ ~I U~ ,l.1u.l10C- ~1.il' .,;6=J'0-'> ~I ~I 0C- ~1.i'$y\~ th:.. '$1u~' ~ ~

.~I~I ~\!)'wI91.>""'1jJ4:J JI ~ wbl.i! ..,l ~ Uh JI Y"JY

6A\! ~I U~I wl~wl..:..t.......9'1'J~6..J1 w'~' ~."s......l.Sj.QJ,~~I ~6..J1 wL..~1 W)l..l.Sj.Q~..jAJ •
.o.)b'l' ~

Oh.yJ' ~W, fs'."il'Wits l~l4iJ ,wl..:..t.......9'1'~m~ ~'Oh.yJ, ~W, fs'.,s11l.S~J ~J ('WI~.;JI~..jAJ •
.'ijk. LAy:. ~ 4il~ U)\,JI w'~ ~'h.~IJ w)l..tA.J1P

9'~'I ,~~\~~.)~, ~~, JI d .•~.l.oll~W' w1.A)....J4~ 4iW)l..J~ts~IY'4.hl ~ J.,.-..JI •
~I Jl:..iJ .~~ ~'yJ' ~ 9blJ ul~'IIJ ",*jill 0C- U)Jy...... ~J .Oh.yJ' ~, fsl."il'Jp. '$1.)

.41yJI ~ li;ll.)ue- 4.l~1 O~)'

v



olS~,J w'JJil' ~ f" ~ ~

W,.9~,t,Jl!~'.)A,J ~~

~

EY

o~.,..J1 ~L.11 ~1,JiS1~1j4 ~ ~I ~4~1 <.A'1j4 ~
()lJ.,..J1 ~.,ll ("r.'.;a.ll~I ~t..- oJLwJI ~!

~ - (~.JL'M a....t..-asp)
~ - o~.,..J1 ~L.11 ~1,JiS1~1j4 ~ ~4~1 ~1j4 ~~~

~ ,~'yJl ~'+ll~\:ill\J~lyJl.l::...b:;..J14jil'J JU:.l11 0~ - ~.;:.I.)-",,1 ~ lJ.cl- Up34 ~, tJ4~rjIJ
LW..:..\ J~ 1 •• ~I ~u.=.bll A.J\.i)\ ~I . ...i ~1.A ••~'& 4..:l.. 1 llo!11j. ...i. . JA "e'" f'" ~. 'rP.);- .oJ c; ..,-

u\.i)l,JI4.i1.SJ . )U'. ,U~'jI.J u....J1 ulj U~\l1 uUl.b:WI.J u.. ,~I,WL.lW ..W U __II.J ...:Ic .11.ll'~ ~. t...s. ~ .J ~. ~ .. JM • ~~ lJ~.. yw. U:!"""""" iJ.~ r.jiJ

lo!11jwlb:i 'jl , ,,~I'jI..bJ1 . ...ui:i ",.llJ~1 1- J.h.... . t~ •.•• ~ 1.1L ~ Ji -:11 • \II \II. . • f' JM • y.A ",-J ~ ~..r- ~ jl.}l ~. ~ IF' ~~ .)-"" J

olSpJ (j1J.Ji11~.rl.("r.'.~
D..Hi.Jol1!~1j4J ~b...

H AV' Y.U""""r l..>'='4)1~~",.....JI~yJI ~,

(j1J.Ji11~ A1l1~
~ ~\.9y...h...

rtA r!.) ~ji

~.JtJ~Jl
'(vn Y.U""

"t1' l..>'='4)'
~~",.....JI~yJl ~I

J."Ja.;11 J.JL'M ~I.)
~ ~1.5y...o6....

T"\' r9.J~ji



".'0 " • , i ~IC ~.

,. nA"'" '~,o".,~vr t, ,
ooVo .~~ t,.r',Ao. 0, ,

"~','oA to\VV. '"
ii,"H,"~~ "o,otA,r~~ i

"O,ioo,A"O "00" On v, ,
on iW "1,r~o A,
'o~ A~i ,r1,irt,

, iVoAii ',io',rir ~, ,
, Ho n. ',Ar~,""" ,., ,
Ai t ,A.0 v, ',o~o "

W. t'" "Vi 'V,,, .A,V"", ,

0,i Vi,' 'i r,AoA,AV'
iiA,H~ tr\VA~

'iO,V",'H , r 0,~•V,t oV
t, •• t,A~t r,Ao~,Ai"

",''',''V. ",.'A,'~'

HVVA~n. H1,.At,"~, ,

, ....... ,......., , , ,
AVi" ••• ~,tt1,'", ,

,." .0' "1,0 H,
"o.~ Hi r, W" ,/\tV, ,
00 •••• to ••••, ,

"'A~i~W "r,,,ro,r,,, ,
ViVAoi iA~,H",

n in Aoi "r,~"t,oor, ,

W. t'" "Vi 'V',- -A,V"", ,

'i,"
H

~J~ ~~ J..sjJl- ~.j11 ("ft.;sJ1~I

o~~1 ~I jS~1 t.1li
"d 0 -J "d i ~J r, ~ LaS

(~J."....JI~'ilUl u'i~)

uIJ~~1

(,$.)~I ~y.ll ..wll~)A l.S~O.lw:aJ,~.ll.i

l.S~'JI ~WI wL..w.)JIJ~..#Il.S~ O.lw:a)

4..ul:...l"il ~.bW\ ~I.J w~........ ,. ....
.;t.....:. 'wl)..J:i.•••\

.;t.....:. ,u1.....J ~ J..J

~j w\S~'; wl.;w:i...1

l.S~1wI.;w:.
.;t.....:. ,~.;w:.wl.;w:i...l
.;t.....:. ,wl.lll.AJ wt5J:i-

l.S~1wb."....Jo'l

uIJ~~I~!

~I JJb.-J u4~1
~4~1

l.S~'J\ ~WI wL..w.)JIJ~~ O.lw:a)

~'~.bW\ ~y w~
~)\..uJI~b J

l.S~1wy..,lb
~~ J l>.!.) wI.ll....

~4~1~~!

~I ~'"'-l oJ.iWI~I JJb.
JWI (.)Ill.;

U;.j 1..1.J:i.:..\~ l.,?~
.1 wt.J~I.J:i.:..\l.S~ ~ ~ •

o~cy)
~j":; cJii.a cy)

~I ~'"'-l oJ.iWI~I JJb. ~I
o .L..II . t&Jl ~~~ ...>:? ~ ""~

~1JJb.~!

'-l.)jlJlo \.)"il ...L. ~ .. .;. ~..r--.

•1. .1 \ 4.i.......JJu"t-:""'" ~

.l..+C- ..»-H';
.• _1\ ~~F'



~J."...... ~l..- J..sjJI- ~"sl ~.;tJ1 ~I
OJa.~1 ~J.l1 t.aJli

"-'0.,, " • '''I ~J '"' ~ 6f':l.ijoll ~
(~J.".....JI ~'i~1 u'i4)

".'0 ". " C~!

t tiAVV~ O,V,"A,W" " . 4.......1..:J1u'i~1 ~..)
I I

o~i H" ',"H,'AV " . 4.......1..:J\u'i~I U:l.Jt....-
I

i Ait AiV t,H",tA" ~\.iJ1 ~'i~1 ~J ~~I I

',"Ao,Ht ',.,"v,n'v " , ~t..- ,u'iyu:.J yW\~..)

0' i "V" tV",H" ~t..- ,4lh.i u)w:. J.!p:i Cy)
I

4..bWI~ ~ .lJ\ wi ~'i\" ~ . .~~ . .J .J (JA ...>F- Y
(t,iV~) (",H,") ~t..- ,~.lll WI.! ~

(t ,ii i) ""~V n ~t..- ,;;~\:i.JI (y~) Icy)
ti "VV tA,~ •• "i cy) ul.a:!jji

I

H "VA t",ttd H ~t..- ,;;~\:i.J\~\..F-l.J:!il ;;u:iWIu\.J~'i1 Cy)
I

VO,oA. ~", VH "0 ~t..- '-s~ \'1uyl-.l\ ~..)
o,VA',Hi ",,,,,t, ,,"V ~~I~J~!

, iVo tV' ',"i\t,H," n ~~LaJ~IJ.JI I

'io~ii W',"''' ~4-a U:l.Jt....-J .J4-:!!
I

,~~ ni "'"'",,"V" ,. ,,1..il::.!J<ll~\
I

0." tit OV',"" -sft1 ~.JI..:l!J~yu:. U:l.Jt....-
I

oVo,o. t . V"',''"' V ~t..- 'wLW'i1~lb..i! y~ ~
tit 00 ,"V,HO i ~t..- ,wI.J~'i1 4.4 ~ ~w.J'i1 ~

I

",Ai",'o, '",."t,"'"" ~~I ...L...J~ ~!

"~'A~Vi ",A"~,"~~ ~~I~J~~
I I

iV 0 .. '"","V" ~t..- ,~j utS~ cy) ~ 4....:..:JI
I

" ~oi tVi ","","VV WI~J~~
I I

:~! J.lWI
" ~it t w ",""'",~-' ~I ~t.....A

I I

(V,H ') V,~V' ;;~\ 'UWI ~~~ ...>F- ~ '-'~

" ~oi tVi ","","VV WI~J~~
I I

" ~i " ,""I '" (~ l,fJ.".....J1J~) ~I." ~~'ll ~I ~.J
I



~JJLwl ~Lw.. ~y:.- ~.j3\ ~,;t-l\ ~\

&~.JA1\j.4WJ\ ~J1' t.a.iIJ
,.., 0 .., ,.., '\ ~J'" ~ wh.ii.'1 ~

(~J~\ u"Jl:u1\u"J~)

"'.'0 ,.."
.,. '\oi £Vi ",A",AVV W\~J~~
I I

:.;i.i j.4w. ~J

~ &~.JA1\~J1\ t.a.iIJ ~1'.iJi,,,i &J~l ~..Ii..,1 ~ J~
tb."J ~\jii

:~ 4.:..Ll.e~\..)Wlwa\

(' '\V,rA'\) V" ," • ,. ~.)WI ~I ~ wlfll ~~-
,'\ 01\'\ (V,A"~) o~ .,...11J,i..l11 W\.i ~J ~~I tJ4J\ ~~ -

I

:~Jill\ ~119J:ll\~lL ~, .,'\ o~ .,...11J,i..l11 W\.i ~J ~~I tJ4JI ~~ -
I

(Wi,VA') it, t'\ ,. tl..J.l «($.;i.~\4.1.WJ' &).~.~\) I .;i.\'\ j.4WJ\ ~J1\ ~l

.,. VV'\ i'\o ",~"'\,"t. tl..J.l j.4WJ\ ~J1\ ~l
I ,

:~, ~1.tJ\

.,. VAVin ",~'A,,.it ~I ~l.....A, ,
(V,H ') V,~V'\ o~I '~I ~~~ J:P ~ lljb

"',VV'\,i'\o ,.,~,.,\,,.t. tl..J.l j.4WJ\ ~J1\ c)~l



cl¥\ ~l.wA1 o~'WI¥WI L!Jb.
lS~1 .:a~l:IAl
~

JJb .)o~ .:alJ.»-",
JJb~! Ji-~I CJii.o C4) .:a11iJ:ill t..u..~ ~l:IA'il

~I &.)o,.",,,_lI ~'il ~ &~I c.4.;'i\ 4:tJi.lJ1 ~ "",\JOll\ JL..JI (J"I.; ~\ ,..\ ..
C. •

H,""I,"'o" V,.V,•••o"\ YI,M",HV 00 III '" '" '" Y,o'~,~t"\ - I. Y • ° I •••V"Y ••• '''' '" '" '" "'." 4.l...l1~I~ c.}~)I, , , , , ,
~ ¥WI ~ ~ .:alpl

~JWI ~I c.}":"'1.J:!1il1c.}~
VY,'" Y VY,'" Y VY,'" Y ~ ~\:WI ..:...I)...•t.••~

Wti .)J ~~I tl4-J1 c.}~
(V,"'''~) (V,"'''~) (V,"'''~) •.l:t....,...J1~JlI

Y,"''','''vv V,~V"\ Y,,,,o",~o\ Y "'0" ~o\ 4.l...l1~J c.}~, ,
Y,~Y\"t. V,~V"\ Y,~I"',"H Y,,,,o",~o\ H,n,. 4.l....llJ,..t.:Jl ~JlI J41

(VH," .) VIt,' •• I'" 1.I:.ll1~1....:b.)\J JI.,?'" ... ..?A

4.c..,,!.l.o~41 C\.!.)1 ..:...tJyjji
(00"" '" '" "') - (00.,'. "'.) (00.,."') - lV l. \0 ("W

4..L.. - ..:...1.A.J'jill Jbl
lV ... .Y' ....J "

(I,' YV,, •• ) _ (I,' YV,••• ) to", '" '" '" (l,tVV," .) ~jii.-,,
(O\H.) (O\H.) 4..u\:i4.S ., ...1.A.J...., .Y" tJA '-' ....J.J'

Y",~H,oo" "\•••~, I ~Y y,.,y,.o,,.,, £ 0 '" "''' '" ",IVY, •••tV - "\OH ~,tt\... '''' "'" '" "' .• '" u.JI ~l4-l~ ~.;ll, , ,

~\ Lf""'W o~WI¥WI Wi:-
<.Sftl 6~l:!h1

~
4.£.W1 ...... ..;Io~

61J~-""... "'.,... 6l:iUil1
"'~I JP cJiA.. C'-i) t...1:i..~ .)ol:!h'jl"'.,... , .

~I ~......I •..>4-\1 .)4';11 ~j~ .l:4.l1C'-i}JI •.••••\.l;.;I1 JW\ lJ"1.; C~) y.\O

l.,"\n,Vo'\ I""',ti, .l.,i.I,1"11" 00., '"'"'" I, V"'l ,t •••I (I, • 1'\) lV'\,"'ol V," "',"''''" ,.,. '" ',.'. 4.l...l1~I~ c.} ~)I
4.l....ll~I J.,b. c.} ":"'Ipl

~JWl ~I c.}":"'Ipl c.}~
(I '\V.I""") (I '\V.I""") (I '\V.1""") ~ ~\:W, ..:...1.Jt...t.....)l\

Wti .)J ~~I tl4-J1 c.}~
l •• i •••• l •• i •••• 1•• 1'\ I'\, 0"',\ •.l:t....,...JI~JlI

l.'\0i,tVi (V.H ') l.'\it.t IV l.'\it.t'V 4.l...l1~J c.}~

l.VV'\,i'\o (V.'\t\) l.V"'V.il"i l '\it tIV '."'\ (IVV••••••) 4.l....llJ,..t.:J1~JlI J41. .
(Vt l •••• ) Vtl •••• ,..• 1.I:.ll1~I....:b.)l\ JI.,?'" ... ..?A

4.c..,,!.l.o~41 C\.!.)l..:...tJyjji
(OOt 1" '" "') (00'" I '" '""')

(00 ••••• ) lV l.\t("W
4..L.. - ..:...1.A.J'jill Jbl... .Y' ....J "

('\ti,'\ol) ('\ti,,\Ol) 00.,." '" (' ,tH,'\ol) lV ~jii.-,

.~I .Ji:. ~I J.,b.
V.V.l"o' V.V.l"o' ~I ~I.,ill *ji ue- ~"'Ull

n,il"l,"'ol" VI"V••••oi n.•••'\I".'\'\V 00. " '"'" l 0.'\ Hi I .l •• 0' ••••Vl"l •••• ", ... 4.l...l1~41 c.} ~)I. .



'I' 'Ioi £Vi
I ,

(A£,o.I)

('1'£, 'l'VA)

£ W'I
I

(£i,'I'VV)
'I' £,A.V

I'I'In1",
I i'lo,

(1"V, 0 •• )

oVo,o. £

£ 1" £ 00,
1",il1",1"A1"

(M1",V•i)
(I,n"v.I)

(I1"1",£A'I)

(I'I',I.I,iiO)

'Io,nA

(1",1"£ 1",i 'I' 0)
'lA, i 1"0

i,.'I'I,i'l'V

£ 'I,'I'Vi

(V,A'If, V 'IV)

I 'I • i. i i A, ,
(W,'I''',A1''A)

(I,V. ',W1")
(£.I,1"A'I')

AA.
£ i 'l'VV

I

(I,iAV,o •• )
'1', •• i,V'I' 'I

('I 'If, • iA)

1"'1',01 'I'

(A,' iA,1"01")

liV£AAVI, ,
A iA. olA

1 I

£.1"'1 £.A. I
(00., 'l'V'I')

(I 'IV,1"A'I)

'(."

(A, 'I o.V)
(t o,tAt)

0,0. H'
(t A, 0. •• )

H,Vo.'\"
H"r'," VA

I, •
(",(, '(VA)
V'I"\,I'"

"V, '\to
",Vot, '(V"

,"o,"V,(
,,'"",,'IAA
("0.," '()
("",0. 0.')'0 t, '(• 0.

"",'(00.

(',AH,H")
, •• ,A t •

H"'I"\"
('A",to")

'(,"t "A.'
"',",(""V

(H, '\'\0.,' "V)
(0'( ,0 •• )

('( 0. • )

('''tdot)
V,, , t

tA,o. ••

(',"",W.

" 0. '( •

(0.0. ',H ')
(o"'\t.)

(',' t ','\'\')

V,"',A. °
A,'A',O'A

","tV,",("
0,0"',' At

(',t",(,.v,)

V'(,". '(

'1'1"

'I,.
'1'0

A
V
i

£
i

A
'I,.

'l'A

~~"..... wl.....o 4.s.;Jo - ~,Jll <.r.,JLl1~l
o~."..11~~1 ..:aW..Ill1 t.J1i

'("0.J,(."~~"I ~~l~
(~~.,....Jl..:a~1 u~)

~I~"'il
u.Jl~~~~

(~ t.~I) ()4 ~"Ull ~~1 ~~ u-l!~JJI ~~ ~ ..:aj;.-:ill
:~I~"'i1

~t....... '0.»\:WI (jOolyl J:!i.I ol.!ii..llwl.JI...•t.•.••YI .)c. FI "l..ibJ

~t....... ,0fi.\:W1 (jOoly\ J:!i.Iol.!ii..ll wl.;t...t...YI el.ul
WI.! ~ 4.bWI 4=i4 4o.J.lAl1wl.Jt...t...YI ~ 0,)\<:.1CJA ~ .J:f:-.J~~t.......,J,;..~I

eli} wLt:!jji
~.Jlic. wl.Jt...t...1 ~~I

wl~l.J w\Sl:i...J1 "l..ibl.J~~I
~t....... 'WIA4.J wl.Sl:i......,)t...,u....1CJA.J~

~t....... '~j w\S~ eli) ~ 4.......:.:JI
~t....... 'w\..o:ijYI(jOolilll .J~ ~

~t....... ,wl.;t...t...YI ~ ~ (jOolillYI ~

~l ..:al~~."..11~ ~ll (o~\tjll) ~~
l.j,)..",....J1 -r-yJI .ll.illt......).o l.S~ ~U=..i 4..y,).J

(0.»t:Wl wl.Jt...t...1 J..,.:,:;) J,;..~I WI.! ~ 4.bWI 4=i4 4o.JolA wl.Jt...t...1
~4.:NI 4.bWI ~li w~

ul.....J (jOo.J';!

l.Sy..\ wb..?.J'"
l.Sy..1wl.Jlic.

~1..:a4~1 ~ (~l) I OJ\tjll~~
l.Sy..~1 ~WI wt.........).oll.J~~ O.lo..:l)

~14 ..bWI ~li w~
")L.,,.\I~b.J

l.Sy..1 w4}h.o
~l ~"'il (~t.~I) ()4 4;iLiJI~~I ~~

~Wl...'il ~"'il
o.»\:WI (jOolyl J:!i.Iol!iL. wl.Jt...t...I JI.b.:i.....I.Jt,!-! CJA w~

o.»\:WI (jOolyl J:!i.I wl.Jt...t...1 "I~
~ j 4.S~ ~ .Jt...t...1
~.Jlic. wl.Jt...t...1 "I~

WlA4.J wl.Sl:i......"I~
WIA4.J wl.Sl:i......t,!-! CJA w~

4...J:i..,..eli) wLt:!jji

~JWl...'i1~"'il (~ t.~I) ()4 4;iLiJI~~1 ~~
~l~"'il

0.J~ 0.!,) wl.ll.... ,)b..;:o....1
~ ~ fi...:a }.lo..:IJ CJA wl,)j\<:.

o\Sjll ~.A! '~."solA eli) wLt:!jji

~\.j 4.S~ wLt:!jji CJA 0~I .J:f:- 4#lJI J.,b.

~WI ~1..,AlI*ji rjc. ~1..ilI4#lJI J.,b.

~I ~"'il ()4 4;iLiJI (~t.~I) ~~l ~~
~~1 ~.J ~~I ~ (~l) I OJ\tjll

WI t..1.l.l ..t...ll.ill~ t...ll.ill.... .,r .... .J ..•

u.J1 ~\fl ~ ~~1 ~.J ~~I
WIJ~4...J:i..,..~~wY~

WI J~ ~."solA ~~ wYyot-

~.l1i;;i:3.,li~!..:al.o,jla.o
~ t...\:W1~WI wb..?."..Jl4 ..bWI ~I ~ wl..J;!iJlI";t.......



 شركة مساهمة سعودية -البنك العربي الوطني 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  2015و   2016ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

 

6 

 

 عــــــــام     - 1

. (م 1979يونيو  13الموافق )هـ  1399رجب  18بتاريخ  38مرسوم الملكي رقم م/بموجب ال البنك( ،شركة مساهمة سعودية) تأسس البنك العربي الوطني
نك بموجب ـــربي المحدود في المملكة العربية السعودية. يعمل البــــإليه عمليات البنك الع انتقلتم بعد أن  1980فبراير  2وقد بدأ البنك أعماله بتاريخ 

: 2015) فرعا   151 خالل شبكة فروعه وعددها من (م1980يناير  19الموافق ) ـه1400ول األربيع  1خ ــتاريـــب 1010027912ل التجاري رقم ـالسج
 هو: للبنك إن عنوان المركز الرئيسي المملكة المتــحدة. واحدا  في السعودية وفرعا  في المملكة العربية  فرعا ( 153

 البنك العربي الوطني 

 56921ص ب 

 11564الرياض 

 المملكة العربية السعودية 
 

 العمولةمبدأ تجنب قائمة على كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة  .أنواع الخدمات المصرفيةتتمثل أهداف البنك في تقديم كافة   
 هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك. من قبلوالتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها 

 
 :ويشار اليها مجتمعة بــ )المجموعة( ركاته التابعة التاليةتتألف القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للبنك وش

  
 شركة العربي الوطني لالستثمار 

 
 ،)بشكل مباشر أو غيرر مباشرر( مملوكة بالكامل للبنك العربي الوطني لالستثمار( شركة) تابعة باسموفقا  لتوجيهات هيئة السوق المالية، قام البنك بتأسيس شركة 

هرـ )الموافرق 1428شروال  26الصرادر بتراريخ  1010239908مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجراري رقرم  مقفلة،مساهمة وهي شركة 

وحفرر   والمشررورةتقرروم بتررولي وإدارة الخرردمات االسررتثمارية وأنشررطة إدارة األصررول التابعررة للبنررك والترري تشررمل التعامررل واإلدارة والترتيررب ( و2007نرروفمبر  7

عليره، بردأ   .( 2008ينراير  12الموافرق ) هرـ1429محررم  3 مرن  إعتبرارا   . وقرد بردأت الشرركة التابعرة أعمالهرااألوراق المالية حسب أن مة هيئة السوق الماليرة

 12هرـ )الموافرق 1436محررم  19بتراريخ   أنره علمرا  .2008ينراير  12أعاله في قوائمه المالية إعتبرارا  مرن المذكورة التابعة  ةالقوائم المالية للشرك بتوحيدالبنك 

ترم تعرديل غررض الشرركة والموافرق قامت الشركة التابعة بتعديل وضعها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شرركة مسراهمة مقفلرة.  (،2014نوفمبر 

ليشررمل  1/6/14832/15( بموجررب قرررار الهيئررة رقررم س/2015نرروفمبر  10هررـ )الموافررق 1437محرررم  28عليرره مررن قبررل مجلررس هيئررة السرروق الماليررة بترراريخ 

راض عمرالء الشرركة قر( إل2016يونيرو  2هرـ )الموافرق 1437شرعبان  26غراض هذه الشرركة التابعرة بتراريخ أل إضافي تعديل إجراء تم التعامل كنشاط رئيس.

هرـ وتعمريم هيئرة السروق الماليرة 5/2/1437تراريخ ب 371000014867 لغرض التداول في االوراق المالية بموجب تعمريم مؤسسرة النقرد العربري السرعودي رقرم

 هـ.10/3/1437تاريخ ب 6/16287/15رقم ص/
 

 شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة

رقم % وقد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية كشركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري 87.5وهي شركة تابعة يمتلك البنك فيها نسبة 

(. وتعمل الشركة في مجال تأجير المعدات الثقيلة 2009مايو  10هـ )الموافق 1430جمادى األول  15الصادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010267489

 ل الشركة.اهو تاريخ بدء أعمو 2009مايو  10وقد بدأ البنك بتوحيد القوائم المالية لهذه الشركة إعتبارا  من  وتمارس أعمالها وفقا  ألحكام الشريعة اإلسالمية.

 %.87.5% إلى 62.5في هذه الشركة التابعة من  ملكيته، قام البنك بزيادة نسبة 2014مايو  6في 
 

 للتأمين العربي وكالةشركة 

كشركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب  2013 عام ذات مسؤولية محدودة، تم تأسيسها في ةوهي شركة سعودي

حصلت هذه الشركة التابعة على ( . 2013ديسمبر  1هـ )الموافق 1435محرم  28صادر في مدينة الرياض بتاريخ ال 1010396423السجل التجاري رقم 

 (.2014مارس  6هـ )الموافق 1435األول جمادى  5لممارسة أعمالها بتاريخ من مؤسسة النقد العربي السعودي  الترخيص 
 

  المحدودة لالستثمارات العقاريةشركة المنزل المبارك 

 بموجب السجل التجاري رقمكشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة العربية السعودية و
. تعمل هذه الشركة التابعة في مجال شراء وبيع (2004يوليو  6)الموافق  هـ1425 جمادى األولى 18صادر في مدينة الرياض بتاريخ ال 1010199647

 وتأجير االراضي والعقارات ألغراض االستثمار.

 

 )الصندوق(البوابة االقتصادية  إي.إن.بي.آي. صندوق

لمدة خمس  2014أغسطس  25% في الصندوق، وهو صندوق استثمار عقاري بطرح خاص تم تأسيسه في 25.47يمتلك البنك بشكل غير مباشر نسبة 
 8/14/411هيئة السوق المالية عن تأسيس الصندوق بموجب الخطاب رقم  . تم اخطار2015يناير  11سنوات تبدأ من تاريخ اقفال الطرح األول بتاريخ 

مبالغ  يتحصل منها علىوموجودات عقارية في مدينة الرياض  حول تملك الصندوق يتمركز نشاط(. 2014أغسطس  5هـ )الموافق 1435شوال  9بتاريخ 
لحة اقتصادية إجمالية في الصندوق وتقوم بإدارة الصندوق من خالل اتفاقية للمجموعة مصطوال مدة الصندوق. دخل تشغيل الفندق  إضافة الى دخل إيجار

على  فعليةونتيجة لذلك رأت اإلدارة أن للمجموعة سيطرة  ,بين شركة العربي الوطني لالستثمار )مدير الصندوق( ومستثمري الصندوق )مالكي الوحدات(
 (.الفعلية)تاريخ السيطرة  2015ديسمبر  31من  وبدأت بتوحيد القوائم المالية للصندوق إعتبارا   ,الصندوق
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  أسس اإلعداد - 2

 بيان اإللتزامأ ( 

الصرادرة عرن مؤسسرة النقرد العربري السرعودي، وللمعرايير الدوليرـة الخاصرة  للبنروك التجاريرةلمعرايير المحاسربة  طبقرا الموحردة الماليرةالقوائم هذه  تم إعداد
وك ون رام نرن رام مراقبرة البمتطلبرات شرى مرع التتمالموحردة قوائمره الماليرة  . كمرا يعرد البنركةالصادرة عن مجلس معايير المحاسربة الدولير بالتقارير المالية

 .  وعقد تأسيسه الشركات بالمملكة العربية السعودية
 

   والعرض ب( أسس القياس

 قائمرة الرردخلقيمتهرا العادلرة فري  المدرجرة الماليرة االدواتالسرندات التجاريرة و سرتثناءإمبردأ التكلفرة التاريخيرة بوفقرا  ل الموحردة القروائم الماليرةيرتم إعرداد هرذه 
التري يرتم تغطيرة  الماليرة الموجرودات والمطلوبرات تسروية ميرت ،لرذلكإضافة  .حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة ،واالستثمارات المتاحة للبيعالمشتقات  متضمنة
ات القيمة العادلة الناتجة عن المخاطر التي تمت تغطيتها. إل ،بالتلكفةبخالف ذلك المسجلة و ،قيمتها العادلةمخاطر   ثبات تغيرا

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض ج(

يررتم تقريررب البيانررات الماليررة  ،مررا لررم يررذكر خررالف ذلررك .السررعودي، والررذي يعتبررر العملررة الو يفيررة للبنررك بررالل الموحرردة الماليررةيررتم عرررض هررذه القرروائم 
 .بالل السعودي ألقرب ألف المعروضة 

 
 المحاسبية الهامة اإلفتراضاتو والتقديراتاألحكام ( د

التري ترؤثر  الهامرة استخدام بعرض التقرديرات واالفتراضرات المحاسربية،ر الدولية الخاصة بالتقارير الماليةيطبقا للمعاي ،الموحدة يتطلب إعداد القوائم المالية
األحكررام عنررد تطبيرق السياسررات المحاسرربية للبنرك. يررتم تقرويم هررذه  األحكرامعلرى مبررالغ الموجرودات والمطلوبررات المسرجلة. كمررا يتطلررب مرن اإلدارة اسررتخدام 

أخرررى تشررمل الحصررول علررى المشررورة المهنيررة وتوقعررات ل حررداث  لوعوامررالتقررديرات واالفتراضررات بصررورة مسررتمرة وذلررك علررى أسرراس خبرررة البنررك و
التقرديرات واالفتراضرات أو  اإلدارة. وفيمرا يلري النرواحي الهامرة التري اسرتخدمت فيهرا الحاليرة المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقا لل روف والمعطيرات

 :األحكاممارست فيها 

 القروض والسلفعلى  االئتمانخسائر انخفاض  (1
 أي خسرائر. وللتأكرد مرن انخفاض خاص أو جماعي في قيمتهرااإلقراض الخاصة به للتأكد من وجود  محاف بمراجعة ، على أساس ربع سنوي ,يقوم البنك

قابل للقياس فري التردفقات  ير إلى وجود إنخفاضشبإبداء التقديرات واألحكام للتأكد من وجود بيانات قابلة للمالح ة ت االدارةقوم ت ،انخفاض يجب تسجيلها
فري حالرة السرداد مرن قبرل مجموعرة مرن  سرلبيتشرير إلرى وجرود تغيرر  للمالح رةأن يشتمل هذا الردليل علرى بيانرات قابلرة  ويمكنالنقدية المستقبلية المقدرة. 

خرذ بعرين اإلعتبرار خصرائص مخراطر اإلئتمران تقوم اإلدارة باستخدام التقديرات  بنراءا علرى الخبررات السرابقة بشرأن خسرائر القرروض بعرد األ المقترضين.
تقرويم منت مرة  بصرورةانخفاض مماثرل لتلرك القرروض والسرلف التري تضرمنتها المحف رة عنرد تقردير التردفقات النقديرة. يرتم  وجودوالدليل الموضوعي على 
 .المستخدمة في تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية  المستقبلية لتقليل أية فروقات بين الخسائر المقدرة والفعلية المنهجية واإلفتراضات

المخراطر  لقراءلقيمرة ا جمراعي إلنخفراضالبنرك أيضرا  مخصرص يجنب القروض والسلف الفردية الجوهرية،  لقاء ةالمجنب ةالخاص اتإضافة إلى المخصص
   عند منحها في البداية.أكبر مما تم تحديده تحتوي على مخاطر عجز عن السداد  والتي –تحتاج إلى مخصص خاص  ابأنه تحديدهاالتي لم يتم  –

 يتم تحديد مخصص االنخفاض الجماعي بعد األخذ بعين االعتبار ما يلي:

 الصناعة، درجة تصنيف القرض أو المنتج(.الخسائر التاريخية في المحف ة على أساس خصائص المخاطر االئتمانية المشابهة )مثل قطاع  -

 .والداللة عليها بوضع المخصص المالئم مقابل القرض الفردياالنخفاض والخسارة التي تم تحديدها  حدوثالفترة المقدرة بين  -

تشرير إلرى أن مسرتوى الخسرائر بتراريخ القروائم الماليرة الموحردة مرن المحتمرل أن روف إالقتصرادية واالئتمانيرة الحاليرة  ركانت ال إذاحكم اإلدارة فيما  -
 تكون أكثر أو أقل من تلك التي تبينها التجربة التاريخية. 

 ,سررلوك العمررالء ,يررتم تقرردير المرردة بررين حرردوث الخسررارة ووقررت تحديرردها مررن قبررل اإلدارة لكررل محف ررة بنرراء  علررى ال ررروف االقتصررادية و ررروف السرروق
التحصريل واالسرترداد فري السروق. وحيرث أن التقيريم يرتم علرى أسراس كرل فتررة، فرإن   والخبرة فري مجرالومات إدارة المحف ة، أساليب أدارة االئتمان معل

 الفترة المقدرة قد تختلف من وقت ألخر حسب تغُير هذه العناصر.  

 القيمة العادلة قياس  (2
بالقيمرة العادلرة بتراريخ كرل قائمرة مركرز مرالي. ترم  ،والموجرودات غيرر الماليرة كاالسرتثمارات العقاريرة بقيراس األدوات الماليرة  كالمشرتقات تقوم المجموعة

 (.6اح عن القيمة العادلة ل دوات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة في اإليضاح )فصاإل

فري السروق  متعراملينيرع أصرل مرا أو سرداده عنرد تحويرل مطلوبرات مرا بموجرب معاملرة ن اميرة ترتم برين القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إسرتالمه عنرد ب
 بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما: 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو  -

 سوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة ل صل أو المطلوبات.في حالة عدم وجود ال -

 .المجموعةإن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل 

يسرعون لتحقيرق  وبرأنهمعند تسرعير الموجرودات والمطلوبرات  ونستفيديفي السوق س المتعاملينتقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بإفتراض أن 
 أفضل مصالحهم االقتصادية.

فري السروق علرى تحقيرق منرافع إقتصرادية عرن طريرق االسرتخدام األفضرل  المتعاملينيأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة 
 .وبأقصى حدفضل األصل على النحو األ يستخدمونفي السوق  لمتعاملين آخرينواألقصى ل صل أو بيعه 
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 أسس اإلعداد )تتمة( - 2

 )تتمة( المحاسبية الهامة واإلفتراضات والتقديراتاألحكام ( د

 )تتمة(القيمة العادلة  قياس 2)

فري  )نمراذج، مرثال( . وفري حالرة اسرتخدام طررق التسرعيرالتسرعيرالمالية غيرر المتداولرة فري سروق مرالي نشرط باسرتخدام طررق  ل دواتتحدد القيمة العادلة 
ومراجعتها دوريا من قبل مو فين مؤهلين مستقلين عن الجهة التي قامت بإستحداثها. يتم المصرادقة علرى كافرة طررق  ،فإنه يتم تفعيلها ،العادلة تحديد القيم

تسرتخدم طررق التسرعير  ،رنرة. وبقردر المسرتطاعالسروق المقا وأسرعارويتم معايرتها للتأكد بأن المخرجرات تعكرس البيانرات الفعليرة  ،التسعير قبل استخدامها
تتطلرب مرن اإلدارة  ،واألمرور المتداخلرة والتقلبراتالنرواحي المتعلقرة بمخراطر اإلئتمران ) الخاصرة بالبنرك والطررف ا خرر( ، أمرا البيانات القابلة للمالح ة 

ومعردالت الخصرم  ومعردالتالمشرتقات طويلرة األجرل  التغيرات فيمثل  طرق التسعيرإعتبارات السيولة ومدخالت  تشتمل االحكام على التقديرات. إجراء
ؤثر علرى القيمرة يراإلفتراضرات المتعلقرة بهرذه العوامرل يمكرن أن تغيرر ن إ  .المتعلقة بالسندات المضمونة بالموجودات معدالت االخفاقوإفتراضات  السداد

 العادلة المسجلة ل دوات المالية.

 المتاحة للبيع وسندات الدين قيمة استثمارات األسهم إنخفاض (3

التأكرد فيمرا إذا كران اإلنخفراض  ويشمل ذلكالمتاحة للبيع  وسندات الدينعند مراجعة اإلنخفاض في قيمة استثمارات األسهم  األحكامبممارسة  االدارةقوم ت
 التغيرر العرادي فري أسرعار األسرهم أخررى،مرن برين عوامرل ، بتقرويم االدارةقروم ت ،التكلفرة. وفري هرذا الصردددون الجروهري أو المسرتمر فري القيمرة العادلرة 

بالتأكد فيما إذا كان اإلنخفاض في القيمة مالئما وذلك عند وجود تدهور فري المركرز المرالي للجهرة المسرتثمر  االدارةقوم ت ،ذلك ى. إضافة إلوسندات الدين
 التشغيلية والتمويلية. عن االنشطةالنقدية الناتجة  توالتدفقاة والتغيرات في التقني والقطاع فيها وأداء الصناعة

   

 ،بصرف الن ر عن مردة االنخفراض كمقياس معقول لإلنخفاض الجوهري دون التكلفةأو أكثر  % 30نتيجة للتقلبات التي يشهدها السوق حاليا ، يتم استخدام نسبة 
. يمثل االنخفاض المستمر االنخفاض دون التكلفة الرذي يسرتمر لمردة سرنة االنخفاض في قيمة االستثماراتمخصص ضمن   قائمة الدخل الموحدةويتم إدراجه في 

 .االستثمارات ةفي قيم  نخفاضاإل مخصص ضمن  قائمة الدخل الموحدةفي  فاكثر بصرف الن ر عن مبلغه ويتم اثباته

 
أحكرام  إبرداء . وهرذا اإلجرراء يتطلرباعرداد القروائم الماليرة للتأكرد مرن وجرود انخفراض فري قيمتهرا بتاريختقوم اإلدارة بمراجعة سندات الدين المصنفة كمتاحة للبيع 

 مشابهة لتلك المستخدمة في التقييم الفردي للقروض والسلف.

 حتى تاريخ اإلستحقاق المقتناةتصنيف اإلستثمارت  (4

الممكررن  أو الثابتررة ذات الرردفعات المشررتقة( عنررد تصررنيف الموجررودات الماليررة غيررر 39يتبررع البنررك اإلرشررادات المررذكورة فرري معيررار المحاسرربة الرردولي رقررم )
علررى  اومقرردرته ابتقررويم نيتهرر تقرروم االدارة ،وفرري هررذا الصرردد .كـررـ ساسررتثمارات مقتنرراة حتررى ترراريخ اإلسررتحقاقسثابررت والترري لهررا ترراريخ اسررتحقاق  ,تحديرردها

وفي حالة عدم تمكن البنك من االحتفا  بهذه االستثمارات حترى تراريخ االسرتحقاق، وذلرك فري  رروف  االستثمارات حتى تاريخ اإلستحقاق. هاالحتفا  بهذ
نيف كامررل المبلررغ فإنرره يجررب إعررادة تصرر ,(مثررل بيعهررا بترراريخ قريررب مررن ترراريخ االسررتحقاق أو بمبلررغ غيررر هررام)أخرررى عرردا ال ررروف الخاصررة األخرررى 

 كاستثمارات متاحة للبيع.

 تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها (5

( لتقررديرات وأحكررام اإلدارة الترري يمكررن أن يكررون لهررا تررأثير هررام علررى حصررص المجموعررة فرري الصررناديق ب3المررذكورة باإليضرراح ) مؤشرررات السرريطرةتخضررع 
 االستثمارية.

برالتركيز وذلرك  االسرتثمارية للعديد من الصناديق االستثمارية. يتم التأكد فيما إذا كانت المجموعة تسيطر على هذه الصناديق صندوق مدير بدور المجموعة تقوم
ر ( وحقوق المسرتثمرين إلقالرة مرديالمتوقعةالمصالح االقتصادية االجمالية للمجموعة في الصندوق )التي تتكون من الحصص المسجلة وأتعاب اإلدارة  على تقويم

تعمرل وكريال  للمسرتثمرين فري كافرة الحراالت، وبالترالي لرم يرتم  بأنهرا لمجموعةلتبين  ,صندوق إي.إن.بي.آي. البوابة االقتصادية ستثناءإوب الصندوق. ونتيجة لذلك،
 .توحيد هذه الصناديق

 

 مبدأ االستمراريةهـ( 

البنرك لديره المروارد لالسرتمرار فري العمرل فري المسرتقبل  قناعرة برأن االسرتمرارية وأنهرا علرى لمبردأ وفقرا   فري العمرلدارة بتقييم قدرة البنك على االستمرار اإلقامت 
وفقررا لمبرردأ  فرري العمررل علررى االسررتمرارحررول قرردرة البنررك  جوهريررة قررد تثيررر شرركوكا هامررة دحرراالت عرردم تأكرر ةلرريس لرردى اإلدارة علررم بأيرر ،المن ررور، إضررافة لررذلك

 .مبدأ االستمراريةعلى أساس الموحدة . لذلك فقد تم إعداد القوائم المالية االستمرارية

 

 والمصاريفو( مخصصات المطلوبات 

طالبررة ووضررع يسررتلم البنررك مطالبررات قانونيررة عررن قضررايا مرفوعررة ضررد البنررك فرري سررياق أعمالرره العاديررة، وقررد وضررعت اإلدارة أحكامررا  تتعلررق باحتمررال نجرراح أي م

التوقيت والتكلفة بشكل مطلرق علرى  ويعتمد. إن تاريخ تحديد النتيجة النهائية لهذه المطالبات القانونية والمبلغ المحتمل سداده غير مؤكدةها. المخصصات الالزمة ل

 المتبعة. الن امية اإلجراءات 
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  ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3

 ( التغيرات في السياسات المحاسبيةأ

للسررنة  للمجموعررة إعررداد القرروائم الماليررة السررنوية الموحرردةالمتبعررة فرري  مررع تلررك الموحرردةالقرروائم الماليررة هررذه السياسررات المحاسرربية المتبعررة فرري إعررداد  شررىاتتم

   للمجموعة: المالية الموحدةالقوائم ليس لها أي تأثير جوهري على  والتي  التالية الحالية المعايير تعديالتاتباع ستثناء إب 2015ديسمبر  31المنتهية في 
 

اإلفصدداع عددن  -(12والمعيددار الدددولي للتقددارير الماليددة رقددم ) القددوائم الماليددة الموحدددة -(10تعددديالت علددى المعيددار الدددولي للتقددارير الماليددة رقددم ) -

  االستثمارات في الشركات الزميلة –( 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) الحصص في المنشآت األخرى 

وتتنراول ثالثرة أمرور نشرأت عنرد تطبيرق االسرتثناء المتعلرق بالمنشرآت . 2016ينراير  1التري تبردأ فري أو بعرد  السرنويةعلرى الفتررات التعرديالت تنطبق  

اإلعفراء مرن  برأن 10لتقرارير الماليرة رقرم ل. توضرح التعرديالت علرى المعيرار الردولي 10لتقارير المالية رقرم لفي المعيار الدولي  ةاالستثمارية المذكور

تثمارية بقيراس العرض في القوائم المالية الموحدة ينطبق على المنشاة األم التي تعتبر شركة تابعة لمنشرأة اسرتثمارية وذلرك فري حالرة قيرام المنشرأة االسر

تقردم خردمات نفسرها شرركة اسرتثمارية و والتري ال تعتبرر الشركات التابعة بالقيمة العادلة. إضافة لذلك، يتم فقط توحيد الشركة التابعرة لمنشرأة اسرتثمارية

. يتم قياس كافة الشركات التابعة االخرى لمنشأة استثمارية بالقيمة العادلة. تسمح التعديالت على معيرار المحاسربة الردولي رقرم ةللمنشأة المستثمر إسناد

طبرق مرن قبرل الشرركة الزميلرة أو المشرروع المشرترك للمنشرأة اإلبقاء على قيراس القيمرة العادلرة الم - عند استخدام طريقة حقوق الملكية -للمستثمر 28

 على حصتها في الشركات التابعة. -المستثمرة 
 

 الترتيبات المشتركة - (11)التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 

، وتتطلب من المنشأة التي تقروم باالسرتحواذ علرى حصرص فري عمليرات مشرتركة التري 2016يناير  1تطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ر الماليرة بـأن تطبق بقدر حصتها كافة المبادئ التي نص عليها المعيار الدولي الخاص بالتقاري –يعتبر فيها نشاط العملية المشتركة كـ سنشاط تجاريس 

عمليات تجميع األعمال، وأن متطلبات المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية األخرى ال تتعارض مع متطلبات المعيار الدولي الخراص  –( 3رقم )

بها المعيرار الردولي الخراص الترتيبات المشتركة. إضافة إلى ذلك، يتعين على المنشآت االفصاح عن المعلومات التي يطل –( 11بالتقارير المالية رقم )

(، والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية األخرى المتعلقة بعمليات تجميع األعمال. كما تنطبق التعرديالت عنرد قيرام منشرأة 3بالتقارير المالية رقم )

ف في العمليات المشتركة عند تأسيسرها. إضرافة ما بتأسيس عمليات مشتركة وذلك فقط في حالة المساهمة بأي نشاط تجاري حالي من قبل أحد األطرا

اريس، إلى ذلك، توضح التعديالت بأنه فيما يتعلق باالستحواذ على حصة إضافية في عملية مشتركة ما يشكل فيها نشراط العمليرة المشرتركة سنشراط تجر

 عملية المشتركة بالسيطرة المشتركة.فإنه ال يعاد قياس الحصة السابقة المملوكة في العملية المشتركة وذلك في حالة إحتفا  ال
 

 1تنطبق هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ فري أو بعرد :  "عرض القوائم المالية"( 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 :المتطلبات فيما يتعلق بـ . توضح التعديالت2016يناير 
 

o  (1في المعيار المحاسبي الدولي رقم )متطلبات األهمية النسبية المنصوص عليها 
o .أن بعض البنود المحددة في قائمة )قوائم( الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى وقائمة المركز المالي يمكن فصلها 
o أن يكون لدى المنشآت مرونة فيما يتعلق بترتيب عرض اإليضاحات حول القوائم المالية 
o  باستخدام طريقة حقوق الملكية  المحاسبة عنهاة األخرى في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم اإليرادات الشاملفي حصة الأن

 كبند واحد منفصل، وتصنف بين تلك العناصر التي سيتم أو لن يتم الحقا  إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة. عرضها بشكل إجمالييجب 

الفرعية اإلضافية في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة  المجاميعطلبات المطبقة عند عرض ذلك، توضح التعديالت المت إضافة إلى
 واإليرادات الشاملة األخرى. 

 

ينرراير  1تنطبررق التعررديالت علررى الفترررات السررنوية الترري تبرردأ فرري أو بعررد  : ( القرروائم الماليررة المسررتقلة27التعررديالت علررى معيررار المحاسرربة الرردولي رقررم ) -

التعديالت للمنشآت اسرتخدام طريقرة حقروق الملكيرة للمحاسربة عرن االسرتثمارات فري الشرركات التابعرة والمشراريع المشرتركة والشرركات  تسمح. 2016

 .28دولي رقم في معيار المحاسبة ال مبينكما  الزميلة في قوائمها المالية المستقلة
 

( والتري تنطبرق علرى السرنوات 2014- 2012لتقرارير الماليرة  لالعروام )لفيما يلي ملخص عن دورة التحسينات السرنوية علرى المعرايير الدوليرة  -

 :2016يناير  1المالية التي تبدأ في أو بعد 
 

o ( الموجودات غير المتداولة المعدة 5المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )التحول من إتباعيوضح هذا التعديل أن : للبيع والعمليات المتوقفة 
أحد طرق االستبعاد هذه إلى طريقة أخرى لن يعتبر خطة جديدة لالستبعاد، بل يعد استمرارا للخطة األصلية. وبالتالي، ال يوجد توقف عن 

  (. 5تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 
o أن عقود تقديم الخدمات التي تشتمل على رسوم بيوضح التعديل : األدوات المالية : االفصاحاتس: 7لتقارير المالية  رقم للي المعيار الدو

االرتباط المتعلقة برشادات اإل. يجب على المنشاة تقويم طبيعة الرسوم والترتيب مقابل ما يمكن أن تشكل ارتباطا مستمرا في أصل مالي
( من أجل تحديد ما إذا كان من الواجب تقديم اإلفصاحات. يجب إجراء تقويم 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )المستمر الواردة في 

ترة لعقود تقديم الخدمات التي تشكل ارتباطا مستمرا بأثر رجعي. ومع ذلك، فإن اإلفصاحات المطلوبة ال يلزم تقديمها ألي فترة تبدأ قبل الف
يوضح التعديل أن متطلبات اإلفصاح عن المقاصة ال تنطبق على القوائم المالية كما ها المنشأة التعديالت ألول مرة. السنوية التي تطبق في

  .آخر تقرير سنويالمرحلية الموجزة، إال إذا قدم اإلفصاح تحديثا  جوهريا  للمعلومات الواردة في 
 
o  (: مزايا المو فين: توضح تعديالت هذا المعيار بأنه يجب تقويم مدى عمق سوق سندات الشركات 19لتقارير المالية رقم )لالمعيار الدولي

وقع فيه االلتزام. وفي حالة عدم وجود مثل هذا السوق  الذيذات الجودة العالية على أساس العملة المسجل بها االلتزام، بدال  من البلد 
  ودة الحالية بتلك العملة، فإنه يتم استخدام أسعار السندات الحكومية.لسندات الشركات ذات الج
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 توحيد ال( أسس ب

القوائم المالية للشركات التابعة  معة بــ سالمجموعةس. يتم اعدادتتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك والشركات التابعة له ويشار اليها مج
على القوائم المالية للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع القوائم  تعديالت. يتم اجراء مماثلةوذلك باستخدام سياسات محاسبية  لنفس الفترة المالية للبنك

 المالية للبنك. 

على الشركة المستثمر فيها عندما تكون معرضة لمخاطر أو  المجموعةسيطر ت .المجموعةسيطر عليها تالشركات التابعة هي الشركات المستثمر فيها التي 
في الشركة  االمقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمه ابالشركة المستثمر فيها، ويكون لديه احقوق في العوائد المتغيرة من إرتباطه ايكون لديه

مالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة إعتبارا  من تاريخ بدء السيطرة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه تم إدراج القوائم اليالمستثمر فيها. 
 السيطرة.

 :على الشركة المستثمر فيها وذلك فقطالمجموعة سيطر توبشكل خاص، 

الحالية للقيام بأعمال التوجيه واإلشراف  المسؤوليةية التي تمنحها القدرة على التحكم في الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحال اعندما تكون لديه  -
 ،على نشاطات الشركة المستثمر فيها(

 بالشركة المستثمر فيها، و  امن إرتباطه ةحقوق في العوائد المتغير المخاطر أو لديه ةكون معرضتأن  -

 على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. االقدرة على إستخدام سلطاته ايكون لديهأن  -

في الحقائق المجموعة ن ر تأقل من أغلبية التصويت أو ما يعادلها من حقوق في الشركة المستثمر فيها، عندئذ المجموعة كون فيها حقوق توفي الحاالت التي 
 ويشمل ذلك:وال روف ذات العالقة عند تقدير مدى السيطرة على الشركة المستثمر فيها، 

 ،الترتيبات التعاقدية مع ذوي أحقية التصويت ا خرين في الشركة المستثمر فيها -

 ،الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى -

 .الممنوحة بموجب أدوات حقوق الملكية مثل االسهم وحقوق التصويت المتوقعةالمجموعة حقوق تصويت  -
 

إذا كانت لها سيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك عندما تشير الحقائق إلى وجود تغير في عنصر واحد أو أكثر من تقدير فيما التقوم المجموعة بإعادة 
ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان إلى المجموعة السيطرة على الشركة التابعة  انتقال الثالثة عناصر المتعلقة بالسيطرة. يبدأ توحيد الشركات التابعة اعتبارا  من

أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل  ةمجموعة السيطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المشتراال
 اعتبارا  من تاريخ سيطرة المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة السيطرة على الشركة التابعة.الموحدة الشامل 

 سيطرة على أي شركة تابعة، فإنها تقوم باالجراءات التالية:إذا فقدت المجموعة ال

 )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات الخاصة بتلك الشركة التابعة الموجودات التوقف عن اثبات -

 الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة القيمة التوقف عن اثبات -

 الملكيةفروقات التحويل المتراكمة والمسجلة في حقوق  التوقف عن اثبات -

 للمبلغ المستلمإثبات القيمة العادلة  -

 إثبات القيمة العادلة ألي استثمارات مبقاة -

 أو عجز في حساب األرباح والخسائر  فائضإثبات أي  -

، حسبما هو مالئم، والخسائر أو األرباح المبقاة الدخل الشامل ا خر إلى االرباحإعادة تبويب حصة الشركة االم في المكونات التي سبق إثباتها في  -
 الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. باستبعادوكما هو مطلوب إن كانت المجموعة قامت بشكل مباشر 

بشكل مباشر او غير مباشر، ويتم  سواء   -للمجموعة المملوكة  غير الموجوداتجزء من صافي الدخل أو الخسارة وصافي  الملكية غير المسيطرةحقوق تمثل 
العائدة الملكية وذلك بصورة مستقلة عن حقوق الموحدة قائمة المركز المالي في  الملكيةبشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق  عرضها
إلى أن لو أدى ذلك حقوق الملكية غير المسيطرة حتى على  في أي شركة تابعة الملكية غير المسيطرةبحقوق  تتعلقاي خسائر  توزيع. يتم البنك  لمساهمي

 . يكون رصيدها عجز

والقيمة العادلة للحصة في  الشراءالفرق بين تكلفة  إثباتبموجبها يتم وباستخدام طريقة الشراء الملكية غير المسيطرة حصة  االستحواذ على ةمعالجة عملييتم 
 .المشتراة كــ سشهرةس الموجوداتصافي 

سجل في معامالت حقوق الملكية غير المسيطرة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كعمليات حقوق ملكية، أي، كعملية مع المالك بصفتهم مالكا . ويُ يتم اعتبار 
سجل في حقوق الملكية التابعة، وكذلك يُ  الشركة موجوداتلصافي  الدفتريةبالقيمة  للعوض المدفوع والحصة المشتراةحقوق الملكية  الفرق بين القيمة العادلة 

 حقوق الملكية غير المسيطرة. استبعاد أرباح أو خسائر 

 في التغيرات في حقوق ملكية الشركة التابعة بعد تاريخ االستحواذ. حصة المجموعةبيتم الحقا تسوية حقوق الملكية غير المسيطرة 

واإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكية 
 القوائم المالية.
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 زميلةات في شرك اتستثماراال( ج

عليها  يمارسو/أو  المال الذي يحق له التصويترأس % من 50% إلى 20تتراوح بين  حصة البنك هايمتلك في آتعبارة عن منشالزميلة هي  اتالشرك 
قائمة المركز المالي د ذلك يتم محاسبته وفقا لطريقة حقوق الملكية، ويسجل في عبالتكلفة، وباالستثمار في الشركات الزميلة  قيد في األصل تأثير جوهري. يتم

 أيهما أقل.، وفقا  لطريقة حقوق الملكية أو بالقيمة القابلة لإلسترداد  الموحدة

(، فإن ذلك ينطبق إذغير المضمونة ) المدينةالذمم  متضمنةخسائر الشركة الزميلة أو تزيد عن حصته األصلية في تلك الشركة  فيعندما تتساوى حصة البنك 
 ميلة. نيابة عن تلك الشركة الز أو قام بدفع اية مبالغالبنك ال يقوم بإثبات خسائر إضافية ما لم يكن قد تحمل التزامات 

 .الزميلة اتحصة البنك في الشرك بقدر ةته الزميلاالناجمة عن المعامالت بين البنك وشرك غير المحققة يتم حذف األرباح والخسائر

الزميلة. وتقوم  اتها في الشركاتكان ضروريا  إثبات خسائر انخفاض إضافية على استثمار ما إذابعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد 
 المجموعة، تقوم وفي هذه الحالةالمجموعة بتاريخ كل فترة مالية بتحديد إن كان هنالك دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد إنخفض. 

 اتأرباح شرك فياثبات هذا المبلغ في سالحصة  ويتم لها الدفتريةللشركة الزميلة والقيمة  وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالستردادحتساب مبلغ االنخفاض إب
 .الموحدةقائمة الدخل  ضمنس ، صافيزميلة

 

 السداد تاريخ  ( د 

المتعلقة بشراء وبيع الموجودات  . العمليات اإلعتياديةالسداديتم إثبات أو التوقف عن كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ 
بالنسبة ل دوات المالية  دات خالل فترة زمنية تنص عليها األن مة أو تلك المتعارف عليها في السوق.جوالمالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك المو

 . السداداريخ التداول وتاريخ المقتناة بالقيمة العادلة، يقوم البنك بإحتساب أي تغيير في القيمة العادلة بين ت

 التداولالواقعة بين تاريخ إن العقد الذي يتطلب أو يسمح بصافي التسديد لتغُير قيمة العقد ال يعتبر عقدا  عاديا . ولكن مثل هذا العقد يعتبر مشتقات في الفترة 
  .وتاريخ السداد

 

 تغطية المخاطر محاسبة (  األدوات المالية المشتقة وهـ

األسعار ا جلة، قياس األدوات المالية المشتقة والتي تشتمل على عقود الصرف األجنبي ا جلة، والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت، واتفاقيات يتم 
ها العادلة ضمن الموجودات وذلك ومقايضات أسعار العمالت والعموالت، وخيارات أسعار العمالت والعمــــــــوالت بالقيمة العادلة. تقيد كافة المشتقات بقيمت

سلبية. تحدد القيم العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق  لها عندما تكون القيمة العادلة اتإيجابية، وضمن المطلوب لها عندما تكون القيمة العادلة
 ما هو مالئم. وطرق خصم التدفقات النقدية وطرق التسعير، حسب

 العادلة للمشتقات يعتمد على تصنيف تلك المشتقات بحسب الفئات التالية: القيمةإن معالجة التغير في 

 المشتقات المقتناة إلغراض المتاجرة  -1

، دخل المتاجرة في  ويتم اإلفصاح عنها، الموحدة الدخلقائمة المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في  للمشتقاتتدرج التغيرات في القيمة العادلة 
كما تشمل المشتقات المدرجة  . تشتمل المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة أيضا  على تلك المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطرصافي

  في األدوات المالية األخرى.

 المدرجة في األدوات المالية األخرىالمشتقات  -2

خرى كمشتقات مستقلة ويتم تسجيلها بالقيمة العادلة إن كانت خصائصها اإلقتصادية ومخاطرها ال األمالية الدوات األفي  المدرجةُتعامل المشتقات 
 تصنيفه تم أو ألغراض المتاجرةتم إقتناؤه ي لمإن العقد األصلي نفسه و، األصليترتبط بشكل وثيق بالخصائص االقتصادية والمخاطر الخاصة بالعقد 

والتي تم فصلها عن العقد األصلي بالقيمة  المدرجة في األدوات المالية األخرىالمشتقات  إثبات. يتم قائمة الدخلي كأدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة ف
 .  قائمة الدخل الموحدةالقيمة العادلة في  التي تطرأ على تغُيراتالمع إثبات  التجاريةمحف ة الالعادلة في 

 

  محاسبة تغطية المخاطر -3

 وألغراض محاسبة تغطية المخاطر، تصنف تغطية المخاطر إلى فئتين هما : 

 . التي تم اثباتهاالتي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات وتغطية مخاطر القيمة العادلة  ( أ)

كانت متعلقة بخطر محدد مرتبط بالموجودات أو  )ب( تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغيرات في التدفقات النقدية سواء 

 التي تؤثر على صافي الدخل أو الخسارة المعلن.و حدوثها بشكل كبير المغطاة أو العمليات المتوقع المطلوبات

بحيث يتم تسوية التغيرات ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فال بد أن تكون تغطية المخاطر ذات فعالية عالية خالل فترة التغطية، 
خاطر بشكل فعال مع التغيرات التي طرأت على البند الذي تمت تغطية مخاطره، ويجب أن مفي القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية ال

أهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. وعند بداية تغطية المخاطر، يجب توثيق إستراتيجية و
طبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تقويم مدى فعالية تغطية المخاطر. وتبعا  لذلك، يجب تقويم مدى فعالية و تغطية المخاطر والبند الذي سيتم تغطيته

 تغطية المخاطر بصورة مستمرة.
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 3

 )تتمة( المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر (  األدواتهـ

  )تتمة( محاسبة تغطية المخاطر -3 

ية المخاطر بالنسبة لتغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر، تدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قياس أدوات تغط 
 الخاص بالبند الذي تمت تغطية مخاطره في القيمة الدفترية لذلك البند مساوية أو معاكسة للجزء. ويتم تسوية  الموحدةقائمة الدخل لة مباشرة في دبقيمتها العا

المالية  واتتتوقف تغطية مخاطر القيمة العادلة ل د وعندماوبالنسبة للبنود المغطاة المخاطر التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة،  . قائمة الدخل الموحدةدرج في تو
الفرق بين القيمة الدفترية للبند المغطى عند اإلنهاء يتم إطفاء  هفإن، هاؤعن الوفاء بمعايير محاسبة تغطية المخاطر أو إذا تم بيعها أو إنها المرتبطة بعموالت

وعند التوقف عن إثبات البند المغطى، يتم إثبات  الفعلي. العمولة معدلوالقيمة اإلسمية على مدى الفترة المتبقية من التغطية األصلية، ويتم ذلك بإستخدام طريقة 
 . قائمة الدخل الموحدةتسوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في 

ن أداة رة الناجمة عأما بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفـي بشرط محاسبة تغطية المخاطر، يتم في األصل إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسا
، على أن يتم إثبات الجزء غير الفعال، إن الموحدة الدخل الشامل قائمة ية المخاطر، التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة، في االحتياطيات األخرى ضمنطتغ

المدرجة في  األرباح أو الخسائر يلبالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعامالت المستقبلية، يتم تحو . قائمة الدخل الموحدةوجد، في 
أو جزء من  وإذا توقع البنك أن كل.  قائمة الدخل الموحدةنفس الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المغطاة على  في قائمة الدخل الموحدةاالحتياطيات األخرى إلى 

في قائمة  استردادهلن يتم ، يقوم البنك باعادة تبويب المبلغ  الذي خالل فترة مستقبلية واحدة أو أكثرلن يتم استردادها  االحتياطيات االخرىخسارة مثبتة في 
 .الدخل الموحدة

أو الخسارة التي سبق وأن تم ح ، عندئذ يتم إدراج الربغير مالية وفي الحاالت التي تؤدي فيها العمليات المتوقعة المغطاة إلى إثبات موجودات أو مطلوبات  
 . الموجودات والمطلوبات لهذه القيمة الدفترية االخرىأو تكلفة الشراء لإثباتها ضمن االحتياطيات األخرى في القياس األولي فورا  

أداة التغطية أو بيعها أو تنفيذها أو عند إنهاؤها أو عندما لم تعد تلك األداة مؤهلة عند انتهاء سريان مستقبال وذلك يتم التوقف عن إتباع محاسبة تغطية المخاطر 
حدوث العملية المتوقعة أو إذا أوقف البنك إعتمادها كأداة تغطية. وفي ذلك الوقت، يتم االحتفا  بالربح أو الخسارة  متوقعا  المخاطر، أو لم يعد  ةلمحاسبة تغطي

لحين حدوث العملية المتوقعة. وفي حالة  الملكيةتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تم إثباتها في اإلحتياطيات األخرى ضمن حقوق المتراكمة الناجمة عن أداة 
اإلحتياطيات المثبت ضمـن  ،، يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمةل الموحدةخويوجد لها تأثير على قائمة الد عدم حدوث العملية المتوقعة المغطاة

 . للسنة  قائمة الدخل الموحدةإلى  ،األخرى
  

 (  العمالت األجنبية    و

الخاصة  ئم المالية الموحدة للمجموعة بالل السعودي، وهو أيضا  العملة الو يفية للشركة األم. تحدد كل منشأة في المجموعة عملتها الو يفيةايتم عرض القو
 بها، ويتم قياس البنود المضمنة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الو يفية. 

كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية  .ةر التحويل السائدة بتاريخ إجراء المعاملااألجنبية لرياالت سعودية بأسعتحول المعامالت التي تتم بالعمالت 
ويل . يتم إثبات مكاسب أو خسائر تحقائمة المركز المالي الموحدةالمسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ 

فروقات التحويل للبنود النقدية المؤهلة يتم في االصل إثبات .  قائمة الدخل الموحدةأرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في 
مكاسب أو من التحويل  مكوناتتدرج  الحد الذي تكون فيه هذه التغطية فعالة. إلىا خر  الدخل الشاملكأدوات تغطية لمخاطر التدفقات النقدية في البداية في 

 .المكاسب أو الخسائر ذات الصلة للطريقة التي يتم بها معالجة، وذلك وفقا  ا خر الدخل الشاملأو   قائمة الدخل الموحدةإما في خسائر البنود غير النقدية 

. أما البنود غير النقدية المعامالتبعملة أجنبية بإستخدام سعر الصرف السائد بتاريخ المسجلة التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية البنود غير النقدية  يتم تحويل
 بعملة أجنبية فيتم تحويلها بإستخدام سعر الصرف السائد بتاريخ تحديد القيمة العادلة.المسجلة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة و

قائمة المركز المالي المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة بأسعار التحويل السائدة بتاريخ  في الخارجللفرع  النقدية الموجودات والمطلوباتتحول أرصدة 
 أسعار التحويل السائدة خالل السنة. أساس متوسط على للفرع في الخارج الدخل قائمة، وتحول الموحدة

 

     األدوات المالية(  مقاصة ز  

 المجموعةعند وجود حق ن امي ملزم أو عندما يكون لدى   قائمة المركز المالي الموحدةتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافيها في 
 الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.  نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس

إال إذا كان ذلك مطلوبا أو مسموحا به بموجب المعايير المحاسبية أو التغيرات وكما تم اإلفصاح في قائمة الدخل الموحدة  والمصاريفال يتم مقاصة اإليرادات 
 السياسات المحاسبية. هذه عنه في

 

 (  إثبات اإليرادات والمصاريف ع 

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة  

قائمة العادلة في  قيمتها المدرجةمقتناة ألغراض المتاجرة أو التلك  ءلكافة األدوات المالية المرتبطة بعموالت، باستثنا ومصاريف العموالت الخاصةيتم إثبات دخل 
شتمل على العالوة والخصم يالعائد الفعلي و على أساس  قائمة الدخل الموحدةبما في ذلك األتعاب التي تعتبر جزءا مكمال للعائد الفعلي ل داة المالية في ، الدخل 

 صافي القيمة الدفتريةإلى  المقدرة المقبوضات النقدية المستقبليةوالفعلي هو السعر الذي يتم بموجبه تخفيض المدفوعات  سعر العمولة .السنةالمطفأ خالل 
 مالئما .  ككان ذل حيثماللموجودات أو المطلوبات المالية طوال الفترة المتوقعة ل داة المالية أو فترة أقل 

 عرضية ( وذلك يشمل أي رسوم أو تكاليفالدفع مقدما  وعند إحتساب العائد الفعلي يؤخذ بعين اإلعتبار كافة الشروط التعاقدية ل داة المالية )مثل خيارات 
الفعلي، بإستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية. يتم تأجيل أتعاب التزامات منح القروض التي  العمولة لمعدلترتبط مباشرة باألداة المالية وتعتبر جزء  مكمال  

 ض.عن تلك القرولسعر العمولة الفعلي غالبا ما يتم إستخدامها، ويتم إثباتها بما في ذلك التكلفة المباشرة كتسوية 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 3

 (  إثبات اإليرادات والمصاريف )تتمة(ع  

 )تتمة(دخل ومصاريف العموالت الخاصة  
حتساب إ. ويتم المتعلقة بالمدفوعات أو المقبوضات ابتعديل تقديراته تقوم المجموعةللموجودات أو المطلوبات المالية عندما الدفترية تتم تسوية القيمة 

 .ت خاصةعموالكدخل أو مصاريف  الدفتريةالفعلي األصلي ويتم إثبات تغُيرات القيمة  العمولةبناء  على سعر المعدلة  الدفتريةالقيمة 
 العمولةخل د عند تخفيض القيمة المثبتة ل داة المالية أو لمجموعة مشابهة من الموجودات المالية نتيجة لخسائر تتعلق بإنخفاض القيمة، يستمر إثبات

 الجديدة.  الدفتريةالفعلي األصلي الذي تم تطبيقه على القيمة  العمولةباستخدام سعر  الخاصة

 ( تحويل العمالت االجنبيةسائر/ )خ أرباع 

 ./ تكبدها تحويل العمالت األجنبية عند تحققها / خسائريتم إثبات أرباح 
 

 دخل االتعاب والعموالت

وأتعاب  ةوفقا  لمبدأ االستحقاق المحاسبي عند تقديم الخدمة. يتم إثبات أتعاب المحاف  والخدمات االستشارياألتعاب والعموالت  دخل يتم إثبات
طبقا لعقود الخدمات ذات الصلة. يتم إثبات األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات  ،زمني - نسبي على اساس ،الخدمات األخرى

، وذلك بشكل نسبي على مدى الفترة الزمنية التي يتم معينةالتخطيط المالي والحف  والخدمات المماثلة األخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية 
 فيها  تقديم الخدمة.

 
 وزيعات االرباعدخل ت

 حقية استالمها. أيتم إثبات توزيعات األرباح عند االقرار ب 
 

 المتاجرة (صافي دخل / )خسارة

ومصاريف ودخل الناتجة من تغُيرات القيمة العادلة المحققة وغير المحققة  من النشاطات التجارية كافة المكاسب والخسائر  الناتجة تشمل اإليرادات
المطلوبات المالية المقتناة ألغراض وموجودات بال المتعلقة وتوزيعات األرباح وفروقات تحويل العمالت األجنبية، ذات العالقة الخاصة العموالت
 في عمليات تغطية المخاطر. تغطية المخاطر غير الفعالة المسجلة كما يشمل ذلكالمتاجرة، 

 
 دخل االيجار

مستقبلية  المستلم عن فتراتمدة التأجير. يتم إثبات مبلغ االيجار  على مدىعلى أساس القسط الثابت  الموحدة يتم إثبات دخل اإليجار في قائمة الدخل
 كإيراد محقق.

 

 (  اتفاقيات البيع وإعادة الشراء     ط  

  قائمة المركز المالي الموحدةفي تاريخ مستقبلي محدد في  )اتفاقيات إعادة شراء( يستمر البنك في إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام بإعادة شرائها
، المتاحة للبيع، المقتناة قائمة الدخل اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في السندات التجارية و ويتم قياسها وفقا  للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن

بالتكلفة المطفأة. يتم إ هار االلتزام تجاه الطرف ا خر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه  حتى تاريخ االستحقاق واإلستثمارات األخرى المقتناة
مالء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء لعا ودائعاالتفاقيات في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو 

. ال يتم إ هار الموجودات المشتراة مع وجود الفعلي العائدعلى أساس  مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة، ويستحق على
لعدم انتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى   قائمة المركز المالي الموحدةالتزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد ) اتفاقية إعادة البيع( في 

مدفوعة بموجب هذه االتفاقيات في النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو األرصدة لدى البنوك والمؤسسات البنك. تدرج المبالغ ال
دة البيـع كدخل عموالت خاصة ويستحـق على مدى عاالمالية األخرى أو القروض والسلف، حسبما هو مالئم،  ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإ

 . الفعلي العائدعلى أساس  ادة البيعفترة اتفاقية إع
 

 (  اإلستثمارات     ي

 وعلى خصائصها.  إقتناء هذه األدواتالمالية عند اإلثبات األولي لها، على الغرض الذي تم من أجله  األدواتيعتمد تصنيف 
 

المتعلقة بها مباشرة وذلك بالنسبة لكافة الموجودات المالية  العرضية زائدا  تكاليف الشراءبالقيمة العادلة  االستثماراتفي البداية، قياس كافة  ،يتم
العائد الفعلي، وتدرج في دخل  على أساس مصالخ وأ ةالعالوتطفأ  ويستثنى من ذلك األدوات المالية المقتناة لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل.

 العموالت الخاصة.
 

قائمة المتداولة في األسواق المالية الن امية، تحدد القيمة العادلة على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند انتهاء العمل في تاريخ  للسنداتبالنسبة 
 أساسفي الصناديق االستثمارية على  واالستثمارات المدارة للموجوداتتحدد القيمة العادلة  .بدون أي خصم لتكاليف المعاملة  المركز المالي الموحدة

  . لقيمة العادلةا والذي يقارب المعلن الموجوداتصافي قيمة 
 

قريبا ، ندات غير المتداولة بالسوق، يتم إجراء تقدير مناسب للقيمة العادلة على أساس القيمة السوقية الحالية ل دوات األخرى المشابهة لها تسأما بالنسبة لل
وإذا لم يكن باإلمكان الحصول على  التدفقات النقدية المتوقعة أو على أساس ما يخص تلك السندات من صافي الموجودات ذات الصلة.أو على أساس 

هذه  الحصول على مدخالترياضية، ويتم  طرقتشمل إستخدام  تقويم طرق، يتم تحديد هذه القيمة بإستخدام عدة المالية النشطةالقيمة العادلة من األسواق 
 القيمة العادلة. عند تحديد، يتم اإلعتماد على درجة من التقدير مجديا  كان ذلك غير ، وإذا ما أمكن ذلك للمالح ة القابلة من األسواق الطرق

 
تحدد قيمة كل فئة  من االستثمارات المختلفة عند نهاية الفترة المالية  .بين االستثمارات الحقة بعد اإلثبات األولي ، ال يسمح عادة بإجراء أية مناقالت 

 التالية وفقا  ل سس المبينة في الفقرات التالية:
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 3 

 (  اإلستثمارات )تتمة(     ي
 

 المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  (1

عند قائمة الدخل قيمتها العادلة في  المدرجةستثمارات االمقتناة ألغراض المتاجرة أو الستثمارات اإلعلى  هذه الفئة ضمناالستثمارات تشتمل 
في قائمة  وتسجل قصيرة األجل ةتم اقتناؤها لغرض البيع أو إعادة الشراء لمدي. إن االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة اإلثبات األولي لها

يمكن تصنيف االستثمارات كإستثمارات  .، صافيالمتاجرة دخلتغيرات القيمة العادلة يتم إدراجها في  . إنبالقيمة العادلة المركز المالي الموحدة
مارات ثستثناء االستوذلك با ،39لمعايير المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم ا إذا ما إستوفتقائمة الدخل قيمتها العادلة في  مدرجة

 .به قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق يمكنال  والتيمدرجة في األسواق المالية الفي األسهم غير 

قائمة ادلة في عويتم إ هار أية تغيرات في القيمة ال ،القيمة العادلةبقائمة الدخل العادلة في  قيمتها المدرجةبعد اإلثبات األولى، تقاس االستثمارات 
دخل العموالت الخاصة وتوزيعات األرباح المستلمة عن   قائمة الدخل الموحدةفي  يدرجالتي تنشأ فيها هذه التغيرات.  للسنة الموحدةالدخل 

 وبما يتفق معقائمة الدخل كدخل متاجرة أو دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الموجودات المالية المدرجة قيمتها العادلة في 
 .الموجودات ذات الصلة هذه

  

 المتاحة للبيع  ( 2

التي يتم إقتناؤها لمدة غير محددة، والتي يمكن بيعها لتلبية إحتياجات السيولة أو لمواجهة  األسهم وسندات الديناالستثمارات المتاحة للبيع هي 
 . األسهم، أو أسعار صرف العمالت األجنبية، أسعار العمولةأسعار في تغُيرات ال

 االستثمارات المتاحة للبيع هي استثمارات غير مشتقة تم تخصيصها على هذا النحو ولم يتم تصنيفها ضمن فئات الموجودات المالية األخرى.

القيمة  ، بعد اقتناءها بالقيمة العادلة، ويتم إثبات األرباح أو الخسائر الناجمة عن التغير فيسمتاحة للبيعس المصنفة كاستثمارات تقاس االستثمارات
( الموحدةالدخل الشامل  قائمة من خاللحقوق الملكية )العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع والتي لم يتم تغطية مخاطر قيمتها العادلة مباشرة في 

قائمة في  - الملكيةالمثبتة سابقا  ضمن حقوق  -األرباح أو الخسائر المتراكمة ر . وعند التوقف عن إثباتها،  يتم إ هاساحتياطيات آخرىسضمن 
 .للسنة  الدخل الموحدة

عندما  قائمة الدخل الموحدة العائد الفعلي. ويتم إثبات توزيعات األرباح في  اساس على قائمة الدخل الموحدة يتم إثبات دخل العموالت الخاصة في
قائمة الدخل  المتاحة للبيع في  استثمارات سندات الدينيتم إثبات أرباح أو خسائر الصرف األجنبي من ، تستحق المجموعة توزيعات أرباح. كذلك

 .الموحدة
 

 المقتناة حتى تاريخ االستحقاق  ( 3

تاريخ  تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها ولها تاريخ إستحقاق محدد ولدى البنك القدرة والنية الموجبة إلقتنائها حتى
يتم كإستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق.   -ساإلستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأةس  - بشروط تعريف عدا تلك التي تفي - إستحقاقها

بالقيمة العادلة شاملة تكاليف المعامالت العرضية المباشرة المتعلقة بها،  المقتناة حتى تاريخ االستحقاقفي األصل إثبات االستثمارات المالية 
إلنخفاض في قيمتها. يتم حساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار الخصم لمخصص  أي بعد إقتنائها بالتكلفة المطفأة ناقصا   هاياسيتم قوبالتالي 

في  مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه اإلستثمارات ة. تدرج أيالفعلي العائد طريقة باستخدامتعتبر جزء ال يتجزأ وأي أتعاب  أو العالوة عند الشراء
 عند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات أو إنخفاض قيمتها.  قائمة الدخل الموحدة

 
مقدرة البنك على إستخدام هذا  أن تتأثرإن االستثمارات المصنفة كإستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها بدون 

 المبكر كونها إستثمارات طويلة األجل. دالمخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصة أو السداى التصنيف، كما ال يمكن تخصيصها كبند مغط
 

 االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة  ( 4

 عدا تلككاستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة  ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها و غير المتداولة بسوق نشط سندات االستثمارتصنف 
. كما أن سبالتكلفة المطفأة مقتناةساستثمارات أخرى  وتلك المصنفة كاستثمارات متاحة للبيعأالتي يعتزم البنك بيعها فورا  أو خالل مدة زمنية قصيرة 

إنخفاض في قيمتها. أي  ناقصا  مخصص  الفعلي العائد طريقة باستخدام اإلستثمارات التي لم يتم تغطية مخاطر قيمتها العادلة  ُتدرج بالتكلفة المطفأة
 لك اإلستثمارات أو إنخفاض قيمتها.عند إنتفاء أسباب إثبات ت  قائمة الدخل الموحدةيتم إثبات المكاسب أو الخسائر في 

 

 (  القروض والسلف      ك

يتم إثبات القروض  .ثابتة أو ممكن تحديدها دفعاتوذات بواسطة البنك  اقتناؤهاتم منحها أو يف هي موجودات مالية غير مشتقة لالقروض والس

م إلغاء إثباتها عندما يقوم المقترضون بالوفاء بالتزاماتهم أو عندما يتم بيع القروض أو شطبها أو عندما يتم تللمقترضين، وي النقدوالسلف عند منح 

 .المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية كافة تحويل

قيمتها  المدرجةروض قبإستثناء ال بالقيمة العادلة، شاملة مصاريف الشراء المتعلقة بهذه القروض والسلفصل، في األ ،تقاس كافة القروض والسلف

 .العادلة في قائمة الدخل

كقروض  العادلة  امخاطر قيمتهسوق نشط والتي لم يتم تغطية في غير المتداولة الممنوحة أو المشتراة من قبل البنك والقروض والسلف  تدرج 
 ومخصص اإلنخفاض في قيمتها.  أية مبالغ مشطوبةناقصا   ةبالتكلفوت هر  بالتكلفة المطفأة مقتناةوسلف 

  .القيمة الدفترية في تغطيتهبالنسبة للقروض والسلف التي تمت تغطية مخاطرها، يتم تسوية الجزء المتعلق بالبند الذي تم 

  .خسائر اإلئتمان من حساب القروض والسلفانخفاض يتم خصم مخصص  ،الموحدة ألغراض العرض في القوائم المالية
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 3

 (  اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية       ل

 إلثبات األولي ا بعدحدث  أو أحداث  لوقوع  نتيجة   إلنخفاضعلى اوجود دليل موضوعي  عند القيمة منخفضة كموجودات الموجودات المالية تصنف
ل صل المالي أو لمجموعة من المقدرة على التدفقات النقدية المستقبلية تؤثر  حدث خسارة )احداث خسائر(وكذلك عند وجود  لتلك الموجودات،
  .والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق به الموجودات  المالية

للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي من الموجودات المالية  أو  يميتق، إجـراء ةموحد بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،يتم
، التي يتم حسابها على لتلك الموجوداتمجموعة مـن الموجودات المالية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد 

يتم  .فتريةالمستقبلية المتوقعة، ويتم إثبات أي خسارة ناجمة عن ذلك اإلنخفاض في التغيرات في قيمها الدأساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
فإن  ،متغير خاص عمولةالمالية، وإذا كان للموجودات سعر  للموجوداتالفعلي األصلي  العمولةخصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بسعر 

 .ةالخاص العمولةلقياس خسائر انخفاض القيمة يعتبر سعر سعر الخصم 

من  إذا كانت الموجودات المالية غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها من مخصص إنخفاض القيمة وذلك بتحميلها مباشرة على قائمة الدخل الموحدة أو
 وبعد تحديد مبلغ الخسارة.الممكنة  التحصيل كافة وسائل ذفابعد استن إال يتم شطب الموجودات الماليةالصلة. ال  يحساب مخصص انخفاض القيمة ذ

بشكل موضوعي إلى حدث وقع بعد إثبات إنخفاض  يعود هذا االنخفاض وإنوإذا إنخفض مبلغ الخسارة الخاص بانخفاض القيمة في فترة الحقة 
ة حساب المخصص. يتم إثبات عكس القيد في قائمة الدخل الموحدة  القيمة، فإنه يتم عكس قيد مبلغ  الخسارة الذي تم إثباته سابقا  وذلك عن طريق تسوي

 مخصص انخفاض خسائر االئتمان.  في

الفعلي  العمولةمعدل بعد ذلك على أساس  الخاصة وحال تخفيض الموجودات المالية إلى قيمتها المقدرة القابلة لالسترداد، يتم إثبات دخل العموالت
  .قياس القيمة القابلة لالسترداد بهدفالمستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية  األصلي

ولكن تتم معاملتها كقروض جديدة. توضع سياسات وإجراءات إعادة  ،القروض التي يتم إعادة التفاوض حول شروطها ال تعتبر متأخرة السداد
ويستمر تقييم إنخفاض قيمة القروض بشكل فردي أو جماعي . سداد القرض ستستمر في الغالبعملية وفقا  لمؤشرات أو مقاييس تشير إلى أن  الجدولة

  .للقرض الفعلي األصلي العائد معدلبإستخدام 

جماعي لخسائر االئتمان على أساس كل محف ة على حده وذلك في ، يتم تكوين مخصص خسائر االئتمان انخفاض إضافة  إلى المخصص الخاص لقاء
عوامل مختلفة ل وفقا  ويتم تقدير هذا المخصص . الموحدةإعداد القوائم المالية حالة وجود دليل موضوعي يشير إلى وجود خسائر غير محددة بتاريخ 

في التعامل مع الجهة / الجهات المقترضة إضافة  البنك  لحالية وخبرةاوال روف االقتصادية  التصنيف االئتماني للجهة / الجهات المقترضةتتضمن 
 حاالت العجز عن السداد السابقة. إلى

 

  الموجودات المالية المقتناة  بالتكلفة المطفأة قيمة انخفاض  -1
بالتكلفررة  المقتنرراةفرري قيمررة القرررض أو أي مررن الموجررودات الماليررة  إلنخفرراضا الناجمررة عررن  خسررائر االئتمرران  خرراص لقرراءيررتم تكرروين مخصررص 

 يمثرل الخراصتحصيل كافة المبالغ المستحقة. إن مبلرغ المخصرص  علىالبنك  عدم قدرة ىيشير إلدليل موضوعي  وذلك في حالة وجودالمطفأة، 
القيمرة الحاليرة للتردفقات النقديرة المتوقعرة  يمثرللمقردر القابرل لإلسرترداد ن المبلرغ اأ ، كمراالفرق بين القيمة الدفترية والمبلغ المقدر القابل لإلسترداد
   .األصلي معدل العائد الفعلي أساس مخصومة على، والكفاالتمتضمنا المبالغ المقدرة القابلة لإلسترداد من الضمانات 

  
فري  ويردرج مبلرغ التسروية ،أو مرن خرالل اسرتخدام حسراب مخصرصمباشررة بالتكلفة المطفأة  المقتناةالمالية  للموجوداتيتم تسوية القيمة الدفترية 

  .قائمة الدخل الموحدة
 

  المتاحة للبيعالموجودات المالية  إنخفاض قيمة -2   
القيمرة بنراء   دليرل موضروعي علرى إنخفراض بشكل فردي للتأكد من وجودالدين المصنفة كأدوات متاحة للبيع، يقوم البنك بتقييمها  بالنسبة لسندات

ناة بالتكلفة المطفأة. ويعتبر المبلغ المسرجل إلنخفراض القيمرة هرو مبلرغ الخسرارة المتراكمرة تالمالية المق للموجوداتعلى نفس المعايير الموضوعة 
فري قائمرة الردخل  رجرة سرابقا  المدالذي تم قياسه باعتباره الفررق برين التكلفرة المطفرأة والقيمرة العادلرة الحاليرة، ناقصرا  اي خسرارة إلنخفراض القيمرة 

 الموحدة.

وقعرت بعرد إثبرات إنخفراض حالرة ائتمانيرة ببشركل موضروعي  مرتبطرة هرذه الزيرادةوكانرت الردين فري فتررة الحقرة  لسنداتإذا زادت القيمة العادلة 
 نخفاض من خالل قائمة الدخل الموحدة.اإلالقيمة في قائمة الدخل الموحدة، يتم عكس مبلغ 

التكلفررة يعتبررر دليررل موضرروعي علررى  دونالقيمررة العادلررة  فرري المسررتمرمتاحررة للبيررع، فررإن االنخفرراض الجرروهري أو الارات األسررهم بالنسرربة السررتثم
 ة  قائمر  الموجرودات ت لرطالمرا   قائمرة الردخل الموحردةاالنخفاض في القيمة. ال يسمح باسترداد مبلغ الخسارة الناتجة من انخفراض القيمرة ضرمن 

التوقرف  ةفري حالرو .الملكيرةضمن حقروق  فقط يجب أن تسجل بعد إدراج اإلنخفاض بالسجالتالقيمة العادلة زيادة في وعليه فأن أي  ،بالسجالت
 .للسنة  قائمة الدخل الموحدةإلى  الملكيةضمن حقوق سابقا  المتراكمة المثبتة  الخسائريتم تحويل المكاسب أو  عن إثباتها،

 

 (  العقارات األخرى       م

ت هر  .عتؤول للبنك، خالل دورة أعماله العادية، بعض العقارات وذلك سدادا  للقروض والسلف المستحقة. تعتبر هذه العقارات كموجودات متاحة للبي
الية للممتلكات المعنية، أيهما أقل، ناقصا  ها للقروض والسلف المستحقة أو القيمة العادلة الحقبصافي القيمة الممكن تحقي، في األصل، هذه العقارات 

 ال يتم احتساب استهالك على هذه العقارات.أية تكاليف للبيع )إذا كانت جوهرية(.

مكاسب الحقة في  في حالة تحقيق . قائمة الدخل الموحدةتكاليف البيع يتم إثباته في  ناقصا  القيمة العادلة  إلىفإن أي تخفيض وبعد اإلثبات األولي لها، 
 مكاسب أو خسائر االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة.يتم إثبات  .فيه عن التخفيض المتراكمبيع إلى الحد الذي ال تزيد التكاليف  ناقصا  القيمة العادلة 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( -3

 (  الممتلكات و المعدات     ن

 األراضي المملوكة. بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم. ال يتم استهالكت هر الممتلكات و المعدات 

   :كما يليووذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات  ،الممتلكات و المعداتتكلفة تتبع طريقة القسط الثابت في حساب استهالك 

 

 سنة   33   المباني 

 فترة اإليجار   تحسينات العقارات المستأجرة 

  سنوات  10إلى   3  ثاث والمعدات والسياراتاأل

، مراجعررة األعمررار اإلنتاجيررة والقرريم المتبقيررة للموجررودات، ومررن ثررم يررتم تعررديلها إذا لررزم األمررر. يررتم احتسرراب ةموحررد يررتم، بترراريخ كررل قائمررة مركررز مررالي
قائمرة الردخل فري  وتدرج مكاسب أو خسرائر اإلسرتبعادمع القيمة الدفترية،  االستبعادالمكاسب والخسائر الناتجة عن  االستبعاد وذلك بمقارنة متحصالت 

 .   الموحدة

ال رروف إلرى عردم إمكانيرة إسرترداد التغيررات فري كافة الموجودات للتأكد من وجود أي إنخفاض في القيمة وذلك عندما تشرير األحرداث أو  مراجعةيتـم 
 عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد. للموجودات لدفترية إلى القيمة القابلة لإلسترداد إذا زادت القيمة الدفتريةالقيمة الدفترية ، ويتم تخفيض القيمة ا

 

 عقاريةالستثمارات اال(  س

ا  االسرتهالك صربالتكلفرة ناق االسرتثماراتويرتم قيراس هرذه  كاسرتثمارات عقاريرة الحصول على عائرد منهراتصنف الممتلكات المقتناة ألغراض اإليجار أو 
االعمرار االنتاجيرة المقردرة. االعمرار االنتاجيرة المقردرة  مردىساب االستهالك بطريقة القسط الثابت علرى تحاالقيمة. يتم في  نخفاضاالوخسائر المتراكم 

 سنة. (33-30)للمباني هي 

 .قيد التنفيذ الرأسمالية أو األعمال االراضيساب االستهالك على تحاال يتم 

المتوقعرة مرن  الرواردة االستهالك تتماشى مع المنافع االقتصراديةوفترة أن طريقة بتتم مراجعة االعمار االنتاجية وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد 
 .الموجوداتهذه 

القيمرة  وفي حالرة تجراوز. العقاريةاالستثمارات قيمة في انخفاض  وقوع دليل موضوعي على بالتأكد من وجودقوم المجموعة وبتاريخ كل فترة مالية، ت
         القيمة في قائمة الدخل الموحدة. في نخفاض خسارة اال ، يتم اثبات مبلغ لالستثمارات العقارية القابلة لالسترداد لهاالدفترية 

 

         المالية(  المطلوبات ع

 .تبالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المستلم ناقصا  تكاليف المعامال والصكوكالمال وودائع العمالء  قاسوأيتم، في األصل، إثبات كافة ودائع 

، عدا تلك التي تم تغطية مخاطر قيمها العادلة، بالتكلفة المطفأة والتي يتم خاصة يتم قياس كافة المطلوبات المالية المرتبطة بعموالت ،وبعد ذلك
وة. تطفأ العالوات والخصومات على أساس العائد الفعلي حتى تاريخ االستحقاق وترحل إلى حسابها بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العال

 مصاريف العموالت الخاصة.

مخاطر القيمة العادلة نتيجة التغير في القيمة العادلة بالقدر المغطى مخاطره وتدرج األرباح أو فعالة ل يتم تسوية المطلوبات المالية المرتبطة بتغطية
. بالنسبة للمطلوبات المالية و المسجلة بالتكلفة المطفأة، فإنه يتم تسجيل أية أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الموحدةناجمة عن ذلك في الخسائر ال

 عند التوقف عن إثباتها.   قائمة الدخل الموحدة

 

 المخصصات (ف

عند وجود التزامرات قانونيرة أو متوقعرة ناجمرة عرن أحرداث سرابقة، وأن تكراليف سرداد  انخفاض االئتمان،خسائر  ، بخالف مخصصتجنب المخصصات
 هذه اإللتزامات محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوق به.

 

 (  محاسبة عقود اإليجار ص

 ( إذا كان البنك هو المستأجر 1

بطريقة القسرط الثابرت   قائمة الدخل الموحدةد اإليجار التي يبرمها البنك عقود إيجار تشغيلية، وبموجبها تحمل دفعات اإليجار على وعتبر كافة عقت
 مدى فترة اإليجار. على

فيهررا إنهرراء  فري حالررة إنهراء عقررد اإليجرار التشررغيلي قبررل انتهراء مدترره، تردرج أيررة غرامررات يجرب دفعهررا للمرؤجر كمصررروف خررالل الفتررة الترري يرتمو
 اإليجار.
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 3

 )تتمة((  محاسبة عقود اإليجار ص
 

 ( إذا كان البنك هو المؤجر2
الحاليرة لردفعات  ة، يرتم إثبرات القيمراإلسرالمية جرارةاإلعقرود  المقتنراة بموجرببما فري ذلرك تلرك  عقد ايجار تمويليي حالة بيع الموجودات بموجب ف

لرذمم كرـ س اإليجار كـ س ذمم مدينة س ويتم اإلفصاح عنها ضمن القروض والسلف. يتم إثبات الفرق بين إجمرالي الرذمم المدينرة والقيمرة الحاليرة لهرذه ا
   .ثابت دوري عدل عائدوالتي ت هر م العائد الفعليطريقة  باستخدامس. يتم إثبات دخل اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار غير مكتسب عائد

  

 (  النقدية وشبه النقدية        ق

، تعرف النقدية وشبه النقدية بأنها تلك المبالغ المدرجة فري النقديرة واألرصردة لردى مؤسسرة النقرد العربري  الموحدة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية
 خالل تسعين يوما  من تاريخ االقتناء.الوديعة الن امية. كما تشمل األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي تستحق  السعودي، بإستثناء

 

 (  الضمانات الماليةر

تطلب أن يإن عقد الضمانات المالية هو عقد خالل دورة أعماله العادية، يمنح البنك ضمانات مالية تتكون من خطابات اعتماد وضمانات وقبوالت. 
يقوم المصدر بتقديم مدفوعات محددة لتعويض حامل العقد عن الخسارة التي يتحملها بسبب مدين معين فشل في الدفع عند حلوله حسب الشروط 

والتي  بالقيمة العادلة ضمن سالمطلوبات األخرىس الموحدة القوائم الماليةيتم في البداية إثبات الضمانات المالية في األصلية أو المعدلة  لترتيب الدين. 
لعالوة المطفأة وأفضل تقدير ل. وبعد اإلثبات األولي لها، يتم قياس التزامات البنك المتعلقة بكل ضمان على أساس المبلغ األعلى العالوة المستلمة تمثل

 أي التزام مالي ناتج عن ذلك الضمان. لسدادللمصاريف المطلوبة 

خسائر االئتمانس، ويتم اثبات  انخفاض ضمن بند سمخصص  قائمة الدخل الموحدةالمطلوبات المتعلقة بالضمانات المالية في زيادة في  أيم إثبات يت
 .فترة الضمان على مدىالثابت  طبطريقة القس صافيس، دخل أتعاب وعموالتضمن بند س  قائمة الدخل الموحدةالعالوة المستلمة في 

 

 مكافأة تعويض نهاية الخدمة(  ش

التقاعد. إن المساهمة المتوجب دفعها حسب خطة المساهمة المحددة تتم بقدر الخدمات المقدمة   تقوم المجموعة بإدارة خطة محددة لمساهمات
 ضمن المطلوبات.  للمجموعة من قبل المو فين، ويتم إثباتها كمصاريف ضمن مصاريف المو فين. كما يتم اثبات المساهمات غير المدفوعة

 بادارة خطة تعويضات محددة. المجموعةقوم تال 

 (  التوقف عن إثبات األدوات المالية  ت

الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات  مالية متشابهة( عند إنتهاء موجوداتمجموعة  منيتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو جزء منها، أو جزء 
 ، أو إذا تم تحويل االصل وأدى التحويل إلى عدم االثبات.المالية المالية الخاصة بهذه الموجودات

سب المكافي الحاالت التي ت هر فيها دالالت على أن البنك نقل موجودات مالية، يتم التوقف عن اإلثبات في حالة قيام البنك بنقل مع م المخاطر و
ع م المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات، يتم م تم اإلبقاء علىالتي لم يتم فيها نقل أو  المصاحبة لملكية الموجودات. وفي الحاالت

فصل في والمطلوبات بشكل منأالتوقف عن اإلثبات فقط في حالة تخلي البنك عن السيطرة على الموجودات المالية. يقوم البنك بتسجيل الموجودات 
 .ةحالة الحصول على الحقوق واإللتزامات الناتجة عن هذه العملي

 تهاء مدته.التوقف عن إثبات المطلوبات المالية )أو أي جزء منها( عند إستنفاذها، أي عندما يتم تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انيمكن فقط 

 (  الزكاة وضريبة الدخل  ث

على التوالي. يتم إحتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين  غير السعوديينتعتبر الزكاة وضريبة الدخل إلتزاما  على المساهمين السعوديين و 
غير يتم إحتساب ضريبة الدخل على حصة المساهمين  .أو في صافي الدخل وفقا  ل سس التي تنص عليها األن مة الزكوية الملكيةفي حقوق 
  في صافي دخل السنة. السعوديين

 
من حقوق المساهمين ويتم  هاوعليه، يتم خصم .ألنه يتم دفعها من قبل المساهمينال تحمل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة للبنك 

المساهمين االجانب في البنك ويتم تسديدها من طرفهم  على . ضريبة الدخل هي التزاماتالهيئة العامة الزكوية الضريبيةبالنيابة عنهم لدى  اإيداعه
 تبعا  لذلك.

 

 العمولة(  المنتجات المصرفية المتوافقة مع مبدأ تجنب خ

من قبل  ، والتي يتم إعتمادهاالعمولةمبدأ تجنب  معيقدم البنك لعمالئه باإلضافة إلى المنتجات المصرفية التقليدية، بعض المنتجات المصرفية المتوافقة 
 هيئة الشرعية. ال

لتقارير المالية ووفقا  للسياسات المحاسبية المتبعة في لبإستخدام المعايير الدولية  العمولةيتم إحتساب كافة المنتجات المصرفية المتوافقة مع مبدأ تجنب 
 .   الموحدة القوائم المالية هإعداد هذ

 

 خدمات إدارة االستثمار(  ذ

. يتم اثبات حصة البنك في هذه استثمارية لعمالئه من خالل الشركة التابعة، وتتضمن هذه الخدمات إدارة بعض صناديق االستثماريقدم البنك خدمات  
   معامالت األطراف ذات العالقة. األتعاب المكتسبة ضمنالصناديق في االستثمارات المتاحة للبيع، ويتم اإلفصاح عن 
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 النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   - 4

 

 2016  2015 

 3,105,277  2,836,913 الصندوقفي  نقد

 7,322,872  7,187,500 ن امية وديعة

 -  9,468,408 مؤسسة النقد العربي السعودي اتفاقيات إعادة البيع مع

 142  11,152 حسابات جارية

 10,428,291  19,503,973 اإلجمالي

 

النقد العربي طبقا لن ام مراقبة البنوك و التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يتعين على البنك االحتفا  بوديعة ن امية لدى مؤسسة 
إن الوديعة الن امية لدى  ية كل شهر.االسعودي بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب، واإلدخار، وألجل، والودائع األخرى تحسب في نه

للبنك ارصدة لدى  (.28اليومية للبنك ولذلك ال تمثل جزء من النقدية وشبه النقدية )إيضاح  مويل العملياتتل غير متاحةالعربي السعودي مؤسسة النقد 
 .التي لديها تصنيف ائتماني جيدمؤسسة النقد العربي السعودي 

 

 المالية األخرىالمؤسسات و األرصدة لدى البنوك - 5

 2016  2015 

 1,866,317  1,034,668 جارية حسابات

 3,708,782  2,996,182 إيداعات أسواق المال

 5,575,099  4,030,850  اإلجمالي

 
يوضح الجدول و. تصنيف ائتماني خارجية مشهورةأفضل وكاالت  ستخدامإب المؤسسات المالية األخرىوتتم إدارة جودة االئتمان لالرصدة لدى البنوك  

 التالي الجودة االئتمانية حسب الفئة:

 

 2016  2015 

 5.169.040  3.654.323  (ب بسب س  الى استثمارات من الدرجة االولى )درجة تصنيف سأ أ أس

 360.551  350.705 (بس بإلى أقل منس س ب باستثمارات دون الدرجة األولى )درجة تصنيف س

 45.508  25.822 مصنفةغير 

 5.575.099  4.030.850  اإلجمالي

 

 اإلستثمارات  صافي  - 6

 كما يلي: االستثماراتتصنف   أ-6

 لمتاجرةا ألغراض سندات (1

 اإلجمالي خارج المملكة داخل المملكة  

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 سندات بعمولة ثابتة

 

- - - 1.312.480 - 1.312.480 

       
 

 العادلة في قائمة الدخل( مدرجة قيمتها 2

 8.077 726 8.077 726 - - صناديق استثمارية وأخرى صناديق استثمارية واخرى
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 اإلستثمارات  صافي )تتمة( - 6 

 متاحة للبيع  (3       

 اإلجمالي خارج المملكة داخل المملكة  

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 8.727.590 7,098,181 8.408.468 6,793,141 319.122 305,040 سندات بعمولة ثابتة 

 1.001.661 914,371 - - 1.001.661 914,371 سندات بعمولة عائمة 

 1,075,117 1,180,962 389 - 1,074,728 1,180,962 أسهم 

 422,122 263,530 197,784 135,606 224.338 127,924 أخرى 

 11.226.490 9,457,044 8.606.641 6,928,747 2.619.849 2,528,297 متاحة للبيع  

 

  ( استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة4

 17.642.674 3,122,278 474.533 543,359 17.168.141 2,578,919 سندات بعمولة ثابتة 

 3.104.578 12,968,351 - - 3.104.578 12,968,351 سندات بعمولة عائمة 

بالتكلفة  مقتناةاستثمارات آخرى 
 20.747.252 16,090,629 474.533 543,359 20.272.719 15,547,270 المطفأة

 33.294.299 25,548,399 10.401.731 7,472,832 22.892.568 18,075,567 إجمالي االستثمارات  صافي

 

 

 االستثمارات:   لمنتجاتفيما يلي تحليالً   ب -6

 2016 2015 

 اإلجمالي غير متداولة متداولة اإلجمالي غير متداولة متداولة 

 27.682.745 17.518.722 10.164.023 10,220,459 2.915.405 7.305.054 سندات بعمولة ثابتة 

 4.106.238 4.106.238 - 13,882,722 13,882,722 - سندات بعمولة عائمة 

 1,075,117 1,389 1,073,728 1,180,962 - 1,180,962 أسهم 

 430,199 430.199 - 264,256 264,256 - أخرى 

 33.294.299 22.056.548 11.237.751 25,548,399 17.062.383 8.486.016 إجمالي اإلستثمارات  صافي 

 

بشكل  وتتكون األخرى ة السعوديةيسندات الحكومالالخزينة والصكوك وسندات غير المتداولة بعمولة ثابتة وعائمة، بشكل رئيسي، من  السنداتتتكون 

 من اسثتمارات في الصناديق االستثمارية. يرئيس

 : المقتناة بالتكلفة المطفأة فيما يلي تحليالً لألرباع و الخسائر غير المحققة والقيم العادلة لالستثمارات األخرى   ج-6

 
  2016 2015 

 

 القيمة الدفترية

إجمالي األرباع 

 غير المحققة

إجمالي 

الخسائر 

 القيمة الدفترية  العادلة القيمة غير المحققة

إجمالي 

األرباح غير 

 المحققة

إجمالي 

الخسائر 

 القيمة العادلة غير المحققة

 17.670.346 (17,975) 45,648 17.642.673 2,994,182 (141,448) 13,352 3,122,278 سندات بعمولة ثابتة 

 2.988.528 (119,101) 3,050 3.104.579 12,908,150 (62,411) 2,210 12,968,351 سندات بعمولة عائمة 

 20.658.874 (137,076) 48,698 20.747.252 15,902,332 (203,859) 15,562 16,090,629 اإلجمالي 
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 اإلستثمارات  صافي )تتمة( – 6

 

 :األطراف األخرىلالستثمارات حسب  تحليالً فيما يلي   د -6

  
  2016 2015 

 28.153.234 20,528,928 حكومية وشبه حكومية  

 2.188.851 3,145,574 بنوك ومؤسسات مالية أخرى  

 1.208.996 1,600,200 شركات 

 1,743,218 273,697 أخرى  

 اإلجمالي
25,548,399 33.294.299 

مرهونة بموجب اتفاقيات د(  -19)إيضاح رقم مليون ل سعودي (  2,424:  2015مليون ل سعودي )  1.052 لغ قدرهعلى مب االستثماراتتشتمل 
 .مليون ل سعودي( 2.423:  2015مليون ل سعودي ) 1.052إعادة شراء لدى بنوك وعمالء آخرين. بلغت القيمة السوقية لهذه اإلستثمارات  

 

 االستثماراتقيمة في نخفاض اإلحركة مخصص   هـ-6

 2016 2015 

 الرصيد في بداية السنة
43,868 413 

 السنةمجنب خالل 
37,645 43.868 

  خالل السنةمبالغ مستردة 
- (413) 

 43.868 81,513 الرصيد في نهاية السنة

 

 االجمالي آخرى  أسهم  سعر عائم  سعر ثابت  2016

 الرصيد في بداية السنة
- - 41,934 1,934 43,868 

 مجنب خالل السنة
- - 37,645 - 37,645 

 خالل السنةمبالغ مستردة 
- - - - - 

 الرصيد في نهاية السنة
- - 79,579 1,934 81,513 

 
 
 

 االجمالي آخرى  أسهم  سعر عائم  سعر ثابت  2015

 413 - - - 413 الرصيد في بداية السنة

 43.868 1.934 41.934 - - مجنب خالل السنة

 (413) - - - (413) خالل السنةمبالغ مستردة 

 43.868 1.934 41.934 - - الرصيد في نهاية السنة
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 القروض والسلف  صافي  - 7

 مما يلي: مقتناة بالتكلفة المطفأة( ال) أ( تتكون القروض والسلف  

 
2016 

جاري حساب  
 مدين

 

 بطاقات ائتمان 

 

 قروض شخصية 

قروض تجارية 
 أخرى و

 

 اإلجمالي 

 117,222,626 86,969,119 25,410,888 504,504 4,338,115 قروض وسلف عاملة، إجمالي  

 1,006,686 840,944 114,731 11,765 39,246 قروض وسلف غير عاملة، صافي 

 118,229,312 87,810,063 25,525,619 516,269 4,377,361 إجمالي القروض والسلف 

 (2,717,791) (2,592,021) (89,636) (5,737) (30,397) مخصص خسائر انخفاض  االئتمان، صافي 

 115,511,521 85,218,042 25,435,983 510,532 4,346,964 القروض والسلف  صافي 
      

2015      

 117.188.416 84,893,871 26.957.177 415,931 4,921,437 قروض وسلف عاملة، إجمالي 
 1,229,583 1,134,020 89,343 6,220 -  قروض وسلف غير عاملة، صافي

 118.417.999 86,027,891 27.046.520 422,151 4,921,437 إجمالي القروض والسلف 
 (2,762,174) (2,670,048) (89,904) (2,222) - مخصص خسائر انخفاض االئتمان، صافي 

 115.655.825 83,357,843 26.956.616 419.929 4,921,437 القروض والسلف، صافي 
      

 و(. 31)يضاح األ يرجى الرجوع الىلتفاصيل القروض والسلف المنخفضة القيمة، 
 

 وقدرهابالتكلفة المطفأة  تم إ هارها ةارــوإجحة ــمرابو تورق تمثل اتفاقيات متوافقة مع أحكام الشريعةمنتجات مصرفية على  والسلفالقروض  تشتمل
 ل سعودي(.  مليار 73,5: 2015ل سعودي ) مليار 73.0

 

 

 خسائر االئتمان:انخفاض حركة مخصص بب( فيما يلي بيان 

 

 اإلجمالي واخرىقروض تجارية  قروض شخصية بطاقات ائتمان جاري مدينحساب  2016

 2,762,174 2,670,048 89,904 2,222 - الرصيد في بداية السنة 

 754,606 340.849 361,790 21,570 30,397 مجنب خالل السنة 

 (798,989) (418,876) (362,058) (18,055) - ديون معدومة مشطوبة 

 2,717,791 2.592.021 89,636 5,737 30,397 الرصيد في نهاية السنة 

      
2015      

 2,385,954 2,287,554 95,724 2,676 - الرصيد في بداية السنة 

 651,190 385,872 253,975 11,343 - مجنب خالل السنة 

 (274,970) (3,378) (259,795) (11,797) - ديون معدومة مشطوبة 

 2,762,174 2,670,048 89,904 2,222 - الرصيد في نهاية السنة 

       
  

ألرف ل  575.504: 2015ألرف ل سرعودي ) 726.136بلرغ م 2016ديسرمبر  31مخصص انخفراض خسرائر االئتمران، صرافي للسرنة المنتهيرة فري بلغ 
، لرف ل سرعودي(أ 5.717: 2015ألرف ل سرعودي ) 72.268بمبلرغ  قائمرة الردخل الموحردةديون معدومة مشطوبة مباشرة إلرى  ويشتمل علىسعودي(، 

 (.سعودي ألف ل 81.403: 2015) سعودي ألف ل 100.738وبلغ صافي االستردادات 
 

 الضماناتج( 
بضمانات للتقليل من مخاطر االئتمان في محف ة القروض والسلف. وتشتمل هذه الضمانات في   ،إلقراضا لعمليات يحتف  البنك خالل دورة أعماله العادية     

وغيرها من الموجودات الثابتة. ويتم اإلحتفا   واسهم محلية ودولية وعقارات ماليةنقدية أخرى وضمانات تحت الطلب وودائع ألجل والغالب على ودائع 
 .الممكن تحقيقهاعلقة بها بصافي القيمة تجهة المخاطر المالمو اوتتم إدارتهية والتجارية بالضمانات في الغالب مقابل القروض الشخص
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 القروض والسلف  صافي )تتمة(  - 7
 

 االقتصادي: خسائر اإلئتمان حسب القطاعانخفاض   (  فيما يلي تحليالً بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصصد
 

القروض والسلف  2016
  العاملة  إجمالي

القروض والسلف 
  غير العاملة  صافي

  انخفاض مخصص
  خسائر اإلئتمان

 القروض والسلف 
 صافي 

        

 -  -  -  - شبه حكومية  ية وحكوم – 1

 1,774,996  -  -  1,774,996 بنوك ومؤسسات مالية أخرى – 2

 1,502,534  -  -  1,502,534 زراعة وأسماك   – 3

 14,286,803  (199,619)  27,553  14,458,869 تصنيع  – 4

 327,931  (1,400)  -  329,331 مناجم وتعدين – 5

 4,626,084  -  -  4,626,084 ماء، غاز، وخدمات صحية  كهرباء، – 6

 8,504,567  (480,562)  88,289  8,896,840 بناء وإنشاءات   – 7

 17,546,907  (657,922)  655,668  17,549,161 تجارة  – 8

 5,478,567  (90,069)  88,625  5,480,011  واتصاالتنقل  – 9

 3,306,287  (55,259)  14,186  3,347,360 خدمات – 10

 25,976,175  (65,713)  126,496  25,915,392 قروض شخصية وبطاقات ائتمان –11

 33,062,121  (285,796)  5,869  33,342,048 أخرى – 12

 117,222,626  1,006,686  (1,836,340)  116,392,972 

 (881,451)  (881,451)  -  - االنخفاض الجماعيمخصص  

 115,511,521  (2,717,791)  1,006,686  117,222,626 اإلجمالي 
  
 

القروض والسلف  2015
  العاملة، إجمالي

القروض والسلف 
  غير العاملة، صافي

مخصص انخفاض  
  خسائر اإلئتمان

 القروض والسلف،
 صافي 

        

 -  -  -  - شبه حكومية  ية وحكوم – 1

 1,618,926  -  -  1,618,926 بنوك ومؤسسات مالية أخرى – 2

 1,199,435  -  -  1,199,435 زراعة وأسماك   – 3

 13,907,194  (166,432)  4,928  14,068,698 تصنيع  – 4

 649,434  -  -  649,434 مناجم وتعدين – 5

 4,298,453  -  -  4,298,453 ماء، غاز، وخدمات صحية  كهرباء، – 6

 9,030,188  (671,681)  419,827  9,282,042 بناء وإنشاءات   – 7

 18,083,105  (601,148)  580,241  18,104,012 تجارة  – 8

 5,419,441  (100,155)  98,781  5,420,815  واتصاالتنقل  – 9

 2,759,100  (44,182)  18,705  2,784,577 خدمات – 10

 27,406,205  (62,466)  95,563  27,373,108 قروض شخصية وبطاقات ائتمان –11

 32,124,582  (275,872)  11,538  32,388,916 أخرى – 12

 117,188,416  1,229,583  (1,921,936)  116,496,063 

 (840,238)  (840,238)  -  - مخصص االنخفاض الجماعي 

 115,655,825  (2,762,174)  1,229,583  117,188,416 اإلجمالي 
 
 

 زميلة اتفي شرك اتاالستثمار -8 

   2016  2015 

 494,117  531.617  الرصيد في بداية السنة

 37,500  32.278  صافي، األرباح فيالحصة 

 -  52.500  الحصة في زيادة رأسمال شركة زميلة

 531,617  616.395  الرصيد في نهاية السنة
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 )تتمة( االستثمارات في شركات زميلة -8

 الشركة السعودية لتمويل المساكن 

مليون ل، حيث يبلغ  2.000يبلغ رأسمال الشركة الزميلة المصرح به  .)شركة زميلة( الشركة السعودية لتمويل المساكنبنك في تأسيس الشارك 
لهذه  المصدرس المال أ% من ر40مثل يوي ودسع مليون ل 320بدفع مبلغ في البداية قام البنك ومليون ل.  800رأسمالها المصدر والمدفوع 

وقد بدأت  وهي شركة متخصصة في التمويل االسالمي للمساكن والعقارات حيث أن كافة منتجاتها متوافقة بالكامل مع الشريعة اإلسالمية.الشركة. 
 .الملكيةوفقا  لطريقة حقوق  في الشركة الزميلة حصة البنك المحاسبة علىتم ي، و2007من عام   األخيرأعمالها في الربع  الزميلة الشركة

 
 آيه آي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني -شركة متاليف 

% 30جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، وتبلغ حصة البنك  آيه آي -شارك البنك في تأسيس شركة متاليف 
المحاسبة على حصة البنك  ويتم 2013مليون ل سعودي. بدأت الشركة أعمالها في الربع الرابع من عام  175من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 

لممارسة  2014فبراير  25مؤسسة النقد العربي السعودي في ل الموافقة النهائيةالملكية. حصلت الشركة على  في الشركة الزميلة وفقا  لطريقة حقوق
لهذه الشركة. وتم  المصدر% من رأس المال 30مثل يمليون ل سعودي  52.5قام البنك بدفع مبلغ أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية. 

: 2015مليون ل سعودي ) 258.6في هذه الشركة  الستثمار البنكالمتداولة قيمة التبلغ  .ةوديعفي سوق األسهم الس الزميلة إدراج أسهم الشركة
  .مليون ل سعودي( 294.7

من خالل إصدار سعودي مليون ل  350إلى سعودي ل  مليون 175أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من  2015أبريل  27بتاريخ 
موافقة  وصدرت، 2015يونيو  7أولوية. وبهذا الشأن، قدمت الشركة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي خطة العمل مع المستندات ذات الصلة  في  حقوق

 2015نوفمبر  15تاريخ المستندات المطلوبة إلى هيئة السوق المالية ب الزميلةقدمت الشركة  .2015أغسطس  31المؤسسة على زيادة رأس المال في 
 .2016ديسمبر  31ل للسهم كما في  10%( بقيمة اسمية قدرها 30مليون سهم ) 10.5تلك البنك مي .2016يناير  19وحصلت على موافقة الهيئة بتاريخ 

 
  :حصة البنك في القوائم المالية للشركات الزميلة

 

آي جي والبنك العربي الوطني آيه  -شركة متاليف   الشركة السعودية لتمويل المساكن  
 للتأمين التعاوني

  2016  2015  2016  2015 

 159,011  211.991  1.508.908  1.639.474  إجمالي الموجودات

 132.438  140.866  1.009.325  1.099.744  إجمالي المطلوبات 

 26.573  71.125  499.583  539.730  إجمالي حقوق الملكية 

 1.498  6.916  73.699  67.836  إجمالي الدخل 

 (11.132)  (13.590)  (25.462)  (27.723)  إجمالي المصاريف
 
 

      صافي عقاريةالستثمارات اال  - 9
   

وتم االستحواذ عليها تم تأجيرها وفندق تحت التأسيس، وهي موجودة في المملكة العربية السعودية  اراضي ومكاتب تجاريةمن  االستثمارات العقاريةتتكون 
 :االستثمارات العقاريةفيما يلي بيان بحركة  .االقتصاديةبوابة الصندوق إي.إن.بي.آي. وهي للمجموعةمن قبل شركة تابعة 

 
 

فندق تحت   مباني تجارية   أراضي   
 االنشاء

 اإلجمالي 
2016  

 اإلجمالي 
2015 

  التكلفة
       

  

 -  1,700,673  406,540  744,133  550,000  الرصيد في بداية السنة 
 1,700,673  290  290  -  -  االضافات

 1,700,673  1,700,963  406,830  744,133  550,000   2016ديسمبر  31كما في 

           االستهالك المتراكم
 -  24,807  -  24,807  -  الرصيد في بداية السنة 

 24,807  24,793  -  24,793  -   المحمل للسنة

 24,807  49,600  -  49,600  -   2016ديسمبر  31كما في 

           صافي القيمة الدفترية
   1,651,363  406,830  694,533  550,000  2016ديسمبر  31كما في 

 1,675,866    406,540  719,326  550،000  2015ديسمبر  31كما في 
 

من قبل اإلدارة بناء  على تقييم يتم بواسطة إثنين من المقيمين المستقلين المؤهلين والمسجلين لدى المعهد الملكي  الستثمارات العقاريةلتحدد القيمة العادلة 
عند تحديد واإلفصاح المستوى الثالث  ضمنالتقييم هذا اإلدارة  صنفت. المخصومة ةالنقدي اتالتدفقوللمقيمين القانونيين وذلك باستخدام طريقة رسملة الدخل 

ديسمبر  31كما في  سعودي ل مليون 1.758 لالستثمارات العقارية(. تبلغ القيمة العادلة 35في االيضاح ) لالدوات المالية الموضح عنها العادلة القيمةعن 
 31كما في  سعودي مليون ل 1.651مقارنة بالقيمة الدفترية البالغة  (تقييم من عمليتي التقييم المستقلتين)وهو أقل  (مليون ل 1.813: 2015) 2016
  .مليون ل( 1.676: 2015) 2016ديسمبر 
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األراضي 

 والمباني

تحسينات 

 العقارات

 المستأجرة

األثاث والمعدات 

 والسيارات 

أجهزة 
وبرامج 

 الحاسب اآللي 
 أعمال قيد

 التنفيذ

 اإلجمالـي

2016  

 اإلجمالـي

2015  

       التكلفة 

 3,620,140 3,984,291 107,647 1,177,933 740,587 529,095 1,429,029  بداية السنة الرصيد في  

 401,382 134,454 41,404 20,586 64,857 7,433 174 ضافات اإل

 (37,231) (31,329) (3,436) (10,905) (7,944) (7,544) (1,500) ستبعاداتاإل

 - - (84,015) 34,348 1,625 67,126 (19,084) التحويالت

 3,984,291 4,087,416 61,600 1,221,962 799,125 596,110 1,408,619 الرصيد في نهاية السنة

        المتراكم  االستهالك

 1,874,204 2,038,871 - 989,021 324,723 365,690 359,437  بداية السنةالرصيد في 

 199,323 233,378 - 71,077 80,503 43,169 38,629 المحمل للسنة

 (34,656) (24,055) - (10,798) (5,395) (6,904) (958) اإلستبعادات

 - - - - - 18,993 (18,993) التحويالت

 2,038,871 2,248,194 - 1,049,300 399,831 420,948 378,115 السنةالرصيد في نهاية 

        صافي القيمة الدفترية

  1,839,222 61,600 172,662 399,294 175,162 1,030,504  2016ديسمبر  31في كما 

 1,945,420  107,647 188,912 415,864 163,405 1,069,592 2015ديسمبر  31في كما 

 

  الموجودات األخرى     - 11

 2016  2015 

    

 21.883  24,235 مشتقات - مدينة مستحقةعموالت خاصة 

 270.186  175,319 مصاريف مدفوعة مقدما  

 572.736  511,041 أخرى

 864.805  710,595 اإلجمالي

 
 

 

 مشتقةالمالية الدوات األ  - 12

 :البنك، خالل دورة أعماله العادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر ميقو
 

 أ( المقايضات
إلتزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل  المقايضات تمثل

العموالت بسعر ثابت  دفع والت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقايضات العمالت، فيتم بموجبها تبادلمدفع الع
بسعر  موالتلعمع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. وفي حالة مقايضة أسعار العموالت بعمالت مختلفة، فإنه يتم بموجبها تبادل أصل المبلغ وا

 ثابت وبسعر عائم بعمالت مختلفة.
 

  ب( العقود اآلجلة والمستقبلية 
عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقود ا جلة المستقبلية ا جلة والعقود 

ا عقود الصرف األجنبي المستقبلية والعقود مددة والتعامل بها خارج األسواق المالية الن امية. أهي عقود يتم تصميمها خصيصا  لتلبية احتياجات مح
 ستقبلية يوميا .المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق الن امية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود الم

 

  اآلجلةج( اتفاقيات األسعار 
عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العموالت وتنص على أن يسدد نقدا  الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر  اتفاقيات األسعار ا جلة

 السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها.
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 )تتمة( أدوات مالية مشتقة  - 12

 

 د( الخيارات 

عملة  لشراء أو بيع (ق، وليس االلتزام، للمشـتري ) المكتتب بالخيارحعبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع ) مصدر الخيار ( ال الخيارات
 أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفا  في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ.

 

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

المبيعات بطرح المنتجات  أنشطة تتعلقأسعار الصرف. وموازنة عات، وأخذ المراكز، يتتعلق مع م المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة بالمب
مع توقع للعمالء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق 

أسعار الصرف بتحديد واالستفادة من الفروقات  لمعدالت أو المؤشرات، وتتعلق موازنةا الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو
 في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك .

 

 لمشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر ا

قلبات في أسعار الصرف تالبنك نتيجة اليتبع البنك ن ام شامل لقياس وإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها 
ى األجنبي وأسعار العموالت ولتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناءا  عل

 التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

مع األطراف األخرى ولمخاطر مراكز العمالت. تراقب ل عمالت وذلك بوضع حدودا  للتعاموقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر ال
تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستوى  مراكز العمالت يوميا  وتستخدم إستراتيجيات

المقررة. يتم دوريا  مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت  اتمعينا  لمخاطر أسعار العموالت وذلك بوضع حدودا  للفجوات في أسعار العموالت للفتر
 م إستراتيجيات تغطية المخاطر في تقليل الفجوة بين أسعار العموالت ضمن الحدود المقررة.الخاصة بالموجودات والمطلوبات وتستخد

ذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العمالت والعموالت. ووكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات ألغراض تغطية المخاطر 
ككل. إن التغطية قائمة المركز المالي دة وكذلك باستخدام إستراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بويتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محد

ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر وتقيد المشتقات ذات العالقة  ،تالعموالبمخاطر أسعار ، بخالف تغطية المحف ة المرتبطة اإلستراتيجية للمخاطر
 كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة.

دم البنك عقود الصرف األجنبي ا جلة ومقايضات العمالت في تغطية مخاطر عمالت محددة. كما يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت يستخ
 محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر أسعار عموالت ثابتة.  روالعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت لتغطية مخاط

وفي مثل هذه . ار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر عائمويستخدم البنك أيضا  مقايضات أسع
في ذلك تفاصيل البنود المغطاة وأداة تغطية المخاطر، ويتم قيد هذه المعامالت على  ماالحاالت، يجب توثيق طبيعة تغطية المخاطر وأهدافها رسميا ، ب

 العادلة أو التدفقات النقدية .أنها تغطية مخاطر القيمة 

خ االستحقاق والمعدل عكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية ل دوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريي
ة السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية الت القائمة في نهايمالشهري. إن المبالغ اإلسـمية، التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعا

وبالتالي، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية  .المتعلقة بها
 للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.

 

 لمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاقا                             

2016 

 

لقيمة ا
العادلة 
 اإليجابية

لقيمة ا
العادلة 
 السلبية

جمالي المبالغ إ
 اإلسمية

 3ـــــــالل خ
 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشــــهر

 5كثر من أ
 المعدل الشهري سنوات

         : مقتناة ألغراض المتاجرة

 قايضات أسعار العموالتم
ومقايضات العموالت بعمالت 

 11,013,870 1,900,008 6,648,290 44,759 - 8.593.057 119,737 126,909  مختلفة
سعار ألالعقود المستقبلية الخاصة 
 2,027,875 3,084,185 3,137,660 - 3,952,240 10,174,085 133,890 138,665 العموالت والخيارات
وعقود ا جلة  عقود الصرف األجنبي

 11,729,466 - 629,498 1,806,520 7,910,116 10,346,134 97,055 131,360  السلع

 12,839,632 - 1,246,456 4,513,297 1,944,412 7,704,165 35,030 36,558 والسلع خيارات العمالت
          القيمة العادلةمقتناة لتغطية مخاطر 

 11,606,066 850,030 6,248,280 394,789 1.196.360 8.689.459 54,077 26,278 الت والعممقايضات أسعار 

 49,216,909 5.834.223 17.910.184 6.759.365 15.003.128 45,506,900 439,789 459,770 إلجمالي ا
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 لمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاقا                             

2015 

 

لقيمة ا
العادلة 
 اإليجابية

لقيمة ا
العادلة 
 السلبية

جمالي المبالغ إ
 اإلسمية

 3ـــــــالل خ
 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشــــهر

 5كثر من أ
 المعدل الشهري سنوات

         : مقتناة ألغراض المتاجرة

 9,734,475 675,000 6,785,143 23,826 - 7,483,969 18,952 29,825 قايضات أسعار العموالت م
العقود المستقبلية الخاصة بأسعار 

 1,039,777 - 2,250,000 11,124 - 2,261,124 6,879 8,169 العموالت والخيارات

 وعقود ا جلةعقود الصرف األجنبي 

 8,735,692 - 1,276,429 1,649,838 3,558,391 6,484,658 67,783 96,476 السلع 

 19,765,746 - 6,125,068 7,955,998 2,562,516 16,643,582 136,047 145,528 خيارات العمالت والسلع
          :مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

 13,776,445 562,500 9,713,620 1,918,826 937,500 13,132,446 109,288 10,160 الت ومقايضات أسعار العم

 53,052,135 1,237,500 26,150,260 11,559,612 7,058,407 46,005,779 338,949 290,158 إلجمالي ا

         

    
، ةالمشتق مقابل األدوات المالية ومستلمة مقدمةنقدية امش وهبتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، ولم يتم تسويتها بتم اإلفصاح عن  المشتقات بالمبالغ االجمالية 

 والمفصلة كالتالي:

 2016  2015 

    : مقتناة ألغراض المتاجرة

 6.258  (32.453) قايضات أسعار العموالت م
 227  (1.562)   ا جلة عقود الصرف األجنبي

 20.211  5.644  خيارات العمالت
     القيمة العادلةمقتناة لتغطية مخاطر 

 43.273  40.661 الت وأسعار العممقايضات 

 69.969  12.290 االجمالي

 

 عكس الجدول أدناه ملخصا  بالبنود والمحاف  المغطاة مخاطرها، وطبيعة المخاطر المغطاة، وأداة تغطية المخاطر وقيمتها العادلة:ي

 

 صف البنود المغطاةو

 لقيمة العادلةا مخاطرها

القيمة عند بدء 

 المخاطر داة تغطيةأ لمخاطرا التغطية
 لعادلةالقيمة ا

 إليجابيةا
لقيمة العادلة ا

 السلبية

2016       

 165.559 140.935 مقايضات أسعار العموالت القيمة العادلة  3.957.555 3.992.328 استثمارات بعمولة ثابتة 

 22.409 24.009 مقايضات أسعار العموالت القيمة العادلة  4.731.904 504 733 4 روض بعمولة ثابتة ق

 - - مقايضات أسعار العموالت القيمة العادلة - - بعمولة ثابتة ودائع

 

2015       

 70,814 8,169 مقايضات أسعار العموالت القيمة العادلة  6,114,168 6,179,210 استثمارات بعمولة ثابتة 

 39,026 10,160 أسعار العموالتمقايضات  القيمة العادلة  5,143,278 5,172,144 روض بعمولة ثابتة ق

 6,326 - مقايضات أسعار العموالت القيمة العادلة  1,875,000 1,881,326   ودائع بعمولة ثابتة
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 تغطية مخاطر التدفقات النقدية
العموالت المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية على الموجودات والمطلوبات المقتناة لغير المتاجرة والتي لمخاطر التغيرات في اسعار  يتعرض البنك

ذه. تحمل عمولة خاصة بسعر متغير. يستخدم البنك عادة مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية على مخاطر أسعار العموالت ه
مؤكدة بالعمالت األجنبية مثل الديون المصدرة بعمالت أجنبية، يتعرض البنك لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار كذلك، ونتيجة لإللتزامات ال

 تغطيةال يوجد لدى البنك  ،2015و  2016ديسمبر  31في  للسنتين المنتهيتين . بالنسبةالعموالت المغطاة بمقايضات أسعار العموالت بعمالت مختلفة
 قائمة لمخاطر التدفقات النقدية.

 
 من حقوق الملكية الى قائمة الدخل ألف ل سعودي 57.7 البالغة متراكمةال المكاسبإعادة تصنيف  الى توقف عن محاسبة تغطية المخاطرال أدى

 .(يءال ش: 2015) الموحدة

 
)  %27بينما أبرم أقل من  ،اإليجابية للمشتقات الخاصة بالبنك مع مؤسسات مالية% ( من القيمة العادلة 39 :2015) تقريبا   %62تم إبرام ما نسبته 

يتم التعامل   .قائمة المركز المالي الموحدة% ( من عقود القيمة العادلة اإليجابية مع طرف واحد من األطراف األخرى كما في تاريخ 13: 2015
 قطاع الخزينة بشكل رئيسي. من قبلبالمشتقات 

  

 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  - 13
 

 2016  2015 

 185,339  297,249 حسابات جارية

 5.487.774  3,561,622  أسواق المالودائع 

 5.673.113  3,858,871 اإلجمالي 
 

 ودائع العمالء     - 14
   

 2016  2015 

 66,264,114  65,092,740 تحت الطلب

 63.902.499  65,003,835 ألجل

 107,820  93,124 ادخار

 5,486,761  5,717,758 أخرى  

 135.761.194  135,907,457 اإلجمالي 

  

مع ( د 19)ايضاح  مليون ل سعودي (  1.012:  2015مليون ل سعودي )  596الودائع ألجل ودائع مقابل بيع سندات قدرها  تتضمن

ون ريــال ـــــــــليم 4.543درها ــــودائــع العمـــالء األخـــرى مبـــالغ ق منـــتتضقبلية محددة. كما ـــإلعادة شرائها في تواريخ مست اتاتفاقي

 ة للنقض.  بلمليون ل سعودي ( كضمانات محتجزة لقاء االلتزامات غير القا 4.016:  2015ودي ) ـــــــــسعــ

 

 تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كا تي :  

 

 2016  2015 

 21,213,494  5,517,032 ألجل

 2,055,750  2,557,214 تحت الطلب

 2,458  2,828 ادخار

 149,296  177,779 أخرى  

 23,420,998  8,254,853 اإلجمالي 
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 2016  2015 

 127.259  20.550 مشتقات - دائنة مستحقةعموالت خاصة 

 351.860  164.745 أيداع حالي  –ضمان بيع العقارات 

 503.166  493.353 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 556.523  575.616 مصاريف مستحقة

 959.595  1.289.007 أخرىبنود وزكاة 

 أخرى
1.316.591 

 
1.506.491 

 4.004.894  3.859.862 اإلجمالي

 

 صكوك الو دين السندات   - 16

 2016  2015 

 -  - بسعر عائم )أ( سندات أوروبية متوسطة األجل

 2.011.270  2.018.190 رأس المال المساند )ب( –صكوك غير مضمونة 

 2.011.270  2.018.190 اإلجمالي 

 

مليون دوالر أمريكي  500سنوات بمبلغ  10بعمولة عائمة مدتها  ثانوية، سندات 2006ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  ،أصدر البنك - أ

أسعــــــار عموالت  في االصل مليون دوالر أمريكي. تحمل هذه السندات 850بموجب برنامج السندات األوروبية المتوسطة األجل البالغة 

. هذه السندات غير قابلة للتحويل وغير مضمونة ومسجلة في أساس نقطة 83 زائدا  خاصة حسب أسعار العموالت السائدة بين البنوك في لندن 

 وبناء   ،  2011 وبرأكت 31  من إعتبارا   .من إصدارها سنوات 5سوق لندن ل وراق المالية. يحتف  البنك بحق السداد المبكر لهذه السندات بعد 

 أساس. نقطة 133 زائدا   لندن في البنوك بين السائدة العموالت أسعار حسب العمولة تعديل سعر تم ،الزيادة شرط على

 

وتم  في السوق الثانوي من السندات المصدرةأمريكي مليون دوالر  50تم استرداد ما قيمته ، 2009ديسمبر  31وخالل السنة المنتهية في  

حتى  أصل مبلغ السندات القائمة مع العمولة% لكامل 100، قام البنك بممارسة خيار االسترداد المبكر 2015اكتوبر  31بتاريخ . استبعادها

 تاريخ االسترداد.

 

ل سعودي مدتها عشر سنوات مع احقية  مليار 2.0بقيمة اجمالية قدرها  وغير مضمونة ، اصدر البنك صكوك ثانوية2015أكتوبر  7بتاريخ  - ب

السائدة بين البنوك في  تحسب اسعار العموالتحمل هذه الصكوك عمولة خاصة البنك في استرداد هذه الصكوك بعد مضي خمس سنوات. 

 نقطة أساس. 140 زائدا   المملكة العربية السعودية )سايبور(
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 رأس المال   - 17

ل للسهم الواحد  10، ، بقيمة اسمية قدرها 2016ديسمبر  31في كما مليون سهم  1.000 دفوع بالكاملموال يتكون رأسمال البنك المصرح به

  :ن ملكية رأس مال البنك موزعة على النحو التاليإ (.ل للسهم 10بقيمة اسمية قدرها  مليون سهم 1.000: 2015)

 

 2016  2015 

 %60  %60 مساهمون سعوديون 

 %40  %40 األردن – ش.م.عالعربي  البنك

 

 االحتياطي النظامي   - 18

السنة إلى اإلحتياطي الن امي  ل% من صافي دخ25لبنـــك، تحويل ما ال يقل عن ا وعقد تأسيسيقتضي ن ام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية 

 31دخل السنة المنتهية في  صافي مليون ل سعودي من 714عليه، تم تحويل مبلغ قدره  ياطي رأس المال المدفوع.إلى أن يساوي رصيد هذا اإلحت

 غير قابل للتوزيع. الن امي مليون ل سعودي ( إلى اإلحتياطي الن امي. إن اإلحتياطي 742: 2015)  2016 ديسمبر
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 (  الدعاوى القضائية  أ

دعاوى، لأي مخصصات جوهرية لقاء هذه ا البنك جنبيمقامة ضد البنك. لم روتينية ، كانت هناك دعاوى قضائية 2015و  2016ديسمبر  31ي فكما 

 وذلك بناءا  على نصيحة المستشارين القانونيين التي تشير إلى أنه من غير المتوقع تكبد خسائر جوهرية.

 

 ب ( اإللتزامات الرأسمالية

 ومعدات. مليون ل سعودي( تتعلق بشراء مبان   55: 2015مليون ل سعودي ) 47 االلتزامات الرأسمالية للبنك بلغت ،2016ديسمبر  31في كما 

 

 ج (  التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان 

 لرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها. ان الغرض إ

التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل البنك بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته  –إن خطابات الضمان واالعتمادات المستـندية 
 تحملها القروض والسلف.ي ن التتحمل نفس مخاطر اإلئتما -تجاه األطراف الثالثة 

بموجب خطابات الضمان واالعتمادات المستندية فتقل كثيرا  عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع البنك قيام الطرف الثالث بسحب األموال  يةأما المتطلبات النقد

 بموجب االتفاقية.

التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من البنك نيابة عن العميل والتي تسمح للطرف الثالث بسحب كمبياالت وفق شروط وأحكام  –إن االعتمادات المستندية 
 محددة مضمونة عادة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالبا  ما تحمل مخاطر أقل. 

 ن قبل العمالء. ميتوقع البنك أن يتم تقديم مع م القبوالت قبل سدادها  مثل القبوالت تعهدات البنك لسداد الكمبياالت المسحوبة على العمالء.ت

ق بمخاطر تمثل االلتزامات لمنح اإلئتمان الجزء غير المستخدم من اإلئتمان الممنوح على شكل قروض وسلف و ضمانات واعتمادات مستندية. وفيما يتعل

مل أن يتعرض البنك لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير المستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة اإلئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح اإلئتمان، فمن المحت

أقل كثيرا  من إجمالي االلتزام غير المستخدم ألن مع م االلتزامات لمنح اإلئتمان تتطلب من العمالء  يكونالمحتملة الذي ال يمكن تحديده فورا، يتوقع أن 

من هذه االلتزامات  تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد ن محددة. إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح اإلئتمان الالحفا  على معايير إئتما

 انتهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب.أو يتم إنهاؤها 
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 : الخاصة بالبنكتعهدات واإللتزامات المحتملة لل التعاقدية باالستحقاقاتيما يلي تحليالً ف(    1

 

 إلجماليا سنوات  5كثر من أ تاسنو 5-1 شهر 12-3 أشهر 3الل خ 2016

 3,976,896 - 736,625 886,942 2,353,329 اعتمادات مستندية   

 25,114,398 198,807 5,229,766 14,630,023 5,055,802 خطابات ضمان

 1,619,502 - 379 693,955 925,168 قبوالت

 3,010,172 1,760,623 892,952 250,660 105,937 التزامات مؤكدة لمنح االئتمان 

 101,726 101,726 - - - أخرى

 إلجمالي ا
8,440,236 16,461,580 6,859,722 2,061,156 33,822,694 

      

 
 

 

 إلجماليا سنوات  5كثر من أ تاسنو 5-1 شهر 12-3 أشهر 3الل خ 2015

 4,781,675 - 705,059 1,457,401 2,619,215 اعتمادات مستندية   

 26,656,422 1,270,998 8,643,530 9,490,259 7,251,635 خطابات ضمان

 2,168,914 - 1,756 997,569 1,169,589 قبوالت

 2.427.668 942,852 729,079 755,737 - التزامات مؤكدة لمنح االئتمان 

 111.731 111.731 - - - أخرى

 إلجمالي ا
11,040,439 12.700.966 10,079,424 2.325.581 36.146.410 

      
  

ديسمبر  31لغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤها من جانب البنك في أي وقت، والقائمة كما في ب

 ليون ل سعودي(. م 21.517 :2015مليون ل سعودي ) 18.591 ما مجموعه 2016

 (  فيما يلي تحليالً للتعهدات واإللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى :  2

 

  2016 2015 

    

 شركات
 

28,172,439 30.150.276 

 بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 

4,803,805 5,417,295 

 أخرى
 846,450 578.839 

 اإلجمالي 
 33,822,694 36.146.410 
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 الموجودات المرهونة  د (

فيما يلي تحليال  للموجودات  الحكومية وغير الحكومية. البنوك تشملاألوراق المالية المرهونة بموجب إتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع البنوك األخرى 

   المؤسسات المالية األخرى :هونة كضمانات لدى رالم

 

2015  2016  

لمطلوبات ذات ا

 العالقة

لمطلوبات ذات ا  لموجوداتا 

 العالقة

  لموجوداتا 

        

 ستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة إ 950,000  562,500  2,424,417  1,011,973

 متاحة للبيع 101,728  33,545  -  -

 (14د و  6 ين)إيضاحاإلجمالي  1,051,728  596,045  2,424,417  1,011,973

 

 هـ (  االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية :

 التي أبرمها البنك كمستأجر : يما يلي تحليال  بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء،ف

 

 2016  2015 
 105.909  106,323 سنة أقل من

 252.568  240.256 من سنة إلى خمس سنوات 

 147.271  132.226 سنوات    خمسأكثر من 

 505.748  478.805 اإلجمالي 

 

 صافي دخل العموالت الخاصة   - 20

 2016  2015 

   دخل العموالت الخاصة : 

 متاحة للبيع  -إستثمارات 
112,352 

 
62,356 

 203,567  309,547 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة  -

 
 421,899  265,923 

 12,862  64,440 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 قروض وسلف 
5,251,833 

 4,159,994 

 اإلجمالي 
5,738,172 

 4,438,779 

 

    مصاريف العموالت الخاصة:

 25,812  76,861 المالية األخرىللبنوك والمؤسسات  أرصدة

 532.875  1,451,327 ودائع العمالء 

 35.255  64.499  وصكوكسندات دين 

 593,942  1,592,687 اإلجمالي

 3,844,837  4,145,485 صافي دخل العموالت الخاصة
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   صافي  عموالتالتعاب واألدخل   - 21

 2016  2015 

    : والعموالت دخل األتعاب

 100,776  75,450 تداول األسهم وإدارة الصناديق

 304,081  276,420 تمويل تجاري

 211,564  208,618 بطاقات ائتمان

 951.651  862,305 تسهيالت ائتمانية 

 369.334  361,841 خدمات بنكية أخرى

 1,937,406  1,784,634 اإلجمالي   

    مصاريف األتعاب والعموالت: 

 122,301  134,958 إئتمان بطاقات 

 1,098  572 أتعاب الوساطة والحف 

 346.245  455,162 تسهيالت ائتمانية

 181.838  156,815 خدمات بنكية أخرى 

 651,482  747,507 اإلجمالي 

 1,037,127 دخل األتعاب والعموالت  صافي
 

1,285,924 

 

 المتاجرة  صافي (ئر)خسا/  أرباع – 22

 2016  2015 

 (13,796)  (2,104) دينسندات 

 9,433  11,301 مشتقات 

 (4,363)  9,197 االجمالي

 

 توزيعات األرباع   - 23

 

 2016  2015 

 46.277  48.900 إستثمارات متاحة للبيع 

 

 اإلستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة  صافي   ارباع  - 24

 
 2016  2015 

 24.278  45.484 استثمارات متاحة للبيع منأرباح محققة 

 

   صافيدخل العمليات األخرى  - 25

 
  2016  2014 

 62.133  82.636  دخل إيجارات، صافي 

 (1,695)  (160)  ، صافيممتلكات ومعدات استبعاد من خسائر 

 15.142  16.266  أخرى

 75.580  98.742  اإلجمالي
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  والمخفضاألساسي ربح السهم   - 26

 العائد لمساهميالسنة دخل ذلك بتقسيم صافي و 2015و  2016ديسمبر  31في  تينالمنتهي تينللسن والمخفض األساسيتم إحتساب ربح السهم 

 .للسهم هو نفس ربح السهم األساسي المخفضإن ربح السهم . مليون سهم  1.000البنك على 

 

 األرباع والزكاة وضريبة الدخل  توزيعات إجمالي   - 27

 يشتمل إجمالي توزيعات األرباح على ما يلي:

  2016  2015 

 450,000  450,000  )أ(توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة 

 550,000  450,000  )ب( أرباح مقترح توزيعها

 494,952  577,000  )ج(وبنود آخرى الزكاة 

 1,494,952  1,477,000  اإلجمالي

،  2016 ديسمبر 31المنتهية في  السنةمليون ل سعودي على المساهمين من صافي دخل  450مجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية بمبلغ  أقر أ((
 (.، صافيسعودي ل 0.45: 2015) بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل لكل سهم سعودي ل 0.45بما يعادل  ،.(مليون ل سعودي 450: 2015)

 

تخضع . (مليون ل سعودي 550 :2015) سعوديمليون ل  450 قدرهاتوزيع ارباح نقدية  2016ديسمبر  20مجلس االدارة بتاريخ  أوصى ب((
 لموافقة الجمعية العامة. هذه توزيعات االرباح

 
 الزكاة وبنود آخرى)ج( 

 كما يلي:وتوزيعات األرباح للمساهمين السعوديين وغير السعوديين بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل على التوالي  تدفع
 
 

 الزكاة

 (.ليون ل سعودي م  296: 2015مليون ل سعودي )  345 للسنة نيالسعودي الشرعية المستحقة على المساهمين الزكاةبلغت 
 

 ضريبة الدخل

 ليون ل سعودي(.  م 246: 2015مليون ل سعودي ) 232 ةـدخل السنة الحالي صافي على حصة المساهم غير السعودي من المستحقةضريبة الدخل بلغت 
 

 وضع الربط الزكوي والضريبي 

لغاية وبما في جميع السنوات المالية  عن مبلغ الزكاة والضريبة وسددت لزكاة والدخلل الهيئة العامةإلى  والضريبية اإلقرارات الزكوية المجموعة تقدم
عن مليون ل سعودي  334 إضافية قدرهاوضريبية وبموجبها طالبت الهيئة مطالبات زكوية  2008حتى عام الربوط  واستلمت.   2015 ذلك عام

الزكوية الضريبية وتم تقديم اعتراض إلى لجنة االعتراض  الربوطعلى هذه  بشكل رسمي المجموعة ت. وقد اعترض2008حتى  2005األعوام من 
مليون ل  334الربط من  مبلغ قرارا  بتخفيضالزكوية الضريبية االبتدائية االولى ، إصدرت لجنة االعتراض 2016يونيو  1. وبتاريخ االولى االبتدائية

اللجنة ، تم تقديم استئناف إلى 2016يوليو  27. بتاريخ الهيئةط المعدل من وما زالت المجموعة في انت ار الرب ،مليون ل سعودي 116سعودي إلى 
. وترى اإلدارة أن نتيجة للن ر فيهتحديد تاريخ حتى ا ن  ولم يتمالزكوية الضريبية االبتدائية االولى ضد قرار لجنة االعتراض   االستئنافية الضريبية

 وضع أي مخصص بشأن هذا الموضوع. االستئناف ستكون في صالح المجموعة ولذلك لم يتم

يكون لها لن  للربوطوترى اإلدارة أن النتيجة النهائية  .لزكاة والدخلالهيئة العامة ل من قبل2015حتى  2009لربوط الزكوية للسنوات من ا اجراء تملم ي

   على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. أثر جوهري
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 :من ا تي  الموحدة النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقديةتتكون 

 2016  2015 

 3,105,419  12,316,473 ( 4نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة الن امية ) إيضاح 

 5.575.099  4.030.850 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل تسعين يوما   من تاريخ االقتناء  

 اإلجمالي
16,347,323 

 
8.680.518 

  

 سياسة التعويضات  -29

مبادئ ومعايير مجلس االستقرار المالي، طبق البنك سسياسة التعويضات المبنية على  المتوافقة معباالستناد إلى تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي 
 تنافسية وتحتوي السياسة على حزمةتضع السياسة أهمية قصوى لربط التعويضات بالمخاطر ومن قبل مجلس إدارة البنك.  والتي تم اعتمادهاالمخاطرس، 

 وأثرها على رأسمال البنك. وتوقيتها االرباحاحتماالت تحقيق  السياسة  التأكد من أن التعويضات تراعيتضمن متوازنة للتعويضات الثابتة والمتغيرة. كما 
ممارسات الوتحقيق االستقرار المالي والتعامل الرشيد مع المخاطر الناجمة عن  ضرورة وجودة إدارة مخاطر فعالةكما تركز سياسة التعويضات على 

توازن بين العوامل العامة للصناعة  والتأكد من وجود ،خاطر الجوهرية الحالية والمحتملةبنك في االعتبار كافة أنواع المالتعويضات. يضع الالمتبعة بشأن 
العمل، الوضع المالي، األداء التشغيلي، أوضاع السوق، احتماالت نمو العمل، األحكام اإلدارية المالئمة  طريقةالمصرفية والعوامل الخاصة بالبنك مثل 

 ا.وغيره

اح، األداء على المدى يقوم مجلس اإلدارة بتحديد واعتماد المكافآت استنادا  إلى عدد من العوامل ومنها أداء البنك بالمعايير المطلقة والنسبية، ثبات األرب
وحدات العمل على مستوى البنك، يوضع في  توزيع المكافآت على، عند وبالمقابلللسنوات السابقة، أوضاع السوق وغيرها من العوامل.  المكافآتالطويل، 

داء الحالي االعتبار نوع العمليات المنفذة، مستوى المخاطر، األهمية النسبية ل رباح، محركات العمل المحددة، مخصص الحوافز للسنوات السابقة، األ
 وثبات مستوى أداء الوحدة.  

ومن أجل المساعدة في الرقابة  .السليمة اتئ الحوكمة الفاعلة وممارسات التعويضتقع على عاتق مجلس اإلدارة بشكل مطلق مسؤولية تعزيز مباد
تتكون لجنة الترشيحات والتعويضات من ثالثة  شكل مجلس اإلدارة لجنة للترشيحات والتعويضات. ،واإلشراف على تصميم وتشغيل ن ام التعويضات

مجلس اإلدارة لمراجعة  ومفوضة من قبل. وللجنة الصالحية المطلقة أعضاء المجلس سها عضو مستقل منأويرأعضاء غير تنفيذيين من مجلس اإلدارة 
ة سياسة وممارسات التعويضات في البنك ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس اإلدارة العتمادها، وذلك لضمان كفاية وفعالية السياسة لتلبيوتعديل 

المكافآت بالتنفيذيين في البنك وترفع التوصيات المتعلقة  المدراء مكافآت ومكوناتاجعة مستوى األهداف التي وضعت من أجلها. تقوم اللجنة كذلك بمر
 المخاطر إلى مجلس اإلدارة العتمادها.ب المعدلة

. وقد قام البنك بوضع آلية مراقبة إن عملية الحوكمة تهدف إلى التأكد من تطبيق سياسة التعويضات بثبات في البنك لتحقيق األهداف التي وضعت من اجلها
 . بشكل سليم لسياسةاتتيح التقييم المنت م لخصائص تصميم ممارسات التعويضات وتطبيق 

2016 

  

 فئات الموظفين

 

 عدد الموظفين

 

 ةثابت اتتعويض
نقداً  دفعت ةمتغير تكاليف
 2016 عام في

 

كبار التنفيذيين الذين يتطلب تعيينهم موافقة  -1
 28.565 38.233 19 مؤسسة النقد العربي السعودي

 31.528 92.298 189 مو فون يؤدون مهام تشتمل على مخاطر  -2

 13.128 117.234 422 مو فون يؤدون مهام رقابية -3

 73.348 676.652 3.773 مو فون آخرون -4

 اإلجمالي  
4.403 924.417 146.569 

  115.000  2016خالل عام  ةمستحق ةمتغير اتتعويض 

  244.826   *تكاليف مو فين أخرى 

 
 1.284.243  إجمالي الرواتب وما في حكمها

 

  

 



 شركة مساهمة سعودية -البنك العربي الوطني 

 )تتمة( المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 
  2015و   2016ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

35 

 

 

 

 سياسة التعويضات )تتمة(  -29

2015 

  

 فئات المو فين

 

 عدد المو فين

 

 تعويضات ثابتة
تكاليف متغيرة دفعت نقدا  

 2015في عام 
 

موافقة  كبار التنفيذيين الذين يتطلب تعيينهم -1
 28,182 38,831 19 مؤسسة النقد العربي السعودي

 32,034 91,166 186 مو فون يؤدون مهام تشتمل على مخاطر  -2

 18,629 115,100 438 مو فون يؤدون مهام رقابية -3

 122,073 685,634 4,203 مو فون آخرون -4

 200,918 930,731 4,846 اإلجمالي  

  122,000  2015تعويضات متغيرة مستحقة خالل عام  

  322,740   *تكاليف مو فين أخرى 

 
 1,375,471  إجمالي الرواتب وما في حكمها

 

 ن االخرى.* تكاليف المو فين األخرى تشمل تعويضات نهاية الخدمة والتأمينات االجتماعية والسفر ألغراض العمل والتدريب والتطوير ومزايا المو في

 

     يةالتشغيلقطاعات ال  - 30
 

القطاعات التشغيلية على اساس التقارير الداخلية التي تخص مكونات  بأن يتم تحديد( 8الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) المعياريتطلب 
 الموارد الالزمة لهذه القطاعات ولتقييم أدائها.  من أجل توزيع للبنك الرئيس التنفيذيالتي تتم مراجعتها بشكل منت م من قبل و ،المجموعة

  

 :التاليةرئيسية ال يةالتشغيلقطاعات المن  المجموعةتكون ترية، األغراض إد

 ودائع وتسهيالت ائتمانية ومنتجات استثمارية ل فراد.  : طاع التجزئة ق

   
مالء االعتباريين والمنشآت التجارية عوودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات الكبرى وال وسلف روضق : طاع الشركات ق

 الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى فرع البنك في لندن.

   
 يدير المحف ة التجارية واالستثمارية، التمويل والسيولة، ومخاطر أسعار العمالت والعموالت للبنك. : طاع الخزينة ق

   
قطاع خدمات االستثمار 

 والوساطة

وحف   والمشورةوالتي تشمل التعامل واإلدارة والترتيب  االستثمار وأنشطة إدارة األصولإدارة خدمات  :

 .األوراق المالية

   
تشمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعة والموجودات والمطلوبات الخاصة باإلدارة العامة  : أخـــرى

 واألقسام المساندة األخرى.

 

يناير  1قامت المجموعة بتعديل ن ام التحويل اعتبارا  من  .المجموعةوفقا لن ام التحويل المتبع من قبل  يةقطاعات التشغيلالتقيد المعامالت بين 

. لذلك فإن االسس التي ُبني عليها العتبارات عملية ، ولم يتم تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعيوذلك لتحسين تقارير القطاعات التشغيلية 2016

تمثل  . 2015ديسمبر  31للسنة الحالية ال تتماشى مع االسس المستخدمة في  دخل / )مصاريف( العمليات بين القطاعات التشغيليةتحديد 

  التشغيلية. الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات

 

. إن إجمالي الموجودات والمطلوبات في لندن ولها فرع دولي واحدنشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية،  المجموعةمارس ت

 ككل.  للمجموعة  الموحدة ذا الفرع ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم الماليةهوالتعهدات وااللتزامات المحتملة ونتائج أعمال 
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، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصافي الدخل للسنتين 2015و  2016ديسمبر  31جودات ومطلوبات المجموعة كما في ويما يلي تحليال  بإجمالي مفأ ( 

 المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية: 
 

2016    

 أخــرى اإلجمالي

 قطاع خدمات

 االستثمار

 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة

 

 إجمالي الموجودات 38,646,384 81,688,890 45,777,443 1,720,057 2,175,948 170,008,722

 استثمارات في شركات زميلة - - - - 616,395 616,395

 إجمالي المطلوبات 70,312,127 69,597,993 5,524,959 135,825 513,265 146,084,169

5,854,137 142,594 172,545 (288,908) 3,799,425 2,028,481 

 دخل / )خسارة( العمليات من 

 العمالء الخارجيين

- 166,326 - 1,321,625 (1,790,974) 303,023 

 دخل / )مصاريف( العمليات بين 

 القطاعات التشغيلية

  إجمالي دخل العمليات 2,331,504 2,008,451 1,032,717 172,545 308,920 5,854,137

 ومنه:

  دخل العموالت الخاصة، صافي 1,962,616 1,508,848 484,077 12,827 177,117 4,145,485

 دخل أتعاب وعموالت، صافي  308.366 549.722 9.185 75.354 94.500 1.037.127

 مخصص خسائر انخفاض االئتمان، صافي 364,350 361,786 - - - 726,136

37,645 - - 37,645 - - 

 قيمة في نخفاضاالمخصص خسائر 

 االستثمارات، صافي 

 استهالك وإطفاء 86,663 2,433 2,390 2,427 139,465 233,378

 إجمالي مصاريف العمليات 1,832,069 871,700 141,327 95,921 83,521 3,024,538

 الحصة في أرباح  شركات زميلة، صافي  - - - - 32,278 32,278

(7,976) (7,976) - - - - 

 صافي الدخل العائد لحقوق الملكية 

 غير المسيطرة

 صافي الدخل العائد لمساهمي البنك 499,435 1,136,751 891,390 76,624 249,701 2,853,901
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2015   

 أخــرى اإلجمالي
 قطاع خدمات

 االستثمار

 والوساطة 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة
 

 إجمالي الموجودات 39,172,737 81,990,562 44,489,280 1,703,519 3,065,175 170,421,273

 استثمارات في شركات زميلة - - - - 531,617 531,617

 إجمالي المطلوبات 66,465,039 72,640,878 8,024,993 171,055 487,455 147,789,420

 العمالء الخارجين دخل العمليات من 2,266,234 2,938,150 265,856 140,888 169,998 5,781,126

- 91,658 - 587,360 (703,079) 24,061 

 دخل / )مصاريف( العمليات بين 

 القطاعات التشغيلية

 إجمالي دخل العمليات 2,290,295 2,235,071 853,216 140,888 261,656 5,781,126
 ومنه:

 
 ، صافيالخاصةدخل العموالت  1,726,005 1,729,244 316,209 (22,169) 95,548 3,844,837

 دخل أتعاب وعموالت، صافي 509,314 558,199 12,648 94,800 110,963 1,285,924

 مخصص خسائر انخفاض االئتمان، صافي 204,092 371,412 - - - 575,504

43,455 - - 43,455 - - 

 قيمةفي نخفاض  االمخصص خسائر 

 االستثمارات، صافي 

 استهالك وإطفاء 122,313 2,151 3,508 4,002 67,349 199,323

 إجمالي مصاريف العمليات 1,679,439 882,388 133,557 83,842 82,924 2,862,150

 الحصة في أرباح  شركات زميلة، صافي  - - - - 37,500 37,500

7,941 7,941 - - - - 

 صافي الدخل العائد لحقوق الملكية 

 غير المسيطرة

 صافي الدخل العائد لمساهمي البنك 610,856 1,352,683 719,659 57,046 224,173 2,964,417
 

 فيما يلي تحليال  لمخاطر اإلئتمان الخاصة بالمجموعة لكل قطاع من القطاعات التشغيلية أعاله : ب( 

ما عدا النقدية، الممتلكات والمعدات، العقارات األخرى، والموجودات  قائمة المركز المالي الموحدةتتضمن مخاطر االئتمان القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في 
 . أ( 23في مخاطر االئتمان )إيضاح  المعادل االئتماني لمخاطر التعهدات واإللتزامات المحتملة والمشتقات تم إدراج .األخرى

  

2016 

 قطاع الخزينة  قطاع الشركات   قطاع التجزئة

قطاع خدمات 
االستثمار 
 إلجمالــــيا أخرى والوساطة

المدرجة في قائمة المركز الموجودات 
 162,374,223 520,658 35,601 45,309,172 81,504,301 35,004,491 المالي الموحدة

 16,528,028 168,115 50,863 - 13,686,159 2,622,891 التعهدات وااللتزامات المحتملة 

 874.150 - - 873.751 399 - المشتقات  

       

2015       

في قائمة المركز  الموجودات المدرجة
 161,813,245 1,191,884 23,814 43,986,751 81,497,057 35,113,739 المالي الموحدة

 17,723,159 1,528 373,116 - 14.501.103 2,847,412 التعهدات وااللتزامات المحتملة 

 693,140 - - 692,953 187 - المشتقات  
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. تنشأ عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف ا خر لخسارة ماليةل في ثتتم والتي  مخاطر اإلئتماندير البنك ي
مثل المركز المالي تنتج عن األدوات المالية خارج قائمة  يةاالستثمارية، كما أن هنالك مخاطر إئتمان واألنشطةأنشطة اإلقراض  من أساسيمخاطر االئتمان بشكل 

 .  التزامات القروض

تم  مخاطر اإلئتمان وذلك بمراقبتها، ووضع حدودا  للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقويم مالءة هذه األطراف بصورة مستمرة. إدارةيحاول البنك  
تحديد المخاطر ووضع حدود مالئمة لهذه المخاطر وكذلك كي يتمكن من مراقبة المخاطر ومدى االلتزام بتلك بحيث يتمكن البنك من سياسات إدارة المخاطر  تصميم
إتفاقيات مقاصة رئيسية والدخول في  مراقبة حدود مخاطر اإلئتمان، يقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بأنشطته التجارية وذلك بإبراملة إضاف الحدود.

، كما يقوم البنك أحيانا  باقفال المعامالت أو التنازل عنها لصالح ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في  روف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر
أخفقت األطراف األخرى في ما المحتملة إلستبدال عقود المشتقات إذا  فةالتكل تمثلمخاطر االئتمان الخاصة بالمشتقات  إن .األطراف األخرى لتقليل مخاطر االئتمان

 أنشطةيم ولتق المتبعةيم األطراف األخرى بإستخدام نفس األساليب وتق يتم ،مخاطر االئتمان التي يمكن أن يتحملها البنكمستوى  للتحكم في .الوفاء بالتزاماتها
  اإلقراض.

في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم نفس الخصائص  أنشطتهمعند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة  ينتج التركز في مخاطر اإلئتمان
 التعاقدية عند حدوث تغيرات في ال روف اإلقتصادية أو السياسية أو ال روف األخرى. ماإلقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بإلتزاماته

 ركز في مخاطر اإلئتمان إلى مدى تأثر أداء البنك تجاه التطورات التي قد تطرأ على صناعة ما أو منطقة جغرافية معينة. يشير الت

في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو المفرط التركز  لضمان عدمة اإلقراض  تنويع محف من خالليقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان 
البنك أيضا  للحصول على ضمانات إضافية من الطرف ا خر إذا ما  هرت أي  يسعىكما  ما هو مالئم. أنشطة معينة. كما يقوم البنك أيضا  بأخذ الضمانات، حسب

 قيمة القروض والسلف الممنوحة ل فراد. في مؤشرات تدل على إنخفاض

التي تم  كما تقوم بمراقبة القيمة السوقية للضمانات .قديم ضمانات إضافية وفقا  لإلتفاقية المبرمة ذات الصلةتقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات وتطلب ت
  كفاية مخصص خسائر إنخفاض القيمة.لمدى خالل مراجعتها  الحصول عليها

 المستجدة. األساليب وإتباع أفضل األسواقتغُيرات في منتجات ال لتعكسبمراجعة سياسات وأن مة إدارة المخاطر  بانت اميقوم البنك 

اح ــراف األخرى في اإليضــان تحليل اإلستثمارات حسب األطــتمثل سندات الديون المدرجة في المحف ة اإلستثمارية، بشكل أساسي، مخاطر ديون سيادية. تم تبي
(، بينما تم تبيان المعلومات المتعلقة بالتعهدات واإللتزامات المحتملة 23ــاح )بمخاطر اإلئتمان الخاصة بالمشتقات في اإليضــ ة(. تم تبيان المعلومات المتعلقد - 6)

بالحدود  المتعلقة(، كما تم تبيان المعلومات 30في اإليضاح رقم ) يةالتشغيلقطاعات ال(. تم تبيان الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها 19في اإليضاح )
 (. 38القصوى لمخاطر االئتمان مع أوزان المخاطر النسبية في اإليضاح )

يم كل مقترض وفقا لن ام ودرجات للقروض العاملة وثالث لغير العاملة. يتم تق عشرمن المخاطر، منها  ثالثة عشر درجةيقوم البنك بتصنيف مخاطر اإلئتمان إلى 
تقويم المخاطر بناء على إعتبارات مالية ونوعية منها قوة اإلدارة، خصائص الصناعة، أداء الحساب ونوع الشركة. تصنيف موضوعي مطور داخليا ويتم بموجبه 

ن درجات تصنيف تتم مراجعة الدرجات الممنوحة لمخاطر اإلئتمان دوريا من قبل وحدة مستقلة لمراجعة اإلئتمان. يعتبر اإلئتمان المصنف دون مستوى معين م
قا ل سس ا منخفض القيمة، ويتم تكوين مخصص خاص له وذلك بمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مع القيمة الدفترية وفالمخاطر إئتمان

التسهيالت اإلئتمانية  (. يتم أيضا قياس وإثبات مخصص جماعي إلنخفاض القيمة على مستوى المحف ة لمجموعة من39الواردة في معيار المحاســــبة الدولي رقم )
 المتشابهة والتي لم تحدد منفردة كتسهيالت منخفضة القيمة.
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  مخاطر اإلئتمان )تتمة(      - 31

 :الموحدة قائمة المركز المالي داخل المدرجةموجودات الب المتعلقةأ( مخاطر االئتمان 

 2016  2015 

     :  صافيقروض وسلف

    قروض شخصية 

 419,929  510,532  ائتمانبطاقات 

 26.956.616  25,435,983 قروض ألجل 

 اإلجمالي 

 
25,946,515  27.376.545 

  قروض شركات 

  

 16.813.020  16,632,692 قروض مشتركة 

 4,943,528  4,377,361 جاري مدين 

 66.395.625  68,525,288 قروض ألجل 

 127,107  29,665 أخرى

 88.279.280  89,565,006 اإلجمالي 

    

    االستثمارات  صافي: 

 27,682,745  10,220,459 سندات بعمولة ثابتة

 4,106,238  13,882,722 سندات بعمولة عائمة 

 1,505,316  1,445,218 أخرى 

 33,294,299  25,548,399 اإلجمالي 

    

 148.950.124  141,059,920 اإلجمالي الكلي 

 

 :االئتمانااللتزامات والتعهدات المرتبطة باالئتمان المتعلقة ب ب( مخاطر 

 2016  2015 

 3,010,172 متعلقة باالئتمانقروض والتزامات أخرى ال لمنح التزامات
 

2,427,668 

 30,812,522 ضمانات مالية 
 

33,718,742 

 33,822,694 اإلجمالي 
 

36,146,410 

 

 والسلف:ج( الجودة االئتمانية للقروض 

 2015  2016 البيان

 113,628,989  111,837,364 غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة 

 1,548,152  2,690,289 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة 

 3,240,858  3,701,659 منخفضة القيمة )أي قرض بمخصص خاص(

 118,417,999  118,229,312 إجمالي القروض والسلف 

 (2,762,174)  (2,717,791) مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافي 

 115,655,825  115,511,521 القروض والسلف  صافي 
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  )تتمة(مخاطر اإلئتمان  - 31

 منخفضة القيمة : وغيرمتأخرة السداد  غيرد( قروض وسلف   

 

جاري حساب  2016
 مدين

 قروض شخصية بطاقات إئتمان 
 قروض تجارية 

 اإلجمالي  وأخرى

       التصنيف:

 43,097,203  21.161.564 21,220,438 459,562 255,639 (4-1مخاطر منخفضة )

 67,733,527  61.017.136 2,806,228 - 3.910.163 (8-5مخاطر مقبولة )

 1,006,634  958.405 - - 48,229 (10-9تحت المراقبة )

 اإلجمالي  
4.214.031 459,562 24,026,666 83.137.105  111,837,364 

      
2015 

جاري حساب 
 قروض شخصية بطاقات إئتمان  مدين

 قروض تجارية
 اإلجمالي   وأخرى

       التصنيف:

 48,615,917  25.734.073 22,099,892 374,087 407,865 (4-1مخاطر منخفضة )

 63,736,581  56.037.252 3,361,385 - 4,337,944 (8-5مخاطر مقبولة )

 1,276,491  1.224.706 - - 51,785 (10-9تحت المراقبة )

 113,628,989  82.996.031 25,461,277 374,087 4,797,594 اإلجمالي  

      

قروض  التصنيف شملي ،بالنسبة للتجزئة .على السدادمالية مع قدرة ممتازة إلى عالية  شروط و حتوي على عناصر مخاطروي( 4-1التصنيف )
 .تحويل الراتب أو ضمان عقاراتب مضمونة

، إضافة إلى قروض التجزئة غير المضمنة في للسدادمالية مع قدرة مقبولة إلى جيدة شروط وحتوي على عناصر مخاطر وي( 8-5التصنيف )
 .الفئة المذكورة أعاله

 .الشديد من قبل اإلدارة االنتباهحاليا  ولكنه يحتوي على نقاط ضعف محتملة تتطلب المضمون ( يشمل اإلئتمان 10-9التصنيف )

 

 وغير منخفضة القيمة دهـ( قروض وسلف متأخرة السدا
  

2016  
حساب جاري 

 مدين
 قروض شخصية بطاقات إئتمان 

قروض تجارية 

 اإلجمالي  وأخرى

 1.475.394 350,141 1.092.106 33,147 - يوم  30متأخرة السداد حتى  

 169,122 169,122 - - - يوم ( 60-31)متأخرة السداد 

 337,885 337,885 - - - يوم  (90-61)متأخرة السداد  

 707,888 707,888 - - - يوم( 180-91) متأخرة السداد 

 اإلجمالي  
- 33,147 1.092.106 1,565,036 2.690.289 

      
2015      

      

 1,485,196 232,704 1,218,023 34,469 - يوم  30متأخرة السداد حتى  

 21,437 21,437 - - - يوم  (60-31)متأخرة السداد 

 15,660 15,660 - - - يوم ( 90-61)متأخرة السداد  

 25,859 25,859 - - - يوم (180-91) متأخرة السداد 

 1,548,152 295,660 1,218,023 34,469 - اإلجمالي
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    مخاطر اإلئتمان )تتمة( - 31

 

 ( قروض وسلف منخفضة القيمةو

 2016  2015 

 2,860,044  3,271,252  تجارية وجاري مدينقروض 

 380,814  430.407  شخصية وبطاقات ائتمانقروض 

 3,240,858  3.701.659 اإلجمالي 

 2016ديسمبر  31ل سعودي للسنة المنتهية في  ألف 132.093المنخفضة القيمة  والسلف بلغ دخل العموالت الخاصة على القروض

 .الف ل( 58.551: 2015) 

 والسلف المنخفضة القيمة مصنفة كاالتي: ضإن القرو
 
 2016  2015 

 2,694,973  قروض وسلف عاملة 
 

2,011,275 

 1,229,583  1,006,686 قروض وسلف غير عاملة، صافي 

 3,701,659  3,240,858 

 

 مخاطر االئتمان لالستثمارات (ز

 
من استثمارات  2016

 الدرجة األولى 
دون الدرجة استثمارات 

 األولى
 

 اإلجمالي   غير مصنفة

 - - - - سندات تجارية 

 726 726 - - قيمتها العادلة في قائمة الدخل مدرجة

 9,457,044 1,046,221 - 8,410,823 متاحة للبيع 

 16,090,629 1,571,352 33,906 14,485,371 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

 اإلجمالي 
22,896,194 33,906 2,618,299 25,548,399 

     
2015     

 1,312,480 - - 1,312,480 سندات تجارية 

 8,077 8,077 - - قيمتها العادلة في قائمة الدخل مدرجة

 11,226,490 1,092,716 74,930 10,058,844 متاحة للبيع 

 20,747,252 772,549 33,857 19,940,846 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

 33,294,299 1,873,342 108,787 31,312,170 اإلجمالي 

     

 .تصنيف استاندرد آن بورز حسب (أ أ أ إلى ب ب ب ) درجة التصنيف عادلت مخاطر إئتمان من من الدرجة األولىكون االستثمارات تت

 بشكل رئيس من صناديق استثمارية واستثمارات أسهم.  االستثمارات غير المصنفة تتكون

 

 ( الضماناتع 

 كما يلي:و تعزيزات إئتمانية أخرىيطلب   أو، كضمان المحتف  بهاالضمانات   مصادرةمن خالل  الموجوداتيحصل البنك على  

 بها كضمانة الضمانات المحتفظ عطبي

   2016  2015 

 19.372.008  19.338.266 أسهم مدرجة 

 19.499.177  23.342.303  عقارات

 11.160.672  11.469.168 أخرى 

 50.031.857  54.149.737 اإلجمالي 
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 المطلوبات المالية و مخاطر االئتمان والمالية  الموجوداتتركز مخاطر  - 32

 التركز الجغرافي أ(    

     :التوزيع الجغرافيمخاطر االئتمان الرئيسة للبنك حسب فيما يلي بيان ب 

     

2016 

لمملكة العربية ا

 السعودية

ول مجلس د
التعاون الخليجي 
األخرى ومنطقة 
 وروباأ الشرق األوسط

مريكا أ
 الشمالية

مريكا أ
 الالتينية

نوب شرق ج
 إلجماليا ول أخرىد آسيا

  لموجودات ا
 

     
وأرصدة لدى مؤسسة قدية ن 

         السعودي   النقد العربي

 2,836,913 - - - - 1,941 - 2,834,972 نقد في الصندوق

أرصدة لدى مؤسسة النقد 
 16,667,060 - - - - - - 16,667,060 السعودي  العربي

رصدة لدى البنوك والمؤسسات أ
         األخرى   المالية

 1.034.668 25,965 134.250 - 470,438 190,180 192,421 21,414 حسابات جارية

 2.996.182 - - - - 152,782 507.400 2,336,000 إيداعات أسواق المال

         استثمارات، صافي 
قيمتها العادلة في  مدرجة

 726 - - - - 726 - - قائمة الدخل

 9,457,044 - - - 5,421,097 113,596 1,026,915 2,895,436 متاحة للبيع 

مقتناة اسثتمارات أخرى 
 16,090,629 - - - - - 318,693 15,771,936 بالتكلفة المطفأة 

القيمة العادلة االيجابية 
         للمشتقات

 433,492 - - - - 310,090 17,512 105,890 مقتناة ألغراض المتاجرة 

مقتناة لتغطية مخاطر 
 26,278 - - - - 25,549 - 729 القيمة العادلة 

          ، صافيقروض وسلف

 4.346.964 426 - - - 66,702 - 4.279.836 جاري مدينحساب 

 510,532 - - - - - - 510,532 بطاقات ائتمان

 25,435,983 - - - - 140 - 25,435,843 قروض شخصية 

 85.218.042 133,688 - - - 1,619,310 627,303 82.837.741 واخرىقروض تجارية 

 710,595 - - - - - - 710,595 أخرى موجودات

 165,765,108 160,079 134,250 - 5,891,535 2,481,016 2,690,244 154,407,984 إلجمالي ا
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 )تتمة(تركز مخاطر الموجودات المالية و مخاطر االئتمان والمطلوبات المالية  - 32

 )تتمة(أ( التركز الجغرافي    

 

2016 

لمملكة العربية ا

 السعودية

ول مجلس د
التعاون الخليجي 
األخرى ومنطقة 
 وروباأ الشرق األوسط

مريكا أ
 الشمالية

مريكا أ
 الالتينية

نوب شرق ج
 إلجماليا ول أخرىد آسيا

         لمطلوباتا

رصدة للبنوك والمؤسسات أ
         المالية األخرى 

 297,249 20 323 - 493 4,129 287,296 4,988 حسابات جارية 

 3,561,622 - - - - 87,966 846,589 2,627,067 أسواق المال ودائع 

         ودائع العمالء 

 65,092,740 40,399 186 - - 25,705 64,209 64,962,241 تحت الطلب 

 93,124 - - - - - - 93,124 إدخار 

 65,003,835 78,176 - - 453 95,043 8,579 64,821,584 ألجل 

 5,717,758 - - - - - - 5,717,758 أخرى 

         القيمة العادلة السلبية للمشتقات

 385,712 - - - - 259,403 12,791 113,518 مقتناة ألغراض المتاجرة 
مقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 العادلة 
2,013 25,433 26,631 - - - - 54,077 

         مطلوبات آخرى 

 3,859,862 164 - - 2,774 3,472 14 3,853,438 ودائنونمصاريف مستحقة 

 2,018,190 - - - - - - 2,018,190 سندات دين وصكوك

 146,084,169 118,759 509 - 3,720 502,349 1,244,911 144,213,921 جمالي اإل

         

         التعهدات وااللتزامات المحتملة

 3,976,896 - 703,225 3,199 146,125 986,373 458,108 1,679,866 اعتمادات مستندية

 25,114,398 6,836 1,894,599 - 204,691 2,262,174 1,071,897 19,674,201 خطابات ضمان

 1,619,502 1,002 760,678 1,605 131,272 365,816 115,680 243,449 قبوالت 
التزامات مؤكدة لمنح 

 3,010,172 - - - - - - 3,010,172 االئتمان

 101,726 - - - - - - 101,726 أخرى 

         
الحد األقصى لمخاطر االئتمان 

         )تظهر بمبالغ المعادل االئتماني(

         مشتقات

 803.886 574 - - 43.994 287.049 44.817 427.452 مقتناة ألغراض المتاجرة 
مقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 70.264 - - - 49.617 20.647 - - العادلة 

         محتملة تعهدات والتزامات

 795.380 - 140,645 640 29,225 197,275 91,622 335,973 اعتمادات مستندية

 12.557.200 3,418 947,300 - 102,346 1,131,087 535,949 9,837,100 خطابات ضمان

 1.619.501 1,002 760,678 1,605 131,272 365,816 115,680 243,448 قبوالت 

التزامات مؤكدة لمنح 
 1,505,085 - - - - - - 1,505,085 االئتمان

 50,862 - - - - - - 50,862 أخرى 
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 )تتمة(والمطلوبات المالية المالية ومخاطر االئتمان تركز مخاطر الموجودات  -32

 )تتمة(التركز الجغرافي   ( أ

  

2015 

لمملكة العربية ا

 السعودية

ول مجلس د
 التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة 
 وروباأ الشرق األوسط

مريكا أ
 الشمالية

مريكا أ
 الالتينية

نوب شرق ج
 إلجماليا ول أخرىد آسيا

  لموجودات ا
 

     
قدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد ن 

         السعودي   العربي

 3,105,277 - - - - 2,110 - 3,103,167 نقد في الصندوق

أرصدة لدى مؤسسة النقد 
 7,323,014 - - - - - - 7,323,014 السعودي  العربي

رصدة لدى البنوك والمؤسسات أ
         األخرى   المالية

 1.866.393 326 186,082 - 1,019,210 344,536 304,398 11,841 حسابات جارية

 3,708,706 - - - 375,003 802,453 843,750 1,687,500 إيداعات أسواق المال

         استثمارات، صافي 

 1.312.480 - - - 1.312.480 - - - متاجرة السندات 

قيمتها العادلة في  مدرجة
 8,077 - - - - 8,077 - - قائمة الدخل

 11,226,490 - 106,592 - 6,449,940 721,812 1,090,413 2,857,733 متاحة للبيع 

مقتناة استثمارات اخرى 
 20,747,252 - - - - - 318,426 20,428,826 بالتكلفة المطفأة 

         القيمة العادلة االيجابية للمشتقات

 279.998 34 - - 48 73.076 7.290 199.550 مقتناة ألغراض المتاجرة 

مخاطر القيمة  لتغطيةمقتناة 
 10.160 - - - 9.609 14 - 537 العادلة 

         ، صافيقروض وسلف

 4,921,437 731 - - - 56,474 - 4,864,232 جاري مدينحساب 

 419,929 - - - - - - 419,929 بطاقات ائتمان

 26.956.616 42,956 - - - 206 - 26.913.454 قروض شخصية 

 83.357.843 - - - - 146,281 3,433,149 79.778.413 واخرىقروض تجارية 

 864.805 - - - - - - 864.805 أخرى موجودات

 166.108.477 44,047 292,674 - 9,166,290 2,155,039 5,997,426 148.453.001 إلجمالي ا

  



 شركة مساهمة سعودية -البنك العربي الوطني 

 )تتمة( المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 
  2015و   2016ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

45 

 

  

 تركز مخاطر الموجودات المالية و مخاطر االئتمان والمطلوبات المالية )تتمة( - 32

 أ( التركز الجغرافي )تتمة(   

 

2015 

لمملكة العربية ا

 السعودية

ول مجلس د
التعاون الخليجي 
األخرى ومنطقة 
 وروباأ الشرق األوسط

مريكا أ
 الشمالية

مريكا أ
 الالتينية

نوب شرق ج
 إلجماليا ول أخرىد آسيا

         لمطلوباتا
 رصدة للبنوك والمؤسساتأ
         المالية األخرى  

 185,339 42 4,469 - 514 6,687 170,629 2.998 حسابات جارية 

 5,487,774 - - - - - 1,508,884 3,978,890 أسواق المال  ودائع

         ودائع العمالء 

 66,264,114 10,550 342 - - 128,472 84,659 66,040,091 تحت الطلب 

 107,820 - - - - - - 107,820 إدخار 

 63,902,499 109 - - 513 408,483 9,069 63,484,325 ألجل 

 5,486,761 - - - - - - 5,486,761 أخرى 

         القيمة العادلة السلبية للمشتقات

 229,661 3 - - 2,938 113,703 30,254 82,763 مقتناة ألغراض المتاجرة 
مقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 العادلة 
1,875 - 33,898 73,515 - - - 109,288 

         مطلوبات آخرى 
 4,004,894 - - - 9,827 - - 3,995,067 ودائنونمصاريف مستحقة 

 2,011,270 - - - - - - 2,011,270 سندات دين وصكوك

 147,789,420 10,704 4,811 - 87,307 691,243 1,803,495 145,191,860 اإلجمالي 
         
         المحتملة تزاماتتعهدات واالال

 4,781,675 - 1,017,815 6,498 454,509 971,557 383,263 1,948,033 اعتمادات مستندية

 26,656,422 8,093 2,115,801 - 211,220 2,400,902 858,022 21,062,384 خطابات ضمان

 2,168,914 - 779,341 5,993 234,754 311,136 138,697 698,993 قبوالت 

 2.427.668 - - - - - - 2.427.668 التزامات مؤكدة لمنح االئتمان

 111.731 - - - - - - 111.731 أخرى 

         
الحد األقصى لمخاطر االئتمان )ت هر 

         بمبالغ المعادل االئتماني(

         مشتقات

 626.920 934 - - 13.904 135.938 13.744 462.400 مقتناة ألغراض المتاجرة 
مقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 66.220 - - - 58.081 8.139 - - العادلة 

         محتملة  تعهدات والتزامات

 956,336 - 203,563 1,300 90,902 194,311 76,653 389,607 اعتمادات مستندية

 13,328,212 4,047 1,057,901 - 105,610 1,200,451 429,011 10,531,192 خطابات ضمان

 2,168,913 - 779,341 5,993 234,754 311,136 138,697 698,992 قبوالت 

 896,583 896,583 - - - - - - التزامات مؤكدة لمنح االئتمان

 373,115 - - - - - - 373,115 أخرى 
 

تحويل  معاملإلى معادل مخاطر القروض بإستخدام  الموحدة المركز الماليإن مبالغ المعادل االئتماني تعكس المبالغ الناتجة عن تحويل المطلوبات خارج قائمة 
 تحويل االئتمان هو تحديد مخاطر االئتمان المحتملة المرتبطة بتنفيذ اإللتزامات. معاملاالئتمان المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. الغرض من 
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 اإلئتمان: انخفاضخسائر  ب (  فيما يلي التوزيع الجغرافي للقروض والسلف غير العاملة ومخصص

 

 

  مخصص  خسائر انخفاض اإلئتمان  وسلف غير عاملة  صافيقروض  

 حساب 2016

 جاري مدين

بطاقات 
 ائتمان 

قروض 
 شخصية 

قروض تجارية  
 وأخرى

حساب  
 جاري مدين

بطاقات 
 ائتمان 

قروض 
 شخصية 

قروض تجارية 
  واخرى

المملكة العربية 
 السعودية

39,246 11,765 114,731 840.944  30.397 5,737 89,636 2.592.021  

           

 
 

  مخصص  خسائر انخفاض اإلئتمان  قروض وسلف غير عاملة، صافي 

 حساب 2015
 جاري مدين

بطاقات 
 ائتمان 

قروض 
 شخصية 

قروض تجارية 
 واخرى

حساب  
 جاري مدين

بطاقات 
 ائتمان 

قروض 
 شخصية 

 قروض تجارية
   واخرى

اململكة العربية 
 السعودية

- 6,220 89,343 1.134.020  - 2,222 89,904 2,670,048  

           
  

 مخاطر السوق -33

لُتغيرات التي تحدث في السوق مثل تغُيرات ل نتيجةمخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ل دوات المالية  

  .مصرفيةتجارية أو  محف ةك. يصنف البنك مخاطر السوق األسهمأسعار العمالت األجنبية أو أسعار  ،تالعموالأسعار 

  

 المحفظة التجارية –أ( مخاطر السوق   

وريا  بتطبيق وضع مجلس اإلدارة حدودا  لمستويات المخاطر المقبولة إلدارة المحف ة التجارية. وإلدارة مخاطر السوق للمحف ة التجارية، يقوم البنك د 

 المؤشراتن للخسائر االقتصادية المحتملة بناء  على مجموعة ميم مراكز مخاطر السوق ولوضع تقديرات وتقبهدف القيمة المعرضة للمخاطر  طريقة

  السوق.  روفتغُيرات المتعلقة ب االفتراضات و

وعلى مدى فترة زمنية  وبموجب طريقة القيمة المعرضة للمخاطر، يتم تقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحف ة عند مستوى معين من الثقة 

يم التغُيرات المحتملة في القيمة السوقية للمحف ة التجارية بناء  على البيانات التاريخية. يتم تصميم ولتق لقيمة المعرضة للمخاطرا طريقةمحددة. يستخدم البنك 

لمخاطر لالقيمة المعرضة  طريقةاستخدام  في قصورالسوق العادية، لذلك فهنالك   روقعادة  لقياس مخاطر السوق في لمخاطر لالقيمة المعرضة  طريقة

 إحصائي. على شكل بيانالحركات المستقبلية تكون أسعار السوق كما أنها تفترض بأن  على التغيرات فيوتاريخية  إرتباطمعدالت ألنها مبنية على 

من الخسائر التي ال يتوقع تجاوزها  % 99 قدره ثقةمستوى  باستخدام ةموضوععبارة عن تقديرات  ،البنك  يتبعهاالتي لمخاطر القيمة المعرضة لإن طريقة  

% على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ القيمة المعرضة 99في حالة ثبات ال روف السائدة بالسوق لمدة يوم واحد. إن إستخدام نسبة 

 .مرة واحدة كل مائة يومأكثر من   -في المتوسط  -للمخاطر يجب أن ال تحدث 

. وقد المحددة الثقةخارج نطاق فترة لكنها ال تشتمل على أي خسائر قد تحدث و عمل مايوم  نهايةالمحف ة عند مخاطر  عرضة للمخاطرالمالقيمة تمثل  

مؤشرات ذات معنى  تعطيهذه الحسابات ال و إن ، خصوصا  القيمة المعرضة للمخاطرعن النتائج التي ُبنيت على حسابات  الفعلية تختلف النتائج التجارية

 .غير االعتياديةوالخسائر التي يمكن أن تتحقق في  ل  روف السوق  األرباحعن 

شمل ي الذي القصورني عليها الن ام تتضمن بعض بُ بالرغم من أن القيمة المعرضة للمخاطر تعتبر أداة هامة لقياس مخاطر السوق، إال أن اإلفتراضات التي 

 ما يلي:

في مع م الحاالت ، ولكن  واقعيا   إفتراضا   ذلككز خالل فترة يوم واحد، ويعتبر اتغطية أو بيع المر بأن يتمليوم واحد اإلبقاء على الثقة تفترض فترة  (1

 يتسم فيها السوق بانعدام حاد للسيولة لفترة طويلة.قد ال ينطبق على الحاالت التي 
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 )تتمة( المحفظة التجارية –أ( مخاطر السوق   

فهنالك إحتمال بنسبة  وحتى لو تم استخدام هذا المستوى من الثقة، .النسبةالخسائر التي قد تحدث خارج هذه ال يعكس % 99بنسبة  إن مستوى الثقة (2

 % بأن تتجاوز الخسائر القيمة المعرضة للمخاطر.1

 لتالي ال تعكس المخاطر التي قد تتعرض لها المراكز خالل يوم التداول.، وباعمل مانهاية يوم  فيتحتسب القيمة المعرضة للمخاطر  (3

ل يعتمد قياس القيمة المعرضة للمخاطر على مركز البنك وتذبذب أسعار السوق، وقد تنخفض القيمة المعرضة للمخاطر بالنسبة للمراكز التي ت  (4

 .وبالعكسبدون تغيير إذا ما انخفض تذبذب األسعار 

وكذلك إلى  غير المتغيرة خرىاألمراكز الالقيمة المعرضة للمخاطر يتم تجاوزه من خالل إضافة حدود القيمة المعرضة للمخاطر إلى  طريقةإن قصور 

إضافة لذلك، يقوم البنك  .تجاريةحدود أثار التقلبات األخرى، وذلك يشمل الحدود الموضوعة لمواجهة مخاطر التركزات المحتملة في إطار كل محف ة 

التي تحدث ال روف غير العادية التي قد تحدث، ويتم رفع تقارير منت مة عن الخسائر المحتملة  للوقوف علىاء اختبارات تحمل للمحف ة التجارية باجر

 اختبارات التحمل إلى لجنة الموجودات والمطلوبات للمراجعة. خالل
 

 :السعودية بماليين الرياالت 2015و  2016ديسمبر  31المنتهيتين في للبنك للسنتين  القيمة المعرضة للمخاطرفيما يلي البيانات الخاصة ب

   2016  2015 

 منخفض عالي  المتوسط نهاية السنة  منخفض عالي  المتوسط نهاية السنة  

 0.1725 11.2663 0.9537 0.2559  0.1404 4.0411 0.4779 0.1591  مخاطر أسعار العمولة الخاصة 

 0.4035 3.0902 0.9713 1.5496  0.1073 3.6196 0.8333 1.1778  مخاطر تحويل العمالت 

 (**) (**) (0.4356) (0.2437)  (*)* (*)* (0.2593) (0.1450) أثر التنوع )*( 

إجمالي القيمة المعرضة 
 0.2651 4.1613 1.0519 1.1920 للمخاطر )قياس يوم واحد(

 

1.5618 1.4894 11.2509 0.4508 

 

 .لقة بمختلف أنواع مخاطر السوق بسبب أن تسوية المخاطر تنتج عن أثر تنوع المحف ةعالقيمة المعرضة للمخاطر عن القيمة المعرضة للمخاطر المتيقل إجمالي  )*(

 ثر التنوع ألن األثر العالي والمنخفض قد يحدث في أيام مختلفة ألنواع مختلفة من المخاطر.أ فائدة من احتسابال يوجد (  **)
 

 أو المحفظة المصرفية لمحفظة غير التجارية ا -مخاطر السوق ب(   

 األسهم.و االجنبية العمالت وتحويل تالعموالأسعار  تغيراتالمصرفية من  المحف ةتنشأ مخاطر السوق للمحف ة غير التجارية أو  

 تالعموال( مخاطر أسعار 1  

على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ل دوات المالية. وضع مجلس اإلدارة  تالعموال ارأسع تغُيراتمن إحتمال أن تؤثر  تالعموالتنشأ مخاطر أسعار  
 الفجواتالمراكز ضمن حدود  لضمان بقاءلفترات محددة. يقوم البنك بمراقبة المراكز يوميا  مستخدما  إستراتيجيات تغطية المخاطر  تالعموالأسعار  لتقلباتحدودا  
 .المقررة

حقوق أو   قائمة الدخل الموحدة، على ثابتة األخرى العناصر مع بقاء، العموالت الخاصةفي أسعار  مدى تأثير التغيرات المحتملة المعقولة ةول التالياوضح الجدت 
الموجودات  وذلك على اساس العامخالل الخاصة  العموالتعلى صافي دخل  تالعموالالتغُيرات المفترضة في أسعار  أثر فيالدخل  األثر علىتمثل ي. الملكية
 تم إحتساب األثر علىأدوات تغطية المخاطر.   أثر، بما في ذلك 2016ديسمبر  31بسعر عائم كما في  لغير أغراض المتاجرة ةالمطلوبات المالية المقتناوالمالية 
 2015و  2016ديسمبر  31تغطية المخاطر ذات الصلة كما في أثربما في ذلك  بعمولة ثابتةالمالية المتاحة للبيع  الموجوداتيم وبإعادة تق وذلك الملكيةحقوق 

، تتم  الموجودات أو المقايضاتإستحقاق  تاريخ حسب الملكيةحقوق  آثار التقلبات علىتم تحليل ي. أسعار العموالتالتغُيرات المفترضة في  أثر والناتجة عن
 بماليين الرياالت السعودية. ويتم اإلفصاح عن ا ثار المتعلقة بهاحسب العمالت  المصرفية المحف ة مخاطر وتحليل مراقبة

  

  2016                      

 العملة
 الزيادة في

 األساسنقاط 
 لدخاألثر على 
 الخاصة العموالت

 
 اإلجمالي الملكيةحقوق  على األثر

أشهر  6   
 أو أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  1-5
 أو أقل 

 5من  أكثر
 سنوات

 

 (0.35) (0.16) (0.10) (0.05) (0.04) 35.96 10+ ل سعودي 

 (5.50) 0.01 (5.06) (0.27) (0.18) 3.00 10+ دوالر أمريكي

 (0.02) - (0.02) - - 0.68 10+ أخرى 
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 المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية )تتمة( -ب( مخاطر السوق 

 )تتمة(( مخاطر أسعار العموالت 1

2016 

                 

 العملة
 النقص في

 األساس  طنقا
دخل  على األثر

 الخاصة تالعموال
 

 الملكيةحقوق  على األثر
  

 اإلجمالي

أشهر  6   
 أو أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  1-5
 أو أقل 

 5أكثر من 
 سنوات

 

 0.35 0.16 0.10 0.05 0.04 (35.96) 10- ل سعودي 

 5.50 (0.01) 5.06 0.27 0.18 (3.00) 10- دوالر أمريكي

 0.02 - 0.02 - - (0.68) 10- أخرى 
 

  

  2015                      

 العملة
الزيادة في 
 نقاط األساس

 لاألثر على دخ
 العموالت الخاصة

 
 اإلجمالي األثر على حقوق الملكية

أشهر أو  6   
 أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  1-5
 أو أقل 

 5أكثر من 
 سنوات

 

 (0,69) (0,16) (0.51) (0.02) - 38.82 10+ ل سعودي 

 (6.73) - (6.00) (0.68) (0.05) (7.05) 10+ دوالر أمريكي

 (0.08) - (0.04) (0.04) - 0.15 10+ أخرى 
 

   2015                 

 العملة
النقص في 

 األساس  طنقا
األثر على دخل 

 الخاصة تالعموال
 

 األثر على حقوق الملكية
  
 اإلجمالي

أشهر  6   
 أو أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  1-5
 أو أقل 

 5أكثر من 
 سنوات

 

 0,69 0,16 0.51 0.02 - (38.82) 10- ل سعودي 

 6.73 - 6.00 0.68 0.05 7.05 10- دوالر أمريكي

 0.08 - 0.04 0.04 - (0.15) 10- أخرى 
 

 

  الموحدة المركز الماليمخاطر أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة 

 . النقدية وتدفقاتهالمالي  مركزهمخاطر آثار التقلبات في أسعار العموالت في السوق على  يدير البنك

المسجلة  المجموعةكما يشتمل الجدول على موجودات ومطلوبات  .المجموعةتعرض لها تالتي  لمخاطر أسعار العموالت يشتمل الجدول أدناه على ملخص
لمخاطر أسعار العموالت نتيجة لعدم  المجموعةتعرض تتاريخ االستحقاق، أيهما يحدث أوال . و أ التعاقدية بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تاريخ تجديد األسعار

في فترة محددة.  أو سيتم تجديد أسعارها تستحقالتي  المحتملة والمشتقات والتعهدات وااللتزاماتات التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوب
 واريخ تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتيجيات إدارة المخاطر.ت بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تقوم المجموعة
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 مخاطر السوق )تتمة( -33

 المحفظة غير التجارية أو المحفظة المصرفية )تتمة( -ب( مخاطر السوق 

 )تتمة(( مخاطر أسعار العموالت 1
 

 إلجمالي ا ير مرتبطة بعمولة غ سنوات 5كثر من أ سنوات  5-1 شهر  12-3 أشــهر 3ــــالل خ 2016

       لموجودات ا
لنقد العربي اقدية وأرصدة لدى مؤسسة ن

 19,503,973 10,035,565 - - - 9,468,408 السعودي 

رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أ
 4,030,850 1.034.668 - - - 2.996.182 األخرى 

 459,770 - - - - 459,770 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 

       استثمارات، صافي 

 726 726 - - - - قيمتها العادلة في قائمة الدخل مدرجة

 9,457,044 1,440,763 17,910 5,517,034 1,610,560 870,777 متاحة للبيع 

 16,090,629 13,169 1,933,094 1,085,985 699,025 12,359,356 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة 

       روض وسلف، صافي ق

 4,346,964 - - - - 4,346,964 جاري مدين 

 510,532 - - - - 510,532 بطاقات ائتمان

 25,435,983 - 1,248,970 17,148,343 5,145,850 1,892,820 قروض شخصية 

 85,218,042 - 457,667 6,090,114 26,929,039 51,741,222 قروض تجارية 

 616,395 616,395 - - - - استثمارات في شركات زميلة 

 136,634 136,634 - - - - قارات أخرى ع

 1,651,363 1,651,363 - - - - استثمارات عقارية، صافي

 1,839,222 1,839,222 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي 

 710,595 710,595 - - - - وجودات أخرى م

 170,008,722 17.479.100 3,657,641 29,841,476 34,384,474 84.646.031 لي الموجودات  اجمإ

       

       لمطلوبات وحقوق الملكية  ا

 3,858,871 297,249 - - 225,344 3,336,278 رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أ

 439,789 - - - - 439,789 مشتقات بالقيمة العادلة السلبية 

 135,907,457 67.692.223 - 163.499 16.315.764 51.735.971 دائع العمالء و

 طلوبات أخرى م
- - - - 3,859,862 3,859,862 

  وصكوكسندات دين 
- 2,018,190 - - - 2,018,190 

 23,924,553 23,924,553 - - - - قوق الملكية ح

 170,008,722 95.773.887 - 163,499 18,559,298 55.512.038 جمالي المطلوبات وحقوق الملكية إ

ئمة المركز المالي الفجوة للبنود داخل قا
 (78.294.787) 3,657,641 29,677,977 15,825,176 29.133.993 الموحدة 

 
لفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي ا

  - (878,223) (6,091,068) 3,038,622 3,930,669 الموحدة

جمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار إ
  (78.294.787) 2,779,418 23,586,909 18,863,798 33.064.662 العموالت

إجمالي الفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر 
  - 78.294.787 75.515.369 51.928.460 33.064.662 أسعار العموالت 
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 مخاطر السوق )تتمة(  - 33

 )تتمة( أو المحفظة المصرفيةالمحفظة غير التجارية  -ب( مخاطر السوق   

 )تتمة( تال( مخاطر أسعار العمو1

 )تتمة( الموحدة مخاطر أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي 

 إلجمالي ا ير مرتبطة بعمولة غ سنوات 5كثر من أ سنوات  5-1 شهر  12-3 أشــهر 3ــــالل خ 2015

       لموجودات ا
لنقد العربي اقدية وأرصدة لدى مؤسسة ن

 10,428,291 10,428,291 - - - - السعودي 

رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أ
 5,575,099 1,866,317 - - - 3,708,782 األخرى 

 290,158 - - - - 290,158 مشتقات بالقيمة العادلة االيجابية

       استثمارات، صافي 
 1,312,480 1,312,480 - - - - متاجرة السندات 

 8,077 8,077 - - - - في قائمة الدخلمدرجة قيمتها العادلة 

 11,226,490 1.496.389 - 7.663.758 725.131 1.341.212 متاحة للبيع 

 20,747,252 16,083 2,040,453 1,004,457 1,653,517 16,032,742 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة 

       روض وسلف، صافي ق

 4,921,437 - - - - 4,921,437 جاري مدين 

 419,929 - - - - 419,929 بطاقات ائتمان

 26,956,616 - 1,087,947 18,274,440 5,586,061 2,008,168 قروض شخصية 

 83,357,843 - 106,166 6,156,734 25,082,091 52,012,852  تجاريةروض ق

 531,617 531,617 - - - - استثمارات في شركات زميلة 

 159,893 159,893 - - - - قارات أخرى ع

 1,675,866 1,675,866 - - - - استثمارات عقارية، صافي

 1,945,420 1,945,420 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي 

 864,805 864,805 - - - - وجودات أخرى م

 170,421,273 20,305,238 3,234,566 33,099,389 33,046,800 80,735,280 لي الموجودات  اجمإ

       

       لمطلوبات وحقوق الملكية  ا

 5,673,113 185,339 - - - 5,487,774 رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أ

 338,949 - - - - 338.949  مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 135,761,194 69,238,335 - 48,300 14,776,447 51,698,112 دائع العمالء و

 4,004,894 4,004,894 - - - - طلوبات أخرى م

 2,011,270 - - - 2,011,270 - سندات دين وصكوك 

 22,631,853 22,631,853 - - - - قوق الملكية ح

 170,421,273 96.060.421 - 48,300 16,787,717 57.524.835 جمالي المطلوبات وحقوق الملكية إ

ئمة المركز المالي الفجوة للبنود داخل قا
  (75,755,183) 3,234,566 33,051,089 16,259,083 23,210,445 الموحدة 

لفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي ا
  - (562,464) (9,680,261) 7,200,401 3,042,324 الموحدة

جمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار إ
  (75,755,183) 2,672,102 23,370,828 23,459,484 26,252,769 العموالت

إجمالي الفجوة التراكمية الخاضعة لمخاطر 
  - 75,755,183 73,083,081 49,712,253 26,252,769 أسعار العموالت 

 لقيمة اإلسمية ل دوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت.اصافي  ةالموحد المركز الماليمثل الفجوة للبنود خارج قائمة ت

ذه األداة. هلقيمة الحالية لالفعلي ) العائد الفعلي ( ل داة المالية هو السعر الذي تحسب بموجبه القيمة الدفترية ل داة المالية، وذلك عند استخدامه في حساب ا ن سعر العمولةإ
 لي ل داة بعمولة عائمة أو األداة المسجلة بالقيمة العادلة.إن هذا السعر يعتبر السعر التاريخي ل داة المالية بعمولة ثابتة المسجلة بالتكلفة المطفأة، وسعر السوق الحا
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 مخاطر السوق )تتمة( - 33 

 )تتمة( أو المحفظة المصرفيةالمحفظة غير التجارية  -ب( مخاطر السوق   

 

 ( مخاطر العمالت2

التي تنشأ في يتم تحويل مخاطر العمالت  .العمالت األجنبيةمخاطر العمالت هي المخاطر الناتجة عن تغُير قيمة األدوات المالية بسبب تغيرات أسعار  
لمخاطر كل عملة مختلفة وتتم إدارة تلك المخاطر كجزء من المحف ة التجارية. يضع مجلس اإلدارة حدودا   ،الى المحف ة التجارية المحف ة المصرفية

 وتتم مراقبتها يوميا . ،وذلك يشمل المراكز ووقف الخسائر وحدود القيمة المعرضة للمخاطر
 

 المقتناةفيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدية  2016ديسمبر  31يوضح الجدول التالي العمالت التي يتعرض البنك بشأنها لمخاطر جوهرية كما في  
 بقاءالعمالت مقابل الل السعودي مع  في أسعارالتغيرات المحتملة المعقولة  إثر التحليليحتسب ووالتدفقات النقدية المتوقعة.  لغير اغراض المتاجرة

الخاضعة  لموجودات والمطلوبات النقدية المقتناة لغير أغراض المتاجرةلالقيمة العادلة  تغُير )بسبب  الموحدة قائمة الدخلعلى ثابتة العناصر األخرى 
)بسبب تغُير القيمة العادلة لمقايضات العمالت المستخدمة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية(. يشير األثر  الملكيةحقوق  ىاألثر علوكذلك  (ألسعار العمالت

  الموحدة قائمة الدخلاإلنخفاض المحتمل في  صافي ، بينما يشير األثر السلبي إلى الملكيةأو حقوق  قائمة الدخل الموحدةاإليجابي إلى الزيادة المحتملة في 
 .الملكيةأو حقوق 

  

 2016  2015 

 مخاطر العمالت 

نسبة التغير في أسعار 

 األثر على صافي الدخل  العمالت )%(

نسبة التغير في  

  األثر على صافي الدخل أسعار العمالت )%(

 (66.995) 5+  21.076 5+ دوالر أمريكي 

 -5 (21.076)  -5 66.995 

 (0.006) 3+  (0.184) 3+ يورو 

 -3 0.184  -3 0.006 

 0.002 3+  (0.121) 3+ جنيه استرليني

 -3 0.121  -3 (0.002) 

 

 العمالت( مراكز 3

وضع حدود لمستوى بالنقدية. يقوم مجلس اإلدارة  يدير البنك مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة بالسوق على مركزه المالي وتدفقاته  
المخاطر الجوهرية الخاصة  بصافي إجمالي لمراكز العمالت، ليال  وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميا . فيما يلي تحليال  المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل 

 بالبنك كما في نهاية السنة بشأن العمالت األجنبية التالية: 

  

 2016  2015 

 ()مدين مركز دائن  مركز دائن )مدين( 

) دوالر أمريكي   
1
 
1
9
2
.
2
7
9
) 

421,513  (1,339,910) 

3 يورو   
8
0 

(6,132)  (200) 

1 جنيه إسترليني 
5
4 

(4,026)  76 

     

 ( مخاطر أسعار األسهم4

لتغُيرات لفي محف ة االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة نتيجة  ل سهمتشير مخاطر أسعار األسهم إلى مخاطر إنخفاض القيمة العادلة   
 في مستويات مؤشر األسهم وقيمة كل سهم على حده. المحتملة المعقولة

 
مع بقاء العناصر األخرى للبيع نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مؤشر األسهم  األسهم المتاحةفيما يلي بيان باألثر على استثمارات البنك في  

 :ثابتة

 2016  2015 

 

 

 مؤشرات السوق

 

 مؤشرفي تغُيرات نسبة ال

 األسهم )%(

 

الرياالت آالف ب األثر

 السعودية

  

 مؤشرفي تغُيرات نسبة ال

 األسهم )%(

 

لرياالت آالف اب األثر

 السعودية

      

 58,816 +5  63,328 5+ تداول 

 -5 (63,328)  -5 (58,816) 
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 مخاطر السيولة         -34

مستوى  تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة البنك على تلبية متطلبات التمويل الخاصة به. تحدث مخاطر السيولة عند وجود اضطراب في السوق أو انخفاض
الموجودات بعد ويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل، وإدارة مفي بعض مصادر الت فجائي انخفاضاإلئتمان مما يؤدي إلى 

 . للتداولاألخذ بعين االعتبار توفر السيولة، والحفا  على رصيد كاف  للنقدية وشبه النقدية واألوراق المالية القابلة 

: 2015) %7البنك لدى مؤسسة النقد بوديعة ن امية تعادل  يحتف مراقبه البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي،  لن ام وطبقا  
% 20سيولة ال يقل عن  باحتياطيمن إجمالي ودائع االدخار والودائع ألجل. كما يحتف  البنك   %(4: 2015) %4و ودائع تحت الطلب المن إجمالي  %(7

ال تزيد عن  فترةلها إلى نقد خالل التي يمكن تحوي تأو الموجودا الحكومية السعوديةالتنمية  تأو سنداهذا االحتياطي من النقد  ويتكون.  ودائعهمن التزامات 
  ثالثين يوما .

إضافية وذلك من خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل سندات التنمية الحكومية  أمولكما يمكن للبنك الحصول على 
 % من القيمة اإلسمية للسندات المحتف  بها.75السعودية لغــــاية 

 حسب الفترة المتبقية لإلستحقاقات التعاقدية المخصومةغير تحليل المطلوبات المالية  (1

. وحيث إن العموالت المتعاقد عليها غير المخصومة التزامات السدادللمطلوبات المالية بناء  على يشتمل الجدول أدناه على ملخص باالستحقاقـات التعاقدية 
ال تتطابق مع قائمة المركز المالي الموحدة. وقد تم تحديد االستحقاقات  المبالغ اإلجماليةفإن  ،مضمنة في الجدول حتى تاريخ االستحقاقالمدفوعة الخاصة 

 ليعلى أساس الفترة المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة حتى تاريـخ االستحقـاق وال تأخذ بعين االعتبار تاريخ االستحقاق الفع التعاقدية للمطلوبات
التدفقات النقدية على يؤثر الدفع فيه، كما إن الجدول ال  المجموعةالعمالء بالتسديد في التاريخ المبكر المطلوب من  يطالب أن المجموعةوقع تتاللمتوقع. وا

 حسبما ت هره الوقائع التاريخية لالحتفا  بالودائع من قبل البنك. المتوقعة 

 
 

2016 
 

 سنوات  5-1 شهر  12-3 أشــهر 3ــــالل خ

 5كثر من أ

 سنوات

دون تاريخ ب

 إلجماليا إستحقاق محدد 

        المالية المطلوبات

 3.864.952 297.249 - - 252,965 3.314.738  رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أ

 136.817.566 67.694.875 - 167,273 21.668.726 47.286.692  دائع العمالء و

        أدوات مالية مشتقة

 1,287,914 - 125,088 860,541 262,050 40,235  ذمم دائنة متعاقد عليها    

 (1,259,454) - (136,867) (860,234) (232,065) (30,288)  ذمم مدينة متعاقد عليها    

 2,849,370 - 2,428,193 345,743 64,164 11,270   وصكوكسندات دين 

 143.560.348 67.992.124 2,416,414 513,323 22.015.840 50.622.647  جمالي المطلوبات الماليةإ

 

2015 
 

 سنوات  5-1 شهر  12-3 أشــهر 3ــــالل خ

 5كثر من أ

 سنوات

دون تاريخ ب

 إلجماليا إستحقاق محدد 

        المطلوبات المالية

 5,674,248 185,339 - - 250,561 5,238,348  رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أ

 136,420,346 69,257,035 - 104,756 15,885,271 51,173,284  دائع العمالء و

        أدوات مالية مشتقة

 1,048,364 - 45,419 667,241 286,942 48,762  ذمم دائنة متعاقد عليها    

 (929,841) - (44,821) (635,378) (225,792) (23,850)  ذمم مدينة متعاقد عليها    

 2,478,312 - 2,239,287 191,194 36,561 11,270  سندات دين وصكوك 

 144,691,429 69,442,374 2,239,885 327,813 16,233,543 56,447,814  جمالي المطلوبات الماليةإ

 البنكب الخاصةتحليل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية  (2

أعاله بخصوص ( 1)تحليل بالموجودات والمطلوبات وذلك حسب التواريخ التي يتوقع استردادها أو سدادها فيها. أن ر االيضاح يشتمل الجدول أدناه على 
 المطلوبات المالية غير المخصومة المتعاقد عليها الخاصة بالبنك.

لسيولة ل تحملك . كما تتم مراقبة موقف السيولة اليومي ويتم إجراء إختبار مـن توفر السيولة الكافية لدى البن كدتقوم اإلدارة بمراقبة االستحقاقات التعاقدية للتأ
تتم مراجعة سياسات وإجراءات السيولة من قبل لجنة الموجودات  .االعتيادية وغير االعتياديةباستخدام سيناريوهات متعددة تغطي كال  من  روف السوق 

ته التابعة وفرعه بالخارج، كما يقدم تقرير موجز إلى لجنة اوالمطلوبات وتخضع لموافقتها. يتم إصدار تقارير يومية بشأن موقف السيولة لدى البنك وشرك
 يحية المتخذة.  الموجودات والمطلوبات يشتمل على االستثناءات واإلجراءات التصح
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 مخاطر السيولة )تتمة(   - 34

 )تتمة( تحليل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية الخاصة بالبنك( 2

 

2016 
 

  سنوات 5كثر من أ سنوات  5-1 شهر  12-3 أشــهر 3ــــالل خ

دون تاريخ ب

 إلجماليا إستحقاق محدد 

        لموجودات ا

ة النقد سقدية وأرصدة لدى مؤسن
 العربي السعودي 

 9,468,408 - - - 10,035,565 19,503,973 

رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أ
 األخرى 

 2.996.182 - - - 1.034.668 4,030,850 

 459,770 - 240.165 78.081 69.572 71.952  مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 

        استثمارات، صافي 

قيمتها العادلة في قائمة  مدرجة
 الدخل

 
- - - - 726 726 

 9,457,044 1,440,763 460,388 5,822,760 1,065,532 667,601  متاحة للبيع 

استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة 

 المطفأة

 35,673 1,225,972 1,817,953 12,997,862 13,169 16,090,629 

        روض وسلف،  صافي ق

 4,346,964 - - - - 4,346,964  جاري مدين 

 510,532 - - - - 510,532  بطاقات ائتمان

 25,435,983 - 1,248,970 17,148,343 5,145,850 1,892,820  قروض شخصية 

 85,218,042 - 7,871,900 18,521,556 18,897,080 39,927,506  وأخرى  قروض تجارية

 616,395 616,395 - - - -  استثمارات في شركات زميلة 

 136,634 136,634 - - - -  قارات أخرى ع

 1,651,363 1,651,363 - - - -  استثمارات عقارية، صافي

 1,839,222 1,839,222 - - - -  ممتلكات ومعدات،  صافي 

 710,595 710,595 - - - -  وجودات أخرى م

  الي الموجودات  مجإ
59.917.638 26,404,006 43,388,693 22,819,285 17,482,560 170,008,722 

        

          الملكيةلمطلوبات وحقوق ا

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى 

 3,336,278 225,344 - - 297,249 3,858,871 

 439,789 - 240,321 83,353 53,866 62,249  مشتقات بالقيمة العادلة السلبية 

 135,907,457 67.692.223 - 163.499 16.315.764 51.735.971  ودائع العمالء 

 3,859,862 3,859,862 - - - -  طلوبات أخرى م

 2,018,190 - 2,000,000 - 18,190 -   وصكوك سندات دين

 23,924,553 23,924,553 - - - -  قوق الملكية ح

 170,008,722 95.773.887 2,240,321 246,852 16,613,164 55.134.498  جمالي المطلوبات وحقوق الملكية إ
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 مخاطر السيولة )تتمة(   - 34

  البنك )تتمة(  ب الخاصةتحليل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية  (2
2015 

 

  سنوات 5كثر من أ سنوات  5-1 شهر  12-3 أشــهر 3ــــالل خ

دون تاريخ ب

 إلجماليا إستحقاق محدد 

        لموجودات ا

ة النقد العربي سوأرصدة لدى مؤسقدية ن
 السعودي 

 - - - - 10,428,291 10,428,291 

 5,575,099 1,865,317 - - - 3,709,782  رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى أ

 290,158 - 4,943 102,951 22,147 160,117  مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 
        استثمارات، صافي 

 1,312,480 1,312,480 - - - -  متاجرةالسندات 
 قيمتها العادلة في قائمة الدخل مدرجة

 - - - - 8,077 8,077 
 متاحة للبيع 

 234,786 936,491 8,138,686 420,138 1,496,389 11,226,490 

 20,747,252 16,084 3,447,310 2,590,262 1,232,299 13,461,297  استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

        روض وسلف،  صافيق
 4,921,437 - - - - 4,921,437  جاري مدين 
 419,929 - - - - 419,929  بطاقات ائتمان

 26,956,616 - 1,087,947 18,274,440 5,586,061 2,008,168  قروض شخصية 

 83,357,843 - 6,251,704 18,436,203 18,188,736 40,481,200  وأخرى قروض تجارية

 531,617 531,617 - - - -  استثمارات في شركات زميلة 
 159,893 159,893 - - - -  قارات أخرى ع

 1,675,866 1,675,866 - - - -  استثمارات عقارية، صافي
 1,945,420 1,945,420 - - - -  ممتلكات ومعدات،  صافي 

 864,805 864,805 - - - -  وجودات أخرى م
 الي الموجودات  مجإ

 65،396,716 25,965,734 47,542,542 11,212,042 20,304,239 170,421,273 

        
        لمطلوبات وحقوق الملكية  ا

 5,673,113 185,339 - - - 5,487,774  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 338,949 - 27,517 151,114 32,698 127,620  مشتقات بالقيمة العادلة السلبية 

 135,761,194 69,238,335 - 195,039 14,629,708 51,698,112  ودائع العمالء 

 4,004,894 4,004,894 - - - -  طلوبات أخرى م

 2,011,270 - 2,011,270 - - -  سندات دين وصكوك 

 22,631,853 22,631,853 - - - -  قوق الملكية ح

 170,421,273 96.060.421 2.038.787 346.153 14.662.406 57.313.506  جمالي المطلوبات وحقوق الملكية إ
 

 المالية للموجودات والمطلوبات القيمة العادلة  -35
 

 .في معاملة عادية بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس ما السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوباتإن القيمة العادلة هي 
 يتم تحديد قياس القيمة العادلة بافتراض أن عملية بيع األصل أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:

 في السوق الرئيس للموجودات والمطلوبات، أو -
 .في السوق األكثر منفعة لتلك الموجودات والمطلوبات في حالة غياب السوق الرئيس -

 
 .الموحدة إن القيمة العادلة ل دوات المالية داخل قائمة المركز المالي، ال تختلف جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية

 
 تحديد القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة 

 
 واإلفصاح عنها:يستخدم البنك المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة ل دوات المالية 

 
 لنفس األداة ) بدون تعديل( ةنشطال المالية سواقاألالمستوى األول: األسعار المتداولة في 

 
خالتها دباستخدام طرق تسعير أخرى يتم تحديد كافة ممماثلة أو  لموجودات ومطلوبات ةنشطال المالية سوقاالالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في 

 السوق القابلة للمالح ة. اتبيانالهامة على أساس 
 طرق تسعير ال يتم تحديد اي من مدخالتها الهامة على أساس بيانات السوق القابلة للمالح ة.المستوى الثالث: 
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 )تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -35
 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة  -أ
قيمة العادلة يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستويات التسلسل الهرمي لل

التي لم يتم قياسها بالقيمة  المالية والمطلوبات المالية  للموجوداتل دوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، وال تشمل معلومات القيمة العادلة 
 . معقولةالعادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة 

 
 الموجودات المالية 

 القيمة العادلة   

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية 

      2016ديسمبر  31

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة 

 - - - - - سندات المتاجرة 

 726 - 726 - 726 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

 9,457,044 24,215 1,458,727 7,974,102 9,457,044 استثمارات مالية متاحة للبيع 

 459,770 - 459,770 - 459,770 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 

      موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 4,030,850 - - - 4,030,850 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة 

 15,902,332 - 15.378.858 523.474 16,090,629 استثمارات أخرى مقتناة التكلفة المطفأة

 116,570,946 - 116.570.946 - 115,511,521 قروض وسلف
 
 الموجودات المالية  

 القيمة العادلة   

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية 

      2015ديسمبر  31

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة 

 1,312,480 - - 1,312,480 1,312,480 سندات المتاجرة

 8,077 - 8,077 - 8,077 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

 11,226,490 85,794 1,653,824 9,486,872 11,226,490 استثمارات متاحة للبيع 

 290,158 - 290,158 - 290,158 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 

      موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 5,575,099 - - - 5,575,099 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 20,658,874 - 20.080.187 578.687 20,747,252 استثمارات أخرى مقتناة التكلفة المطفأة

 117,035,320 - 117.035.320 - 115,655,825 قروض وسلف
 
 المالية المطلوبات  

 القيمة العادلة   

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الدفتريةالقيمة  

      2016ديسمبر  31

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة 

 439,789 - 439,789 - 439,789  السلبيةمشتقات بالقيمة العادلة 

      موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 3,858,871 - - - 3,858,871 للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  أرصدة
 135.907.457 - - - 135,907,457 ودائع العمالء

 1.906.366 - 1.906.366 - 2,018,190 صكوك
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 )تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -35

 )تتمة(القيمة الدفترية والقيمة العادلة  -أ

 

 

 )تتمة( المطلوبات المالية

 
 القيمة العادلة   

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية 

      2015ديسمبر  31

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة 

 338,949 - 338,949 - 338,949  السلبيةمشتقات بالقيمة العادلة 

      موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 5,673,113 - - - 5,673,113 للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 135,761,194 - - - 135,761,194 ودائع العمالء

 1,806,566 - 1.806.566 - 2,011,270 صكوك
 

 

 قياس القيمة العادلة -ب

 القابلة للمالحظةطرق التقييم والمدخالت الهامة غير  .1

، إضافة إلى المدخالت 2015و  2016 ديسمبر 31يوضح الجدول التالي طرق التقيـيم المستخدمة في قياس المستوى الثاني والثالث للقيمة العادلة كما في  
 الهامة غير القابلة للمالح ة التي تم استخدامها: 

المدخالت الهامدة غيدر القابلدة  التقييم  طريقة النوع  
 للمالحظة

العالقة بين المدخالت الهامة 
القابلة  المتداخلة غير

للمالحظة وقياس القيمة 
 العادلة

الموجودات المالية المدرجة قيمتها 
 العادلة في قائمة الدخل 

دفترية يتم تحديد القيمة العادلة بناء على آخر قيمة 
 العائدة لمالكي الوحداتموجودات لل

 ال ينطبق ال شيء 

االستثمارات المتاحة للبيع 
المصنفة في المستوى الثاني 

وتشمل السندات العادية التي ال 
 يوجد لها سعر متداول في السوق 

يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام التدفقات النقدية 
المخصومة التي تستخدم مدخالت بيانات السوق القابلة 

 ال ينطبق ال شيء  للمالح ة لمنحنيات العائد وهوامش االئتمان.

االستثمارات المتاحة للبيع 
المصنفة في المستوى الثالث 

 وتشمل صناديق األسهم الخاصة  

دفترية تم قيمة تحدد القيمة العادلة بناء  على آخر 
 لمالكيلصافي الموجودات العائد  التصريح عنها

 الوحدات.
 ال ينطبق ال شيء 

عقود الصرف األجنبي ا جلة 
 أسعار العموالتومقايضات 

تحدد القيمة العادلة على أساس األسعار السائدة في 
السوق، ويتم تداول العقود المشابهة في السوق النشط، 
 وتعكس األسعار العمليات الفعلية في األدوات المشابهة.

 ال ينطبق ال شيء 

تحدد القيمة العادلة إما على أساس األسعار المتداولة في   سندات دين للشركات
السوق عند توفرها أو وفق مدخالت السوق ذات الصلة 
القابلة للمالح ة مثل هوامش االئتمان، منحنيات األسعار 

   بقيمة صفر ... إلخ.

تضاف عشرة نقاط أساس إلى 
هوامش االئتمان ألي نموذج 
نقص محتمل أو أي  روف 

 سوق غير عادية. 

هامش عاليا  كلما الكلما كان 
العكس كان التقييم منخفضا  و

 صحيح

 . التحويل بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 2

 . 2015و  2016 ديسمبر 31في  السنتين المنتهيتينالعادلة خالل فترة  ال يوجد تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة

 



 شركة مساهمة سعودية -البنك العربي الوطني 

 )تتمة( المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 
  2015و   2016ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

57 

 

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( -35

 العادلة )تتمة(ب. قياس القيمة 

 المستوى الثالث للقيمة العادلة .3

 تسوية المستوى الثالث للقيمة العادلة  

 االستثمارات المالية المصنفة كمتاحة للبيع:  

 يوضح الجدول التالي التسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية للمستوى الثالث للقيمة العادلة.
 
 

 2016  2015 

 89,593  85,794  السنةالرصيد في بداية 

 10,850  (6,693) المكاسب في الدخل الشامل ا خر / )الخسائر(  إجمالي

 (14,649)  (54,886) التسويات 

 85.794  24,215 الرصيد في نهاية السنة 
 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة     - 36

العادية، مع أطراف ذات عالقة. وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن المعامالت مع األطراف ذات العالقة قد تمت يتعامل البنك، خالل دورة أعماله 
ف األخرى. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في ن ام مراقبة البنوك ابنفس شروط التعامل مع األطر

 ي السعودي.والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العرب
     

 كاآلتي : الموحدة القوائم المالية في ديسمبر والمدرجة  31في  مع االطراف ذات العالقة كانت األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت ( أ

 2016  2015 

    المنتسبة وشركاته الشريك الرئيس غير السعودي

 220,977  46,399 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 364,500  586,370 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 3.180.000  2,873,693 وأخرى محتملة ال وااللتزاماتتعهدات ال

    
 موظفي اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم: أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

  

 6.339.241 قروض وسلف 
 

5.965.966 

 12.348.027  11.663.653 العمالءودائع 

 1.753.057  1,472,272 واخرىمحتملة ال وااللتزاماتتعهدات ال

 689  681 شراء معدات 

    صناديق البنك االستثمارية 

 296,721  194,701   استثمارات

 562.012  537.564 ودائع العمالء 

    شركات زميلة

 2.389.413  2.426.038 قروض وسلف

 49.843  94.682 ودائع العمالء 

 47,032  45,639 التزامات وتعهدات محتملة

 10,000  10,000 صكوك محلية
  

 لبنك.المصدر لمال ال% من رأس 5يقصد بكبار المساهمين ا خرين )بإستثناء المساهم غير السعودي( أولئك الذين يمتلكون أكثر من نسبة 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  )تتمة( - 36

 
 :الموحدة القوائم الماليةفيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في  (ب
 

 2016  2015 

 219.712  332.808 دخل عموالت خاصة 

 (74.270)  (164.081) مصاريف عموالت خاصة 

 87,332  62,305 دخل أتعاب وعموالت

 10,120  - معدات تأجيردخل 

 (4,949)  (5,866) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 (9,866)  (8,383) مصاريف متفرقة

 (56.524)  (3,109) التأمين عقود
  

 ج( فيما يلي تحليال بإجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:
 

 2016  2015 

 57.052  52.958 مزايا قصيرة األجل )رواتب وبدالت(

التأمينات ومزايا ما بعد التعيين )تعويضات نهاية الخدمة 
 6.713  6.307 اإلجتماعية( 

  
 

 
توجيه اللتخطيط ولولية ؤتنفيذي، الذين لديهم السلطة والمسالدارة اإليقصد بكبار مو في اإلدارة أولئك األشخاص، بما فيهم عضو مجلس 

 واإلشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

 حقوق االقلية غير المسيطرة في الشركات التابعة 37

  .التي بها حقوق جوهرية ل قلية غير مسيطرة للبنك التابعة اتلمعلومات ذات الصلة بالشركملخصا  ل يوضح الجدول التالي 

  

 2015  2016 الملخصة قائمة المركز المالي

 1,675,866  1,651,363 استثمارات عقارية 

 29.402  23.580 موجودات أخرى 

 765,836  801.423 مطلوبات 

 939,432  873,520 صافي الموجودات 

 700,159  651,034 غير المسيطرة  القيمة الدفترية لحقوق الملكية

    ملخص قائمة الدخل 

 101,888  108,631 إجمالي دخل العمليات 

 (10,568)  10,087 )الخسارة(/ صافي الدخل 

    الملخصةقائمة التدفقات النقدية 

 138,368  (40,589) من االنشطة التسغيلية  )المستخدم في( / صافي الدخل

 (992,673)  (684) صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية 

 864,000  40,500 التمويلية  صافي النقد من االنشطة

 9,695  (773) الزيادة في النقدية وشبه النقدية / )النقص( صافي 

 

  



 شركة مساهمة سعودية -البنك العربي الوطني 

 )تتمة( المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 
  2015و   2016ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

59 

 

 

 كفاية رأس المال     - 38

بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والحفا  على  تتمثل أهداف المجموعة في إدارة رأس المال في اإللتزام
خالل السنة، قامت المجموعة  مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ اإلستمرارية وكذلك الحفا  على رأسمال أساسي قوي.

 بااللتزام بكافة متطلبات رأس المال الن امية المطلوبة.

ستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم قياس إة رأسمالها وذلك بيلمجموعة بمراقبة مدى كفاتقوم ا 
وااللتزامات والمبالغ  الموحدة مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي

 مخاطرها النسبية. ارستخدام األرصدة المرجحة إل هإاإلسمية للمشتقات ب

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع اطار عمل وارشادات بخصوص تطبيق هيكلة رأس المال طبقا لما نصت عليه توصيات لجنة 
( واجمالي 1تم إ هار الموجودات المرجحة المخاطر الموحدة طبقا للركن ) ،. عليه2013يناير  1والتي سرى مفعولها اعتبارا من  3بازل 

      س المال والنسب ذات العالقة على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وكما يلي:أر
 

2016  2015 

 142,486,825  142,002,565 الموجودات المرجحة المخاطر  –مخاطر االئتمان 

 12,021,912  12,892,057 المرجحة المخاطرالموجودات  -مخاطر العمليات 

 1,971,389  933,982 الموجودات المرجحة المخاطر -مخاطر السوق 

 156,480,126  155,828,604 الموجودات المرجحة المخاطر -( 1إجمالي الركن )

 21,343,997  22,785,361 رأس المال األساسي 

 2,840,238  2,881,451 رأس المال المساند 

 24,184,235  25,666,812 إجمالي رأس المال االساسي ورأس المال المساند

    نسبة كفاية رأس المال

 %14.62 نسبة كفاية رأس المال األساسي 
 

13.64% 

 %16.47 نسبة كفاية رأس المال األساسي + رأس المال المساند
 

15.46% 
  

 هذه السنة إلى مساهمة أرباح السنة الحالية في ذلك. لالزيادة في رأس المال الن امي عزى ت 

مال  تقوم المجموعة بالحفا  على إدارة قاعدة رأس المال بشكل نشط وذلك لتغطية المخاطر المالزمة ل عمال. يتم مراقبة كفاية رأس 

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن  ، من بينها القواعد والنسب الموضوعة من قبل لجنة بازل والمتبعةتستخدام إجراءآإالمجموعة ب

 اإلشراف البنكي.

 

  خدمات إدارة االستثمار  - 39

 5.821إدارة بعض الصناديق اإلستثمارية. يبلغ إجمالي موجودات هذه الصناديق  علىمل ت، تشاخدمات استثمارية لعمالئه تقدم المجموعة

 مليون ل سعودي(.  3.570 :2015مليون ل سعودي )

البوابة إي.إن.بي.آي.  ، باستثناء توحيد القوائم المالية لصندوقالموحدةالقوائم المالية هذه ال يتم توحيد القوائم المالية لهذه الصناديق في 

جوهري  بشكلن المجموعة إما ال تعتبرها جوهرية أو أن المجموعة ال تتعرض أل وذلك ،2015ديسمبر  31االقتصادية اعتبارا  من 

ضمن غير الموحدة في هذه الصناديق  المجموعةتدرج حصة  إلعتبارها شركة تابعة. فإنها غير مؤهلةالعائدات وبالتالي  للتغييرات في

 اإلستثمارات المتاحة للبيع، كما تدرج األتعاب المكتسبة لقاء إدارة تلك الصناديق ضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

وبالتالي ال تدرج في  بالمجموعةعليها، ال تعتبر موجودات خاصة  ةنأو مؤتم ةوصي ا، بصفتهالمجموعةكأمانات لدى إن الموجودات المودعة 
 .الموحدة القوائم المالية

 

 التغييرات المتوقعة في إطار عمل التقارير المالية الدولية  - 40

  

يبدأ سريانها بعد فيما يخص السنوات المالية للبنوك التي تبدأ في أو بعد  رأت المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعايير التالية والتي صدرت ولم

 ويقوم البنك حاليا  بتقييم تأثيرها. 2017يناير  1

 
 



 شركة مساهمة سعودية -البنك العربي الوطني 
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60 

 

 

 (تتمة)التغييرات المتوقعة في إطار عمل التقارير المالية الدولية   - 40

على المعايير الدولية للتقارير المالية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  والتعديالتلتقارير المالية الجديدة للمعايير الدولية لفيما يلي ملخص 

 :2017يناير  1

 

يبدأ التطبيق للسنوات   ملخص المتطلبات   المعيار او التعديل 

 المالية التي تبدأ في أو بعد

  2018يناير  1  االدوات المالية   9لتقارير المالية رقم لالدولي  المعيار

  2017يناير  1  إيرادات العقود المبرمة مع العمالء   15لتقارير المالية رقم لالدولي  المعيار

  2017يناير  1  المبادرة باالفصاح  7رقم  معيار المحاسبة الدوليتعديالت على 

المؤجلة  الضريبيةموجودات الإثبات   12رقم  معيار المحاسبة الدوليتعديالت على 

 غير المحققة بشأن الخسائر

  2017يناير  1 

تصنيف وقياس عمليات الدفع   2لتقارير المالية رقم لالدولي  المعيارتعديالت على 

 المحسوبة على أساس االسهم

  2018يناير  1 

  2019يناير  1  التأجير   16لتقارير المالية رقم لالدولي  المعيار
 

من  39وسوف يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  2018يناير  1اعتبارا من  9بالتقارير المالية رقم  الدولي الخاص ياريبدأ سريان المع

وضع نماذج باستخدام الخبراء الداخليين والخارجيين. سوف تقوم المجموعة بإثبات الخسائر بناء  على خسائر االئتمان المتوقعة مع خالل 

. بما فيها المهام والمسؤليات التفصيلية السياسات والضوابط وتطبيقإطار العمل  وضعيتم س ، كما يةاالخذ بعين االعتبار للمعلومات المستقبل

طها الجارية الخاصة بهيكل رأس المال الن امي، وسوف طعلى خ الجديدتقوم المجموعة بتقييم كيفية تأثير نموذج خسائر االئتمان المتوقعة 

   ييم.يتم توفير تفاصيل إضافية بعد اكتمال التق

 أرقام المقارنة  - 41

 بالسنواتتم إعادة تصنيف دخل العموالت الخاصة المستحقة ومصاريف العموالت الخاصة المستحقة المتعلقة ( 1)الحالية،  السنةخالل 

( 2)الحالية.  للسنةالسابقة إلى الموجودات والمطلوبات المالية ذات الصلة في قائمة المركز المالي الموحدة لكي تتماشى مع عرض الحسابات 

مخصص خسائر انخفاض  من دخل العمليات األخرى )صافي( إلى السابقة بالسنةاالستردادت من خسائر االئتمان المتعلقة تم إعادة تصنيف 

  .الحالية للسنةالحسابات االئتمان )صافي( في قائمة الدخل الموحدة كي تتماشى مع عرض 

 على القوائم المالية الموحدة:  هذه نيفإعادة التص بأثر عملياتفيما يلي بيان 

 
 

 كما ورد سابقا  
 

 إعادة التصنيف 
 المبلغ المصرح عنه بعد  

 إعادة التصنيف 
       2015ديسمبر  31

      الموجودات 

 5.575.099  79  5.575.020 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 33,294,299  55,124  33,239,175 استثمارات، صافي 

 115,655,825  511,503  115,144,322 قروض وسلف، صافي  

 864,805  (566,706)  1,431,511 موجودات أخرى 

 155,390,028  -  155,390,028 

      
      المطلوبات

 5,673,113  230  5,672,883 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 135,761,194  74,655  135,686,539 ودائع العمالء 

 4,004,894  (86,155)  4,091,049 مطلوبات أخرى 

 2,011,270  11,270  2,000,000 سندات دين وصكوك 

 147,450,471  -  147,450,471 

  
 

  



 شركة مساهمة سعودية -البنك العربي الوطني 

 )تتمة( المالية الموحدةإيضاحات حول القوائم 
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61 

 

 

 أرقام المقارنة )تتمة(  - 41

 

 على القوائم المالية الموحدة:  هذه إعادة التصنيف ألثر عملياتفيما يلي بيان 

 
 كما ورد سابقا  

 
 إعادة التصنيف 

 المبلغ المصرح عنه بعد  

 إعادة التصنيف 
       2015ديسمبر  31
      

 75.580  (81.403)  156.983  ، صافيدخل العمليات األخرى

 (575.504)  81.403  (656.907)  ، صافيمخصص خسائر انخفاض االئتمان

 (499.924)  -  (499.924) 
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 .(2017 فبراير 21الموافق )هـ 1438 جمادى األولى 2من مجلس اإلدارة بتاريخ  الموحدة اعتمدت القوائم المالية
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