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 عـــام      .3
 

جمااد   52بتااري    13بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ،شركة مساهمة سعودية ،)"البنك"(لالستثمارتأسس البنك السعودي 

( فااي المملكااة العربيااة السااعوديةل يعمااو البنااك بموجااب السااجو التجاااري رقاام 3391يونيااو  51الموافاا  هاا) ) 3131 ينالثااا

 84  وعاددها  فروعا   شابكة  خاالو  ( من3399مارس  31المواف  ه) ) 3139األوو   ربيع 52بتاري   3131133291

 ان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:( في المملكة العربية السعوديةل إن عنوفرعاً  84:  5135فرعاً )
  

 البنك السعودي لالستثمار    
 المركز الرئيسي    
  1211ص ب    
  33843الرياض    
 المملكة العربية السعودية    

 

تتمثااو دهااداب البنااك فااي تةااديم كافااة دنااوار الخاادماي المااارفيةل كمااا يةاادم البنااك ديتاااً لعمالئاا  منتجاااي و خاادماي مااارفية 

فةة مع الشريعة االسالمية )قائمة علا  مبادد تجناب الدائادا( والتاي ياتم اعتمادهاا والشاراب عليةاا بواساعة هيئاة شارعية متوا

 مستةلة تم تأسيسةا من قبو البنكل 
 

 (:يشار إليةم جميعاً ب) "المجموعة"تشمو الةوائم المالية الموحدا الةوائم المالية للبنك وشركات  التابعة التالية )
 

، وهي شركة ذاي مسؤولية محدودا مسجلة في االستثمار كابيتاو - كة االستثمار لألورا  المالية والوساعة""شر  ( د

ه) )المواف  3854رجب  4اادر بتاري   3131512332المملكة العربية السعودية بموجب السجو التجاري رقم 

 % من قبو البنكل311( وهي مملوكة بنسبة 5119يوليو  55
 

)دمكو(، وهي شركة ذاي مسؤولية محدودا مسجلة في  -ي إن بي باريبا لدارا األاوو المحدودا"ب "شركة اائب  ( ب

ه) 3854ذوالةعدا  8اادر بتاري   3131581135المملكة العربية السعودية بموجب السجو التجاري رقم 

المتبةية شركاء  %82% من قبو البنك، بينما يمتلك حاة 22( وهي مملوكة  بنسبة 5119نوفمبر  38)المواف  

 دنظر الدةرا ددناه التالية لتداايو إتافية(ل  –سعوديين وغير سعوديين )تحي التادية 

 
"شركة السعودي لالستثمار العةارية" وهي شركة ذاي مسؤولية محدودا مسجلة في المملكة العربية السعودية   ( ج

مايو  52ه) )الموف  3811جماد  األوو  53اادر بتاري   3131514539بموجب السجو التجاري  رقم 
 لبعد دي دنشعة جوهرية% من قبو البنكل لم تبدد الشركة 311( وهي مملوكة بنسبة 5113

 

، تم إتمام إتداقية تحويو األعماو بين شركة الستثمار كابيتاو وشركة دمكو والتي بموجبةا قامي 5133بتاري  ديسمبر 

افي موجوداي شركة دمكول علماً بأن شركة دمكو تحي التادية شركة الستثمار كابيتاو باألستحواذ عل  دعماو وا

 حالياًل 

 

 .  أسس اإلعداد 3
  

 بيان اإللتزام   ( أ
  

يةوم البنك بإعداد هذه الةوائم المالية الموحدا عبةا لمعاييرالمحاسبة للمؤسساي المالية الاادرا عن مؤسسة النةد 

من مجلس معايير المحاسبة الدولية  اااة بالتةاريرالمالية الاادرالعربي السعودي )المؤسسة(، وللمعاييرالدولي)ة الخ

وك ونظام الشركاي بالمملكة العربية السعودية نكما يعد البنك قوائم  المالية الموحدا لتتماش  مع نظام مراقبة الب

 وكذلك النظام األساسي للبنكل
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 )تتمة( -.  أسس اإلعداد 3

 أسس القياس    ب(
 

الةوائم المالية الموحدا وفةاً لمبدد التكلدة التاريخية بإستثناء البنود ددناه الواردا في قائمة المركز المالي  يتم إعداد هذه

 الموحدا:

 الموجوداي والمعلوباي المةتناا بغرض المتاجرا يتم قياسةا بالةيمة العادلةل ل3

 اسةا بالةيمة العادلةلاألدواي المالية الماندة كةيمة عادلة خالو قائمة الدخو الموحدا يتم قي ل5

 ل   االستثماراي المتاحة للبيع يتم قياسةا بالةيمة العادلةل1

ل  الموجوداي و المعلوباي المالية المعترب بةا والماندة كبنود تحوع من المخاعر، في عالقاي التحوع من  8 

 الخعر الذي تم التحوع من لمخاعر الةيمة العادلة المؤهلة، يتم تسويتةا بتغيراي الةيمة العادلة المرتبعة ب

 موظدين يتم قياسةا بالةيمة العادلةلدفعاي األسةم لل ل  المعلوباي عن التسوياي النةدية لترتيباي تعويتاي2
 

، لم يكن لد  المجموعة موجوداي دو معلوباي تم إقتنائةا 5135و  5131ديسمبر  13خالو العامين المنتةيين في 

 ض األدواي المالية المشتةةل ألغراض المتاجرا، بإستثناء بع
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض ( ج
  

يتم عرض هذه الةوائم المالية الموحدا باللاير السعودي، و تعتبر العملة الوظيدية للمجموعةل ويتم تةريب البياناي  

 المالية المعروتة ألقرب دلب لاير سعودي، ما لم يذكر خالب ذلكل
  

 تراضات المحاسبية الجوهرية واإلف األحكام والتقديرات    ( د
  

إن إعداد الةوائم المالية الموحدا وفةاً للمعاايير الدولياة الخاااة بالتةاارير المالياة، يتعلاب إساتخدام بعاض األحكاام و  

التةديراي والفتراتاي المحاسبية الةامة والتي تؤثر عل  مباال  الموجاوداي والمعلوبااي المساجلةل  يتعلاب األمار 

ارا دن تمااارس حكمةااا فااي عريةااة  تعبياا  السياساااي المحاساابية للمجموعااةل مثااو هااذه األحكااام و ديتاااً ماان الد

التةديراي والفتراتاي يتم تةييمةا بإستمرار وبناءاً علا  الخبارا الساابةة وبعاض العواماو األخار ، والتاي تتتامن 

ةولاة فاي مثاو تلاك الحاااليل مان الحاوو علا  إستشااراي مةنياة وتوقعااي لألحاداس المساتةبلية التاي يعتةاد دنةاا مع

النااواحي الةامااة التااي تسااتخدم فيةااا الدارا مثااو هااذه التةااديراي والفتراتاااي المحاساابية دو تلااك التااي تمااارس فيةااا 

 -األحكام ما يلي:
 

 خسائر االنخفاض في قيمة محفظة القروض والسلف  - 3
 

خسارا االنخداض في الةيماة بشاكو محادد و  يةوم البنك بتاري  كو تةرير مالي بمراجعة محافظ قروت  لتحديد

خداض في الةيمة يجب تسجيلةال يستخدم البنك حكم  لتحديد ما إذا كان اإجمالي لتحديد ما إذا كان هناك خسائر 

نخدااض فاي الةيماة يمكان قياسا  فاي التادفةاي اهناك دية بياناي يمكن مالحظتةا تشاير إلا  التنبيا  لحادس يتبعا  

التةديريةل إن هذا الدليو يحتوي عل  بياناي يمكن مالحظتةا وتشير إل  دن هناك تغيراً عكسياً النةدية المستةبلية 

فااي موقااب السااداد لمجموعااة ماان المةترتااينل تسااتخدم الدارا التةااديراي فااي تااوء الخباارا التاريخيااة السااابةة  

ض في الةيمة المماثو لتلك نخداالللةروض مع األخذ في العتبار مؤشراي مخاعر الئتمان والدليو الجوهري ل

المخاعر في المحدظة عند تةدير تادفةاتةا النةدياة المساتةبليةل إن المنةجياة والفتراتااي المساتخدمة لتةادير كاو  

من المبال  وتوقيي التدفةاي النةدية المستةبلية تاتم مراجعتةاا بانتظاام لتةلياو دي فروقااي باين تةاديراي الخساارا 

 والخسارا الدعليةل 
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 )تتمة( -.  أسس اإلعداد 3
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة  - 3
  

ل موحدا تةوم المجموعة بتةييم األدواي المالية ، مثو المشتةاي ، بالةيمة العادلة بتاري  كو قائمة مركز مالي

 (ل1) فااح عن األدواي المالية المةتناا بالتكلدة المعدأا تمن ايتاح رقمالكما يتم 
 

ُتعرب الةيمة العادلة بأنةا السعر الذي سيتم إستالم  لبيع داو دو السعر المدفور لتحويو التزام في عملية 

اعتيادية بين متعاملين في السو  بتاري  التةييمل ُيبن  قياس الةيمة العادلة عل  افتراض دن بيع داو دو تحويو 

 لتزام يتم تنديذه إما:إ
 

 لتزام ، دولو دو افي السو  األساسي لألا 

  لتزام ، وذلك في حالة غياب السو  األساسي لإلفي دكثر سو  دفتلية لألاو دو 
 

كذلك فإن  يجب للسو  األساسي دو السو  األكثر دفتلية دن يكون ممكن الدخوو ل  من قبو المجموعةل ُتةيم 

لتسعير داو دو التزام وذلك عل   الةيمة العادلة ألاو دو التزام باستخدام افتراتاي يستعملةا المتعاملون

 فرتية دن المتعاملين يسعون ألفتو مندعة اقتااديةل
 

تأخذ الةيمة العادلة ألاو غير مالي في االعتبار قدرا المتعامو في السو  لتوليد مندعة إقتاادية من خالو 

ه سيةوم بالتوظيب التوظيب األمثو واألعل  لألاو دو من خالو البيع لمتعامو آخر في السو  والذي بدور

 األمثو واألعل  لألاول
 

ماهو مالئم، و بياناي كافية متاحة لةياس الةيمة العادلة ، وذلك  حسببتستخدم المجموعة ُعر  تةييم مناسبة، 

 عند تعظيم استخدام مععياي ممكن مالحظتةا وتةليو استخدام مععياي ال ُيمكن مالحظتةال

 

والتي يتم قياسةا بالةيمة العادلة دو تم االفااح عنةا في الةوائم  يتم تانيب كو الموجوداي والمعلوباي،

المالية الموحدا، تمن التسلسو الةرمي المذكور ددناه، وذلك ألدن  مستو  مععياي جوهري لةياس الةيمة 

 العادلة بشكو عامل
    

 لي )بدون المستو  األوو: األسعار المعلنة في األسوا  النشعة لندس األاو دو االلتزام الما

 تعديو(ل

   المستو  الثاني: عر  التةييم ألدن  مستو  مععياي جوهري لةياس الةيمة العادلة مبنية عل

 بياناي سوقية يمكن مالحظتةا بشكو مباشر دو غير مباشرل

   المستو  الثالس: عر  التةييم ألدن  مستو  مععياي جوهرية لةياس الةيمة العادلة مبنية عل

 ن مالحظتةالبياناي سوقية اليمك
 

ذا إبالنسبة للموجوداي والمعلوباي المعترب بةا في الةوائم المالية الموحدا بشكو متكرر، فإن المجموعة ُتةرر 

بين المستوياي في التسلسو الةرمي من خالو إعادا تةدير التانيب )بناءاً عل  ددن   تحويو ماكان قد حدس

 عام( في نةاية تاري  كو تةرير ماليل مستو  مععياي جوهري لةياس الةيمة العادلة بشكو
 

ُتحدد المجموعة السياساي واالجراءاي لكالً من قياس الةيمة العادلة المتكرر مثو الموجوداي المالية المتاحة 

 للبيع غير المتداولة وغير المتكرر مثو الموجوداي المةتناا للتوزيع في العملياي غير المستمرال
 

ين خارجين من وقي آلخر ألغراض تةييم موجوداي محددال كما يتم تحديد الحاجة تةوم المجموعة بتعيين مةّيم

لةؤالء المةّيمين الخارجيين عل  دساس سنويل يتم إختيار المةيمّين الخارجيين بناءاً عل  معايير المعرفة 

 بالسو ، السمعة، االستةاللية وااللتزام بالمعايير المةنيةل
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 )تتمة( -.  أسس اإلعداد 3

اري  كو تةرير مالي، تةوم المجموعة بتحليو الحركاي عل  قيم الموجوداي والمعلوباي والمتعلب إعادا بت

تةييمةا دو إعادا تةديرها وفةاً للسياساي المحاسبية للمجموعةل وألغراض هذا التحليو، تةوم المجموعة بالتثبي 

ملية احتساب التةييم مع العةود والمستنداي من المععياي الرئيسية آلخر تةييم بواسعة معابةة المعلوماي في ع

األخر  ذاي الالةل كما ُتةارن المجموعة التغيراي في الةيمة العادلة لكو داو والتزام مع الماادر 

 الخارجية لتحديد ما إذا كان التغيير معةوالًل

زاماي عل  دساس وألغراض االفااح عن الةيمة العادلة، تةوم المجموعة بتحديد داناب الموجوداي واأللت 

عبيعتةا، خاائاةا والمخاعر المتعلةة بالموجوداي دو االلتزاماي وكذلك التسلسو الةرمي للةيمة العادلة كما 

 هو مذكور دعالهل
 

 إنخفاض قيمة استثمارات األسهم والسندات المتاحة للبيع - 1
  

ي األسةم والسنداي المتاحة للبيع بممارسة األحكام عند مراجعة االنخداض في قيمة استثمارا تةوم المجموعة

ويشتمو ذلك التأكد فيما إذا كان االنخداض جوهرياً دو مستمراً في الةيمة العادلة عن التكلدةل وألغراض تةدير 

ما إذا كان االنخداض جوهرياً، فإن النةص في الةيمة العادلة يتم تةييم  مةابو التكلدة األساسية لألاو عند 

 ادير ما إذا كان االنخداض مستمراً ، فإن النةص في الةيمة العادلة يتم تةييم  مةابو الدتراالثباي األوليل ولتة

وفي هذا الادد، يةوم البنك التي كاني الةيمة العادلة لألاو دقو من التكلدة األساسية عند االثباي األوليل 

داي، عند وجود تدهور في بتةييم، من بين عوامو دخر ، التغير العادي في انخداض دسعار األسةم والسن

المركز المالي للجةة المستثمر فيةا، ودداء الاناعة، والتغيراي في التةنية، والتدفةاي النةدية الناتجة من 

 األنشعة التشغيلية والتمويليةل
 
 تصنيف االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق  - 4

 

ذاي الدفعاي الثابتة دو الممكن تحديدها وذاي االستحةا  يةوم البنك بتانيب الموجوداي المالية غير المشتةة 

يم النية والمةدرا القتناء مثو ةّ الثابي كاستثماراي محتدظ بةا لتاري  االستحةا ل وللةيام بةذا الحكم، فإن البنك ي

 حت  تاري  االستحةا ل يهذه االستثمارا
 

 شركات المستثمر  فيهالتحديد السيطرة على ا  - 5

)ب( كما تةوم المجموعة بالتارب  1تاح يي السيعرا لتةديراي الدارا، كا هو مبين في إتختع مؤشرا

ستثماريةل ولتحديد ما إذا كاني المجموعة مسيعرا عل  تلك الانادي  الكمدير اندو  لعدد من الانادي  ا

الاندو  )بمةارن   تةوم المجموعة بالتركيز عل  تةييم المنافع االقتاادية للمجموعة في هذا ما فإن  عاداً 

لذلك فةد نتيجة مدير الاندو ل وفي إقالة  ( و حةو  المستثمرينةدارية المتوقعالالمنافع المحتملة مع الرسوم ا

يد حو، وبالتالي لم تةم بتواوحتثمرين في كو األسدنةا تةوم بدور وكيو الم مدادهاتوالي المجموعة لنتيجة 

 ةذه الانادي ل ل ةالةوائم المالي

 مبدأ االستمرارية في األعمال  هـ(  

، وقد تأكدي الدارا دن ةابالتةديراي الالزمة للتأكد من قدرا البنك عل  االستمرار في دعمال المجموعةقامي إدارا 

الماادر الكافية لإلستمرار في االعماو للمستةبو المنظورل باالتافة إل  دن  لم ياو لعلم الدارا دي  المجموعةلد  

، وبالتالي فةد تم اعل  االستمرار في دعمالة المجموعةدية مؤكدا قد يكون لةا تأثيراً هاماً عل  قدرا إعتباراي ما

 ل استمر في مزاولة دعمالةتس المجموعةإعداد الةوائم المالية الموحدا استناداً عل  دن 

 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .1

بعة في إعداد هذه الةوائم المالية الموحدا بإستثناء التغير في السياساي أهم السياساي المحاسبية المتبفيما يلي بياناً 

)د( ددناه فإن السياساي المحاسبية المتبعة في إعداد هذه الةوائم المالية الموحدا تتماش  مع 1المحاسبية في االيتاح 

 تلك المتبعة في إعداد الةوائم المالية الموحدا للسنة السابةةل
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 )تتمة( - سياسات المحاسبيةملخص ألهم ال  .1

 التغير في السياسات المحاسبية ( أ
 

 13إن السياساي المحاسبية المتبعة تتماش  مع تلك المتبعة في إعداد الةوائم المالية الموحدا للسنة المنتةية في 
عديالي ، بإستثناء تعبيي  المعايير الجديدا والتالسنوية كما هي موتحة في تلك الةوائم المالية 5135ديسمبر 

 لددناه األخر  عل  المعايير الحالية المذكورا
 

 ( 31معيار التةارير المالية الدولي رقم )-  الةوائم المالية الموحدا: يحو معيار التةارير المالية الدولي   رقم
)الةوائم المالية الموحدا  -( 59( مكان المتعلباي السابةة المتتمنة في معيار المحاسبة الدولي رقم )31)

ي ذاي االغراض الخاا ل يةدم آتوحيد المنش -( 35التدسير رقم ) -والمندالة( و لجنة تدسير المعايير 
المعيار نموذج واحد لتوحيد كافة المؤسساي بناء عل  السيعرا، بارب النظر عن عبيعة المؤسسة المستثمر 

ستثمرين دو من خالو ترتيباي الو حةو  تاويي المفيةا )بمعن  إذا ما كاني المؤسسة مسيعراً عليةا من خ
 تعاقدي  دخر (ل 

 ( 33معيار التةارير المالية الدولي رقم) - ( 33رير المالية الدولي رقم )االمشاريع المشتركة: يحو معيار التة
التي لةا  ةالمنافع في المشاريع المشتركة  يتعلب هذا المعيار الجة - (13مكان معيار المحاسبة الدولي رقم )

مشرور المشترك دن تحدد عبيعة المشرور المشترك من حيس قيمة تةدير حةوقةا و واجباتةا و من ثم عالقة بال
 المحاسبة عن هذه الحةو  والواجباي وفةاً لعبيعة هذا المشرور المشتركل

 ( 35معيار التةرير المالية الدولي رقم) - فااح لفااح عن المنافع في المنشأي األخر : يتعلب المعيار الا
ن معلوماي تمكن مستخدم الةوائم المالية من تةييم عبيعة، و المخاعر المرتبعة بتلك، المنافع في منشآي ع

 المنافع في مركزها المالي، ددائةا المالي وتدفةاتةا النةديةل هدخر  وتأثير هذ

 ( 31معيار التةارير المالية الدولي رقم) - رشاداي الخااة قياس الةيمة العادلة:  يحو هذا المعيار محو اال
بةياس الةيمة العادلة الموجودا و الموزعة في معايير التةارير المالية الدولية المتعارب عليةا لتكون تمن 
معيار واحدل يعرب المعيار الةيمة العادلة كما يوفر إرشاداً حوو كيدية تحديد الةيمة العادلة وكذلك يتعلب 

( 31ي ندس الوقي، اليغير معيار التةارير المالية الدولي رقم )المعيار إفااحاي عن قياس الةيمة العادلةل ف
 فااح عنةا بالةيمة العادلةللالمتعلباي الخااة بالبنود الواجب قياسةا دو ا

 ( 3التعديالي عل  معيار المحاسبة الدولي رقم) -  عرض الةوائم المالية: يعدو معيار المحاسبة الدولي رقم
 شامو األخر ل( عرية  عرض بنود الدخو ال3)

 ( 9التعديالي عل  معيار التةارير المالية الدولي رقم) - فااح: يعدو المعيار متعلباي لا –دواي المالية ألا
( ليتيب معلوماي عن كافة األدواي المالية المعترب بةا 9فااح في معيار التةرير المالية الدولي رقم )لا

فااح عن ل( وكذلك يتعلب ا15ار المحاسبة الدولي رقم )( من معي85والتي يتم مةابلتةا وفةاً للدةرا )
نداذها إمعلوماي بخاوص األدواي المالية المعترب بةا الخاتعة لترتيباي المةابلة االالية الممكن 

 (ل15والترتيباي فيةا إذا كاني األدواي غير خاتعة للمةابلة وفةاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 التعديالي: تلغي التعديالي عل  معيار المحاسبة  –مزايا الموظدين  - (33قم )معيار المحاسبة الدولي ر
سيتم   عتراب باألرباح والخسائر األكتواريةل وفةاً لةذه التعديالي فانل( الخيار لتأجيو ا33الدولي رقم )

 ر لعتراب بكافة التغيراي في قيمة مزايا الخعع المحددا في الدخو وبنود الدخو الشامو األخلا

 ( 59معيار المحاسبة الدولي رقم) - ( يتناوو المعيار، بعد التعديو، المتعلباي 5133الةوائم المالية المندالة :)
للةوائم المالية المندالة فةع، والتي جر  ترحيلةا بشكو واسع، وبدون تغير، من معيار المحاسبة الدولي رقم 

حالياً متعلباي الةوائم المالية الموحدا في معيار التةارير  الةوائم المالية الموحدا والمندالةل تتركز - (59)
 الةوائم المالية الموحدال - (31المالية رقم )

 ( 54معيار المحاسبة الدولي رقم) - ( تتمثو 5133االستثمار في الشركاي الزميلة والمشاريع المشتركة :)
 - (54إل  معيار المحاسبة  الدولي رقم ) غالبية المراجعاي الناتجة من معالجة  دمج  المشاريع  المشتركة

 ستثماراي بدون تغييرل ال(، في حين تبةي العريةة المبدئية لمحاسبة الملكية في ا5133)
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 ()تتمة - ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .1

 حتااا  5113قاااام مجلاااس معاااايير المحاسااابة الدولياااة ديتااااً بنشااار التحسااايناي علااا  معاااايير التةاااارير المالياااة: )
 ( والتي تحتوي عل  المعايير التالية مع تعديالي تابعة لمعايير دخر :5133

 ( 3معيار التةارير المالية الدولية رقم) -   التعبي  األولي لمعايير  التةارير المالية الدولية: والذي يعيد تعبي
 واالستثناء عل  تكاليب التمويول - (3معيار التةارير المالية الدولي رقم )

  الحد  دكثر منعرض الةوائم المالية: والذي يوفر مةارنة المعلوماي فيةا  - (3المحاسبة الدولي رقم ) معيار
 يتاحاي المرتبعةللاألدن  من المتعلباي والعرض لألرادا األفتتاحية لةائمة المركز المالي وا

 ( 31معيار المحاسبة الدولي رقم) -  عداي الخدميةلالتانيب للم -الممتلكاي والمباني والمعداي 

 ( 15معيار المحاسبة الدولي رقم) - دواي المالية: ترائب الدخو المترتبة عل  التوزيعايلألعرض ا 

 ( 18معيار المحاسبة الدولي رقم) - التةارير المالية المرحلية: الموجوداي والمعلوباي الةعاعيةل 

 ري عل  الةوائم المالية للمجموعةللم يكن لتعبي  المعايير والتعديالي المذكورا دعاله دي تأثير جوه

 أسس توحيد القوائم الماليةب(  

 التابعةيتم إعداد الةوائم المالية للشركاي الةوائم المالية للبنك وشركات  التابعةل  عل  الموحداالةوائم المالية  هذه تشمو 

ل كما يتم تعديو ي المحاسبية للبنكثلة مع السياساامتمسياساي محاسبية عن ندس السنة المالية للبنك وذلك بإستخدام 

 السياساي المحاسبية للشركاي التابعة، عندالحاجة، لتتماش  مع تلك السياساي المتبعة من قبو المجموعةل

عل   االشركاي التابعة هي شركاي مستثمر فيةا ومسيعر عليةا من قبو المجموعةل تعتبر المجموعة مسيعر 

موعة متعرتة للحةو  او متمكنة من الحةو  في تلك الشركة و كذلك متمكنة شركاي مستثمر فيةا عندما تكون المج

من العوائد المختلد  من تلك الشركة و ديتاً لديةا الةدرا عل  التأثير في هذه العوائد من خالو سلعتةا  التي تمارسةا 

ئم المالية الموحدا منذ تاري  بدء عل  هذا الشركة المستثمرفيةال يتم إدماج الةوائم المالية للشركة التابعة في الةوا

 السيعرال هالسيعرا حت  تاري  توقب هذ

هي تلك المؤسسة التي تم تاميم دنشعتةا بحيس ال تدار بنظام حةو  التاوييل  بأنةا المؤسسة بنظام خاصُتعرب  

م بإعتبار عدا ن المجموعة تةوإولغرض تةدير ما إذا كان للمجموعة السلعة عل  تلك المؤسسة المستثمر فيةا، ف

عوامو مثو الغرض من وتاميم الشركة المستثمر فيةا، المةدرا العملية لتوجي  األنشعة المتعلةة بالشركة المستثمر 

فيةا، عبيعة العالقة مع الشركة المستثمر في ، وحجم التعرض لألختالب في العوائد من هذه الشركة المستثمر فيةال 

لمؤسسة بنظام خاص منذ تاري  حاوو المجموعة عل  السيعرا وحت  تاري  توقب يتم توحيد الةوائم المالية لتلك ا

 المجموعة عن السيعرال

يتم إعداد الةوائم المالية الموحدا بإستخدام سياساي محاسبية وعر  تسعير متماثلة وذلك للعملياي المتشابةة 

 واألحداس األخر  الجارية في ندس الظروبل

حتدظ بةا في مؤسساي استثمارية نيابًة عن مستثمرينل وال تتتمن الةوائم المالية مُ داي تةوم المجموعة بإدارا موجو 

 الموحدا المرفةة الةوائم المالية لتلك المؤسساي إال إذا كاني المجموعة تسيعر عل  تلك المؤسسايل

د توحيد الةوائم يتم استبعاد األرادا ودي دخو دو مااريب ناتجة من المعامالي المتبادلة تمن المجموعة عن 

 الماليةل
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 3133و  3131ديسمبر  13ين فيللسنتين المنتهيت

 
 

 
 

 
 
 
 

      13 
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 ج(    االستثمارات في الشركات الزميلة
 

بالتكلدة ومن ثم تحسب وفةاً لعريةة حةو  الملكيةل تعرب الشركاي  اً تسجو االستثماراي في الشركاي الزميلة مبدئي

ن ردس الماو الذي يح  ل  م %21% إل  51ك فية)ا استثماراً يتراوح ما بين الزميلة بأنةا المنشآي التي يمتلك البن

 ل التي التتمثو في شركاي تابعة دو شراكة االتاويي دو التي يكون للبنك تأثيراً فعاالً عل  قراراتة

 

ما قبو إقتناء تعرض االستثماراي في الشركاي الزميلة  في قائمة المركز المالي الموحدا بالتكلدة، زائداً تكاليب 

البنك لحات  في اافي داوو الشركة الزميلة، و ناقااً دي انخداض في الةيمةل تتتمن حاة البنك في دخو 

 الشركاي الزميلة التغيراي في حاة البنك في اافي موجوداي الشركة الزميلةل
 

 تاريخ السدادمحاسبة   د(              

دي التاري  الذي يتم  ،لعتيادية بشراء وبيع الموجوداي المالية بتاري  السدادكافة العملياي ا وإلغاء إثباي يتم إثباي 

حينما ينعب  تاري  السداد، يةوم البنك بمعالجة دي تغير في الةيمة العادلة بين  لاآلخرفي  تسليم الموجوداي للعرب 

العملياي العتيادية المتعلةة  إن ر لتاري  السداد و تاري  التداوو بندس العريةة التي يتم فيةا معالجة األاو المشت

زمنية التي الدترا الالعملياي التي تتعلب دن يتم تسليم تلك الموجوداي خالو  تلك بشراء وبيع الموجوداي المالية هي

 تنص عليةا األنظمة دو تلك المتعارب عليةا في الس))و ل

 

 و محاسبة التحوط من المخاطر ت المالية المشتقةااألدو  هـ(   
 

، العةود المستةبلية ألسعار العموالي، يتم قياس األدواي المالية المشتةة والتي تشتمو عل  عةود الارب األجنبي

)المكتتبة  و العموالي العمالي دسعار العموالي، وخيارايالعمالي و ومةايتاي دسعار إتداقياي األسعار اآلجلة،

الموجوداي وذلك عندما تكون الةيمة العادلة تمن بةيمتةا العادلة كافة المشتةاي  تةّيد  والمشتراا( بالةيمة العادلةل

تحدد الةيمة العادلة بالرجور إل  األسعار  لسالبةالمعلوباي عندما تكون الةيمة العادلة  تةيد تمن ، وموجبة

 هو مالئمل حسب ما، رالتسعي و نماذجخام التدفةاي النةدية و نماذج  دو ماادر دسعار المتداولة بالسو 

 إن معالجة التغير في الةيمة العادلة للمشتةاي يعتمد عل  تانيب تلك المشتةاي بحسب الدئاي التالية:

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة  -3 

تدرج التغيراي في الةيمة العادلة لألدواي المشتةة المةتناا ألغراض المتاجرا مباشرا في قائمة الدخو 

تشتمو المشتةاي المةتناا ألغراض المتاجرا عل  تلك المشتةاي   جرالالموحدا وتعرض تمن دخو المتا

 التي ال تختع لمحاسبة التحوع من المخاعر ومشتةاي مدمجةل

 المشتقات المدمجة  -3

تعامو المشتةاي المدمجة في ددواي مالية دخر  كمشتةاي مندالة وتسجو بةيمتةا العادلة و ذلك إذا ماكاني 

غير مرتبعة بالعةد المتيب، و إذا ماكان العةد المتيب غير ُمةتن   ةتااديميزاتةا ومخاعرها الق

ل تسجو المشتةاي المدمجة المندالة الموحدا الدخو قائمةألغراض المتاجرا دو غير ُمدرج بالةيمة العادلة في 

في قائمة الدخو عن العةد المتيب باافي قيمتةا العادلة التةديرية مع العتراب بالتغيراي في الةيمة العادلة 

 الموحدال 

 محاسبة التحوط من المخاطر  -1

تةاااوم المجموعاااة بتخاااايص مشاااتةاي محاااددا كاااأدواي تحاااوع مااان المخااااعر وذلاااك فاااي عالقااااي التحاااوع 

 من المخاعر المؤهلة كما هو موتح ددناهل
 

 ألغراض محاسبة التحوع من المخاعر، فةد تم تانيب تلك التحوعاي إل  فئتين: 
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التاااي تغعاااي مخااااعر التغياااراي فاااي الةيماااة العادلاااة لموجاااوداي وتحاااوع مااان  مخااااعر الةيماااة العادلاااة  ( د)

دو معلوباااااي التحااااوع )دو الموجااااوداي دو المعلوباااااي فااااي حالااااة محدظااااة التحااااوع(، دو ارتباعاااااي 

تباعاااااي مؤكاااادا مؤكاااادا غياااار مسااااجلة دو جاااازء محاااادد ماااان تلااااك الموجااااوداي دو المعلوباااااي دو إر

 مرتبعة بمخاعر محددا والتي تؤثر عل  اافي المكاسب دو الخسائر المعلنةل
 

)ب(  تحاااوع مااان مخااااعر التااادفةاي النةدياااة والتاااي تغعاااي التغياااراي فاااي التااادفةاي النةدياااة ساااواء كاناااي 

متعلةاااة بمخااااعر محاااددا مرتبعاااة باااالموجوداي دو المعلوبااااي المتحاااوع لةاااا دو العمليااااي المتوقاااع 

 ا بنسبة عالية والتي تؤثر عل  اافي المكاسب دو الخسائر المعلنةلحدوثة
 

ولكي تكون المشتةاي مؤهلة لمحاسبة التحوع من المخاعر، فالبد دن يكون التحوع من المخاعر ذو فعالية 

عالية خالو فترا التحوع، بحيس يتم تسوية التغيراي في الةيمة العادلة دو التدفةاي النةدية الخااة بأداا 

خاعر بشكو فّعاو مع التغيراي التي عردي عل  البند الذي تم التحوع من مخاعره، ويجب دن مالتحوع من ال

تكون هذه التغيراي قابلة للةياس بشكو موثو  ب ل عند بداية التحوع من المخاعر، يجب توثي  إستراتيجية 

عبيعة المخاعر وند المتعل  بالتحوع ودهداب إدارا المخاعر بما في ذلك تحديد دداا التحوع من المخاعر والب

المتحوع منةا وعريةة تةييم مد  فعالية التحوع من المخاعر وتبعاً لذلك، يجب تةويم مد  فعالية التحوع من 

 المخاعر باورا مستمرال
 

 التحوع من مخاعر الةيمة العادلة –د  – 1
 

مااة العادلااة ألاااو دو معلااوب دو عناادما يااتم تخااايص مشاات  مااالي كااأداا تحااوع ماان مخاااعر التغياار فااي الةي

إرتباعاي مؤكدا معترب ب  وذو تأثير محتمو علا  قائماة الادخو الموحادا فاإن دي رباح دوخساارا مان إعاادا 

تةياايم دداا التحااوع ماان تلااك المخاااعر بالةيمااة العادلااة يااتم العتااراب باا  مباشاارا فااي قائمااة الاادخو الموحاادا 

 اا التحوع من المخاعر العائدا للمخاعر المتحوع منةالبالتافة إل  التغير في الةيمة العادلة ألد
 

بالنساابة لبنااود التحااوع ماان المخاااعر والمةيمااة بالتكلدااة المعدااأا، وفااي الحاااالي التااي توقااب فيةااا التحااوع ماان 

بة التحاوع مان اسامخاعر الةيمة العادلاة لاألدواي المالياة المرتبعاة بعماوالي خاااة عان الوفااء بشاروع مح

عداااء الداار  بااين الةيمااة الدفتريااة ألداا التحااوع عنااد النتةاااء إا دو تنديااذها دو إنتةائةااا، يااتم المخاااعر، دو بيعةاا

والةيمة السمية عل  مدار الدترا المتبةية للتحوع بإستخدام عريةة معدو العمولة الدعلايل وعناد تخدايض قيماة 

 في قائمة الدخو الموحدالن  يتم إثباي تسوية الةيمة العادلة غير المعدأا مباشرا إدداا التحوع، ف
 

 التحوع من مخاعر التدفةاي النةدية –ب  – 1
 

عند ما يتم تخايص مشت  مالي كأداا تحوع من مخااعر التةلبااي فاي التادفةاي النةدياة العائادا لخعار محادد 

ماارتبع بأاااو دو معلااوب دو عمليااة متوقعااة محتملااة دو ذاي تااأثير محتمااو علاا  قائمااة الاادخو الموحاادا، فااإن 

ء الخاص باالربح دو الخساارا مان دداا التحاوع والاذي تام تحدياده بأعتبااره الجازء الدّعااو، إذا وجاد، ياتم الجز

للجزء غير الدّعاو، إذا وجاد، فإنا  ياتم األعتاراب  نسبةالشامو األخر  دما بال الدخو تمن بنود العتراب ب 

ةدياة التاي تاؤثر علا  عمليااي مساتةبلية، للتحوع من مخاعر التادفةاي الن ب  في قائمة الدخو الموحدال بالنسبة

فإن األرباح دو الخسائر المعترب بةا تمن األحتياعيااي األخار  ياتم تحويلةاا لةائماة الادخو الموحادا وذلاك 

 لندس الدترا التي دثري فيةا عملية التحوع في قائمة الدخو الموحدال

                            

اب بأاو غير مالي دو معلوب غير مالي، فإن  وفاي ذاي الوقاي الاذي عندما تؤدي عملية تحوع إل  العتر

تم العتراب بةذا األاو دو المعلوب، ياتم إتاافة األربااح دوالخساائر المرتبعاة بةاذا األااو دو المعلاوب، 

 والتي تم األعتراب مسبةاً بةا مباشرا في بنود الدخو الشاامو األخار ، إلا  الةيااس األولاي لتكلداة القتنااء دو

 الةيمة الدفترية لةذا األاو دو المعلوبل 
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ويتم التوقب عن اتبار محاسبة التحوع من المخاعر عند انتةاء ساريان دداا التحاوع دو عنادما ياتم بيعةاا دو عنادما 

اا مؤهلة لمحاسبة التحاوع مان المخااعر يتم إنةائةا دو عندما يتم ممارسة الح  تجاهةا دو عندما ال تابح تلك األد

دو عندما يتم التوقع بأن العملية لن تحدس دو عندما يةوم البناك بحاو االرتبااعل و ياتم الحتدااظ باالربح دو الخساارا 

المتراكمة الناتجة عن دداا التحوع من مخاعر التدفةاي النةدية التي تم إثباتةا في بنود الدخو الشامو األخر  حت  

عمليةل وفي حالة التوقع بعدم حدوثةا، يتم تحويو اافي الربح دو الخسارا المتراكمة المثباي ساابةاً تامن تحدس ال

 بنود الدخو الشامو األخر  إل  قائمة الدخو الموحدال
 

 العمالت األجنبية     و(  
 

دا بتااري  إجاراء المعااماليل ر التحوياو الساائاحوو المعامالي التي تتم بالعمالي األجنبية إل  الالاير الساعودي بأساعتُ 

كما تحوو درادا الموجوداي والمعلوبااي النةدياة المساجلة باالعمالي األجنبياة فاي نةاياة السانة إلا  الالاير الساعودي 

بأسعار التحويو السائدا بتاري  قائمة المركز المالي الموحدال يتألب ربح دو خسارا العمالي األجنبية للبنود النةدية من 

تكلدة المعدأه بالعملة الوظيدية في بداياة السانة معادالً بساعر العمولاة الدعلاي و الادفعاي خاالو السانة وباين الدر  بين ال

التكلدة المعدأا بالعملاة األجنبياة محولاة بساعر الاارب كماا فاي نةاياة السانةل ياتم تساجيو كافاة الدروقااي الناتجاة مان 

قتااراض لية بةائمااة الاادخو الموحاادا بإسااتثناء فروقاااي ااألنشااعة غياار التجاريااة فااي الاادخو ماان األنشااعة غياار التشااغيل

مخاعر فعالة مةابو اافي االستثمار في دسةم دجنبيةل يتم إثباي مكاسب دو خساائر  ةبالعملة األجنبية والتي تمنح تغعي

تحويااو العمااالي الخااااة بأرااادا الموجااوداي والمعلوباااي النةديااة المسااجلة بااالعمالي األجنبيااة فااي قائمااة الاادخو 

 ، بإستثناء الدروقاي الناتجة عن تحويو درادا االستثماراي في ددواي الملكية المتاحة للبيعللموحداا
 

تدرج مكاسب دو خسائر وفروقااي دساعار الاارب الخاااة باالبنود غيار النةدياة المساجلة بالةيماة العادلاة كجازء مان 

و الشامو األخر ، وذلك بحسب عبيعاة الموجاوداي تسوية الةيمة العادلة إما في قائمة الدخو الموحدا دو في بنود الدخ

 المالية المعنيةل

 

بإساتخدام  –والتاي ياتم قياساةا وفةااً لمحادداي التكلداة التاريخياة  –يتم ترجماة البناود غيار النةدياة فاي العملاة األجنبياة 

والتاي ياتم قياساةا وفةااً  –دسعار تحويو كما في تواري  إنشاء التعااماليل دماا البناود غيار النةدياة فاي العملاة األجنبياة 

 للةيمة العادلة، فإن  يتم ترجمتةا بإستخدام دسعار تحويو وذلك في التاري  الذي ُحددي فية الةيمة العادلةل 

 

 األدوات الماليةمقاصة    (  ز
 

د حا  عناد وجاو الموحادا في قائماة المركاز الماالي المبل  بالاافيتتم مةااة الموجوداي والمعلوباي المالية ويدرج 

تساوية الموجاوداي ماع المعلوبااي علا  دسااس الااافي، دو بياع الموجاوداي  المجموعاة ناويت نظامي ملزم و عنادما

 وتسديد المعلوباي في آن واحدل

 

حساب مااهو وارد فاي معياار محاسابة دو بال يتم مةااة الدخو والماروفاي في قائم الدخو الموحدا إال إذا كاان ذلاك 

 بةذا الخاوص في السياساي المحاسبية للمجموعةلتدسير محاسبي، وكما ورد 
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 ت / المصروفاتإثبات اإليرادا (   ح
 

 :دخو ومااريب العموالي الخااة

تعتبار  يتم إثباي دخو ومااريب العموالي الخااة لكافة األدواي المالية التي تحمو عمولة بما في ذلك األتعاب التي

جزءاً مكمالً للعائد الدعلي لألداا المالية في قائمة الدخو الموحدا عل  دساس مبدد معدو العائد الدعلايل إن معادو العائاد 

الدعلي هو المعدو الحةيةي المستخدم لخام الدفعاي و المتحاالي النةدية المساتةبلية، خاالو عمار األااو دوااللتازام 

ألاو دو إلتزام ماليل تةاوم المجموعاة  ةالدفتري ةحينما يكون ذلك  مناسباً(، إل  الةيم دقار، االمالي المتوقع )او لدتر

بتةدير التدفةاي النةدية المستةبلية باألخذ في العتبار كافة األحكام التعاقدية لألداا المالياة ولكان بادون خساائر الئتماان 

 المستةبلية، وذلك عند إحتساب معدو العائد الدعليل
 

و الةيمة الدفترية ألاو دوإلتزام مالي في حالاة قياام المجموعاة بتعاديو تةاديراي المادفوعاي دو المتحاااليل يتم تعدي

تحتسب الةيمة الدفترية المعدلاة علا  دسااس معادو ساعر العمولاة األاالي الدعلاي ويساجو التغييار فاي الةيماة الدفترياة 

 كدخو دو مااريب عموالي خااةل
 

ااو ماالي دو لمجموعاة متشاابةة مان األااوو المالياة  نتيجاة خساائر االنخدااض فاي عند تخدايض الةيماة المساجلة أل

الةيمة، يستمر البنك بالعتراب بدخو العموالي الخااة بإستخدام معدو العمولة األالي الدعلي علا  المبلا  الادفتري 

 الجديدل
 

التعاقدية لألداا المالية )مان دفعااي مةدماة دو عند إحتساب معدو العائد الدعلي فإن  يتم االخذ في االعتبار كافة األحكام 

خياراي دوخالف ( كماا يتتامن ذلاك إحتسااب  جمياع الرساوم والنةااع المدفوعاة دو المةبوتاة، ماااريب العملياة، و 

العالوا دو الخام التي تعتبر جزءاً ال يتجزد مان ساعر العمولاة الخااص الدعلايل  تعتبار ماااريب العملياة ماااريب 

 بإقتناء، إادار دو بيع موجوداي دو معلوباي ماليةل إتافية مرتبعة
 

 :دخو/ خسارا تحويو العمالي

 عند تحةةةا دو حدوثةال يتم إثباي درباح دو خسائر تحويو العمالي

 
 :دتعاب الخدماي البنكيةدخو  

الدعلااي علاا   يااتم إثباااي دخااو دتعاااب الخاادماي البنكيااة عموماااً، والتااي تمثااو جاازءاً دساسااياً ماان إحتساااب معاادو العائااد

الموجوداي دوالمعلوباي المالية، عند تةديم الخدمة ذاي العالقة، وعل  دساس الستحةا ل ويتم إثبااي دتعااب المحاافظ 

المدارا والخدماي الستشارية علا  دسااس زمان نسابي وعبةااً  لعةاود الخادماي المعنياةل األتعااب المساتلمة عان إدارا 

مماثلة األخر  التي يتم تةديمةا عل  مد  فترا من الازمن، ياتم إثباتةاا بشاكو الموجوداي وخدماي الحدظ والخدماي ال

نسبي عل  مد  الدترا الزمنية للخدمة المةدمةل في حالاة ماا إذا لام يكان متوقعااً إساتخدام كاماو قيماة الةارض فإنا  ياتم 

مل يااتم إثباااي المااااريب إثباااي دتعاااب إلتزاماااي ماانح الةاارض وفةااا لعريةااة الةسااع الثابااي و علاا  مااد  فتاارا اللتاازا

 والعموالي ذاي العالقة بأتعاب العملياي والخدماي عند الحاوو عل  تلك الخدمايل
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 توزيعات األرباح

 يتم إثباي توزيعاي األرباح عند وجود إقرار بأحةية إستالمةال
 

 صافي دخل المتاجرة

النشاااعاي التجاريااة علاا  جميااع المكاسااب والخسااائر الناتجااة عاان التغيياار فااي الةيمااة العادلااة و دخااو   تشااتمو نتااائج

ومااااريب العمااوالي الخااااة المتعلةااة بةااا دو عوائااد الموجااوداي الماليااة و المعلوباااي الماليااة المةتناااا ألغااراض 

 جلة في معامالي التحوع من المخاعرلالمتاجرا و فروقاي تحويو العماليل ويتتمن هذا دي دساليب غير فّعالة مس
 
 و إتفاقيات إعادة الشراء العكسية (    إتفاقيات إعادة الشراءط 

 

 إعاادا)إتداقياة  ستمر البنك في إثباي الموجوداي األولية المباعة مع اللتزام بإعادا شرائةا في تااري  مساتةبلي محاددي

لمتاحاة األساتثماراي اةا وفةااً للسياسااي المحاسابية المتبعاة بشاأن في قائمة المركز المالي الموحدا، ويتم قياس شراء(ال

تجاه العرب اآلخر لةاء المبال  المساتلمة منا  بموجاب هاذه التداقيااي فاي األراادا للبناوك  للبيعل  يتم إظةار اللتزام

لبياع وإعاادا الشاراء وياتم إعتباار الدار  باين ساعر ا لمالء، حسابما هاو مالئاملعوالمؤسساي المالية األخر  دو ودائع ا

  لكمااريب عموالي خااة، ويستح  عل  مد  فترا إتداقية إعادا الشراء
 

)إتداقياة إعااادا  لعاادا بيعةااا فاي تااري  مسااتةبلي محا)دد ياتم إظةاار الموجاوداي األوليااة المشاتراا ماع وجااود إلتازام ال

تادرج  لعل  تلك الموجوداي األولية إلا  البناك مالي الموحدا لعدم إنتةاو السيعراالالشراء العكسية( في قائمة المركز 

ويتم إعتباار الدار   للد  مؤسسة النةد العربي السعودي االتداقياي في النةدية واألراد المبال  المدفوعة بموجب هذه

دا البيع كدخو عموالي خااة ويستح  عل  مد  فترا إتداقية إعاادا البياع وعلا  دسااس معادو عابين سعر الشراء وإ

  لد الدعليالعائ
 

 االستثمارات(    ي
 

يتم في األاو، إثباي كافة االستثماراي بالةيمة العادلة شاملة المااريب التافية المتعلةة مباشرا بعملية شراء 

 م عل  دساس العائد الدعلي، وتدرج في دخو العموالي الخااةلااالستثمارايل تعدأ العالوا دو الخ
 

داولةا في األسوا  المالية النظامية، فإن الةيمة العادلة تحدد عل  دساس األسعار بالنسبة لالستثماراي التي يتم ت

المتداولة بالسو  عند انتةاء العمو في تاري  قائمة المركز المالي الموحدال دما بالنسبة للةيمة العادلة للموجوداي 

 دساس اافي قيمة الموجوداي المعلنةل المدارا واالستثماراي في الانادي  االستثمارية فيتم قياسةا باالعتماد عل 
 

دما بالنسبة لالستثماراي غير المتداولة في السو ، يتم إجراء تةدير مناسب للةيمة العادلة عل  دساس الةيمة السوقية 

الحالية لألدواي األخر  المشابةة لةا بشكو كبير، دو عل  دساس التدفةاي النةدية المتوقعةل عند عدم إستعاعة البنك 

، فإن  يتم قياسةا بإستخدام مجموعة من عر  التةييم والتي دو ماادر األسعار خراج الةيمة العادلة من األسوا إست

تتتمن إستخدام دساليب رياتية، إن مدخالي األساليب الرياتية يتم دخذها من األسوا  ما دمكن ذلك دو بإستخدام 

 لدرجة معينة من الحكم عند عدم إمكانية دخذها من األسوا 
 

بعد الثباي األولي لالستثماراي يتم السماح بإجراء تحويالي بين فئاي االستثماراي المختلدة إذا توفري بعض 

الشروع المحددال ُتحّدد قيمة كو فئة من االستثماراي المختلدة عند إنتةاء الدترا المالية التالية عل  األساس الموتح 

 :في الدةراي التالية
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  االستثمارات المتاحة للبيع   -3
 

االستثماراي المتاحة للبيع بأنةا االستثماراي في دسةم دو سنداي دين والتي ينوي البنك إقتنائةا لمدا زمنية  تعرب 

دسعار ارب غير محددا والتي يمكن دن ُتبار نتيجة الحاجة للسيولة دو التغيراي في دسعار العموالي الخااة و

ستثماراي المتاحة للبيع هي استثماراي غير مشتةة و محددا كإستثماراي متاحة للبيع دو الالعمالي دو دسعار األسةمل ا

 كأي فئة دخر  من الموجوداي الماليةل ةماند

 

والتي لم يتم التحوع تةاس االستثماراي المتاحة للبيع بعد إقتناءها، بالةيمة العادلةل بالنسبة لالستثماراي المتاحة للبيع 

من مخاعر التغير في قيمتةا العادلة، فيتم إثباي األرباح دو الخسائر الناجمة عن التغير في قيمتةا العادلة مباشرا 

تمن بنود الدخو الشامو األخر  لحين إنتداء دسباب إثباي تلك االستثمارايل عند إنتداء دسباب إثباي هذه 

دو الخسائر المتراكمة المثبتة سابةاً تمن بنود الدخو الشامو األخر  إل  قائمة المكاسب ر االستثماراي، يتم إظةا

 الدخو الموحدال

 

يتم  إثباي دخو العموالي الخااة في قائمة الدخو الموحدا بناًء عل  العائد الدعليل ويتم إثباي دخو توزيعاي األرباح 

التوزيعايل كذلك يتم إثباي درباح دو خسائر الارب  في قائمة الدخو الموحدا عند وجود إقرار بأحةية إستالم تلك

 األجنبي من االستثماراي المتاحة للبيع في قائمة الدخو الموحدال
 

يسمح الستثمار مانب كمتاح للبيع دن يتم إعادا تانيد  ك) "استثماراي دخر  مةتناا بالتكلدة المعدأا" إذا ما كان من 

اراي دخر  مةتناا بالتكلدة المعدأا" و إذا ما كاني المجموعة لديةا النية الممكن تعريب هذا االستثمار تمن" استثم

 والةدرا عل  االحتداظ بذلك األاو المالي للمد  المنظوردو حت  تاري  الستحةا ل
 

 االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق   -3

ري  استحةاقةا، باستثناء االستثماراي األخر  تانب االستثماراي ذاي الدفعاي الثابتة دو الممكن تحديدها ومحدد تا

مةتناا حت  تاري  االستحةا ل  يالمةتناا بالتكلدة المعدأا، والتي لد  البنك المةدرا والنية الموجبة لقتنائةا كاستثمارا

ةا الحةاً يتم قياس هذه االستثماراي بعد اقتنائةا بالةيمة العادلة متتمنة دي تكاليب إتافية مباشرا، كما يتم قياس

بالتكلدة المعدأا ناقااً مخاص االنخداض في قيمتةال تحسب التكلدة المعدأا باألخذ بعين االعتبار الخام دو العالوا 

عند الشراء باستخدام دساس العائد الدعليل تدرج دي مكاسب دو خسائر ناجمة عن هذه االستثماراي في قائمة الدخو 

 دو انخداض قيمتةال ا عندما يتم إلغاء العتراب بةالموحدا 
 

إن االستثماراي الماندة كاستثماراي مةتناا حت  تاري  الستحةا  اليمكن بيعةا دو إعادا تانيدةا بدون التأثير عل  

قدرا البنك لستخدام هذا التانيب وال يمكن تخاياةا كبند يتم التحوع من مخاعرا بالنسبة لسعر الدائدا دو مخاعر 

 بب عبيعة هذا االستثمار عويو األجولالسداد المبكر وذلك بس
 

 إال دن البيع دو إعادا التانيب في دياً من الظروب التالية لن يؤثر عل  قدرا المجموعة لستخدام هذا التانيب:

 

   البيااع دو إعااادا التااانيب الةريااب جااداً ماان تاااري  السااتحةا  حيااس لاان يكااون هناااك ثااأثير مةاام علاا

 سعر العمولة في السو ،الةيمة العادلة جراء التغير في 

 ،البيع دو إعادا التانيب بعد ما تكون المجموعة قد حالي معظم موجوداي داو االستثمار 

  البياااع دو إعاااادا التاااانيب العائااادا إلااا  دحاااداس منعزلاااة غيااار متكاااررا خاااارج نعاااا  تحكااام المجموعاااة

 واليمكن توقعةال
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 لقروض والسلفا (    ك  
 

الةروض والسلب هي موجوداي مالية غير مشتةة مادرا دو مةتناا بواسعة البنك مةابو دفعاي ثابتة دو محددال   يتم  

العتراب بالةروض والسلب عند دفع المبال  للمةترضل ويتم إلغاء الثباي عندما يةوم المةترض بالسداد دوعند بيعةا 

 ر والمكاسب المتعلةة بةا بشكو جوهريلدو شعبةا دو إنتةاو جميع المخاع
 

 تةاس كافة الةروض والسلب، في األاو،  بالةيمة العادلة  شاملة المااريب المتعلةة بةال 
 

، وغير المتداولة في سو  مالي نشع والتي لم يتم المجموعةيتم إثباي الةروض والسلب الممنوحة دو المةتناا من قبو  

لة لةا، بالةيمة المعدأا مخاوماً منةا دي مبال  تم شعبةا دو دي مخاااي مرتبعة التحوع من مخاعر الةيمة العاد

 بخسائر الئتمانل
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية    (  ل  
 

يتم بتاري  كو تةرير مالي، إجراء تةييم للتأكد مان وجاود دي دلياو موتاوعي علا  إنخدااض قيماة دي دااو ماالي دو 

وفي حالة وجاود مثاو هاذا الادليو، ياتم تحدياد الةيماة المةادرا الةابلاة لإلساترداد لاذلك  ةلي الماليمجموعة من الموجودا

مع دي خسائر إنخداض في الةيمة، التي يتم حسابةا عل  دساس اافي الةيمة الحالية للتدفةاي النةدية المستةبلية  واألا

 المتوقعة، ويتم إثباي هذه التغيراي في قيمتةا الدفتريةل
 
عتبار الادليو علا  انخدااض الةاروض و السالب واالساتثماراي المةتنااا حتا  تااري  االساتحةا  و لخذ البنك بعين وايآ 

من األاو محدداً بذات  و المستوي االجماليل عند عدم إمكانية إسترداد األاو المالي، يتم شعب   ألذلك عل  دساس ك

في قائمة الدخو الموحدا مباشرا دو في حساب مخاص  مةابو مخاص االنخداض المعد لذلك إما عن عري  تسجيل 

 االنخداضل يتم شعب الموجوداي المالية فةع عند إستنداذ جميع العر  الممكنة لإلسترداد وعند تحديد قيمة الخسارال
 

ر بعاد ذلاك علا  دسااس ساع يتم إثباي دخو العماوالي ،ستردادإلالمةدرا الةابلة ل قيمت  إل المالي األاو فور تخديض 

 ستردادل إلالمستخدم في خام التدفةاي النةدية المستةبلية لغرض قياس الةيمة الةابلة ل العمولة
 

وإذا تراجع مبل  الخسارا المعداأ فاي فتارا الحةاة وكاان مان الممكان رباع التراجاع موتاوعياً بحادس وقاع بعاد إثبااي 

االنخدااض فاي الةيماة السااب  إثباتةاا  االنخداض )مثاو التحسان فاي درجاة تاانيب المادينين(، فإنا  ياتم عكاس خساارا

بواسعة تعديو مخاص الحساب، كما يتم إثباي المبل  الذي تم عكس  فاي قائماة الادخو الموحادا لتخدايض ماااريب 

 خسائر الئتمان ذاي الالةل
 

اليمكن إعتبار الةروض والسالب التاي تام إعاادا جادولتةا كةاروض متاأخرا الساداد باو تعاماو كةاروض جديادال تحادد 

إجراءاي وسياساي إعادا الجدولة عل  معايير تةرر إمكانية إستمرارية التساديد علا  األرجاح و يساتمر إختاار هاذه 

 الةروض والسلب فردياً دو كلياً إل  تةديراي االنخداض في الةيمة بإستخدام معدو العمولة األالي الدعلي للةرضل
 

 تكلفة المطفأة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المثبتة بال - 3
 

يتم تانيب داو مالي دو مجموعة من الموجوداي المالية منخدتة الةيمة في حالة وجود دليو موتاوعي علا  

ذلك كنتيجة لحدس دو دكثر تمي بعد الثباي األولي لةاا وبحياس دن يكاون هنااك خساارا لةاا تاأثير علا  التادفةاي 

 عة من الموجوداي المالية بشكو موثو  ب لالنةدية المستةبلية المةدرا لألاو المالي دو لمجمو
  

يتم تكاوين مخااص محادد لخساائر الئتماان نتيجاة لإلنخدااض فاي قيماة الةارض دو دي مان الموجاوداي المالياة 

المثبتة بالتكلدة المعدأا، إذا كان هناك دليو موتوعي بأن البنك لن يتمكن من تحايو كافة المبال  المستحةةل إن 

هو الدر  بين الةيماة الدفترياة والمبلا  المةادر الةاباو لإلساتردادل إن المبلا  المةادر الةاباو  مبل  المخاص المحدد

األااالي  العائاادلإلسااترداد هااو الةيمااة الحاليااة للتاادفةاي النةديااة المسااتةبلية المتوقعااة، مخاااومة بناااًء علاا  معاادو 

 هونةلروداي المالدعلي، متتمنا المبال  المةدرا الةابلة لإلسترداد من التماناي والموج
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بالتافة إل  المخاااي الخااة بخسائر الئتماان، ياتم تكاوين مخااااي مةاباو دي إنخدااض جمااعي علا  

دساس المحدظةل ويتم تةدير هذه المخاااي بناًء عل  عدا عوامو تتتمن تانيداي الئتمان المحددا للمةترض 

المةترتين وخبرا البنك في التعاماو ماع المةتارض دو مجموعاة مان المةترتاين ودي معلومااي  دو مجموعة من

تاريخية متاحة عن حاالي الخدا  الساابةةل ياتم تعاديو الخبارا الساابةة بشاأن الخساائر باساتخدام البيانااي الحالياة 

 الةابلة للمالحظة وذلك لظةار دثر الظروب الحالية السائدال
 

داي الماليااة المةتناااا بالتكلدااة المعدااأا، يااتم تسااوية الةيمااة الدفتريااة لألاااو مباشاارا دو ماان خااالو بالنساابة للموجااو

 استخدام حساب مخاص، ويدرج مبل  التسوية في قائمة الدخو الموحدال
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع - 3
 

ع، يةوم البنك بتةييم ما إذا كان هناك دلياو موتاوعي علا  بالنسبة ألدواي الدين الماندة كاستثماراي متاحة للبي

االنخداض في الةيمة بناًء عل  ندس األسلوب المتبع للموجوداي المالية المشابةة والمدرجة بالتكلدة المعدأا وذلاك 

 لكو دداا مالية عل  حدهل

 

لمعدأا والةيمة العادلة الحالية ناقااً يتم إدارج الخسارا المتراكمة كإنخداض في الةيمة ناتج من الدر  بين الةيمة ا

 دية خسائر لإلنخداض في الةيمة لتلك األداا تم العتراب بةا مسبةاً في قائمة الدخو الموحدال
 

يتم عكس خسارا االنخداض في الةيمة تمن قائمة الدخو الموحدا، إذا ظةر فاي الدتارا الالحةاة دلياو موتاوعي 

بخسارا االنخداض في الةيمة كان قد تم تسجيلةا مسبةاً تمن قائمة الدخو  ذو الة بالئتمان حدس بعد االعتراب

 الموحدال
 

بالنساابة السااتثماراي األسااةم المةتناااا كاسااتثماراي متاحااة للبيااع، فااإن االنخداااض الجااوهري دو الاادائم  فااي الةيمااة 

مبل  الخسارا الناتجاة مان  بإسترداد حالعادلة عن التكلدة يعتبر دليو موتوعي عل  االنخداض في الةيمةل ال يسم

إنخدااض الةيمااة تامن قائمااة الادخو الموحاادا عالمااا دن األااو قااائم بالساجالي، )وعلياا  فاأن دي ارتدااار بالةيمااة 

العادلة الحةاً يجب دن يسجو تمن بناود الادخو الشاامو األخار (ل فاي حااو إلغااء إثبااي خساارا االنخدااض فاي 

متراكماة المثبتاة تامن بناود الادخو الشاامو األخار  إلا  قائماة الادخو الةيمة، يتم تحويو المكاسب دو الخساائر ال

 الموحدال
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  (     م
 

بتةادير ماا إذا كاان هنااك مؤشارعل  إنخدااض قيماة دااول إذا ماا تاوافر هاذا  –بتاري  كو تةريار ماالي  –يةوم البنك 

فإن البنك يةاوم بتةادير المبلا  الممكان  ةوية لختبار إنخداض قيمة داو معلوبالمؤشر دو عند ما تكون المراجعة السن

تحويل  من األاول إن المبل  الممكن تحايلة من األاو هو الةيماة العادلاة لألااو دو قيماة الوحادا  النةدياة الممكان 

زياد الةيماة الدفترياة ألااو دو ناقااً تكاليب بيع  وقيمت  قياد الساتخدامل عنادما ت –إيةما دكثر  –تحةيةةا من األاو 

قيمااة الوحاادا النةديااة الممكاان تحةيةةااا ماان األاااو دكثاار ماان المبلاا  الممكاان تحااايل  ماان األاااو، فااإن األاااو يعتباار 

ماانخدض الةيمااة و يتوجااب خدااض قيمتااة الدفتريااة لتةابااو الةيمااة الممكاان تحااايلةال فااي ساابيو تةاادير قيمااة األاااو قيااد 

ة التدفةاي النةدية المستةبلية إل  الةيمة الحالية بإستخدام سعر خاام يعكاس تةاديراي األستخدام، يةوم البنك بخام قيم

السو  للةيمة الحالية للنةود وكذلك المخاعر المرتبعة بأألاول  في سبيو تحديد الةيمة العادلاة ألااو ناقاااً تكااليب 

سااتخدام  متاااعداي التةياايم، دو إاذج بالبيااع، فإناا  يااتم إسااتخدام نماااذج تسااعير مالئمااةل يااتم تعزيااز إحتساااب تلااك النماا

 مؤشراي قيمة عادلة متاحة دخر ل
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تةادير مااا إذا كاان هناااك مؤشاراً علاا  دن ببالنسابة للموجااوداي بإساتثناء الشااةرا، يةاوم البنااك بتااري  كااو تةريار مااالي 

بةاً لم تعد موجودا دوانخدتيل  إذا ماتوفري هذا المؤشراي، فإن البنك معترب بةا مسالخداض في الةيمة النخسائر 

يةوم بتةدير الةيمة الممكن تحايلةا دو قيم  الوحدا النةدية الممكن تحةيةةا مان األااول ياتم عكاس خساارا االنخدااض 

ااو الممكان تحاايلةا في الةيمة المعترب بةا مسبةاً فةع في حالة تغيير الفتراتااي المساتخدمة فاي تحدياد قيماة األ

منذ األعتراب بأخر خسارا إنخداض في الةيمةل يتم تحديد خسارا االنخداض فاي الةيماة الماراد عكساةا بحياس التزياد 

الةيمة الدفترية عن الةيمة الممكن تحايلةا وكذلك التزيد الةيمة الدفترية ألاو بعد الهالك )في حاو ما تم تحديدها( 

نخدااض فاي لنخداض في قيمة األاو( في السنواي الساابةة عان قيماة خساارا الخسارا ا)وإذا ما لم يتم األعتراب ب

 الةيمة المراد عكسةال يتم عكس تلك الخسارا في قائمة الدخو الموحدال
 

 نخداض في الشةرا، اليمكن عكسةا في السنواي الالحةةللإن خسائر ا
 

 العقارات األخرى  (     ن
 

لاا  العاديااة، بعااض العةاااراي وذلااك سااداداً للةااروض والساالبل تعتباار هااذه العةاااراي تااؤوو للبنااك، خااالو دورا دعما

ةاا للةاروض والسالب دو الةيماة ةكموجوداي متاحة للبيع وتظةر هاذه العةااراي فاي البداياة بااافي الةيماة الممكان تحة

يتم حساب إستةالك عل  هاذه  ال لالعادلة الحالية للممتلكاي المعنية )ديةما دقو( مخاوماً منةا دي تكاليب بيع جوهرية

 لالموحداالعةارايل تسجو اليراداي الناتجة من تأجير هذه العةاراي األخر  في قائمة الدخو 
 

و بعد الثباي األولي، يتم تسجيو دي خسائر في الةيمة العادلة الحةااً، مخااوماً منةاا تكااليب البياع، فاي قائماة الادخو 

فااي الةيمااة العادلااة، مخاااوماً منةااا تكاااليب لبيااع هااذه األاااوو وعلاا  دن ال الموحاادال يااتم تسااجيو دي مكاسااب الحةااة 

تتجاوز الخسائر المتراكمة، مباشرًا كمكاسب مجتمعة مع دية مكاسب دوخسائر ناتجاة عان الساتبعاد فاي قائماة الادخو 

 الموحدال
 

 الممتلكات والمعدات  (    س
 

باع عريةاة ُتت لاألراتاي المملوكاة ال ياتم إساتةالك لك المتاراكمظةر الممتلكاي والمعداي بالتكلدة بعد خام الستةالتُ 
الةسااع الثابااي فااي حساااب إسااتةالك الممتلكاااي والمعااداي األخاار  وذلااك علاا  دساااس األعمااار النتاجيااة المتوقعااة 

 للموجوداي كما يلي:
 

 سنة  51    المباني 
 ديةما دقو  سنواي، 2فترا اليجار دو            تحسيناي العةاراي المستأجرا 

 سنواي 2 – 8  ثاس والمعداي والسياراي ألا
 

يتم مراجعة العمر النتاجي و المنافع القتاادية لةذه الموجوداي في تاري  كو تةريار ماالي ومان ثام ياتم تعاديلةا إذا 
تريااة لاازم األماارل يااتم إحتساااب المكاسااب و الخسااائر الناتجااة عاان بيااع الموجااوداي علاا  دساااس الداار  بااين الةيمااة الدف

 لالموحداواافي المبل  المحاول تدرج المكاسب و الخسائر الناتجة في قائمة الدخو 
 

 المطلوبات المالية     (  ع
 

يتم في األاو، إثباي كافة ودائع دسوا  الماو وودائع العمالء والةروض ألجو وسنداي الةروض المادرا  وددواي 
 تكاليب المعاماليل المديونية األخر  بالةيمة العادلة مخاوماً منةا
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 )تتمة( - ملخص ألهم السياسات المحاسبية . 1
 

يتم الحةاً قياس المعلوباي المالية المرتبعة بعموالي، دو تلك التي يتم المحاسبة عليةا فاي قائماة  الادخو دو تلاك التاي 

خاذ بعاين العتباار مبلا  الخاام دو تم التحوع من مخااعر قيمتةاا العادلاة، بالتكلداة المعداأا والتاي ياتم حساابةا بعاد األ

تعدأ العالواي والخاوماي وف  دسس العائد الدعلي حت  تاري  الستحةا  وترحو إلا  دخاو دو ماااريب  -العالوا 

 العموالي الخااةل
 

تعدو المعلوباي المالية الخاتعة للتحاوع مان مخااعر الةيماة العادلاة للتغياراي فاي الةيماة العادلاة للمخااعر المتحاوع 

و الخساائر دل يعتارب بالمكاساب الموحاداو خسائر ناتجة في قائمة الدخو دةا كحد دعل ل يتم األعتراب بأية مكاسب من

 لالموحداالناتجة عن إلغاء إثباي المعلوباي المسجلة بالتكلدة المعدأا في قائمة الدخو 
 

          ف(      الضمانات المالية

ماناي مالية، تتكون من اعتماداي مستندية، تماناي وقبواليل يتم تمن دورا عمو البنك المعتادا، يتم منح ت

لتزاماي دخر ، ويمثو ذلك قيمة إالثباي المبدئي في الةوائم المالية الموحدا للتماناي بالةيمة العادلة تمن بند 

وا المعدأا دو بأفتو لتزاماي البنك لكو تمان إما بالعالإالعالوا المستلمةل والحةاً بعد الثباي المبدئي، يتم قياس 

تةدير للماروفاي المعلوبة لتسوية دية تعةداي مالية تظةر نتيجة لةذه التماناي، ديةما دكبرل ويتم إثباي دي زيادا 

لتزاماي المرتبعة بالتماناي المالية بةائمة الدخو الموحدا كماروفاي خسائر إئتمانيةل كما يتم إثباي الفي 

دخو الموحدا في اافي دخو العموالي واألتعاب بعريةة الةسع الثابي خالو عمر العالواي المحالة في قائمة ال

 لالتمان
 

 المخصصات   (  ص
 

يتم تكوين مخاااي عندما يمكن إجراء تةدير موثو  ب  بواسعة البنك لمةابلة إلتزام قاانوني دو إلتازام واتاح نااتج 

 دعل  من إحتماو عدم الدفعل عن دحداس ماتية وتكون إحتمالية دفع مبال  لتسوية اللتزام
 
 محاسبة عقود اإليجار      ( ق

 

عتبر كافة عةود اليجار التي يبرمةا البنك كمستأجر عةود إيجار تشغيلية، وبموجبةا تحمو دفعاي اليجار عل  قائمة ت

مدتا   نتةااءي قباو إفي حالة إنةاء عةد اليجار التشاغيلل ومد  فترا اليجار الةسع الثابي عل  بعريةة الموحداالدخو 

  لتدرج دية غراماي يجب دفعةا للمؤجر كماروب خالو الدترا التي يتم فيةا إنةاء اليجار
 

 النقدية وشبه النقدية      ( ر
         

ألغراض إعداد قائمة التدفةاي النةدية، تعرب "النةدية وشب  النةدية" بأنةا تلك المبال  المدرجة فاي النةدياة واألراادا 

والمؤسسااي األراادا لاد  البناوك  كماا تشامو ديتااً  الودائاع النظامياة، ستثناءإبؤسسة النةد العربي السعودي، م لد 

 ليوماً دو دقو من تاري  القتناء تسعينالتي تستح  خالو المالية األخر  
 

 ش(      إلغاء إثبات األدوات المالية
 

جاازء فااي مجموعااة موجااوداي ماليااة متشااابةة( عناادما تنتةااي     ياتم الغاااء إثباااي الموجااوداي الماليااة )دو جاازء منةااا، دو 

 الحةو  التعاقدية لستالم التدفةاي المالية الخااة بةذه الموجودايل
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 المجموعاةقياام داو مالي، يتم إلغااء الثبااي فاي حالاة  المجموعة نةليفي الحاالي التي تظةر فيةا دالالي عل  دن 

بنةااو معظاام المخاااعر و المكاسااب المااااحبة لملكيااة هااذا األاااول  و فااي الحاااالي التااي لاام يااتم نةااو دو إبةاااء معظاام 

عان السايعرا علا  المجموعاة المخاعر والمكاسب المااحبة لملكية األاو، ياتم إلغااء الثبااي فةاع فاي حالاة تخلاي 

ةو  دوالتزامااي نشاأي دو نتجاي عان هاذه العمليااي بشاكو مندااو بالعتراب بأية حالمجموعة األاو الماليل يةوم 

 كموجوداي دو معلوبايل
 

يتم إستبعاد المعلوباي المالية )دو دي جزء من تلك المعلوباي المالية( وذلك فةع عناد إساتنداذها، دي عنادما ياتم تندياذ 

 اللتزام المحدد في العةد دو إلغاؤه دو إنتةاء مدت ل
 

 يبة الدخلالزكاة وضر   (  ت
 

إن مبال  الزكاا وتريبة الدخو تعد معلوباي عل  المساهمين السعوديين واألجانب عل  التوالي و يتم إحتساب الزكاا 

عل  حاة المساهمين السعوديين في حةو  الملكية دو في اافي األرباح بإستخدام األسس الموتحة بموجاب دنظماة 

لمساهمين األجانب من حاتةم في اافي الربح المعّدو للسنة وذلاك الزكاا، ويتم احتساب تريبة الدخو عل  حاة ا

 بناءاً عل  تشريعاي تريبة الدخول
 

اليتم تحميو الزكاا وتريبة الدخو عل  قائمة الادخو الموحادا  للبناك حياس دنةاا تساتةعع مان قيماة األربااح الموزعاة 

 عل  المساهمين، دو مستعاتة بواسعة المساهمينل
 

 لتحفيزية للموظفينث(     البرامج ا
 

يةدم البنك لموظدي  المؤهلين )الموظدين( برنامج تحديزي محسوب عل  دساس األسةم )البرناامج( والمسام  "برناامج 

مؤسساة النةاد العرباي الساعوديل بموجاب هاذا البرناامج يةاوم البناك بمانح  قباو منحة األسةم للماوظدين" والمعتماد مان

بعة سنوايل تةاس تكلداة البرناامج علا  دسااس قيماة األساةم فاي تااري  الشاراء، الموظدين دسةم يتم إكتسابةا خالو در

والتي يبدا العتراب بةا خالو الدترا التي ينص خاللةا الوفاء بشرع الخدمة بإساتخدام عريةاة تساعير مناسابة، والتاي 

ناد مخااوم مان حةاو  تنتةي بتاري  االستحةا ل تساجو خيااراي دساةم الماوظدين مان قباو البناك بالتكلداة، وتظةار كب

 الملكية بعد تعديو مااريب المعامالي، وتوزيعاي األرباح، ودرباح دو خسائر بيع األسةمل
 

قام البنك بعمو إتداقية حدظ وإدارا البرامج مع عرب ثالس مستةو بالنيابة عن الماوظدين وعبةااً لشاروع التداقياة، لان 

 لألسةم المعنيةليكون البنك، في دي وقي من األوقاي، المالك الشرعي 
 

بالتااافة لااذلك، يةااوم البنااك بماانح موظدياا  المااؤهلين باارامج تحديزيااة دخاار  علاا  دساااس األسااةم والدخااار والتااي        

 تتم بناًء عل  مساهماي مشتركة بين البنك والموظدينل هذه المساهماي تدفع للموظدين بتاري  إستحا  كو برنامجل 
 

 ألجلخ(      مزايا الموظفين قصيرة ا
 

يتم قياس مزايا الموظدين قايرا األجو عل  دساس غير مخاوم كما يتم تسجيلةا كمااريب عندما يتم تأدية الخدمة 

 ذاي الالةل
 

ذا إيتم االعتراب بااللتزام للمبل  المتوقع دفع  عل  حساب المكافآي النةدية قايرا األجو دو برامج مشااركة األربااح 

دو التزام قانوني آني لدفع هذا المبل  كنتيجة لخادماي ساب  تأديتةاا بواساعة الموظاب  ما كان للمجموعة التزام واتح

 لتزاماي بشكو موثو  ب للا تةدير هذه ويمكن
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 ذ(      خدمات إدارة األصول
  

لتاي تتتامن إدارا بعاض اانادي  االساتثمار يةدم البنك خدماي إدارا األاوو عان عريا  شاركت  التابعاة لعمالئا  وا

وذلك بالتشااور ماع مستشااري اساتثمار متخاااينل ياتم إدراج حااة البناك فاي تلاك الاانادي  تامن االساتثماراي 

 المتاحة للبيع و يتم الفااح عن دتعاب الخدماي البنكية المكتسبة تمن الدخو من دتعاب الخدماي البنكية، اافيل 
 

  

ي المحتدظ بةا بادة األمانة دو االستثمار موجوداي خااة بالمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجةا فاي ال تعتبر الموجودا

 الةوائم المالية الموحدال
 

 ض(    المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة
 

ةائماة علا  مبادد تجناب بعض المنتجاي المارفية ال لعمالئةا المجموعة تةدمإتافة إل  الخدماي المارفية التةليدية، 

 الدائدا والمعتمدا من هيئة الرقابة الشرعية كما يلي: 
 

 تعريب المنتجاي المارفية الةائمة عل  مبدد تجنب الدائدا:
 

هي اتداقية عل  دن يةوم البنك ببيع سلعة دو داو ال  العمياو والتاي يكاون البناك قاد إشاتراها وإقتناهاا  المرابحة: ل3

 ن العميول  يتتمن سعر البيع عل  التكلدة متافا إليةا هامش ربح متد  علي لبناًء عل  وعد بالشراء م

هي إتداقية بين البنك والعميو بحيس يةوم بموجبةا البنك بياع دااو تام إنشااؤه وفا  مواااداي متدا   اإلستصناع: ل5

 عليةا مسبةاً مةابو سعر متد  علي ل

راء دو بناء ااو ليةوم بتأجيره بالتالي وفةاً لعلب العميو هي إت)داقية بين البنك )كمؤجر( والذي يةوم بش اإلجارة: ل1

)المستأجر(، بناءاً عل  وعد العميو بإيجار األاو في مةابو مادي ولدترا محددا قد تنتةاي بانتةااو ملكياة األااو 

 من المؤجر للمستأجرل
   

ياساي المحاسبية المتبعة في إعداد هذه ووفةا للس الةائمة عل  مبدد تجنب الدائداويتم معالجة كافة المنتجاي المارفية 
 الةوائم المالية الموحدال

 

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي . 4
   

     تتلخص النةدية واألرادا لد  مؤسسة النةد العربي السعودي مما يلي:

  3131  5135 
 بآالف الرياالت  

  السعودية

 بآالب الرياالي

 السعودية

 132.112  550.155  لاندو نةد في ا

 8.321.111  1.315.111  إتداقياي إعادا الشراء العكسية

 2.214.112  1.0.1.155  (51)دنظر إيتاح  –مجمور 

 3.919.114  04..3.431  وديعة نظامية

 9.112.181  .5.110.13  اإلجمـالـي 

 

بوديعاة نظامياة  حتدااظلايتعين عل  البناك  د العربي السعوديلنظام مراقبة البنوك والتعليماي الاادرا عن مؤسسة النة اً عبة

، وألجاو، والودائاع األخار  ) واالدخاار لد  مؤسسة النةاد العرباي الساعودي بنسابة مئوياة محاددا مان الودائاع تحاي العلاب،

لبناك وبالتاالي فةاي من غير المسموح ب  إستخدام تلك الوديعة النظامياة لتموياو العمليااي اليومياة ل لية كو شةراتحسب في نة

 ليسي جزءاً من النةدية و شب  النةديةل
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     تتلخص درادا البنوك والمؤسساي المالية األخر  مما يلي:

  3131  5135 

 بآالف الرياالت  

 السعودية

 بآالب الرياالي 

 السعودية

 311.193  135..1.  حساباي جارية
 1.134.132  4.554.314  إيداعاي دسوا  الماو

 1.413.998  .5.501.53  اإلجمـالـي
 

 ، صافياتاستثمار .  5
 

  كما يلي: االستثماراتتصنف د(   
 

 االستثماراي المتاحة للبيع ( 3
 

 3131  5135 

 الجمالي  خارج المملكة  داخو المملكة  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 

 الرياالي السعودية بآالب 

 15.311..1 سنداي بعمولة ثابتة
 

0.503.551  33.400.5.1  453.143 
 

8.321.511  2.999.188 

 3.013.313 سنداي بعمولة عائمة
 

3.011.4.1  4.513.533  3.113.129 
 

5.298.315  1.112.433 

 045.011 دسة))م
 

0.53.  054.43.  881.291 
 

4.153  825.512 

 15.4.5 دي  استثماريةانا
 

-  15.4.5  538.112 
 

58.414  513.511 

 - مخاص االنخداض في الةيمة
 

(33.005)  (33.005)  - 
 

(335.111)  (335.111) 

االستثمارات المتاحة للبيع،  
 .5.5.1.55 صافي

 
31.350.0.1  35.05..453  5.281.393 

 
9.823.535  3.335.593 

 
   تاري  االستحةا (  استثماراي مةتناا حت5
 

 3131  5135 

 الجمالي  خارج المملكة  داخو المملكة  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 

 الرياالي السعودية بآالب 

 - سنداي بعمولة ثابتة
 

1.5.350  1.5.350  21.111 
 

812.131  822.131 
 551.111 سنداي بعمولة عائمة

 

-  551.111  121.111 
 

-  121.111 
 - مخاص االنخداض في الةيمة

 

(31..334)  (31..334)  - 
 

(342.811)  (342.811) 

 االستثمارات المقتناة حتى  
 551.111 تاريخ االستحقاق، صافي   

 

300.141  010.141  911.111 
 

533.131  333.131 
 
 (  استثماراي ، اافي1

 
 3131  5135 

 الجمالي  خارج المملكة  داخو المملكة  الياإلجم  خارج المملكة  داخل المملكة 

 الرياالي السعودية بآالب 

 15.311..1 سنداي بعمولة ثابتة
 

0..00.030  33.004..51  493.143 
 

2.113.121  1.515.918 
 3.453.313 سنداي بعمولة عائمة

 

3.011.4.1  5.353.533  3.933.129 
 

5.298.315  8.542.433 
 045.011 دسة))م

 

0.53.  054.43.  881.291 
 

4.153  825.512 
 15.4.5 انادي  استثمارية

 

-  15.4.5  538.112 
 

58.414  513.511 
 - مخاص االنخداض في الةيمة

 

(313.111)  (313.111)  - 
 

(534.111)  (534.111) 

 .0.341.55 استثمارات، صافي 
 

31.455..15  30.5.5.4.5  1.581.393 
 

9.191.345  31.333.313 
 

سااعودي( مرهونااة  مليااون رياا)او 8.188:  5135و سااعودي )رياا)ا مليااون 2.943 االسااتثماراي علاا  مبااال  قاادرها تشااتمو

ساعودي  ملياون ريا)او 2.483 االساتثماراي ه بلغي  الةيماة  الساوقية  لةاذ لبموجب اتداقياي إعادا  شراء لد   بنوك دخر 

 (لسعودي مليون ري)او 8.841 :5135)



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 3133و  3131ديسمبر  13ين فيللسنتين المنتهيت
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 )تتمة( –، صافي اتراستثما .  5
 

 ب(  فيما يلي تحليالً لمكونات المحفظة االستثمارية:
 

 ( االستثماراي المتاحة للبيع3
 

5135  3131  

  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي  متداولة  غير متداولة  الجمالي

  الرياالي السعودية بآالب

2.999.188  225.335  2.558.125  33.400.5.1  1.510.050  0.00...35 

. 

 سنداي بعمولة ثابتة

 سنداي بعمولة عائمة 3.0.5.5.0  3.510.131  4.513.533  5.132.951  3.151.131  1.112.433

 دسةم 044.111  .31.33  .054.43  883.191  33.353  825.512

 انادي  استثمارية 15.4.5  -  15.4.5  513.511  -  513.511

(335.111) 

 
(31.952) 
 

(34.492) 
 

(33.005) 
 

(33.005) 
 

- 
 مخاص االنخداض في 
 الةيمة    

3.335.593  3.931.843  4.513.945  35.05..453  5.311.314  33.555.130 
 االستثمارات المتاحة للبيع، 

  صافي   
 
 ( استثماراي مةتناا حت  تاري  الستحةا 5
 

5135  3131  

  متداولة  غير متداولة  جمالياإل  متداولة  غير متداولة  الجمالي

  الرياالي السعودية بآالب

 سنداي بعمولة ثابتة 3.1.151  315.314  1.5.350  334.443  521.513  822.131

 سنداي بعمولة عائمة 551.111  -  551.111  121.111  -  121.111

(342.811)  (342.811)  -  (31..334)  (315.350)  (1.145) 
   النخداض في  مخاص ا     

 الةيمة         

333.131  91.413  484.443  010.141  15  010.110 
استثمارات مقـتـناة حتى تاريـخ  

 اإلستحقاق،    صافي
 
 ( استثماراي، اافي1
 

5135  3131  

  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي  متداولة  غير متداولة  الجمالي

  الرياالي السعودية بآالب

 سنداي بعمولة ثابتة 00...0.15  03..1.034  51..33.004  2.851.283  413.331  1.515.918

 سنداي بعمولة عائمة 1.545.5.0  3.510.131  5.353.533  5.312.951  3.151.131  8.542.433

 دسةم 044.111  .31.33  .054.43  883.191  33.353  825.512

 انادي   استثمارية 15.4.5  -  15.4.5  513.511  -  513.511

(534.111)  (593.352)  (34.492)  (313.111)  (330..54)  (1.145) 

 مخاص االنخداض في

 الةيمة 

 ، صافياتاستثمار 33.4.1.135  5.311.301  30.5.5.4.5  3.121.193  3.413.531  31.333.313
 

اساي، سانداي التنمياة الحكومياة الساعودية و سانداي الخزاناة غيار المتداولاة فاي الجادوو دعااله، بشاكو دس االساتثمارايتمثو 

 السعودية وسنداي شركاي سعودية محددال
 

ملياون لاير سع)ا)ودي   31.3إن األسةم المدرجاة تامن بناد االساتثماراي المتاحاة للبياع تتتامن دساةم  غيار  متداولاة بمبلا  

 عدم إمكانية قياس قيمتةا العادلة بشكو موثو  ب ل مليون لاير سعودي( والتي يتم إثباتةا بالتكلدة ل 33.3: 5135)
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 3133و  3131ديسمبر  13ين فيللسنتين المنتهيت
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 )تتمة( –، صافي اتاستثمار .  5
 

 فيما يلي تحليالً باألرباح والخسائر غير المحققة و القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة المقتناة حتى تاريخ االستحقاق:  ج(
 

5135  3131   

     إجمالي  إجمالي      إجمالي  إجمالي  

     األرباح  الخسائر      األرباح  الخسائر  

   القيمة الدفترية  غير المحققة  غير المحققة  القيمة العادلة  الةيمة الدفترية  غير المحةةة  غير المحةةة  الةيمة العادلة

   بآالب الرياالي السعودية

 سنداي بعمولة ثابتة  300.141  30.014  (0.135)  3.0.013  513.131  34.221  (34.543)  513.118

 سنداي بعمولة عائمة  551.111  1.351  -  551.351  121.111  152  -  121.152

 الجمالي  010.141  33.154  (0.135)  053.103  333.131  34.443  (34.543)  333.353

 
 فيما يلي تحليالً لالستثمارات، صافي، حسب األطراف األخرى :   د(
 

   3131  5135 

  

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالب الرياالي  

 السعودية

     

 3.191.182  4.515.105  شب  حكومية ة ويحكوممؤسساي 

 1.111.214  1.035.113  شركاي

 1.895.184  114.000..  بنوك و مؤسساي مالية

 31.333.313  30.5.5.4.5  الجمالي
 

 مان:تعرض االستثمارات لمخاطر اإلئت  هـ(
 

 
3131 

 

5135 

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالب الرياالي 
 السعودية

 3.513.591  10...34.51 استثماراي من الدرجة األول  

 591.891  100.310 استثماراي دون الدرجة األول  

 3.131.532  .3.0.0.13 غير ماندة 

 31.333.313  30.5.5.4.5 الجمالي
 

ستثماراي من قبو جةاي خارجياةل تتتامن االساتثماراي غيار المااندة لالئتمانية لالجودا ا تانيب يتم عادًا الحاوو عل 
 سنداي شركاي سعودية ودسةم شركاي سعودية وانادي  إستثمارية و إستثماراي الملكية الخااةل

 

 تتلخص التغيرات في مخصص االنخفاض في القيمة مما يلي:  و(
 

 3131  5135 
بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالب الرياالي  
 السعودية

 519.111  3.0.111 الرايد في بداية السنة

 13.111  34.111 المتاب خالو السنة

 (4.111)  (1.111.) خالو السنة عكس مبال 

 534.111  313.111 الرصيد في نهاية السنة

 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 3133و  3131ديسمبر  13ين فيللسنتين المنتهيت
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 صافي ،قروض وسلف . 0
 

 مما يلي: ة المطفأةالمثبتة بالتكلف –، صافي قروض والسلفتتكون ال  ( أ
 

3131 

 إجمالي  أخرى  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 

 الرياالت السعودية بآالف 

 13..40.005  .00.53  14.350.044  150.100..  4.351.403 قروض و سلف عاملة

 1.5.135  -  -  5.301.  3.0.013 قروض و سلف غير عاملة

 45..40.301  .00.53  14.350.044  454.151..  331..4.55 إجمالي القروض و السلف

 (014.105)  -  (115.330)  (00..303)  (.5..305) مخصص خسائر اإلئتمان

 40.555.003  .00.53  11.011.535  303.103..  4.101.344 قروض و سلف، صافي

 

 5135 

 إجمالي  دخر   قروض تجارية  قروض شخاية  جاري مدين 

 الي السعوديةالريا بآالب 

 18.831.418  21.811  58.111.114  1.394.391  1.443.411 قروض و سلب عاملة

 821.181  -  -  13.113  831.919 قروض و سلب غير عاملة

 18.419.341  21.811  58.111.114  1.539.413  8.535.291 إجمالي الةروض و السلب

 (431.844)  -  (133.114)  (95.215)  (125.544) مخاص خسائر الئتمان

 18.121.135  21.811  51.314.911  1.382.589  1.381.545 قروض و سلب، اافي

 
تتتمن الةروض والسلب دعاله منتجاي مارفية متوافةة مع مبدد تجنب الدائدا فيما يتعل  بعمليااي مرابحاة وإستاانار  

 مليون لاير سعودي(ل  32.511: 5135لاير سعودي )مليون  51.522وإيجارا والتي تظةر بالتكلدة المعداا بمبل  
 

 :تتكون التغيرات في مخصص خسائر اإلئتمان مما يلي ( ب
 

 3131 

 إجمالي  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 

 بآالف الرياالت السعودية 

 035.400  1.3.510  03.553  153.300 الرايد في بداية السنة

 315.111  33.443  351.353  (50.513) نةالمتاب / )المسترد( خالو الس

 (330.540)  (1...00)  (43..51)  (0.030.) ديون معدومة

 33.315  .1  33.3.5  - مبال  محالة معدومة مسبةاً 

 014.105  115.330  00..303  .5..305 الرايد في نةاية السنة
 
 

 5135 

 إجمالي  قروض تجارية  قروض شخاية  جاري مدين 

 الب الرياالي السعوديةبآ 

 5.582.111  111.329  24.112  3.251.114 الرايد في بداية السنة

 522.111  (51.819)  88.131  511.933 المتاب / )المسترد( خالو السنة

 (3.133.134)  (582.335)  (19.922)  (3.819.913) ديون معدومة

 9.541  -  9.541  - مبال  محالة معدومة مسبةاً 

 431.844  133.114  95.215  125.544 لرايد في نةاية السنةا
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 3133و  3131ديسمبر  13ين فيللسنتين المنتهيت
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 )تتمة( - صافي ،.  قروض و سلف0
 

 ج( تتكون الجودة اإلئتمانية للقروض والسلف مما يلي:
 

 ( القروض والسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة:3

 3131  5135 

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالب الرياالي 

 ةالسعودي

 183.128  130..1 ممتازا

 35.335.422  35.500.511 قوية

 4.331.853  34.353.3.3 متوسعة 

 2.111.381  0.5.0.334 مةبولة

 131.158  543.101 هامشية

 88.132  00..15 تحي المالحظة

 1.331.111  1.4.005.. غير ماندة

 11.395.353  40.140.303 الجمالي

 
 والسلب غير متأخرا السداد وغير منخدتة الةيمة:فيما يلي واب للةروض 

 
ريااادا فااي اااناعة مسااتةرال مركااز مااالي وتاادفةاي نةديااة دفتااو ماان مثيلاا  فااي السااو ل لدياا  ماادخو    ممتازا:

 لألسوا  المالية تحي الظروب العبيعية للسو ل
 

بار المؤشاراي المالياة سو  ومركز مالي قوي مع تاري  آداء ناجح لكان ماع وجاود إساتثناءاي، و تعت    قوية:
دفتو من معايير الااناعة التاي تنتماي إليةاال هاذه المنشاأا لةاا حرياة الوااوو الا  األساوا  المالياة  

 تحي الحاالي العبيعيةل
 

معدو ثباي معتدو مع عوامو مخاعرا للاناعة دوالشركة، و تعتبر المؤشراي المالية ساليمة وتامن   متوسعة:
يةااال الواااوو الاا  األسااوا  الماليااة محاادود وتكااون المنشااأا عرتااة معااايير الاااناعة التااي تنتمااي إل

 لتغيراي دوريةل
 

تعتباار عوامااو المخاااعرا للاااناعة دو الشااركة ثانويااة، وتعتباار المؤشااراي الماليااة ددناا  ماان معااايير     مةبولة:
الاااناعة التااي تنتمااي إليةااال ماااادر التمويااو البديلااة قااد تكااون متااوفرا ولكنةااا قااد تكااون محاادودا  

 بالماادر الخااة و المؤسساتية فةعل
 

تعتبر عوامو المخاعر للاناعة دو الشركة غير إيجابيا ، ماع دداء ماالي و تشاغيلي هامشايل مااادر    هامشية:
 التمويو البديل  قد التكون متوفرال اليتوقع الدخوو في دعماو جديده مع هذه الدئةل

 
لشركة غير إيجابي ، كما تعتبار مخاعرعادم الساداد عالياةل تعتبار تعتبر عوامو المخاعر للاناعة دو ا تحي المالحظة:

المؤشااراي الماليااة دون معااايير الاااناعة التااي تنتمااي إليةااا بشااكو عاااو، كمااا تعتباار ماااادر التمويااو 
 البديلة محدودا جداًل

 
 العاملة و قروض دخر لتتتمن الةروض والسلب الغير ماندة الةروض الشخاية  غير ماندة:

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 3133و  3131ديسمبر  13ين فيللسنتين المنتهيت
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 )تتمة( - صافي ،.  قروض و سلف0
 

 :(  القروض والسلف متأخرة السداد و غير منخفضة القيمة3  
 

 3131 

 

جاري مدين و 
 إجمالي  قروض شخصية  قروض تجارية

 الرياالت السعودية بآالف 

 41.141  33.314  315..3 يوم 11إل   3من 

 340.114  45.330  313.030 يوم 31إل   13من 

 305.153  00.311  00.313 يوم 341إل   33من 

 35..351  -  35..351 يوم 341دكثر من 

 530.551  344.553  ..101.1 إجمالي 

 
 5135 

 
جاري مدين و 
 إجمالي  قروض شخاية  قروض تجارية

 الرياالي السعودية بآالب 

 342.811  35.531  391.348 يوم 11إل   3من 

 53.113  33.515  3.419 يوم 31إل   13من 

 11.185  11.459  53.532 يوم 341إل   33من 

 395.558  5.433  313.831 يوم 341دكثر من 

 888.912  11.141  143.133 إجمالي 
 

 اإلقتصادية:  حسب القطاعات فيما يلي تحليالً بمخاطر تركيزات القروض والسلف و مخصص خسائر اإلئتمان  (1
 

3131 

 

  ةر عاملغي  ةعامل

 مخصص  خسائر

  اإلئتمان

، قروض و سلف

 صافي

 الرياالت السعودية بآالف  

 104.130  (1.003)  -  100.311  ة ومؤسساي شب  حكوميةيحكوم

 3.515.400  (35.110)  -  3.511.005  مالية  خدماي بنوك ومؤسساي

 041.550  (.3..31)  31..1  051.501  زراعة و دسماك

 51...5.03  (05.0.1)  33.134  5.0.5.035  تانيع

 435.505  (..4.3)  -  005..43  تعدين و تنةيب

 4.555.535  (40.330)  -  4.033.553  بناء وإنشاءاي

 31.414.103  (..301.3)  304.301  31.1.1.110  تجارا

 331.5.3  (3.350)  -  .335.04  نةو وإتااالي

 43..3.055  (44.145)  34.153  3.0.5.310  خدماي

 303.103..  (00..303)  5.301.  150.100..  قروض شخاية

 355.053..  (.335.35)  05.403  110.541..  دخر 

 40.555.003  (014.105)  1.5.135  13..40.005  اإلجمالي
           



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 3133و  3131ديسمبر  13ين فيللسنتين المنتهيت
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 )تتمة( -صافي ،.  قروض و سلف0
 

 

5135 

 

  ةغير عامل  ةعامل

مخاص  

  انالئتم خسائر

، قروض و سلب

 اافي

 الرياالي السعودية بآالب  

 191.913  (1.982)  -  198.848  ة ومؤسساي شب  حكوميةيحكوم

 3.113.155  (31.382)  -  3.138.819  مالية  خدماي بنوك ومؤسساي

 51.531  (518)  -  51.839  زراعة و دسماك

 8.512.325  (34.154)  13.531  8.115.918  تانيع

 833.353  (8.313)  -  831.431  تعدين و تنةيب

 5.413.115  (53.152)  521  5.423.419  بناء وإنشاءاي

 31.113.913  (331.511)  5.334  31.995.129  تجارا

 21.311  (232)  -  23.843  نةو وإتااالي

 3.891.139  (85.811)  33.493  3.211.481  خدماي

 1.382.589  (95.215)  13.113  1.394.391  قروض شخاية

 1.814.588  (814.153)  118.825  1.235.853  دخر 

 18.121.135  (431.844)  821.181  18.831.418  اإلجمالي
 

 استثمارات في شركات زميلة.  0
 

ير جوهريل  يشمو بند االستثمار في شركاي زميلة حاة البنك في االستثمار في الشركاي التي يحتدظ فيةا البنك بتأث
 هذه االستثماراي تةاس حسب عريةة الملكيةل

 
 يلي:  )د( تمثو االستثماراي في الشركاي الزميلة حاة البنك لد  شركاي مسجلة بالمملكة العربية السعودية كما

 
  3131  5135 

 %21  %51 "امكس" اكسبريس السعودية المحدودا دمريكانشركة 

 %14  %10 ركس""او وركس السعودية للتأجيردشركة 

 %15  %13 شركة دمالك العالمية للتمويو و التنمية العةارية "امالك"

السعودية  - التعاوني شركة المتوسع والخليج للتأمين وإعادا التأمين
 %33  %.3 "ميدغلب"

 
 % في شركة نعيم لالستثمار والتي ليس لديةا دية عملياي تشغيليةل51لد  البنك ديتاً ما نسبت  

 
 تتلخص الحركة في االستثمار في شركاي زميلة مما يلي:   )ب(

 3131  5135 

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالب الرياالي 

 السعودية

 438.195  13..55. الرايد في بداية السنة
 381.239  351.035 الحاة في الدخو

 (98.293)  (55.534) توزيعاي درباح

 (931)  545 الشاملة األخر الحاة في بنود الدخو / )الخسارا( 

 312.315  3.101.540 الرصيد في نهاية السنة

 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 3133و  3131ديسمبر  13ين فيللسنتين المنتهيت

 
 

 
 

 
 
 
 

      32 

 )تتمة( –االستثمار في شركات زميلة .  0
 

% في ميدغلب مايةارب 33يتم تداوو دسةم ميدغلب في السو  المالية السعوديةل بلغي الةيمة العادلة لحاة البنك بنسبة 
 ليون لاير سعودي(م 854.1: 5135مليون لاير سعودي ) 111.3

 

 تتلخص حاة البنك في الةوائم المالية للشركاي الزميلة كالتالي: )ج( 
 

 أمالك  اوركس  امكس  ميد غلف 

3131 

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 533..51  .013.03  305.053  343.053 إجمالي الموجوداي 

 303.515  4.1.1.3  .4.33.  51.534 إجمالي المعلوباي

 130.335  310.430  3.513.  330..30 إجمالي حةو  الملكية

 41.033  03.343  353.151  (.14.10) إجمالي الدخو

 30.430  44.354  5.315.  3.300 إجمالي الماروفاي 
 

 دمالك  اوركس  امكس  ميد غلب 

5135 

 بآالب الرياالي
  السعودية

 بآالب الرياالي
  السعودية

 بآالب الرياالي
  السعودية

 بآالب الرياالي
 السعودية

 823.323  134.433  321.313  518.338 إجمالي الموجوداي 

 381.155  883.331  43.333  4.982 إجمالي المعلوباي

 118.253  391.453  13.451  552.113 إجمالي حةو  الملكية

 15.355  25.323  313.124  14.413 إجمالي الدخو

 32.199  33.121  49.214  229 إجمالي الماروفاي
  

 ، صافي. ممتلكات و معدات.
 

 تتلخص الممتلكاي و المعداي، اافي مما يلي:
 

     األثاث  تحسينات على    

 

األراضي  

  والمباني

المباني 

  المستأجرة

والمعدات  

 والسيارات

 جمالـياإل 

3131  

 الجمال)ي

5135 

           التكلفة

 الرياالت السعودية بآالف  

 3.134.291  3.145.111  101.1.4  54.131  ..30.3.  الرايد في بداية السنة

 53.913  00.103  41.110  41..5  11.415  التافاي

 (1.113)  (.5.03)  (.5.03)  -  -  الستبعاداي

 3.182.111  55..3.435  415.433  51..51  40.514.  ة السنةالرصيد في نهاي

           
           اإلستهالك المتراكم

 833.521  400.410  3.5.405  43.313  343.011  الرايد في بداية السنة

 91.183  03.5.0  13.050  5.534  14.435  المحمو للسنة

 (5.431)  (5.503)  (5.503)  -  -  الستبعاداي

 894.819  541.413  131.551  45.035  305.345  الرصيد في نهاية السنة

           
           صافي القيمة الدفترية

   003.514  05.053  34.334  003.450  3131ديسمبر  13كما في 

 411.431    99.133  35.414  991.813  5135ديسمبر  13كما في 
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 . موجودات أخرى31
 

 تتلخص الموجوداي األخر  مما يلي:
 
 

  3131  5135 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالب الرياالي 

 السعودية

     مدينة مستحةة خااة دخو عموالي
 151.352  531..30  قروض و سلب - 

 94.113  330.411  استثماراي - 

 1.159  151..  بنوك و مؤسساي مالية دخر  - 

 814.221  415.1.1  المدينة المستحةة الخااة واليإجمالي دخو العم

 31.938  305.053  (33للمشتةاي )إيتاح  الموجبةالةيمة العادلة 

 331.344  333.534  (52زكاا و تريبة دخو مستحةة من المساهمين )إيتاح 

 325.411  353.015  عةاراي دخر 

 353.358  313.143  ذمم عمالء

 94.581  01.031  ممتلكاي و معداي تحي التجةيز

 313.188  .304.51  موجوداي دخر 

 3.311.945  3.410.110  اإلجمـالـي
 

 . المشتقات 33
 

البنااك، خااالو دورا دعمالاا  العادياا)ة، بإسااتخدام األدواي المالياا)ة المشتاا)ةة التالياا)ة ألغااراض المتاجاا)را والتاا)حوع ماان  ميةااو
 المخاعر:

 

بالنسابة لمةايتااي دساعار العماوالي، عاادا ماا  لوتمثو التزاماي لتبادو مجموعة من التدفةاي النةدية بأخر  قايضات:الم     ( د

والي بسااعر ثابااي وبسااعر عااائم وبعملااة واحاادا، دون تبااادو المبااال  األسااميةل مااتةااوم األعااراب األخاار  بتبااادو دفااع الع

يتم تبادو المبال  األسمية مع العموالي الثابتاة و العائماة بعماالي  وبالنسبة لمةايتاي دسعار العموالي بعدا عمالي، فإن 

 يمكن كذلك للمبال  األسمية دن تتغير بناءاً عل  بنود األتدا  في حالة مةايتاي المبال  األسميةل لمختلدة
 
دداا ماليااة معينااة بسااعر  وهااي عبااارا عاان إتداقياااي تعاقديااة لشااراء دو بيااع عملااة دو ساالعة دو :اآلجلووة والمسووتقبليةقووود الع   ب( 

ياتم تااميمةا خاياااً لتلبياة إحتياجااي محاددا والتعاماو بةاا خاارج األساوا   هذه العةود لالمستةبو وتاري  محددين في

المالية النظاميةل يتم التعامو بالعةود اآلجلة بالعملة األجنبية وعةود معدو العمولة اآلجلة بمبال  محاددا وفاي دساوا  مالياة 

 يتم تسوية التغيراي في قيمة العةود اآلجلة بشكو يوميلمنظمة، كما 
 

وهي عبارا عن عةاود بأساعار عماوالي ياتم التدااوض عليةاا بااورا منداردا وتانص علا  دن   إتفاقيات األسعار اآلجلة:    ج( 

األسمي المحدد  يسدد نةداً الدر  بين سعر العمولة المتعاقد عليةا وسعر السو  في تاري  مستةبلي محدد وذلك عن المبل 

 و خالو الدترا الزمنية المتد  عليةال
  

        ، ولاايس اللتاازام، للمشااتريحاا( الروهااي عبااارا عاان إتداقياااي تعاقديااة، يماانح بموجبةااا البااائع )ُمااادر الخيااا الخيووارات:  (  د

الدترا الزمنياة المنتةياة  )المكتتب بالخيار(، وليس اللتزام، لبيع دو شراء في تاري  مستةبلي محدد دو في دي وقي خالو

  في ذلك التاري  وذلك بمبل  محدد من العملة دو السلع دو دداا مالية بسعر محدد سلداًل 

 
تنةسم األدواي المالية المشاتةة إلا  مشاتةاي ألغاراض المتااجرا دو مشاتةاي مةتنااا ألغاراض التحاوع مان المخااعر كماا هاو 

 موتح ددناه:
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 )تتمة( -. المشتقات 33

 
 لمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة أ( ا
 

تتعلاا   لعاااي، ودخااذ المراكااز، والمتاااربة بأسااعار الاااربيتتعلاا  معظاام المشااتةاي المةتناااا ألغااراض المتاااجرا بالمب

لتمكياانةم ماان تحويااو دو تعااديو دو تخداايض المخاااعر الحاليااة و المسااتةبليةل  و بنااوك المبيعاااي لعاارح المنتجاااي لعمااالء

 بإدارا مخاعر مراكز السو  مع توقع الحاوو عل  درباح من التغياراي اليجابياة فاي األساعار دو ويتعل  دخذ المراكز

فااي األسااعار بااين األسااوا  دو المنتجاااي  يوتتعلاا  المتاااربة بتحديااد والسااتدادا ماان الدروقااا للمعاادالي دو المؤشاارايا

  لالمختلدة بغرض الحاوو عل  درباح من ذلك
 

 اض التحوط من المخاطرب( المشتقات المقتناة ألغر
 

ةلباااي فااي دسااعار تيتبااع البنااك نظااام شااامو لةياااس وإدارا المخاااعرل إن إدارا المخاااعر التااي يتعاارض لةااا البنااك نتيجااة ال

الااارب األجنبااي ودسااعار العمااوالي تاامن المسااتوياي المةبولااة والتااي يةررهااا مجلااس الدارا بناااءاً علاا  التعليماااي 

 السعوديل  الاادرا عن مؤسسة النةد العربي

 

مع األعراب األخار  ولمخااعر و وقد وتع مجلس الدارا مستوياي معينة لمخاعر العمالي وذلك بوتع حدود للتعام

مراكز العماليل  ُتراقب المراكز بشكو منتظم وتستخدم إستراتيجياي التحوع من المخاعر لتمان بةاء مراكز العماالي 

ا مستو  معيناً لمخاعر دسعار العموالي وذلك بوتاع حادوداً للدجاواي تمن الحدود المةررال  كما وتع مجلس الدار

المةااررال  يااتم دورياااً مراجعااة الدجااواي بااين دسااعار العمااوالي الخااااة بااالموجوداي  ايفااي دسااعار العمااوالي للدتاار

 المةررالوالمعلوباي وتستخدم إستراتيجياي التحوع من المخاعر في تةليو الدجوا بين دسعار العموالي تمن الحدود 
 

ذلاك لتةلياو تعرتا  ووكجزء من إدارا موجودات  ومعلوبات ، يستخدم البناك المشاتةاي ألغاراض التحاوع مان المخااعر 

 لمخاعر دسعار العمالي والعمواليل  ويتم ذلك عادا من خالو التحوع من مخاعر معامالي محددال
 

مالي محددا ولتعبي  إستراجياي  تحوع مختلداةل  يستخدم البنك عةود الارب األجنبي اآلجلة في التحوع من مخاعر ع

محاددا ناشائة عان التعارض لمخااعر دساعارعموالي  ركما يستخدم البنك مةايتاي دسعار العموالي للتحاوع مان مخااع

 ثابتةل 
 

المتبةياة حتا   يلخص الجدوو ددناه الةيمة العادلة الموجبة والساالبة لاألدواي المالياة المشاتةة ماع تحلياو بالمباال  السامية للدتارا

الي الةائماة فاي نةاياة السانة، ال متاري  الستحةا  والمعدو الشةريل إن المبال  السمية، التاي تعتبار مؤشاراً علا  حجام المعاا

 المبال  السمية ال تعكس مخااعر الئتماان إجماليتعكس بالترورا مبال  التدفةاي النةدية المستةبلية المتعلةة بةا وبالتالي، فإن 

  التي يتعرض لةا البنكل اعر السو وال مخ
 

ل ُتععي شروع التداقية البنك الخيار في البيع والاذي زميلةلد  البنك خيار بيع ناش ء من الدخوو في إتداقية دايلة مع شركة 

اباو و ما بعد وذلاك خاالو مادا التداقياةل ُيععاي خياار البياع البناك الحا  فاي إساتالم دفعاة مة 5131ممكن ممارست  خالو عام 

حات  في دسةم بعد عام واحد من ذلك الخيار، وذلك بناءاً عل  معادالي متد  عليةا مسبةاً  تمن التداقيةل تبل  اافي الةيمة 

 38.3: مايةاارب 5135ملياون لاير ساعودي ) 314.5، لةاذا الخياار مايةاارب 5131ديسامبر  13العادلة التةديرياة، كماا فاي 

 جدوو ددناهللم يتتمنةا ال (مليون لاير سعودي
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 )تتمة( -. المشتقات 33

 

 ج( فيما يلي ملخص لألدوات المالية المشتقة:
 

   االستحقاقتاريخ  للفترة المتبقية حتى اإلسميةالمبالغ 

 المعدل

  الشهري

مووووووووووون          أكثووووووووووور

شهر 33-1   سنوات 5-3  سنوات  5   أشهر  1خالل   

 إجمالي الـمـبالـغ 

  ةاإلســمي

مة القي

 العادلة

  السالبة

القيمة 

 العادلة

 3131 الموجبة

  بآالف الرياالت السعودية

               

مشووووتقات مقتنوووواة ألغووووراض 

 المتاجرة: 

  جلةعةود الارب اآل 015..  0.545  5.455.153  5.353.1.0  54..3.133  -  -  01.511..3

 خياراي دسعار الارب 01..03  ..03.5  33.5.3..3  55.445  350.111  3.500.345  -  434.434

 مةايتاي دسعار العموالي  543..1  .5..10  3.531.111  -  511.111  001..10  3.541.311  3.333.505

               

المشووتقات المقتنوواة ألغووراض 

التحوووووووط موووووون مخوووووواطر 

 القيمة العادلة:

 مةايتاي دسعار العموالي 15.310  04.030  3.545.353  331.111  30.311.  333...3.1  -  3.311.501

 اإلجمالي  350.555  335.131  31.451.3.4  5.410.041  10.104..3  1.455.310  3.541.311  5.541.333

 

   االستحةا تاري   للدترا المتبةية حت  السميةالمبال  

 المعدو

  الشةري

ماااااااااان          دكثاااااااااار

شةر 35-1   سنواي 2-3  سنواي  2   دشةر  1و خال  

 إجمالي ال)م)بال)  

  ةالس))مي

 الةيمة العادلة

  السالبة

الةيمة 

 العادلة

 5135 الموجبة

  بآالب الرياالي السعودية

               

مشاااااتةاي مةتنااااااا ألغاااااراض 

 المتاجرا: 

  جلةعةود الارب اآل 9.139  3.521  3.393.938  3.913.195  534.355  -  -  3.531.825

 خياراي دسعار الارب 5.285  5.598  231.115  839.351  92.153  51.111  21  531.919

 مةايتاي دسعار العموالي  51.521  58.581  911.111  -  -  911.111  -  184.931

               

المشااتةاي المةتناااا ألغاااراض 

التحاااااوع مااااان مخااااااعر 

 الةيمة العادلة:

 مةايتاي دسعار العموالي 81.541  338.243  5.281.131  -  -  5.825.154  31.912  5.515.413

 الجمالي  93.132  385.184  2.914.443  5.393.235  531.323  1.515.113  31.432  8.834.428

 

: خساائر 5135ملياون لاير ساعودي ) 55.9من ددواي التحوع من مخاعر الةيمة العادلة  خالو السنةالمسجلة  بلغي األرباح

مليااون لاير   58.9مليااون لاير سااعودي(ل بلغااي الخسااائر ماان بناا)ود التحااوع العائاا)دا  لمخاااعر التحااوع مبلاا   53.4بةيمااة 

 مليون لاير سعودي(ل  23.1: مكاسب بةيمة 5135سع)ودي )
 

ي ملياون لاير ساعودي اااف  15.9: 5135ملياون لاير ساعودي تةريبااً ) 81.2وبل  اافي الةيمة العادلة الساالبة للمشاتةاي 

 قيمة عادلة سالبة(ل
 

الةيماة العادلاة الموجباة للمشاتةاي الخاااة بالبناك ماع مؤسسااي %( تةريباً من عةاود 32:  5135)% 19 نسبت ما  م إبرامت

من عةود الةيمة العادلة الموجباة ماع عارب واحاد مان األعاراب األخار  %( 91:  5135)% 11مالية، بينما دبرم دقو من 

 ل يتم التعامو بالمشتةاي في قعار الخزينة بشكو رئيسيلز المالي الموحداكما في تاري  قائمة المرك
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 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى . 33
 

 تتلخص األرادا للبنوك والمؤسساي المالية األخر  مما يلي:
 
  3131  5135 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالب الرياالي 

 السعودية

 83.119  03.131  حساباي جارية

 8.111.823  4.100.554  إتداقياي إعادا الشراء

 5.325.393  355..5.15  ودائع دسوا  الماو

 1.513.182  030.313..  اإلجمـالـي
 

 ودائع العمالء. 31
 

 تتلخص ودائع العمالء مما يلي:
    

  3131  5135 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالب الرياالي 

 السعودية

 3.239.243  31.113.113  بتحي العل

 224.354  543.154  إدخار

 53.414.813  .43.333.03  ألجو

 813.821  50.011.  دخر 

 81.831.293  50.141.040  اإلجمـالـي
 

  لعااادا إتداقياااي( مااع ال شاايء: 5135)مليااون لاير سااعودي  3.283 تشااتمو الودائااع ألجااو علاا  ودائااع مةابااو بيااع ساانداي

مليااون رياا)او سااعودي  833قاادرها واري  مسااتةبلية محااددال كمااا تشااتمو ودائااع العمااالء األخاار  علاا  مبااال  شاارائةا فااي تاا

 للنةضل  القابلةمليون ري)او سعودي( كتماناي محتجزا مةابو اللتزاماي غير  591: 5135)
 

 كاآلتي:تداايلةا  بما يعادلةا باللاير السعودي، عل  ودائع بعمالي دجنبية دعالهتشتمو الودائع 
 

  3131  5135 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالب الرياالي 

 السعودية

 193.254  1.0.001  تحي العلب

 318.145  33..41  إدخار

 1.412.121  35.515.335  ألجو

 41.331  0.105.  دخر 

 اإلجمـالـي
 
 
 
 

 30.141.313  9.811.515 
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 . مطلوبات أخرى34
 

 ص المعلوباي األخر  مما يلي:تتلخ
 

  3131  5135 

  

بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالب الرياالي 

 السعودية

     مستحةة خااة مااريب عموالي

 2.455  35.351  بنوك و مؤسساي مالية دخر  -     

 352.199  343.151  ودائع العمالء –     

 311.433  355.111  المستحةةالخااة مجمور مااريب العموالي 

 385.184  335.131  (33 رقم للمشتةاي )إيتاحالسالبة الةيمة العادلة 

 181.839  153.040  مكافأا نةاية الخدمة ومنافع موظدين دخر  

 348.194  51..130  مااريب مستحةة وإحتياعياي دخر  

 314.035  عموالي خااة ودتعاب خدماي مؤجلة

331.031. 

 384.221 

 24.511  .331.01  دخر  معلوباي

 3.112.514  .3.101.55     اإلجمـالـي
 

 . قروض ألجل35
 

ملياون لاير ساعودي ألغاراض التشاغيو العاام لمادا  211باإبرام اتداقياة قارض ألجاو بمبلا   5113إبريو  9قام البنك بتاري  

 ل 5135ثالثة سنوايل هذا وقد تم سداده في إبريو 
 

بإبرام إتداقية قرض ألجاو متوساع بمبلا  ملياار لاير ساعودي ألغاراض التشاغيو  5133مايو  11 كذلك وقد قام البنك بتاري 

 ل 5131العام لمدا خمس سنوايل هذا وقد استخدم الةرض بالكامو، ويستح  سداده في مايو 
 

لاير ساعودي  ملياار 3باإبرام إتداقياة قارض ألجاو متوساع مدتا  خماس سانواي بمبلا   5135يونيو  58كما قام البنك بتاري  

 ل 5139ألغراض التشغيو العامل تم إستخدام الةرض بالكامو ويستح  سداده في سبتمبر 
 

تختع الةروض لعمولة بمعدالي متغيرال ويح  للبنك سداد كو قرض مبكراً عن موعده وذلاك وفةااً لشاروع ودحكاام إتداقياة 

ب مالياة معينا  بالتاافة إلا  شاروع دخار  والتاي كو قرضل تشمو التداقياي دعاله عل  شروع تتعلب المحافظ  عل  نس

 مل5131ديسمبر  13التزم بةا البنك بالكامو  كما في 
 

 أس المال ر .35
 

 لاير سعوديل 31مليون سةم، قيم))ة كو سةم  221تكون ردس الماو المارح ب  والمادر والمدفور بالكامو من ي 
      
  -: إن ملكية ردس ماو البنك موزعة عل  النحو التالي 

 
  3131  5135 

بآالف الرياالت   

  %  السعودية

الرياالي  بآالب

 %  السعودية

 31.1  8.321.111  1.1.  51.111..4  مساهمون سعوديون

         مساهمون غير سعوديون:

 9.2  835.211  0.5  433.511  مورغان الدولية المحدودا للتمويو لب لشركة ج

 5.2  319.211  3.5  310.511  شركة بنك مزوهو المحدودا

  5.511.111  311.1  2.211.111  311.1 
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 إحتياطي نظامي .30
 

% مان ااافي 52تحوياو ماا ال يةاو عان  ،يةتتي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية و النظام األساسي للبناك

 155تام تحوياو مبلا   ،ردس الماو المدفورل وعليا  اعيالحتييساوي رايد هذا  دنالنظامي إل   الحتياعيدخو السنة إل  

النظااميل إن هاذا  الحتيااعيمليون ريا)او ساعودي( إلا   554: 5135) 5131مليون ري)او سعودي من اافي الدخو لعام 

 غير قابو للتوزيعل الحتياعي

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة  .30
  

 الدعاوى القضائية    ( أ
 

 لام يجناب دي مخااص لةااء دغلاب لقتائية إعتيادياة مةاماة تاد البناك كاني هناك دعاو ، 5131ديسمبر  13بتاري  

  لعل  نايحة المستشارين الةانونيين التي تشير إل  دن  مان غيرالمتوقاع تكباد خساائر جوهرياةبناًء دعاو ، وذلك لا هذه

 لمالحة البنكتتوقع الدارا بأن تكون نتائجةا في غير  التي الدعاو مخاص لبعض  وقد تم تجنيب
 

 اإللتزامات الرأسماليةب(   
 

 3.1: 5135) ن ريا)او ساعوديملياو 39.3مبلا   5131ديسامبر  13كماا فاي  البناك  الردسامالية لاد اللتزاماايبلغي 

 مليون ري)او سعودي( تتعل  بإنشاء مباني للدرور الجديدا وتوسعة المركز الرئيسيل
 

 علقة باإلئتمانج(   التعهدات واإللتزامات المحتملة المت
 

 للرئيسي من وراء هذه األدواي هو تمان توفير األمواو للعمالء عند علبةاان الغرض إ
 

إن خعاباي التمان واالعتماداي المستندية والتي تعتبر تماناي غير قابلة للنةض من قبو البنك بالسداد في حالاة عادم 

دماا  لتحملةاا الةاروض والسالبي و ندس مخااعر الئتماان التاتمكن العميو من الوفاء بإلتزامات  تجاه العرب الثالس تحم

بموجب خعاباي التمان واالعتماداي المستندية فتةو كثيراً عن المبل  الملتزم ب  لعدم توقع البنك قيام  يةالمتعلباي النةد

  لالعرب الثالس بسحب األمواو بموجب التداقية
 

 تسامح للعارب الثالاس بساحب ةداي خعياة مان البناك، نياباة عان العمياو،االعتماداي المستندية والتي تعتبر بمثابة تعإن 

  لمتمونة عادا بالبتاعة التي تخاةا، وبالتالي فإنةا غالباً ما تحمو مخاعر دقو –األمواو وف  شروع ودحكام محددا 
 

قباو  الةباواليتةاديم معظام يتوقع البناك دن ياتم  لمثو الةبوالي تعةداي البنك لسداد الكمبياالي المسحوبة من قبو العمالءت

  لن قبو العمالءمسدادها 
 

تمثو اللتزاماي لمنح الئتمان الجزء غير المستخدم من الئتمان الممنوح بشكو رئيسي عل  قروض وسلب و تماناي 

البناك وفيما يتعل  بمخاعر الئتمان المتعلةة باللتزاماي لمانح الئتماان، فمان المحتماو دن يتعارض  لواعتماداي مستندية

لخسارا بمبلا  يعاادو إجماالي اللتزامااي غيار المساتخدمة، إال دن مبلا  الخساارا المحتملاة الاذي ال يمكان تحدياده فاوراً، 

يتوقع دن يكون دقو كثيراً من إجمالي اللتازام غيار المساتخدم ألن معظام اللتزامااي لمانح الئتماان تتعلاب مان العماالء 

تمثاو بالتارورا المتعلبااي النةدياة  إجماالي اللتزامااي الةائماة لمانح الئتماان ال إن لالحداظ عل  معايير إئتماان محاددا

 بلتنتةي بدون تةديم التمويو المعلودو المستةبلية ألن العديد من هذه اللتزاماي يتم إنةاؤها 
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 )تتمة( –. التعهدات واإللتزامات المحتملة 30

 

 لقاء التعهدات واإللتزامات المحتملة : يما يلي تحليالً باإلستحقاقات التعاقدية ف   (3

 

  اإلجمالي

 5أكثر من 

         شهر 33-1  سنوات 5-3  سنوات

 1خـــالل 

 أشهر
3131 

 

  بآالف الرياالت السعودية

 اعتماداي مستندية    3.4.5.0.0  004.100  130.450  -  3.010.443

 خعاباي تمان 3.530.310  1.334.051  3...3.551  50.143  0.153.113

 قبوالي 454.513  541.550  5.041  -  3.314.133

53..13.  343.031  300.515  -  - 

إلتزاماي غير قابلة للنةض 

 لمنح االئتمان 

 اإلجمالي  1.450.515  4.543.510  10..1.303  131.154  33.5.1.105

 

  الجمالي

 2دكثر من 

         شةر 35-1  سنواي 2-3  سنواي

 1الو خ)))

 دشةر
5135 

 

  بآالب الرياالي السعودية

 اعتماداي مستندية    3.181.214  511.191  118.421  -  3.242.118

 خعاباي تمان 3.251.113  5.143.385  3.151.249  3.413  2.253.213

 قبوالي 152.938  14.243  1.825  -  139.922

545.145  545.145  -  -  - 

ة للنةض التزاماي غير قابل

 لمنح االئتمان

 الجمالي  5.435.521  5.141.813  3.313.432  548.231  9.932.115

 

ديسامبر  13، والةائماة كماا فاي مان قباو البناك ل  الجزء غير المساتخدم مان اللتزامااي، والتاي يمكان إلغاؤهاا فاي دي وقايب

  لسعودي( )اوريمليون  39.324: 5135سعودي )ري)او مليون  39.192ما مجموع   5131
 

 فيما يلي تحليالً للتعهدات واإللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى :  (3
 

5135  3131  

 بآالب الرياالي

  السعودي)))ة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

    
 شب  حكوميةومؤسساي  حكومية .5.030.40  8.113.141

 شركاي 5.301.504  5.331.112

 ومؤسساي مالية دخر  بنوك 135.051  331.819

 دخر  355.303  41.181

 اإلجمالي 33.5.1.105  9.932.115
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 )تتمة( –. التعهدات واإللتزامات المحتملة 30
 

   ةالموجودات المرهون  د(  
 

الموجوداي المرهونة تحي عةود إعاادا الشاراء ماع البناوك األخار  تتتامن سانداي شاركاي و سانداي بناوك و سانداي 
 وميةلغير حك

 
 : األخر للموجوداي المرهونة كتماناي لد  المؤسساي المالية  الً يلي تحليفيما   

 

5135  3131  

المعلوبااااااااي ذاي 

  الموجوداي  العالقة
المطلوبوووات ذات 

  الموجودات  العالقة

  بآالف الرياالت السعودية  بآالب الرياالي السعودية

  استثماراي متاحة للبيع 5.505.140  4.3.3.541  8.319.199  1.413.881

512.131  511.358  3.5.134  315.331 

مةتنااااااا حتااااا  تااااااري  اساااااتثماراي 

 الستحةا 

 اإلجمالي 5.003.350  4.100.554  8.181.213  8.111.823

 

ا مان قباو إن الموجوداي المرهونة في الجدوو دعاله تمثو الموجوداي المالية التي من الممكن إعادا رهنةا دو إعادا بيعة

دعراب دخر  تم في األاو تحويو تلك األاوو لةمل تتم هذه العملياي وفةاً لشروع عادية و متعاارب عليةاا فاي مجااو 

 إقراض االورا  المالية و دنشعة التسليب، و كذلك وفةاً لمتعلباي دسوا  الماو والتي يتعامو فيةا البنك كوسيعل
 

 التشغيلية اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار  هـ( 
 
تةاا التاي دبرم ،لإللغاءيما يلي تحليالً بالحد األدن  لدفعاي اليجار المستةبلية بموجب عةود اليجار التشغيلية غير الةابلة ف

 :كمستأجر المجموعة

5135  3131  

 بآالب الرياالي

  السعودي)))ة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

    
 دقو من سنة 30.515  59.183

 من سنة إل  خمس سنواي 05.303  98.141

 دكثر من خمس سنواي 00.310  34.311

 ياإلجمال 303.355  351.183
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 العموالت الخاصةو مصاريف  دخل. صافي .3
 
  يتلخص اافي الدخو و مااريب العموالي الخااة مما يلي: 

5135  3131  

 بآالب الرياالي

  ي)))ةالسعود

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

 الخاصة:دخل العموالت    

 استثماراي متاحة للبيع  - 35..153  532.913

 استثماراي مةتناا حت  تاري  الستحةا   - 11.400  13.129

 باالستثمارايدخو العموالي الخااة مجمور  101.411  581.924

 قروض وسلب 3.431.130  3.545.529

 والمؤسساي المالية األخر  لد  البنوك ادراد 01.443  13.413

 اإلجمالي 3.004.353  3.231.431
 

 مصاريف العموالت الخاصة:            

 ودائع العمالء 101.3.5  591.214

 للبنوك والمؤسساي المالية األخر  ادراد 1...313  81.511

 قروض ألجو 4...15  51.193

 لياإلجما .30..53  184.441
 

 . دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي31
 

 يتلخص اافي دخو دتعاب الخدماي البنكية مما يلي:
 

5135  3131  

 بآالب الرياالي

  السعودي)))ة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

 دخل األتعاب:   

 تداوو األسةم و إدارا الانادي  05.410  38.833

 عملياي تمويو تجاري  553...  91.241 

 تمويو شركاي و دفراد 3.0.345  354.121 

 خدماي بنكية دخر  10.305  85.115

 إجمالي دخل األتعاب  431.411  114.891
 

 مصاريف األتعاب:   

 خدماي الحدظ 31.345  53.589

 خدماي بنكية دخر  .5.10  5.333

 إجمالي مصاريف األتعاب  35.335  51.111

 بنكية، صافي أتعاب خدمات 1.4.315  132.319
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 . توزيعات أرباح 33
 

 تتلخص توزيعاي درباح مما يلي:
 

5135  3131  

 بآالب الرياالي

  السعودي)))ة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

    

 توزيعاي درباح مستلمة من استثماراي متاحة للبيع 51..33  31.543

 
 ، صافيات مقتناة لغير أغراض المتاجرةاستثمار. مكاسب 33
 

 تتلخص مكاسب استثماراي مةتناا لغير دغراض المتاجرا، اافي فيما يلي:   

5135  3131  

 بآالب الرياالي

  السعودي)))ة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

 مكاسب  350.514  51.158

 مخاص االنخداض في الةيمة عكس 1.111.  4.111

 خسائر  (.43..0)  (9.925)

 مكاسب استثماراي مةتناا لغير دغراض المتاجرا، اافي 350.305  51.495
 

 . التعويضات و الممارسات والحوكمه الخاصة بها31
 

وفةاً لتعليماي المؤسسة، فإن الجدوو ددناه يلخص الدئاي المختلداة لماوظدي البناك وفةااً لتعرياب قواعاد المؤسساة بخااوص 

  الثابتة والمتغيرا للتعويتاي المدفوعة و عريةة تلك الدفعاي، ممارساي تعويتاي الموظدين والذي يتتمن إجمالي المبال

والتي تتتمن ديتاً، التعويتاي المتغيرا واألخر  المستحةة و منافع الموظدين األخار  والماااريب المرتبعاة والمتكبادا 

 ل5135و  5131ديسمبر  13خالو السنتيين المنتةيتين في 
 

3131   

  الفئـة   ت التعويضا  التعويضات المتغيرة

  عدد الموظفين  الثابتة  نقدية  أسهم  إجمالي

 مدراء تنديذيون   بآالف الرياالت السعودية

35.410  1.351  33.305  3....3  35 

)وظائب تتعلب عدم ممانعة 

 المؤسسة(

31.103  3.000  31.5.4  53.331  330 

موظدون عاملون في مةام 

 تنعوي عل  مخاعر

..340  3.015  0.533  1..051  350 

موظدون عاملون في مةام 

 الرقابة

 موظدون آخرون .3.13  035..35  35.3.0  5.413  .13.03

 موظدون خارجيون .0  31.513  3.304  301  3.150

 اإلجمالي  3.430  113.135  50.051  31.1.3  03.344

 

 تعويتاي متغيرا و دخر  مستحةة  03.111

 ن دخر  و مااريب مرتبعة منافع موظدي 55.015

 إجمالي الرواتب ومافي حكمةا 131..41
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5135    

  الدئ)ة   التعويتاي   التعويتاي المتغيرا

  عدد الموظدين  الثابتة  نةدية  دسةم  إجمالي

 مدراء تنديذيون   بآالب الرياالي السعودية

35.132  5.891  3.282  13.141  32 

)وظائب تتعلب عدم ممانعة 

 المؤسسة(

4.553  3.211  1.111  14.333  35 

موظدون عاملون في مةام 

 تنعوي عل  مخاعر

9.123  3.115  1.543  15.534  323 

موظدون عاملون في مةام 

 الرقابة

 موظدون آخرون 311  385.899  51.481  1.343  58.153

 موظدون خارجيون 43  31.134  3.953  353  3.424

 الجمالي  3.521  522.395  82.111  4.831  21.845

 

 تعويتاي متغيرا و دخر  مستحةة  11.244

 منافع موظدين دخر  و مااريب مرتبعة  81.193

 إجمالي الرواتب ومافي حكمةا 113.413

 

 مكافآي )"اللجنة"( والتي تتكون من دربعة دعتاء من مجلس الدارالقام مجلس إدارا البنك بتأسيس لجنة الترشيحاي و ال
 

تعتبر اللجنة مسئولة دساساً عن تةديم التواية لمجلس الدارا بالترشيح لعتوي  المجلس والمناااب التنديذياة الةاماة وذلاك 

ةاراي الواجاب توفرهاا وإساتةاللية إلتزاماً بإرشاداي الئحة حوكمة الشركاي الخااة بالبنك، و إكماو المراجعة السنوية للم

عتوية مجلس الدارا ، و مراجعة تكوين مجلس الدارا، و وتع سياساي لمكافآي و تعويتاي مجلس الدارا، ومراقباة 

 تاميم نظام تعويتاي الموظدينل
 

دية تعديالي عل  كذلك فإن اللجنة ُتعتبر مسؤولة عن تةديم التواية لمجلس الدارا بخاوص اعتماد سياسة التعويتاي و 

تلك السياسة، وذلك للتأكاد مان دنةاا متوافةاة ماع إرشااداي المؤسساة، و ُتعتبار اللجناة ديتااً مسائولة عان المراجعاة الدورياة 

لسياسة التعويتاي والمكافأي و تةييم عر  دفع التعويتاي للماوظدين، وتحدياد عاالواي األداء لماوظدي البناك بنااءاً علا  

 ساس المخاعرلربح البنك المعدو عل  د
 

 ُاممي سياسة المكافآي و التعويتاي لجذب والحداظ عل  وتحديز الموظدين الواعدينل
 

يةاوم الموظدااون بالشاتراك فااي العدياد ماان بارامج التعويتاااي المتغيارال تتوقااب مراجعااي تةرياار تعويتااي الاادفع الثابااي 

تةيايم األداء بحياس تام تاانيب األهاداب إلا  درباع فئااي:  والمتغير عل  تحةي  البنك ألهداف ل قام البنك بتعبيا  مبادد بعاقاة

 دهداب مالية و دهداب خااة بالعميو و دهداب خااة بالجراءاي ودهداب خااة بالعاملينل
 

يااتم إسااتخدام نماااذج ماليااة وغياار ماليااة لةياااس األداء مةارنااة باألهااداب، تتتاامن تلااك النماااذج الربحيااة، و مراقبااة الندةاااي، 

 و تعوير الموظب، و إرشاداي القراض، وإجراءاي الرقابة الداخليةلورتاء العميو، 
 

يتم التركيز عل  إدارا المخاعر الدّعالة للحداظ عل  دساس تشغيو قاوي وآمانل تام تعبيا  سياساة إرشااداي المخااعر والتاي 

 عل  دساس متغيرلُيعتبر اللتزام بةا دمراً دساسياً لكافة الةراراي الخااة بالمكافآي بما في ذلك الةائمة 
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بالتافة إل  ماساب ، فإنا  ياتم تشاجيع الماوظدين لإللتحاا  ببارامج دساةم الماوظدين كماا ياتم تغعياة بعاض الماوظدين تحاي 

 برنامج منحة األسةم للموظدين التنديذيينل

 

بي  دسلوب مشاب  وذلك بتعبي  سياساي مكافآي وتعويتاي الموظدين المذكورا دعااله كما تةوم الشركاي التابعة للبنك بتع

 في إعار المعةولية في إدارا المخاعرل
 

ملياون  82.8ماا قيمتا   5131ديسامبر  13كان المبل  الجمالي للتعويتاي المدفوعة لاإلدارا التنديذياة للسانة المنتةياة فاي 

سعودي( وبلغي مزايا ما بعد الخدمة لإلدارا التنديذية المستحةة دو المدفوعة للسنة مليون لاير  81.3: 5135لاير سعودي )

 مليون لاير سعودي( 2.4: 5135مليون لاير سعودي ) 1.1ما قيمت   5131ديسمبر  13المنتةية في 
 

 . ربح السهم األساسي و المخفض34
 

و ذلاك بتةسايم ااافي دخاو  5135و  5131ديسمبر  13تم إحتساب ربح السةم األساسي والمخدض للسنتين المنتةيتين في 

 (ل31مليون سةم )دنظر إيتاح  221السنة العائد لمساهمي البنك عل  
 

 إجمالي األرباح المقترح توزيعها، والزكاة الشرعية وضريبة الدخل    .35
 

لاير  1.41ةاادارا مليااون لاير سااعودي، بمااا م 881، إقتاارح مجلااس الدارا توزيعاااي درباااح نةديااة بةيمااة 5131فااي عااام 

ملياون لاير ساعوديل  هاذا  19.2سعودي للسةم، وذلك بعد الزكاا التي سيتم إستةعاعةا من المساهمين الساعوديين والبالغاة 

لاير سعودي لكو ساةم،  31سةم بةيمة دسمية  21.111.111وقد اقترح مجلس االدارا ديتاً إادار دسةم مجانية مةدارها 

اادار األساةم المجانياة إساةم قاائمل هاذا وسايتم عارح دقتاراح توزيعااي األربااح و 33د لكاو بما يعني منح سةم مجاني واح

 ل 5138إجتمار الجمعية العمومية الغير العادية التي من المتوقع انعةادها خالو  خالو
 

عاي األرباح مليون لاير سعودي، تعادو توزي 142، دقترح مجلس الدارا توزيعاي درباح نةدية للسنة بةيمة 5135في عام 

 13.1لاير سعودي للسةم، و ذلك بعد الزكاا التي سيتم استةعاعةا  من المساهمين السعوديين والبالغة  1.91هذه ما مةداره 

مااارس  33)الموافاا   3818ربيااع ثاااني  53مليااون لاير سااعوديل هااذا وقااد دقااري الجمعيااة العموميااة العاديااة المنعةاادا فااي 

 نعةاد الجمعيةلإاي األرباحل هذا وقد تم دفع اافي توزيعاي األرباح  بعد ( ذلك االقتراح بشأن توزيع5131
  

مليااون لاير سااعوديل تعااادو  158.2، دقتاارح مجلااس الدارا إجمااالي توزيعاااي درباااح نةديااة للساانة بةيمااة 5133فااي عااام 

الزكاااا التااي ساايتم مليااون لاير سااعودي( بالتااافة إلاا   592لاير سااعودي للسااةم ) 1.21توزيعاااي األرباااح مااا مةااداره 

ملياون لاير ساعودي(ل وقاد دقاري  83.21لاير سعودي علا  الساةم ) 1.31استةعاعةا  من المساهمين السعوديين والبالغة 

مااارس  34)الموافاا   3811ربيااع الثاااني  52الجمعيااة العامااة العاديااة للمساااهمين هااذا القتااراح فااي إجتماعةااا المنعةااد فااي 

 ي توزيعاي األرباح لمساهمي البنكل(ل وتبعاً لذلك تم دفع ااف5135
 

 إساتةعارساتةعار الزكااا الشارعية المساتحةة وللمسااهمين غيار الساعوديين بعاد اللمساهمين السعوديين بعاد  األرباحتم دفع ي

 التريبة المستحةة كما يلي:
 

 لمساهمين السعوديين:ا  ( د
 

 91.8 مبلا  يةاارب 5135حتا  عاام  5111 عان العاام الساعوديين المسااهمين  الزكاا الشرعية المساتحةة علا بلغي  
ملياون  52.1مبلا  يةاارب  5131ل  بلغي الزكاا المتوقعة عل  المسااهمين الساعوديين عان عاام سعودي  ري)اومليون 

ملياون لاير ساعودي  34.9مبل  يةاارب  5131لاير سعوديل بل  مجمور الزكاا عل  المساهمين السعوديين حت  عام 
حتا  عاام  5111تةم في توزيعااي األربااح المساتةبليةل بلغاي الزكااا المتراكماة مان عاام والتي سيتم خامةا من حا

 لاير سعودي عل  السةمل 1.55ما يةارب  5131
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 :السعوديين لمساهمين غيرا  ( ب

ملياون لاير ساعوديل  55.8مبلا   5131لمساهمين غير السعوديين عن عام بلغي تريبة الدخو المةدرا عل  حاة ا  
 ل5131اليوجد دية تريبة دخو غير مستعاتة عن السنواي قبو عام 

 

ملياون لاير  31.9قام البنك باستالم تةديراي إتافية للزكاا و تريبة الادخو والتارائب المساتةععة بإجماالي مبلا  يةاارب 

ل قاام البناك 5114إلا   5111وتريبة الدخو للبنك وترائب مستةععة عان األعاوام مان سعودي يخص إقراراي الزكاا، 

 بتةديم استئناب عن هذا التةديرايل

 

ل 5131و  5133مليون لاير سعودي  وذلك عن االقارار الزكاوي لعاام  342 هاستلم البنك تةديراي زكاا بمبل  إتافي قدر

بخام استثماراي محددا عويلة األجو من الوعاء الزكوي، والذي لم تسامح هذه التةديراي التافية كاني بسبب قيام البنك 

ب  مالحة الزكاا و تريبة الدخول وقد قام البنك باستئناب هذه التةديراي لد  مالحة الزكاا و تريبة الدخو بعد التشاور 

مااع مجموعااة ماان البنااوك  يتاااً دمااع مستشاااري الزكاااا الُمعينااين، ولاام ياااو البنااك دي رد بةااذا الخاااوصل وقااد قااام البنااك 

السعودية برفع هذا األمر إل  الجةة الرقابيةل ال يمكن في الوقي الحالي البي بشكو دكيد بشان دي تةدير معةوو حوو الةيماة 

 النةائية للزكاا المدروتةل 
 

 النقدية و شبه النقدية  .35
 

  ي :تتكون النةدية وشب  النةدية المدرجة في قائمة التدفةاي النةدية من اآلت

5135  3131  

 بآالب الرياالي

  السعودي)))ة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

2.214.112  1.0.1.155 

 فيما عدا  نةدية ودرادا لد  مؤسسة النةد العربي السعودي

 (8النظامية )إيتاح  الوديعة    

5.313.998  0.31..53. 

 تستح   والمؤسساي المالية األخر  درادا لد  البنوك

 يوماً من تاري  القتناء     تسعينالو خ   

 جماليإلا 33.313.504  4.211.193

 
 قطاعات األعمال   .30

 
يتم تعريب قعاعاي األعماو عل  دساس التةاارير الدارياة الداخلياة الخاااة بالعنااار األساساية للبناك والتاي ياتم مراجعتةاا 

 الرئيسي وذلك ألغراض توزيع الموارد وتةييم األداء للةعاعايل دورياً بواسعة مجلس الدارا بادت  الوظيدية كمتخذ للةرار 
 

تتم التعامالي بين الةعاعاي التشغيلية وفةاً لألحكام والشروع التجارية المعتادال يتم قياس اليراداي من األعراب  الخارجياة 

ال توجااد بنااود دخااو دو مااااريب والمةدمااة لمجلااس الدارا بعريةااة متماثلااة مااع تلااك المعروتااة فااي قائمااة الاادخو الموحاادال 

 لالموجوداي والمعلوباي للةعاعاي المختلدة الموجوداي والمعلوباي التشغيلية تمثول جوهرية بين الةعاعاي التشغيلية
 
 

 يمارس البنك نشاع  الرئيسي في المملكة العربية السعوديةل تتكون الةعاعاي التشغيلية للبنك ممايلي:
 

 طاع التجزئة ق
 

لألفااراد والمنشااآي الاااغيرا دخاار   إئتمانيااةودائااع ومنتجاااي ، قااروض و بشااكو دساسااي الةعاااريتتاامن هااذا 
 والمتوسعة الحجمل

 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 3133و  3131ديسمبر  13ين فيللسنتين المنتهيت

 
 

 
 

 
 
 
 

      46 

 )تتمة( –. قطاعات األعمال 30
 
 طاع الشركاتق

     
 ل والمؤسسايودائع ومنتجاي إئتمانية دخر  للشركاي الكبر   قروض و ،بشكو دساسي يتتمن هذا الةعار

 
 طاع الخزينة ق
 

 األخر ل وخدماي الخزينة واالستثماراي ةديم خدماي دسوا  الماوتبشكو دساسي،  من هذا الةعاريتت
 

 قطاع إدارة األصول والوساطة
 

 تتتمن دنشعة إدارا االاوو والوساعة خدماي التعامو وإدارا وتةديم المشورا والحدظ لألورا  الماليةل 
 

و العمولة عل  الةعاعااي التشاغيلية باعتمااد دساعار تحوياو الماواردل تتاألب كافاة إياراداي الةعاعااي دعااله مان دعاراب  تحمَّ
 خارجيةل
 

 5131ديسمبر  13د(  تتكون البياناي الةعاعية للبنك المةدمة لمجلس الدارا من إجمالي موجوداي ومعلوباي البنك كما في 

 ين في ذلك التاري  كما يلي:، إجمالي دخو العملياي، مااريب العملياي واافي دخو السنتين المنتةيت5135و 
 

 اإلجمالـي

قطاع إدارة  

األصول 

  قطاع الخزينة  والوساطة

 قطاع

  الشركات

 قطاع

 3131 التجزئة

  بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي الموجوداي 051.5.5..3  .11.150.10  511.105..3  000.151  01.4.5.431

 إجمالي المعلوباي  301.553..3  .5.304.11  55..45.010  03..15  01.343.510

3.154..03 
 

 اافي دخو العموالي الخااة 513.530  344..15  445.331  1.3..3

1.4.315 

 

55.500  5.533  310.103  331..15 

دخاااااو دتعااااااب خااااادماي بنكياااااة، 

 اافي

350.400 
 

 دخو العملياي األخر  13.035  .30.11  .303.35  34.545

 إجمالي دخو  العملياي 500.300  515.154  31..511  331...  3.135.555

053.555 

 

55.155  315.505  300.055  103.35. 

مااااااااااريب العملياااااااااي قبااااااااو 

مخااااااي االنخدااااض فاااي 

 الةيمة

33..111 

 

-  34.111  05.510  30.1.3 

مخاااااااااي األنخداااااااض فااااااي       

 الةيمة، اافي 

 الي مااريب العمليايإجم 553..41  355.154  505..35  55.155  0.1.555

 الدخو من االنشعة التشغيلية 350.510  1....14  404.134  11.350  .3.335.11

351.035 

 

-  351.035  -  - 

شاااااركاي الالحااااااة فاااااي دخاااااو 

 زميلةال

3.305.014 
 

 دخو السنةاافي  350.510  1....14  .515.34  11.350
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 الجمال)ي

عار إدارا ق 

األاوو 

  قعار الخزينة  والوساعة

 قعار

  الشركاي

 قعار

 5135 التجزئة

  بآالب الرياالي السعودية

 إجمالي الموجوداي 38.315.311  55.518.159  53.113.941  214.199  23.111.121

 إجمالي المعلوباي  38.191.149  2.511.825  11.111.439  51.314  83.149.458

 اافي دخو العموالي الخااة 221.134  133.241  594.342  38.119  3.583.311

132.319 

 

91.815  34  332.191  351.249 

دخاااااو دتعااااااب خااااادماي بنكياااااة، 

 اافي

318.215 
 

 دخو العملياي األخر  33.153  312.311  81.514  3.119

 إجمالي دخو  العملياي 149.911  151.243  158.883  44.411  3.953.115

115.145 

 

94.113  11.521  313.951  141.992 

مااااااااااريب العملياااااااااي قبااااااااو 

مخااااااي االنخدااااض فاااي 

 الةيمة

158.111 

 

-  13.111  511.213  28.813 

مخاص األنخدااض فاي الةيماة، 

 اافي

321.145 
 

 إجمالي مااريب العملياي 812.511  131.512  315.521  94.113

912.251 
 

 الدخو من االنشعة التشغيلية 525.891  131.158  335.333  31.212

381.239 

 

-  381.239  -  - 

شاااااركاي الالحااااااة فاااااي دخاااااو 

 زميلةال

335.119 
 

 دخو السنةاافي  525.891  131.158  114.914  31.212

 
 فيما يلي تحليالً لمخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من قطاعات األعمال أعاله:  ب( 

 
 

  لياإلجما

قطاع إدارة 

األصول 

 3131 قطاع التجزئة          قطاع الشركات  قطاع الخزينة  والوساطة

  بآالف الرياالت السعودية

05.341.541  010.131  30.154.355  3..003.430  35.45..510 

الموجااوداي المدرجااة فااي قائمااة   

 المركز المالي الموحدا

 التعةداي وااللتزاماي المحتملة 4.453.050  .1.053.10  310.534  -  0.553.503

 المشتةاي   -  -  511.553  -  511.553
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 )تتمة( –. قطاعات األعمال 30
 

  الجمالي

قعار إدارا 

األاوو 

 5135 قعار التجزئة          قعار الشركاي  قعار الخزينة  والوساعة

  بآالب الرياالي السعودية

83.911.153  213.293  32.111.391  53.195.118  33.355.828 

الموجااوداي المدرجااة فااي قائمااة   

 المركز المالي الموحدا

 التعةداي وااللتزاماي المحتملة 5.135.912  3.111.819  41.181  -  1.893.284

 المشتةاي   -  -  351.111  -  351.111
 

واالراادا لاد  ماعادا النةدياة الموحدا ي قائمة المركز المالي ف المدرجةتتتمن مخاعر الئتمان الةيمة الدفترية للموجوداي 
المعادو الئتماني لمخاعر دما  ،األخر  الموجوداي ،، العةاراي األخر مؤسسة النةد العربي السعودي، الممتلكاي والمعداي

 فتدرج تمن مخاعر الئتمانل التعةداي وااللتزاماي المحتملة والمشتةاي
 

 مخاطر اإلئتمان  .30
 
م البنك بإدارا مخاعر الئتمان التي يتعرض لةا و تتمثو مخاعر الئتمان في عدم مةدرا عرب ما علا  الوفااء بالتزاماتا  يةو

بشأن دداا مالية محددا، مما يؤدي إل  تكبد العرب اآلخر لخسارا ماليةل ينشأ التعرض لمخاعر الئتمان دساساً عن المخاعر 
ظة الةروض والسلب واالستثمارايل توجد ديتاً مخاعر إئتمان في األدواي المالية خارج المتعلةة بالئتمان الموجود في محد

 قائمة المركز المالي الموحدا مثو اللتزاماي لمنح الئتمانل
 

يةيم البنك إحتماالي التعثر للعمالء بإستخدام نظام تانيب مخاعر داخلاي، كماا يساتخدم البناك ديتااً نظاام  تاانيب مخااعر 

 من قبو وكاالي تانيب رئيسية ما دمكن ذلكل خارجي معد
 

يةوم البنك بمراقبة مخاعر الئتمان عن عريا  رقاباة التعارض لمخااعر الئتماان والحاد مان المعاامالي ماع دعاراب محاددا 

حدود   والةيام بتةييم المالءا المالية لةذه االعراب باستمرارل تم تاميم سياساي إدارا مخاعر ليتمكن البنك من تحديد ووتع 

المخاعر المالئماة ولمراقباة المخااعر وااللتازام بالحادود الموتاوعيةل وياتم رقاباة التعارض الدعلاي للمخااعر مةاباو الحادود 

الموتاوعة بشااكو منااتظمل كمااا يةاوم البنااك دحياناااً بإقداااو المعاامالي دو التنااازو عنةااا لاااالح دعاراب دخاار  لتةليااو مخاااعر 

  البناك فيماا يتعلا  بالمشاتةاي فاي التكلداة المتوقعاة لساتبداو عةاود المشاتةاي فاي حالاة الئتمانل تتمثاو مخااعر الئتماان لاد

إخدا  األعراب األخر  في الوفاء بإلتزاماتةم و التحكم بمستو  مخاعر الئتمان المةبولاة، كماا يةاوم البناك بتةيايم األعاراب 

 األخر  مستخدما ندس األساليب المتبعة في دنشعة القراضل
 

تركز في مخاعر الئتماان عناد مزاولاة عادد مان األعاراب األخار  لنشااعاي مماثلاة دو ممارساة دعماالةم فاي نداس يظةر ال

عناد  التعاقدياة مالمنعةة الجغرافية دو يكون لةم ندس الخاائص القتاادية التي ساتؤثر فاي مةادرتةم علا  الوفااء بالتزامااتة

ُتظةاار التركاازاي فااي مخاااعر الئتمااان مااد   لالظااروب األخاار حاادوس تغيااراي فااي الظااروب االقتاااادية دو السياسااية دو 

 حساسية دداء البنك مةابو دية تعوراي تؤثر عل  قعار دو منعةة جغرافيةل
 

ة االقاراض لتداادي التركاز فاي المخااعر الخاااة باأفراد معيناين دو ظايةاوم البناك باإدارا مخااعر الئتماان وذلاك بتنوياع محد

كماا يعماو البناك  لكما يةاوم البناك ديتااً بأخاذ التاماناي، حسابما هاو مالئام لمعينة دنشعةو مجموعة من العمالء في دماكن د

 عل  الحاوو عل  تماناي إتافية من األعراب األخر  عند مالحظة ظةور تعثر للةروض والسلب المعنيةل 
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 )تتمة( –. مخاطر اإلئتمان 30
 

تاماناي إتاافية دخار  وفةاا للعةاد المبارم و مراقباة الةيماة الساوقية  تةوم الدارا بمراقباة الةيماة الساوقية للتاماناي وعلاب

 للتمان عن كثب خالو مراجعة كداية مخاااي خسائر االنخداض في الةيمةل
 

تتمثو سنداي الدين المدرجة في االستثماراي بشكو دساسي في مخاعر تتعل  بديون سيادية وديون مؤسسايل يباين االيتااح 

(ل 9حسب األعراب األخر ل لمزيد من التدايو حوو مكوناي الةروض والسلب، دنظر اليتااح ) ( تحليو االستثماراي1)

( دما بالنسبة للمعلومااي المتعلةاة 33تم الفااح عن المعلوماي المتعلةة بمخاعر الئتمان الخااة بالمشتةاي في اليتاح  )

( و المعلوماي بخاوص التعرض لمخاعر الئتمان حساب 34بالرتباعاي و اللتزاماي المحتملة فإنةا مبينة في اليتاح )

 التشاريعية (ل المعلومااي بخااوص ماد  التعارض لمخااعر الئتماان ومخاعرهاا59قعاعاي االعماو مبينة فاي اليتااح )

 (ل18المرجحة مبينة في اليتاح )
 

اعر الئتمان تمن محدظاة الةاروضل يستخدم البنك نظام تانيب لإلئتمان والذي يستخدم كأداا للمساعدا في إدارا جودا مخ

هذا التانيب يتتمن درجاي تداو بين المحافظ العاملاة ومنخدتاة الةيماة و تعماو علا  توجيا  مخااااي لةاذه المحاافظ 

ومخاااااي دخاار  محااددال  يحاادد البنااك تااانيب كااو عميااو علاا  حااده بناااًء علاا  عوامااو ماليااة و معااايير تةياايم تجاريااة 

خدمة الةرض، الربحي ، السيولة، تركيبة ردس الماو، الةعاار التجااري، جاودا الدارا،  موتوعية و شخاية تغعي كو من

و مالءا الشركةل يةوم البنك بعمو تانيب جودا عل  جمياع المةترتاين والاذي يراجاع ويوثا  مان قباو وحادا إدارا مخااعر 

 مستةلة مؤسسة في البنك لةذا الغرضل 

 
و دنظمة إدارا المخاعر لاتعكس التغياراي فاي األساوا  و المنتجااي و الجاراءاي  يةوم البنك بادة  دورية بمراقبة سياساي

 لالتشريعيةالممارساي الناشئة واألرشاداي  الخارجية دفتووالبيئة األقتاادية 
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 . التركز الجغرافي.3
 

 هدات واإللتزامات المحتملة ومخاطر اإلئتمان:لرئيسية للموجودات والتعافيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات     د (
  

  دول أخرى  اإلجمالي

جنوب شرق 

  آسيا

 أمريكا 

  أوروبا  الشمالية

ول الخليج د

األخرى 

والشرق 

  األوسط

لمملكة العربية ا

    3131 السعودية

  بآالف الرياالت السعودية

  الموجوداي             

5.110.13.  -  -  35.582  31.105  053  5.301.540 

 نةدية ودرادا لد  مؤسسة النةد

  العربي السعودي

5.501.53.  00  3.143  015.553  035.155  3.31..5.5  3..11.1.0 

 درادا لد  البنوك والمؤسساي 

 المالية األخر 

 استثماراي، اافي  03.110..0  333.....5  3.431.305  3.150.011  -  311.350  30.5.5.4.5

 قروض وسلب، اافي 40.453.5.5  315.305  -  -  -  -  40.555.003

 استثماراي في شركاي زميلة 3.101.540  -  -  -  -  -  3.101.540

 إجمالي الموجوداي  55.5.5.335  0.334.044  030..3.35  ..5..1..3  3.143  311.114  00.334.503

 المحتملة التعةداي واللتزاماي 013.055..  435.555  500.304  551.350  110.055  5.150  33.5.1.105

             
 الةاو  )يتم  ئتمانالمخاعر ا

 :عرتةا بةيمة المعادو  االئتماني(  

                       المحتملة التعةداي واللتزاماي 0.155.1.1  303.331  455.454  33...53  311.515  4.155  0.553.503

  المشتةاي 353.154  34..45  413.301  -  -  -  511.553
  

  دوو دخر   الجمالي

جنوب شر  

  آسيا

 دمريكا

  دوروبا  الشمالية

وو الخليج د

األخر  

والشر  

  األوسع

لمملكة العربية ا

    5135 السعودية

  بآالب الرياالي السعودية

  الموجوداي             

9.112.181  -  -  34.911  9.393  835  9.113.513 

 نةدية ودرادا لد  مؤسسة النةد

  العربي السعودي

1.413.998  91  419  313.133  135.495  511.511  5.915.114 

 درادا لد  البنوك والمؤسساي

 المالية األخر 

 استثماراي، اافي  1.499.814  1.499.341  3.112.181  3.211.255  -  184.392  31.333.313

 قروض وسلب، اافي 18.121.135  -  -  -  -  -  18.121.135

 استثماراي في شركاي زميلة 312.315  -  -  -  -  -  312.315

 إجمالي الموجوداي  84.312.313  8.381.314  5.112.139  3.113.131  419  184.582  29.132.395

              

 المحتملة التعةداي واللتزاماي 1.133.541  334.918  549.234  113.183  193.241  154  9.932.115

             
 الةاو  )يتم  مخاعر الئتمان

 عرتةا بةيمة المعادو االئتماني(:  

                       المحتملة التعةداي واللتزاماي 5.331.835  58.353  311.148  519.411  49.131  18  1.893.284

  المشتةاي 59.198  51.835  92.938  -  -  -  351.111
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 )تتمة( -. التركز الجغرافي.3
 

إن مبال  المعادو الئتماني تعكس المبال  الناتجة عان تحوياو المعلوبااي خاارج قائماة المركاز الماالي الموحادا  إلا  مخااعر 

نةاد العرباي الساعوديل  ياتم الئتمان المعادو التي تحملةا الةروض بإستخدام معدالي تحويو إئتمانية محددا من قبو مؤسسة ال

 إستخدام معدالي تحويو إئتمانية للتعرب عل  مخاعر الئتمان المحتملة نتيجة قيام البنك بتنديذ تعةدات ل 
 

   و 5131ديسامبر  13كماا  فاي للةاروض والسالب غيار العاملاة ومخااص خساائر الئتماان  التوزياع الجغرافاي يتركز  ب( 

 ية السعوديةلفي المملكة العرببالكامو  5135
 

 . مخاطر السوق       11
 

مخاعر السو  هي المخاعر المتعلةة بالتذبذب في الةيمة العادلاة دو التادفةاي النةدياة المساتةبلية لاألدواي المالياة نتيجاة التةلاب 

عر في متغيراي السو  كأسعار العموالي و دسعار ارب العماالي األجنبياة و دساعار األساةمل ياانب البناك تعرتا  لمخاا

 السو  إل  دفاتر متاجرا دو دفاتر بنكيةل
 

 دفاتر المتاجرة: –أ(   مخاطر السوق 
 

قام مجلس الدارا بوتع حدود مةبولة لمستو  المخاعر عند إدارا دفاتر المتاجرال لد  البنك حاليااً دفااتر متااجرا عةاود 

 عمالي دجنبية و مةايتاي دسعار عمواليل 
  

 كية:دفاتر بن –ب(   مخاطر السوق 
 

  تنشأ مخاعر السو  المتعلةة بمراكز البنك في الدفاتر البنكية باورا رئيسية من التعرض لمخاعردسعار العماوالي و 

 مخاعر السيولة و مخاعر العمالي و مخاعر دسعار األسةمل
 

 (  مخاطر أسعار العموالت 3
 

ي والتاي بادورها قاد تاؤثر علا  التادفةاي النةدياة تنشأ مخاعر دسعار العموالي من احتمالية تأثير تةلباي دساعار العماوال

المسااتةبلية دو الةاايم العادلااة لااألدواي الماليااة وااللتزاماااي كااالةروض و الساالبل وتااع مجلااس إدارا البنااك حاادودا متعلةااة 

بالدجوا الخااة لمخاعردسعار العماوالي للدتاراي المحاددا و يراقاب البناك المراكاز ويةاوم بإساتخدام خعاع التحاوع مان 

 مخاعر للتأكد من بةاء المراكز تمن الحدود المةررال ال
 

يبين الجدوو التالي حساسية آثار تةلباي دسعار العمالي الجديرا بالحادوس والمعةولاة ماع بةااء المتغياراي األخار  ثابتاة 

التحركااي فاي  وذلك عل  قائمة الدخو الموحدا للبنك دو حةو  الملكيةل تعتمد التغيراي الجديرا بالحدوس والمعةولة علا 

ُيظةار التاأثير االيجاابي احتمااو ااافي الزياادا فاي قائماة  (ل5131-5113دسعار العماوالي خاالو آخار خماس سانواي )

الدخو الموحدا وحةو  الملكية، في حين ُيظةر التأثير السلبي إحتماو اافي االنخداض في قائمة الدخو الموحادا وحةاو  

 الملكيةل 

 

الي الخااة تأثير التغيراي المدترتة في دسعار العموالي الخااة علا  ااافي دخاو تمثو حساسية اافي دخو العمو

العموالي خالو العاام معتماداً علا  الموجاوداي المالياة والمعلوبااي المالياة المةتنااا لغيار دغاراض المتااجرا ذاي الساعر 

 ، بما في ذلك تأثيراي ددواي تغعية المخاعرل5135و  5131ديسمبر  13العائم في 
 

بماا فاي ذلاك  –حتسب آثار التةلباي عل  حةو  الملكية بإعادا تةييم الموجوداي المتاحاة للبياع ذاي ساعرالعمولة الثابتاة ت

والناتجاة عان تاأثير دي تغياراي مدترتاة فاي  5135و  5131ديسامبر  13كما في  –دي تأثير مرتبع بتغعية المخاعر 

التةلبااي علا  حةاو  الملكياة حساب فتاراي إساتحةا  الموجاوداي دو دسعار العمواليل  كما يتم تحليو حساسية تأثير هذه 

المةايتااي و ياتم تحلياو ومراقباة جمياع التعرتااي لمخااعر المحاافظ وذلاك حساب العماالي و يدااح عان الحساساياي 

 المتعلةة بةا  بآالب الرياالي السعوديةل
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 . مخاطر السوق )تتمة(11
 

 3131    بآالف الرياالت السعودية

        الملكيةالتقلبات على حقوق آثار   

  شهر أو اقل 5 شهر 33-5 سنوات 5-3 سنوات 5أكثر من   اإلجمالي

أثر التقلبات على 

صافي دخل 

  العموالت الخاصة

الزيادة 

)االنخفاض( في 

 العملة  نقاط األساس

 لاير سعودي  -58/+329  +593/-3.458  +912/-2.112 +131/-1.344 - +35.119/-41.214  +31.145/-43.213

 دوالر دمريكي  -34/+311  +31.591/-31.814  +13/-538 +332/-114 +2.118/-13.813 +3.813/-25.138  +32.583/-48.932

 يورو  -11/+511  -3.813/+8.513  - - - -  -

 

 5135    بآالب الرياالي السعودية

        الملكيةآثار التةلباي عل  حةو    

  دشةر دو اقو 1 شةر 35-1 سنواي 2-3 سنواي 2ثر من دك  الجمالي

دثر التةلباي عل  

اافي دخو العموالي 

  الخااة

الزيادا 

)االنخداض( في 

 العملة  نةاع األساس

 لاير سعودي  -55+/54  -12.813+/82.318  - -111+/851 - -  -111+/851

 دوالر دمريكي  -53+/53  -31.133+/38.514  - - -9.819+/31.133 -8.154+/2.215  -33.832+/32.491

 يورو  -39+/35  -933+/145  - -831+/891 - -  -831+/891

 

العماوالي الساائدا فاي الساو  علا  مركازه الماالي و  دساعارفي  متعلةة بالتةلبايمخاعر التعرض ألثارعدا يةوم البنك بإدارا 

 تدفةات  النةديةل
 

مةبول  لعدم التواف  في إعادا تسعير دسعار العموالي والتي يتم مراقبتةا من قبو إدارا يحدد مجلس الدارا المستوياي العليا ال

 الخزينة بالبنكل
 

يتعرض البنك لمخاعر دسعار العموالي نتيجاة لعادم التعااب  دو لوجاود فجاواي فاي قايم الموجاوداي والمعلوبااي واألدواي  

يةاوم البناك باإدارا هاذه المخااعر  لإعاادا تساعيرها فاي فتارا محاددا خارج قائمة المركز المالي الموحدا التي تستح  دو سايتم

 لواري  إعادا تسعيرالموجوداي والمعلوباي من خالو إستراتيجياي إدارا المخاعر دسعار العمواليت وذلك بمعابةة
 

باال  خاارج والمعلا  موجاوداي ومعلوبااي البناك  شاتموتكماا  لوو ددناه عل  ملخص لمخااعر دساعار العماوالياالجد تشتمو

 لتاري  الستحةا ، ديةما يحدس دوالً و ماندة حسب تاري  تجديد األسعار د قائمة المركز المالي الموحدا
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 . مخاطر السوق )تتمة(11
 

  اإلجمالي

غير مرتبطة 

  بعمولة

 5أكثر من 

  سنوات

3-5 

  أشــهر 33-1  سنوات

 1الل خ

 3131 أشــهر

  بآالف الرياالت السعودية

 لموجوداي ا           

5.110.13.  1.103.13.  -  -  -  1.315.111 

لنةد اةدية ودرادا لد  مؤسسة   ن

             السعوديالعربي 

5.501.53.  -  -  -  3.51..135  1.154.314 

رادا لد  البنوك والمؤسساي المالية د

  األخر   

 اي، اافي استثمار 5.040.431  3.051.530  41.555..1  4.300.453  055.445  30.5.5.4.5

 روض وسلب، اافي ق 11..35.350  34.433.501  .5.055.30  .0...33  -  40.555.003

 استثماراي في شركاي زميلة -  -  -  -  3.101.540  3.101.540

 ممتلكاي ومعداي، اافي  -  -  -  -  003.514  003.514

 وجوداي دخر  م 5.3..41  0.035..  -  -  -  3.410.110

 لي الموجوداي  اجمإ 030.343..1  504.130..3  31.015.045  4.410.443  5.001.550  01.4.5.431

     
 لمعلوباي وحةو  الملكية  ا           

..030.313  -  -  -  000.131  ..141..3. 

 ة )ي)المال رادا للبنوك والمؤسسايد

 األخر  

 دائع العمالء و .4..30.050  34.454.541  310.001  -  34.533.400  50.141.040

 علوباي دخر  م 304.040  3.305.033  -  -  -  .3.101.55

 قروض ألجو 3.111.111  -  -  -  -  3.111.111

 ةو  الملكية ح -  -  -  -  31.353.005  31.353.005

 جمالي المعلوباي وحةو  الملكية إ 104.035..1  35.430.555  310.001  -  34.004.351  01.4.5.431

 

-  (30.0.1.515)  4.410.443  31.5.0.105  1.355.551  513.430 

آثار التةلباي في سعر العمولة عل  

البنود داخو قائمة المركز المالي 

 الموحدا

-  -  -  (3.1.0...1)  (3.430.313)  3.035.333 

آثار التةلباي في سعر العمولة عل  

خارج قائمة المركز المالي البنود 

 الموحدا

 إجمالي فجوا مخاعر دسعار العموالي .1.450.54  513..3.03  3.0.105..  4.410.443  (30.0.1.515)  -

-  -  30.0.1.515  34.405.355  5.300.101  1.450.54. 

الدجوا التراكمية آلثار التةلباي في 

 دسعار العموالي
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 لسوق )تتمة(. مخاطر ا11

 

  الجمالي

غير مرتبعة 

  بعمولة

 2دكثر من 

  سنواي

3-2 

  دش))ةر 35-1  سنواي

 1الو خ

 5135 دش))ةر

  بآالب الرياالي السعودية

 لموجوداي ا           

9.112.181  5.145.181  -  -  -  8.321.111 

لنةد اةدية ودرادا لد  مؤسسة   ن

             السعوديالعربي 

1.413.998  -  -  -  311.111  5.313.998 

رادا لد  البنوك والمؤسساي المالية د

  األخر   

 اي، اافي استثمار 1.418.833  113.312  1.222.118  5.539.311  958.491  31.333.313

 روض وسلب، اافي ق 33.941.411  3.833.199  8.934.259  21.355  -  18.121.135

 استثماراي في شركاي زميلة -  -  -  -  312.315  312.315

 ممتلكاي ومعداي، اافي  -  -  -  -  411.431  411.431

 وجوداي دخر  م -  -  -  -  3.311.945  3.311.945

 لي الموجوداي  اجمإ 13.891.123  31.351.845  4.128.333  5.593.452  1.188.131  23.111.121

     
 ملكية  لمعلوباي وحةو  الا           

1.513.182  -  -  -  83.119  1.533.814 

 ة )ي)المال رادا للبنوك والمؤسسايد

 األخر  

 دائع العمالء و 58.531.122  2.332.431  831.991  -  3.931.221  81.831.293

 علوباي دخر  م -  -  -  -  3.112.514  3.112.514

 قروض ألجو 5.111.111  -  -  -  -  5.111.111

 ةو  الملكية ح -  -  -  -  3.194.451  3.194.451

 جمالي المعلوباي وحةو  الملكية إ 15.853.931  1.182.211  831.991  -  51.139.248  23.111.121

 

-  (38.121.833)  5.593.452  9.411.853  8.498.393  (321.918) 

آثار التةلباي في سعر العمولة عل  

المالي  البنود داخو قائمة المركز

 الموحدا

-  -  (31.912)  (5.325.153)  -  1.181.138 

آثار التةلباي في سعر العمولة عل  

البنود خارج قائمة المركز المالي 

 الموحدا

 إجمالي فجوا مخاعر دسعار العموالي 5.135.111  8.498.393  8.314.135  5.394.111  (38.121.833)  -

-  -  38.121.833  33.492.813  1.319.113  5.135.111 

الدجوا التراكمية آلثار التةلباي في 

 دسعار العموالي

 

لةيمة السمية لاألدواي المالياة خاارج قائماة المركاز الماالي امثو الدجوا للمراكز خارج قائمة المركز المالي الموحدا اافي ت

  لالتي تستخدم في إدارا مخاعر دسعار العموالي
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 )تتمة(        . مخاطر السوق11

 ( مخاطر العمالت3
 

تتمثو مخاعر العمالي في مخاعر تذبذب قيمة األدواي المالية بسابب التةلبااي فاي دساعار اارب العماالي األجنبياةل قاام 

مجلس الدارا بوتع حدود لمستو  التعرض لةذه المخاعر لمراكز العمااليل و تاتم مراجعاة هاذه المراكاز علا  دسااس 

 تراتيجياي تحوع من المخاعر للتأكد من مراقبة مراكز العمالي تمن الحدود المةرراليومي كما يستخدم إس
 

، فاي الموجاوداي و 5135و  5131ديسامبر  13ُيبين الجدوو ددناه العمالي التي يتعرض البناك للمخااعر فيةاا كماا فاي 

الجدوو ددناه بحساب تأثير التغيراي الجديرا المعلوباي والتدفةاي النةدية المةدرا في الدفاتر البنكيةل يةوم هذا التحليو في 

بالحدوس و المعةولة لسعر ارب العملة األجنبية مةابو اللاير السعودي، بناءاً عل  تاري  التحركاي في ساعر الاارب، 

مااع بةاااء المتغيااراي األخاار  ثابتااة علاا  قائمااة الاادخو الموحاادا )بساابب الةيمااة العادلااة لحساسااية عملااة الموجااوداي و 

اي الماليااة فااي الاادفاتر البنكيااة( والملكيااة )بساابب التغياار فااي الةيمااة العادلااة لمةايتااة العمااالي وعةااود الااارب المعلوباا

المستةبلية المستخدمة لتغعية مخاعر التدفةاي النةدية(ل تةيم التغيراي الجديرا بالحدوس و المعةولة علا  دسااس تحركااي 

(ل يظةار التاأثير اليجاابي للزياادا المتوقعاة فاي 5131 – 5113ساابةة )السعر الارب األجنبي خاالو الخماس سانواي 

الاادخو الموحااد دو حةااو  الملكيااة الموحاادا بينمااا يظةاار التااأثير الساالبي لاااافي االنخداااض فااي الاادخو الموحااد دو الملكيااة 

 الموحدال
 

 األثر على حقوق الملكية 

 بآالف الرياالت السعودية 

 
 األثر على صافي الدخل

  التغير في سعر الصرف %  لسعوديةبآالف الرياالت ا 

 العمالت المعرضة للمخاطر

 3131ديسمبر  13كما في 

 9.913/+4.135- 
 

 دوالر أمريكي  -1.14+/1.19  +354/-333

55.429/+51.311- 
 

 يورو  -33.51+/35.98  -15+/19

- 
 

 جنيه استرليني  -35.12+/9.43  +9.431/-8.494
 

 األثر عل  حةو  الملكية 

 ب الرياالي السعوديةباال 

 
 األثر عل  اافي الدخو

  التغير في سعر الارب %  باالب الرياالي السعودية 

 العمالي المعرتة للمخاعر

 5135ديسمبر  13كما في 

 5.512/+5.512- 
 

 دوالر دمريكي  -1.11+/1.11  +328/-328

23.111/+23.111- 
 

 يورو  -35.55+/35.55  -33/+33

- 
 

 جني  استرليني  -4.98+/4.98  -31/+31

 
 ( مركز العمالت1
 

 التعرض آلثار التةلباي في دسعار ارب العمالي األجنبية السائدا بالسو  عل  مركزه الماالي وتدفةاتا بإدارا البنك ةوم ي

 وتع حدود لمساتو  التعارض المةبولاة لكاو عملاة وبشاكو إجماالي لمراكاز العماالي، لايالً بويةوم مجلس الدارا  لالنةدية

فيما يلي تحليالً بالتعرتاي الجوهرية الخااة بالبنك بشأن العماالي األجنبياة كماا فاي  لوخالو اليوم، ويتم مراقبتةا يومياً 

 نةاية السنة:

5135  3131  

 بآالب الرياالي

  السعودي)))ة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

  مركز دائن )مدين(  مركز دائن )مدين(

    
 والر دمريكيد (000..35)  (235.511)

 يورو 3.1  35 

 جني  استرليني (53.0.0)  3.152 

 ين ياباني 110  (111)

 درهم اماراتي 5.341  841

 دخر  (355..3)  8.459
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 . مخاطر السوق )تتمة(       11
 

 ( مخاطر أسعاراألسهم:4
 

محدظة استثماراي البنك نتيجة تغياراي محتملاة تتمثو مخاعر دسعار األسةم في مخاعر إنخداض الةيم العادلة لألسةم في 

 معةول  في مستوياي مؤشراي األسةم وقيمة كو استثمار عل  حدال
 

يوتااح الجاادوو ددناااه التاااثير علاا  اسااتثماراي البنااك فااي األسااةم و الااانادي  االسااتثمارية  ماان التغيااراي فااي مؤشااراي 

تةادر  تاح ديتااً الجادوو ذلاك التاأثير علا  حةاو  الملكياةلاألسوا  ذاي الاالة، ماع بةااء العواماو األخار  ثابتاة، و يو

للخماس  المؤشرايالتغيراي الجديدا بالحدوس والمعةولة في مؤشراي األسوا  ذاي الالة عل  دساس الشركاي في تلك 

 يظةار حاين الموحادا فاي الملكياة حةاو فاي  المحتملاة(ل يظةر التأتبر االيجابي الزيادا 5131 – 5113سنواي السابةة )

 الملكية الموحدال حةو النةص المحتمو في  التأثير السلبي 

 

   3131ديسمبر  13  5135ديسمبر  13

التاااااااثير بااااااآالب الرياااااااالي 

  السعودية

 التغير في

  سعر االسةم

التوووووواثير بووووووآالف الريوووووواالت 

  السعودية

 التغير في

 مؤشر السوق  سعر االسهم  %

 تداوو  -19.11/%+%53.33  -132.885/%+%521.192  -58.13+/58.13  -314.284/+314.284

 نازداك   -  -  -31.22/+31.22  -5.151/+5.151

 غير مدرجة   -2.11/%+%2.11  -211+/211  -2.11+/2.11  -221/+221

 
 مخاطر السيولة          . 13

 
ة بتموياو المعلوبااي المالياة تمثو مخاعر السيولة تلك المخاعر التي سيواجةا البناك فاي ااعوبة تلبياة المتعلبااي الخااا

تحاادس مخاااعر الساايولة عنااد وجااود  لوالتااي يااتم تسااويتةا إمااا بتسااليم نةديااة دوتسااليم موجااوداي ماليااة دخاار  خااااة باا 

 لويااومإتااعراب فااي السااو  دو إنخداااض مسااتو  الئتمااان ممااا يااؤدي إلاا  شااح مداااجا و فااوري فااي بعااض ماااادر الت

بتنويااع ماااادر التمويااو، وإدارا الموجااوداي بعااد األخااذ بعااين العتبااار تااوفر وللتةليااو ماان هااذه المخاااعر، قامااي الدارا 

الساايولة، والحداااظ علاا  رااايد كاااب  للنةديااة وشااب  النةديااة واألورا  الماليااة الةابلااة للبيااع كجاازء ماان موجوداتةااا عاليااة 

  لالسيولة
 

مراقباة مساتو  السايولة اليومياة وياتم عماو تةوم الدارا بمراقباة ماد  الساتحةاقاي للتأكاد مان تاوفر سايولة مناسابةل تاتم 

اختبااراي تاغوعاي الساايولة بااد  مسااتمرا تحاي إحتمالياااي مختلداة والتااي تغعاي كااو مان الحاااالي العبيعياة والحااادا 

ألحاواو السااو ل جميااع سياساااي وإجااراءاي الساايولة يااتم مراجعتةااا و الموافةااة عليةااا ماان قبااو لجنااة إدارا الموجااوداي و 

ل يتم عمو تةارير يومية توتح مستوياي السيولة  في البناكل وياتم عماو تةريار ملخاص متتامناً جمياع المعلوباي بالبنك

 الحاالي الستثنائية والحلوو المتخذا وتةديم  بادة دورية إل  لجنة إدارا الموجوداي و المعلوبايل
 

بوديعة  النةد  البنك لد  مؤسسة يحتدظ وعبةاً لنظام مراقبة البنوك واألنظمة الاادرا عن مؤسسة النةد العربي السعودي،

الدخااار  ودائااعماان  %(8: 5135) % 8و  الودائااع تحااي العلاابماان إجمااالي %(  9: 5135)%  9تساااوي نظاميااة 

% مان إلتزامااي ودائعا  فاي  51البنك بإحتياعي سيولة ال يةو عان  يحتدظإتافة إل  الوديعة النظامية،  والودائع آلجول

ساانداي التنميااة الحكوميااة  ويكااون هااذا الحتياااعي ماان النةااد دو لسسااة النةااد العربااي السااعوديمؤ لااد شااكو نةااد ودرااادا 

  اًلالموجوداي التي يمكن تحويلةا إل  نةد خالو فترا ال تزيد عن ثالثين يوم السعودية دو

 

ودي مةاباو سانداي كما يمكن للبنك توفير مبال  إتافية من خالو تسةيالي إعادا الشراء لاد  مؤسساة النةاد العرباي الساع

  % من الةيمة االسمية لةذه السندايل91السعودية ولغاية  التنمية الحكومية
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 )تتمة( – مخاطر السيولة  . 13
 

 أ( ملخص اإلستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات:
 

ل 5135و  5131بر ديسام 13والمعلوباي كما في  ايالستحةاقاي التعاقدية للموجود تشتمو الجداوو ددناه عل  ملخص 

و عل  دساس الدترا المتبةية بتاري  قائمة المركز المالي الموحدا حت  تاري  الستحةا  التعاقدي وال يأخذ بعين العتباار 

تمثااو المبااال  الموتااحة  لتاااري  السااتحةا  الدعلااي حساابما تظةااره الوقااائع التاريخيااة لإلحتداااظ بااالودائع ماان قبااو البنااك

ةاي النةدية غير المخاومة المتعاقد عليةا بينما يةوم البنك بإدارا مخاعر السايولة األاايل  بنااء علا  بالجداوو ددناه التدف

  لالتدفةاي النةدية غير المخاومة المتوقعة لكالً من المراكز التعاقدية و غير التعاقدية 

 

  اإلجمالي

بدون تاريخ 

استحقاق 

  محدد

 5أكثر من 

  سنوات

3-5 

  أشــهر 33-1  سنوات

 1الل خ

 3131 أشــهر

  بآالف الرياالت السعودية

 لموجوداي ا           

1.119.153  1.129.842  -  -  -  1.583.288 

لنةد اةدية ودرادا لد  مؤسسة   ن

             السعوديالعربي 

2.291.253  -  -  -  5.213.152  1.118.518 

درادا لد  البنوك والمؤسساي 

            المالية األخر  

            تثماراي، اافي سا 5.311.394  5.121.833  2.342.333  2.253.148  411.881  39.131.832

          قروض وسلب، اافي 34.114.421  31.951.913  35.389.512  5.211.319  -  89.211.493

        استثماراي في شركاي زميلة -  -  -  -  3.191.184  3.191.184

            ممتلكاي ومعداي، اافي -  -  -  -  495.218  495.218

            موجوداي دخر   813.235  334.932  -  -  -  3.814.119

            إجمالي الموجوداي  54.124.114  33.242.581  34.311.518  4.123.833  2.419.331  41.832.831

     
 الملكية   لمعلوباي وحةو ا            

3.454.515  -  -  -  949.131  3.181.333 

 ة )ي)المال رادا للبنوك والمؤسسايد

 األخر  

 دائع العمالء و 59.424.383  38.828.181  514.991  -  38.253.844  29.181.489

 علوباي دخر  م 349.489  3.342.935  -  -  -  3.191.223

 قروض ألجو -  -  5.111.111  -  -  5.111.111

 ةو  الملكية ح -  -  -  -  31.525.992  31.525.992

 جمالي المعلوباي وحةو  المساهمين إ  19.148.932  31.859.112  5.514.991  -  58.998.511  41.832.831

52.381.593  -  3.321.331  1.914.182  9.221.133  4.319.121 

المشتةاي، التعةداي وااللتزاماي 

            المحتمل  
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 )تتمة( – مخاطر السيولة  . 13
 

  الجمالي

بدون تاري  

استحةا  

  محدد

 2دكثر من 

  سنواي

3-2 

  دش))ةر 35-1  سنواي

 1الو خ

 5135 دش))ةر

  بآالب الرياالي السعودية

 لموجوداي ا           

9.112.181  5.145.181  -  -  -  8.321.111 

لنةد اد  مؤسسة   ةدية ودرادا لن

             السعوديالعربي 

1.413.998  -  -  -  3.111.193  5.934.132 

درادا لد  البنوك والمؤسساي 

            المالية األخر  

            تثماراي، اافي سا 33.513  255.118  1.115.113  5.315.398  958.481  31.333.313

          قروض وسلب، اافي 31.134.311  3.118.241  4.191.521  5.921.389  -  18.121.135

        استثماراي في شركاي زميلة -  -  -  -  312.315  312.315

            ممتلكاي ومعداي، اافي -  -  -  -  411.431  411.431

            موجوداي دخر   881.321  129.153  -  -  -  3.311.945

            إجمالي الموجوداي  53.132.125  33.434.334  32.594.232  2.931.353  8.381.548  23.111.121

     
 لمعلوباي وحةو  الملكية  ا            

1.513.182  -  -  -  83.119  1.533.814 

 ة )ي)المال رادا للبنوك والمؤسسايد

 األخر  

 دائع العمالء و 51.125.559  2.332.431  831.991  -  31.593.194  81.831.293

 علوباي دخر  م 513.841  932.955  -  -  -  3.112.514

 قروض ألجو -  -  5.111.111  -  -  5.111.111

 ةو  الملكية ح -  -  -  -  3.194.451  3.194.451

 و  المساهمين جمالي المعلوباي وحةإ  11.143.323  1.483.552  5.831.991  -  33.121.218  23.111.121

31.211.323  -  194.154  2.318.559  5.393.225  2.193.488 

المشتةاي، التعةداي وااللتزاماي 

            المحتمل  

 
تتتمن الموجوداي المتاحة لمةابلة جميع المعلوباي ولتغعية تعةداي الةروض الةائمة من النةد، درادا لد  مؤسسة 

ي عور التحايو، قروض و سلب بنوك وعمالءل إن فتراي الستحةا  المتراكمة النةد العربي السعودي، بنود ف

 ( من هذه الةوائم المالية الموحدال   3-)ج 34 للتعةداي واللتزاماي مبينة في اليتاح 
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 )تتمة( – مخاطر السيولة  . 13
 

 ق التعاقدية المتبقية:ب( تحليل إستحقاقات المطلوبات المالية بحسب فترات اإلستحقا
 

بناءاً عل  إلتزاماي إعادا  5135و  5131ديسمبر  13دناه إستحةاقاي المعلوباي المالية كما في ديلخص الجدوو 

الدفع التعاقدية غير المخاومةل إن إجمالي بنود قائمة المركز المالي لن تتعاب  مع هذا الجدوو بسبب إتافة 

تحةاقاي التعاقديةل تم تحديد إستحةاقاي المعلوباي الغير مخاومة بناءاً عل  مدفوعاي العموالي الخااة ال  الس

الدترا المتبةية في تاري  قائمة المركز المالي الموحدا ال  تاري  الستحةا  التعاقدي، وال تاخذ في االعتبار 

لدفع في تاري  مبكر، وبذلك لن الستحةاقاي المتوقع  الدعالةل يتوقع البنك دن اليةوم كثير من العمالء بعلب إعادا ا

يكون ملزم بالدفع وبالتالي ال يعكس الجداوو ددناه تأثير التدفةاي النةدية المتوقعة حسبما تظةر الوقائع التاريخي  

 لإلحتداظ بالودائع لد  البنك ل

 فيما يلي ملخااً لستحةاقاي المعلوباي غير المخاومة:

 إلجماليا
بدون تاريخ 

 ستحقاق محددإ

 5ر من أكـث

 شهراً  33-1 سنوات 5-3 سنوات

 1ـالل خ

 3131 أشــهر

  الرياالت السعودية بآالف

50.003.10. 34.533.400 - 3.310.001 35.343..51 15.0...050 
 غير  مطلوبات

 مشتقة

 مشتقات 5.410.041 10.104..3 1.455.310 3.541.311 - 31.451.3.4

 إالجمالي 43.110.033 30.351.110 10..5.504 3.541.311 34.533.400 03.135.301

 
 

 لجماليا
بدون تاري  

 ستحةا  محددإ

 2دك)ثر من 

 شةراً  35-1 سنواي 2-3 سنواي

 1)الو خ

 5135 دش))ةر

  الرياالي السعودية بآالب

84.145.131 31.593.194 - 5.831.991 1.182.211 53.493.112 
معلوباي  غير 

 مشتةة

 مشتةاي 5.393.235 531.323 1.515.113 31.432 - 2.914.443

 إالجمالي 15.123.529 1.114.128 2.131.313 31.432 31.593.194 28.823.212
 
 .   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية          13
 

فاي ذلاك بشاروع إن الةيمة العادلة هي الةيمة التي ياتم بةاا تباادو موجاوداي ماا دو ساداد معلوبااي ماا باين دعاراب راغباة 

يستخدم البناك التسلساو الةرماي التاالي عناد إحتسااب وعارض الةيماة العادلاة لاألدواي المالياة كماا هاو مباين  لتعامو عادلة

 ل5 –( د) – 5ايتاح 
 

 5135و  5131ديسامبر  13الجدوو التالي يوتح تحليالً للموجوداي والمعلوباي المالية المسجلة بةيمتةا العادلة كما في 

 وياي التسلسو الةرميلحسب مست
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 )تتمة( –.   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 13
 

 3131 ستوى األولمال  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

  الرياالت السعودية بآالف

 الموجودات المالية:       

 يةمشتقات األدوات المال -  350.555  310.3.5  305.053

 االستثمارات المتاحة للبيع 33.555.130  5.3.3.5.3  33.541  453..35.05

 اإلجمالي 33.555.130  5.151.340  010..33  30.315.311

 المطلوبات المالية:       

 مشتقات األدوات المالية -  335.131  -  335.131

 اإلجمـالـي -  335.131  -  335.131

 

 5135 ستو  األوومال  المستو  الثاني  ثالسالمستو  ال  الجمالي

  الرياالي السعودية بآالب

 الموجوداي المالية:       

 مشتةاي األدواي المالية -  93.132  38.133  31.938 

 االستثماراي المتاح  للبيع 4.513.945  3.993.111  33.353  3.335.593

 جماليال 4.513.945  3.423.122  52.554  31.141.112

 المعلوباي المالية:       

 مشتةاي األدواي المالية -  385.184  -  385.184

 الجم)ال)ي -  385.184  -  385.184

 

إن الةيمااة العادلااة لااألدواي الماليااة غياار المدرجااة قائمااة المركااز المااالي الموحاادا، التختلااب جوهرياااً عاان الةيمااة الدفتريااة 

لموحدال ُتدرج الةيمة العادلة للةروض و السلب واالستثماراي المةتناا حت  تاري  االستحةا  و المدرجة في الةوائم المالية ا

ودائع العمالء ذاي العمولة والةروض ألجو واألراادا لاد  البناوك واألراادا للبناوك، والتاي تادرج بالتكلداة المعداأا، ال 

لموحاادا بساابب عاادم وجااود إخااتالب جااوهري بأسااعار تختلااب جوهريااا عاان الةيمااة الدفتريااة المدرجااة فااي الةااوائم الماليااة ا

العموالي السائدا فاي الساو  لاألدواي المالياة المشاابةة لألساعار المتعاقاد عليةاا وبسابب الدتاراي الةاايرا لألراادا لاد  

 البنوك واألرادا للبنوكل
 

أا تحدد عان  عريا  األساعار المعلناة إن الةيمة العادلة لالستثماراي المةتناا حت  تاري  الستحةا  والمدرجة بالتكلدة المعد

للسو  عند توفرها دوعن عري  نماذج تسعير كالتي تستخدم في بعض حاالي السنداي بعمولة ثابتةل إن الةيمة العادلة لةذه 

 ج(ل-1االستثماراي تم الفااح عنةا باليتاح رقم )
 

المالي الموحدا علا  دسااس األساعار المتداولاة بالساو  تحدد الةيمة العادلة للمشتةاي واألدواي المالية خارج قائمة المركز 

عناد توفرهااا دو وفةااا لنماااذج التةياايم المناساابةل يبلاا  إجمااالي التغيااراي فااي الةيمااة العادلااة والماادرج قيمتةااا فااي قائمااة الاادخو 

كاساب بةيماة  : م5135ملياون لاير ساعودي ) 354.1الموحدا، والمةادرا بإساتخدام نمااذج التةيايم المناسابة، مكاساب بةيماة 

 مليون لاير سعودي(ل 53.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 3133و  3131ديسمبر  13ين فيللسنتين المنتهيت

 
 

 
 

 
 
 
 

      61 

 )تتمة( –.   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 13
 

يمكن دن تختلب الةيمة الناتجة عن نماذج التسعير عن سعر العملية األالية لألداا الماليةل يعرب الدار  باين ساعر العملياة 

األوو(ل يتم العتراب بةا إما عن عري  اعدائةا خالو مدا العملياة والتاي تؤجاو و نماذج التسعير ب) )درباح وخسائر اليوم 

حت  يكون بالستعاعة تحديد الةيمة العادلة بإساتخدام معلومااي ساوقية يمكان مالحظتةاا، دو ياتم العتاراب بةاا مان خاالو 

لدخو الموحادا دون عكاس دربااح و خساائر الستبعادل إن التغيراي الالحةة في الةيمة العادلة يعترب بةا مباشرا في قائمة ا

 اليوم األوو المؤجلةل
 

 .   المعامالت مع األطراف ذات العالقة          11
 

تختاع المعاامالي ماع األعاراب ذاي العالقاة للنساب  ليتعامو البنك، خالو دورا دعمالا  العادياة، ماع دعاراب ذاي عالقاة
 الاادرا عن مؤسسة النةد العربي السعوديل يوالتعليماالمناوص عليةا في نظام مراقبة البنوك 

 
 ديسمبر كاآلتي :   13( تتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرجة بالقوائم المالية الموحدة كما في أ) 

  

5135  3131  

 بآالب الرياالي

  السعودي)))ة

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة
 المساهمون غير السعوديين:

   
 خر درادا لد  البنوك والمؤسساي المالية األ 3.303.035  832.321

 درادا للبنوك والمؤسساي المالية األخر  .55  214

 التعةداي واللتزاماي المحتملة 3.051.504  3.413.218

    
 الشركات الزميلة:   

 قروض وسلب، بالاافي 333.111  338.111 

 ودائع العمالء 113.330  143.512

 التعةداي واللتزاماي المحتملة 515.013  231.123

        

   

عضووواء مجلوووس اإلدارة و أعضووواء اإلدارة التنفيذيوووة وكبوووار المسووواهمين  أ

   :السعوديين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم

  :والشركات المنتسبة لهم 

 
 قروض وسلب، اافي  3.303.103  3.141.584

 لمؤسساي المالية األخر رادا للبنوك واد 1.051.  114.999

2.134.338  5..35.540 

413 

 ودائع العمالء 

 قروض ألجو 3.111.111  3.111.111

 التعةداي واللتزاماي المحتملة 3.055.505  5.113.151

    
 :الموظفينو مزايا  صناديق االستثمار   

 استثماراي 15.4.5  513.511

 ودائع العمالء 0.013  51.344

 
 دو دكثار %2الذين يمتلكون نسبة  دولئكاآلخرين )بإستثناء المساهمين غير السعوديين(  المساهمين السعوديينبكبار يةاد  

 من ردس ماو البنكل
 

يةاااد بأعتاااء الدارا التنديذيااة األشااخاص الااذين لةاام ساالعة و مسااؤولية التخعاايع و التوجياا  والااتحكم فااي دنشااعة البنااك      
 لبشكو مباشر دو غير مباشر
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 )تتمة(           –.   المعامالت مع األطراف ذات العالقة 11
 

( فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجوة فوي القووائم الماليوة ب)

 الموحدة:

5135  3131  

 بآالب الرياالي

  السعودي)))ة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

    
 دخو عموالي خااة  50.333  45.518

 مااريب عموالي خااة  05.130  82.142

 ، اافيخدماي بنكية دتعاب 53.330  83.319

 مكافآي دعتاء مجلس الدارا ولجان المجلس األخر  1.045  5.439
 

 (ل51رقم )تم الفااح عن التعويتاي الجمالية المدفوعة لإلدارا التنديذية خالو السنة في اليتاح 
 

 س المالأر.   االيضاحات الخاصة بكفاية وهيكل 14
 

 أ(  كفاية رأس المال
 

عنااد إدارا  ردس الماااو اللتاازام بمتعلباااي ردس الماااو الموتااوعة ماان قبااو مؤسسااة النةااد  المجموعااةتتتاامن دهااداب 

 ةلالعربي السعودي لتمان قدرا البنك عل  الستمرارية والمحافظة عل  قاعدا ردس ماو قوي
 

تةااوم إدارا البنااك بمراقبااة كدايااة ردس الماااو وإسااتخدام ردس الماااو النظاااميل  تداارض مؤسسااة النةااد العربااي السااعودي 

% لاردس المااو النظاامي مةاباو الموجاوداي 4الحتداظ بحد ددن  من ردس الماو النظامي والحتداظ بمعدو اليةاو عان 

 المرجحة المخاعرل
 

دساامال  وذلااك بإسااتخدام المعاادالي المحااددا ماان قبااو مؤسسااة النةااد العربااي السااعودي، ة رياايةااوم البنااك بمراقبااة مااد  كدا

وبموجبةا يتم قياس مد  كداية ردس الماو وذلك بمةارناة بناود ردس المااو المؤهاو ماع الموجاوداي المدرجاة فاي قائماة 

 ارإساتخدام المباال  المرجحاة لظةاالمركز المالي الموحدا والتعةداي وااللتزاماي المحتملة والمبال  السمية للمشتةاي ب

 لالمخاعر المتعلةة بةا
 

يلخص الجدوو ددناه موجوداي البنك المرجحة للمخاعر للركيزا األول ، ردس المااو األساساي والمسااند و نساب كداياة 

 ردس الماول
 

5135  3131  

 بآالب الرياالي

 السعودي)))ة

 بآالف الرياالت 

  السعوديـــة

 مخاعر االئتمان للموجوداي المرجحة للمخاعر 50.303.311  89.113.121

 مخاعر العملياي للموجوداي المرجحة للمخاعر .1.345.34  1.143.813

 مخاعر السو  للموجوداي المرجحة للمخاعر 300.410  541.883

 للموجوداي المرجحة للمخاعر   –مجمور الركيزا األول   01.035.000  23.151.211

 ردس الماو األساسي 54..31.311  4.499.128

 ردس الماو المساند 453.131  335.433

 إجمالي راس الماو األساسي والمساند 00..31.5.4  4.343.491

 نسبة معدو كداية ردس الماو   

 دساسي 34.40%  39.81%

 دساسي + المساند 35.33%  39.15%
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 )تتمة( – س المالأكفاية ر.   14
 

المرجحة  للمخاعر للركيزا األول  و ردس الماو المساند واألساسي و نسب كداياة ردس المااو  تم إحتساب  الموجوداي

وفةاً لعار العمو الموتور بواسعة مؤسسة النةد العرباي الساعودي والرشااداي الخاااة  5131ديسمبر  13كما في 

ل إن درقام ونسب المةارناة 5131اير ين 3واللذان يسر  مدعولةما من تاري   IIIبتعبي  تةويم ردس الماو بحسب بازو 

و إرشاااداي مؤسسااة النةااد العربااي السااعودي التااي كانااي  IIقااد تاام إحتسااابةما وفةاااً لبااازو   5135ديساامير  13كمااا فااي 

 سارية وقتةال
 

 ب( إيضاحات هيكل رأس المال
 

االكتروناااي وقعااا  سااايةوم البناااك بالفاااااح علااا  مل IIIيعتبااار البناااك معالبااااً بعماااو إيتااااحاي محاااددا خاااااة بباااازو 

)www.saib.com.sa(  وذلك وفةاً لمتعلباي مؤسسة النةد العربي السعوديل علماً بأن هذا البياناي ال تختع للدحاص

 دو المراجعة من قبو مراجعي حساباي البنك الةانونيينل
 

 األصول و الوساطةخدمات إدارة .   15
 

اساتثمار  ادي ل تشامو هاذه الخادماي علا  إدارا اانمان خاالو شاركت  التابعاة  خادماي اساتثمارية لعمالئا  عةالمجموةدم ت

ملياون لاير ساعودي تةريبااً                      8.185بمجماور موجاوداي تحاي الدارا بلغاي  بالتعاون مع مستشاري اساتثمار متخاااين

لااانادي  ااانادي  ماادارا تحااي محااافظ شاارعية معتمااده بمبلاا  مليااون لاير سااعودي(ل وتتتاامن هااذه ا 1.311: 5135)

 مليون لاير سعودي(ل  3.331: 5135مليون لاير سعودي تةريباً ) 3.113
 

 خيارات أسهم الموظفين .  15
 

قائمة فاي نةاياة السانة، و فيماا يلاي الخااائص الةاماة  للموظدين األسةمدفعاي عل  دساس  ةمج تحديزيابر المجموعةلد  

 :لةا
 

 5131و 5135، 5133، 5131يناير  3واري  المنحة: ت

 5139و  5133تواري  االستحةا : بين 

 سنواي لكو برنامج 8مدا المنحة: 

 شروع المنحة: بةاء الموظدين المشاركين عل  ردس العمو 

 عريةة السداد: دسةم 

 سعودي للسةمللاير  2لاير سعودي إل   8.13من  التكلدة عل  الموظدين المشتركين في البرنامج:
 

لةا متوساع عمار تعاقادي مارجح ماا باين سانة إلا  دربعاة  5135و  5131ديسمبر  13إن خياراي األسةم الةائمة كما في 

 سنواي، تمنح هذه األسةم بناء عل  شروع الخدمة واليوجد دي إشتراعاي مرتبعة بحالة السو ل
 

 غير متعل  بشرع السو ليتم منح خياراي األسةم تحي شرع البةاء عل  ردس العمو فةع و
 

% من األسةم الممنوحاة فاي 52و  5133% من األسةم الممنوحة للموظدين في يناير 21، قام البنك بمنح 5131في عام 

ملياون لاير  31.8سةم بتكلداة تةادر با)  359.151بما يعادو  5113% من األسةم الممنوحة في يناير 52و  5131يناير 

 سعوديل
  

% من األسةم الممنوحاة فاي 52و  5131 يناير% من األسةم الممنوحة للموظدين في 21بنك بمنح ، قام ال5135في عام 

 4.8ساةم بتكلداة تةدربا)   231.339بماا يعاادو  5114% مان األساةم الممنوحاة للماوظدين فاي ينااير 52و  5113يناير 

 مليون لاير سعوديل
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 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 3133و  3131ديسمبر  13ين فيللسنتين المنتهيت
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 رة والتي لم يسري مفعولها بعدالمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية الصاد   .10
 

 :5138قري المجموعة عدم التعبي  المبكر للمعايير والتي من الواجب تعبيةةا عل  البنوك إبتداًء من السنة المالية 
 

 ( 31معيار التةارير المالية الدولي رقم) -  التعاديو الخااص بإعدااء الاانادي  االساتثمارية مان توحياد الةاوائم

ل يوفر هذا االعداء االلزامي للمؤسساي االستثمارية المؤهل  دن تحاسب عن 5138اير ين 3والذي يسر  من 

هذه االستثماراي كما تحاسب عن االستثماراي فاي شاركاي زميلاة والمشااريع المشاتركة بالةيماة العادلاة مان 

امتداداً لمؤسسااي شروع معينة مع استثناء الشركاي التابعة التي تعتبر بع تالدخو إذا ما كاني تتم ةخالو قائم

 دستثمارية تعمو في مجاو األنشعة االستثماريةل
 

 ( 15معيار المحاسبة الدولي رقم) -  والذي يوتح:  5138يناير  3التعديو المعب   من 
 

دن المؤسسة التي لديةا الح  في األنداذ الةانوني للمةااة إذا ما كان هاذا الحا  غيار محتماو الحادوس  ( د

خداا  عان االساداد و العسار لفاي كاالً مان السايا  العبيعاي لألعمااو دو حالاة امستةبلياً ويمكن إندااذه 

 للمؤسسة وكافة األعرابل دو الفالس المالي

مكانياة إزالاة دو إ لاديةادن التسوية االجمالية تعادو التساوية الااافية، فةاع إذا ماا كاناي دلياة التساوية   ( ب

تعالج المستحةاي والمدفوعاي مان خاالو ية غير جوهر ةتؤدي إل  مخاعرا إئتمانية دو مخاعرا سيول

 تسوية مندردال دورا عملية دو
 

 ( 11معيار المحاسبة الدولي رقام) -  فاااح عان المعلومااي لويوتاح ا 5138ينااير  3ينعبا  التعاديو مان

فااح يكون في حدود كون المبل  نااتج للمبال  المستعادا من خسائر دنخداض الموجوداي من ان اباالخااة 

 لةيمة العادية ناقااً تكلدة األستبعادلمن ا
 

 ( 3معيار التةارير المالياة الادولي رقام) - عبا  األاادار المعادو مان معياار وي - (5131) - األدواي المالياة

، حيس تم تأخير التعبي  الدعليل يةاوم هاذا التعاديو بارمج 5132يناير  3( من 3التةارير المالية الدولي رقم )

انيب وقياس المعلوباي المالية وتحويو متعلباي األستبعاد الحالية من معيار المحاسابة المتعلباي المعدلة لت

 االعتراب والةياسل - (: الموجوداي المالية13الدولي رقم )
 

التةاارير  لمعياار حالياً بتةييم ما تنعوي علي  المعايير والتعديالي دعااله علا  المجموعاة و توقياي التعبيا  المجموعةةوم ت

 ل(3الدولي رقم ) المالية
 

 .   أرقام المقارنة  10
 

 دعيد تانيب بعض درقام المةارنة للسنة السابةة كي تتماش  مع تانيداي السنة الحاليةل 
 

 .   موافقة مجلس اإلدارة   .1
 

 ل 5138 فبراير 5المواف   ه) 3812 ثانيربيع  5  اعتمدي الةوائم المالية الموحدا من مجلس الدارا بتاري 
 

 )غير مدققة(   1إفصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل  .  41
 

عن بياناي كمية ونوعية محددا تتعل  بالفاااحاي  www.saib.com.saسيةوم البنك بالفااح عل  موقع  االلكتروني 

ياار خاتااعة وذلاك وفةاااً لمتعلبااي مؤسسااة النةاد العربااي الساعوديل هااذه الفاااحاي غ 1الخاااة بااالركيزا الثالثاة لبااازو 

 للتدقي  دو الدحص من قبو المراجعين الخارجيينل 
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