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  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  2014و   2015ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

6 

 

 عــــــــام     -1 

. (م 1979يونيو  13الموافق )هـ  1399رجب  18بتاريخ  38مرسوم الملكي رقم م/بموجب ال البنك( ،شركة مساهمة سعودية) تأسس البنك العربي الوطني

نك بموجب ـــربي المحدود في المملكة العربية السعودية. يعمل البــــإليه عمليات البنك الع انتقلتم بعد أن  1980فبراير  2بدأ البنك أعماله بتاريخ  وقد

:  2014) فرعا   153 خالل شبكة فروعه وعددها من (م1980يناير  19الموافق ) ـه1400ول األربيع  1خ ــتاريـــب 1010027912ل التجاري رقم ـالسج

 هو: للبنك إن عنوان المركز الرئيسي المملكة المتــحدة. واحدا  في السعودية وفرعا  في المملكة العربية  فرعا ( 156

 البنك العربي الوطني 

 56921ص ب 

 11564الرياض 

 المملكة العربية السعودية 
 

 العمولةمبدأ تجنب قائمة على كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة  .تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية  

 هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك. من قبلوالتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها 

 
 :شار اليها مجتمعة بــ )المجموعة(وي تتألف القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة التالية

  
 شركة العربي الوطني لالستثمار 

 

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

هـ )الموافق 1428شوال  26الصادر بتاريخ  1010239908مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  مساهمة مقفلة،وهي شركة 

وحفظ  والمشورةتقوم بتولي وإدارة الخدمات االستثمارية وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك والتي تشمل التعامل واإلدارة والترتيب ( و2007نوفمبر  7

عليه، بدأ   .( 2008يناير  12الموافق ) هـ1429محرم  3 من  إعتبارا   . وقد بدأت الشركة التابعة أعمالهااألوراق المالية حسب أنظمة هيئة السوق المالية

 12هـ )الموافق 1436محرم  19بتاريخ   أنه علما  .2008يناير  12أعاله في قوائمه المالية إعتبارا  من المذكورة التابعة  ةالقوائم المالية للشرك بتوحيدالبنك 

 قامت الشركة التابعة بتعديل وضعها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.  (،2014نوفمبر 

 

 شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة

وقد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية كشركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم  %87،5وهي شركة تابعة يمتلك البنك فيها نسبة 

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

 ل الشركة.اوهو تاريخ بدء أعم 2009مايو  10وقد بدأ البنك بتوحيد القوائم المالية لهذه الشركة إعتبارا  من  سالمية.وتمارس أعمالها وفقا  ألحكام الشريعة اإل

 %.87،5% إلى 62،5في هذه الشركة التابعة من  ملكيته، قام البنك بزيادة نسبة 2014مايو  6في 
 

 للتأمين العربي وكالةشركة 

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

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

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

  المحدودة لالستثمارات العقاريةشركة المنزل المبارك 

 السجل التجاري رقم بموجبكشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة في المملكة العربية السعودية و

. تعمل هذه الشركة التابعة في مجال شراء وبيع (2004يوليو  6)الموافق  هـ1425 جمادى األولى 18صادر في مدينة الرياض بتاريخ ال 1010199647

 وتأجير االراضي والعقارات ألغراض االستثمار.

 

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

لمدة خمس  2014أغسطس  25% في الصندوق، وهو صندوق استثمار عقاري بطرح خاص تم تأسيسه في 25.47يمتلك البنك بشكل غير مباشر نسبة 

 8/14/411. تم اخطار هيئة السوق المالية عن تأسيس الصندوق بموجب الخطاب رقم 2015يناير  11سنوات تبدأ من تاريخ اقفال الطرح األول بتاريخ 

مبالغ  يتحصل منها علىوموجودات عقارية في مدينة الرياض  حول تملك الصندوق يتمركز نشاط(. 2014أغسطس  5هـ )الموافق 1435شوال  9خ بتاري

 للمجموعة مصلحة اقتصادية إجمالية في الصندوق وتقوم بإدارة الصندوق من خالل اتفاقيةطوال مدة الصندوق. دخل تشغيل الفندق  إضافة الى دخل إيجار

عالة على بين شركة العربي الوطني لالستثمار )مدير الصندوق( ومستثمري الصندوق )مالكي الوحدات(، ونتيجة لذلك رأت اإلدارة أن للمجموعة سيطرة ف

 )تاريخ السيطرة الفعالة(. 2015ديسمبر  31الصندوق، وبدأت بتوحيد القوائم المالية للصندوق إعتبارا  من 
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  أسس اإلعداد - 2

 بيان اإللتزامأ ( 

لمعايير المحاسبة للمؤسساات المالياة الصاادرة عان مؤسساة النقاد العرباي الساعودي، وللمعاايير الدولياـة الخاصاة  طبقا الموحدة الماليةالقوائم هذه  تم إعداد
وك ونظاام نانظاام مراقباة البمتطلباات شاى ماع التتمالموحادة قوائماه المالياة  . كما يعد البنكةالصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولي بالتقارير المالية

 .  والنظام األساسي للبنك الشركات بالمملكة العربية السعودية
 

   والعرض ب( أسس القياس

 قائماة الادخلقيمتهاا العادلاة فاي  المدرجاة المالياة االدواتالساندات التجارياة و ساتثناءإمبادأ التكلفاة التاريخياة بوفقاا  ل الموحادة القاوائم المالياةيتم إعاداد هاذه 
التاي ياتم تغطياة  المالياة الموجاودات والمطلوباات تساوية ميات ،لاذلكإضافة  .حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة ،واالستثمارات المتاحة للبيعالمشتقات  متضمنة

ات القيمة العادلة الناتجة عن المخاطر التي تمت تغطيتها. إل ،بالتلكفةبخالف ذلك المسجلة و ،مخاطر قيمتها العادلة  ثبات تغيرا
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض ج(

يااتم تقريااب البيانااات الماليااة  ،مااا لاام يااذكر خااالف ذلااك .السااعودي، والااذي يعتباار العملااة الوظيفيااة للبنااك بااالل الموحاادة الماليااةيااتم عاارض هااذه القااوائم 
 .بالل السعودي ألقرب ألف المعروضة 

 
 المحاسبية الهامة اإلفتراضاتو والتقديراتاألحكام ( د

التاي تاؤثر  الهاماة استخدام بعاض التقاديرات واالفتراضاات المحاسابية،ر الدولية الخاصة بالتقارير الماليةيطبقا للمعاي ،الموحدة يتطلب إعداد القوائم المالية
األحكااام عنااد تطبياق السياسااات المحاساابية للبناك. يااتم تقاويم هااذه  األحكاامعلاى مبااالغ الموجاودات والمطلوبااات المساجلة. كمااا يتطلااب مان اإلدارة اسااتخدام 

أخاارى تشاامل الحصااول علااى المشااورة المهنيااة وتوقعااات ل حااداث  لوعوامااالتقااديرات واالفتراضااات بصااورة مسااتمرة وذلااك علااى أساااس خباارة البنااك و
التقاديرات واالفتراضاات أو  اإلدارة. وفيماا يلاي الناواحي الهاماة التاي اساتخدمت فيهاا الحالياة المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف والمعطياات

 :األحكاممارست فيها 

 القروض والسلفعلى  االئتمانخسائر انخفاض  (1
 أي خساائر. وللتأكاد مان انخفاض خاص أو جماعي في قيمتهااإلقراض الخاصة به للتأكد من وجود  محافظبمراجعة ، على أساس ربع سنوييقوم البنك، 

قابل للقياس فاي التادفقات  ير إلى وجود إنخفاضشبإبداء التقديرات واألحكام للتأكد من وجود بيانات قابلة للمالحظة ت االدارةقوم ت ،انخفاض يجب تسجيلها
فاي حالاة الساداد مان قبال مجموعاة مان  سالبيتشاير إلاى وجاود تغيار  للمالحظاةأن يشتمل هذا الادليل علاى بياناات قابلاة  ويمكنالنقدية المستقبلية المقدرة. 

خاذ بعاين اإلعتباار خصاائص مخااطر اإلئتماان تقوم اإلدارة باستخدام التقديرات  بنااءا علاى الخبارات الساابقة بشاأن خساائر القاروض بعاد األ المقترضين.
تقاويم منتظماة  بصاورةانخفاض مماثال لتلاك القاروض والسالف التاي تضامنتها المحفظاة عناد تقادير التادفقات النقدياة. ياتم  وجودوالدليل الموضوعي على 

 .ية فروقات بين الخسائر المقدرة والفعليةالمنهجية واإلفتراضات المستخدمة في تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية  المستقبلية لتقليل أ

المخااطر  لقااءلقيماة ا جمااعي إلنخفااضالبناك أيضاا  مخصاص يجنب القروض والسلف الفردية الجوهرية،  لقاء ةالمجنب ةالخاص اتإضافة إلى المخصص
   عند منحها في البداية.أكبر مما تم تحديده تحتوي على مخاطر عجز عن السداد  والتي –تحتاج إلى مخصص خاص  ابأنه تحديدهاالتي لم يتم  –

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

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

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

تشير إلى أن مستوى الخسائر بتاريخ القاوائم المالياة الموحادة مان المحتمال روف إالقتصادية واالئتمانية الحالية ظحكم اإلدارة فيما يخص إن كانت ال -
 أن تكون أكثر أو أقل من تلك التي تبينها التجربة التاريخية. 

 يااتم تقاادير الماادة بااين حاادوث الخسااارة ووقاات تحدياادها ماان قباال اإلدارة لكاال محفظااة بناااء  علااى الظااروف االقتصااادية وظااروف السااوق، ساالوك العمااالء،
التحصايل واالساترداد فاي الساوق. وحياث أن التقيايم ياتم علاى أسااس كال فتارة، فاإن   والخبرة فاي مجاالومات إدارة المحفظة، أساليب أدارة االئتمان معل

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

 القيمة العادلة قياس  (2
اح عان القيماة العادلاة لا دوات المالياة فصابالقيماة العادلاة بتااريخ كال قائماة مركاز ماالي. كماا تام اإل ،اتبقيااس األدوات المالياة  كالمشاتق تقوم المجموعاة

 (.6المسجلة بالتكلفة المطفأة في اإليضاح )

فاي الساوق  متعااملينالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إساتالمه عناد بياع أصال ماا أو ساداده عناد تحويال مطلوباات ماا بموجاب معاملاة نظامياة تاتم باين 
 بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما: 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو  -

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

 .المجموعةيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل إن السوق الرئ

يساعون لتحقياق  وباأنهمعند تساعير الموجاودات والمطلوباات  ونستفيديفي السوق س المتعاملينتقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بإفتراض أن 
 أفضل مصالحهم االقتصادية.

فاي الساوق علاى تحقياق مناافع إقتصاادية عان طرياق االساتخدام األفضال  المتعاملينيأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة 
  .وبأقصى حداألصل على النحو األفضل  يستخدمونفي السوق  لمتعاملين آخرينواألقصى ل صل أو بيعه 
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 أسس اإلعداد )تتمة( - 2

 )تتمة( المحاسبية الهامة واإلفتراضات والتقديراتاألحكام ( د

 )تتمة(القيمة العادلة  قياس 2)

فاي  )نمااذج، ماثال( . وفاي حالاة اساتخدام طارق التساعيرالتساعيرالمالية غيار المتداولاة فاي ساوق ماالي نشاط باساتخدام طارق  ل دواتتحدد القيمة العادلة 
ومراجعتها دوريا من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن الجهة التي قامت بإستحداثها. يتم المصاادقة علاى كافاة طارق  ،فإنه يتم تفعيلها ،العادلة تحديد القيم

تساتخدم طارق التساعير  ،الساوق المقارناة. وبقادر المساتطاع وأساعارويتم معايرتها للتأكد بأن المخرجاات تعكاس البياناات الفعلياة  ،التسعير قبل استخدامها
تتطلاب مان اإلدارة  ،واألماور المتداخلاة والتقلبااتالناواحي المتعلقاة بمخااطر اإلئتماان ) الخاصاة بالبناك والطارف ا خار( ، أماا ة للمالحظة البيانات القابل

 ومعادالتالخصام  ومعادالتالمشاتقات طويلاة األجال  التغيرات فيمثل  طرق التسعيرإعتبارات السيولة ومدخالت  تشتمل االحكام على التقديرات. إجراء
ؤثر علاى القيماة يااإلفتراضاات المتعلقاة بهاذه العوامال يمكان أن تغيار ن إ  .المتعلقة بالسندات المضمونة بالموجودات معدالت االخفاقوإفتراضات  السداد

 العادلة المسجلة ل دوات المالية.

 المتاحة للبيع وسندات الدين إنخفاض قيمة استثمارات األسهم (3

التأكاد فيماا إذا كاان اإلنخفااض  ويشمل ذلكالمتاحة للبيع  وسندات الدينعند مراجعة اإلنخفاض في قيمة استثمارات األسهم  األحكامبممارسة  االدارةقوم ت
 التغيار العاادي فاي أساعار األساهم أخارى،مان باين عوامال ، بتقاويم االدارةقاوم ت ،التكلفاة. وفاي هاذا الصادددون الجاوهري أو المساتمر فاي القيماة العادلاة 

بالتأكد فيما إذا كان اإلنخفاض في القيمة مالئما وذلك عند وجود تدهور فاي المركاز الماالي للجهاة المساتثمر  االدارةقوم ت ،ذلك ى. إضافة إلالدينوسندات 
 التشغيلية والتمويلية. عن االنشطةالنقدية الناتجة  توالتدفقاوالتغيرات في التقنية  والقطاع فيها وأداء الصناعة

   

بصارف النظار عان مادة  كمقيااس معقاول لخنخفااض الجاوهري دون ساعر التكلفاةأو أكثار  % 30نتيجة للتقلبات التاي يشاهدها الساوق حالياا ، ياتم اساتخدام نسابة 
. يمثال االنخفااض المساتمر االنخفااض دون التكلفاة الاذي مخصاص االنخفااض فاي قيماة االساتثماراتضامن   قائماة الادخل الموحادةويتم إدراجه في  ،االنخفاض

 .االستثمارات ةفي قيم  نخفاضاإل مخصص ضمن  قائمة الدخل الموحدةفي  يستمر لمدة سنة فاكثر بصرف النظر عن مبلغه ويتم اثباته

 
أحكاام  إباداء . وهاذا اإلجاراء يتطلابد مان وجاود انخفااض فاي قيمتهاابتاريخ اعاداد القاوائم المالياة للتأكاتقوم اإلدارة بمراجعة سندات الدين المصنفة كمتاحة للبيع 

 مشابهة لتلك المستخدمة في التقييم الفردي للقروض والسلف.

 حتى تاريخ اإلستحقاق المقتناةتصنيف اإلستثمارت  (4

الممكاان  أو الثابتااة ذات الاادفعات المشااتقة( عنااد تصاانيف الموجااودات الماليااة غياار 39يتبااع البنااك اإلرشااادات المااذكورة فااي معيااار المحاساابة الاادولي رقاام )
علااى  اومقاادرته ابتقااويم نيتهاا تقااوم االدارة ،وفااي هااذا الصاادد .كـااـ ساسااتثمارات مقتناااة حتااى تاااريخ اإلسااتحقاقسثاباات تحدياادها، والتااي لهااا تاااريخ اسااتحقاق 

حالة عدم تمكن البنك من االحتفاظ بهذه االستثمارات حتاى تااريخ االساتحقاق، وذلاك فاي ظاروف  وفي االستثمارات حتى تاريخ اإلستحقاق. هاالحتفاظ بهذ
فإنااه يجااب إعااادة تصاانيف كاماال المبلااغ  (،مثاال بيعهااا بتاااريخ قريااب ماان تاااريخ االسااتحقاق أو بمبلااغ غياار هااام)أخاارى عاادا الظااروف الخاصااة األخاارى 

 كاستثمارات متاحة للبيع.

 ت المستثمر فيهاتحديد السيطرة على الشركا (5

( لتقااديرات وأحكااام اإلدارة التااي يمكاان أن يكااون لهااا تااأثير هااام علااى حصااص المجموعااة فااي الصااناديق أ3المااذكورة باإليضاااح ) مؤشاارات الساايطرةتخضااع 
 االستثمارية.

باالتركيز وذلاك  االساتثمارية للعديد من الصناديق االستثمارية. يتم التأكد فيما إذا كانت المجموعة تسيطر على هذه الصناديق صندوق مدير بدور المجموعة تقوم
ر ( وحقوق المساتثمرين إلقالاة ماديالمتوقعةالمصالح االقتصادية االجمالية للمجموعة في الصندوق )التي تتكون من الحصص المسجلة وأتعاب اإلدارة  على تقويم

تعمال وكايال  للمساتثمرين فاي كافاة الحااالت، وبالتاالي لام ياتم  بأنهاا لمجموعةلتبين  ،صندوق إي.إن.بي.آي. البوابة االقتصادية ستثناءإوب الصندوق. ونتيجة لذلك،
 .توحيد هذه الصناديق

 

 مبدأ االستمراريةهـ( 

البناك لدياه الماوارد لالساتمرار فاي العمال فاي المساتقبل  قناعاة باأن االساتمرارية وأنهاا علاى لمبادأ وفقاا   فاي العمالدارة بتقييم قدرة البنك على االستمرار اإلقامت 
وفقااا لمباادأ  فااي العماال علااى االسااتمرارحااول قاادرة البنااك  جوهريااة قااد تثياار شااكوكا هامااة دحاااالت عاادم تأكاا ةلاايس لاادى اإلدارة علاام بأياا ،المنظااور، إضااافة لااذلك

 .مبدأ االستمراريةم المالية على أساس . لذلك فقد تم إعداد القوائاالستمرارية

 

 والمصاريفو( مخصصات المطلوبات 

طالبااة ووضااع يسااتلم البنااك مطالبااات قانونيااة عاان قضااايا مرفوعااة ضااد البنااك فااي سااياق أعمالااه العاديااة، وقااد وضااعت اإلدارة أحكامااا  تتعلااق باحتمااال نجاااح أي م

التوقيت والتكلفة بشكل مطلاق علاى  ويعتمد. تحديد النتيجة النهائية لهذه المطالبات القانونية والمبلغ المحتمل سداده غير مؤكدة إن تاريخالمخصصات الالزمة لها. 

 المتبعة. النظامية اإلجراءات 
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  ملخص ألهم السياسات المحاسبية -3

للسانة المنتهياة فاي  للمجموعاة إعداد القوائم المالية السانوية الموحادةالمتبعة في  مع تلك الموحدةالقوائم المالية هذه السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد  شىاتتم

   للمجموعة: القوائم المالية الموحدةليس لها أي تأثير جوهري على  والتي  التاليةالمعايير الجديدة اتباع ستثناء إب 2014ديسمبر  31

 

  علاى  التعاديالت تنطباق. 2014يولياو  1لتاي تبادأ فاي أو بعاد السانوية ا علاى الفتارات التعاديالتطباق نت 19تعديالت على معيار المحاسابة الادولي رقام

ماان  -شااريطة الوفاااء بشااروط معينااة –البارامج المحااددة المزايااا التااي تتعلااق باشااتراكات المااوظفين و/ أو األطااراف الثالثااة. تمانح هااذه التعااديالت اعفاااءا  

وذلاك بنساب اشاتراكات الماوظفين / األطاراف األخارى إلاى فتارات الخدماة وفاق معادلاة  2011عاديالت لعاام المتطلبات المقترحة التي نصات عليهاا الت

ماة خاالل الفتارات البرامج المحددة المزايا أو باتباع طريقة القسط الثابت. وتتيح التعديالت الحالياة خياارا ، فاي حالاة تلبياة الشاروط، لتخفايض تكلفاة الخد

 معنية.التي تقدم فيها الخدمات ال

 

  علاى الفتارات السانوية  2013 – 2011و ل عاوام  2012 -2010تنطبق دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية الخاصة بالتقاارير المالياة ل عاوام

 . وفيما يلي ملخص لهذه التعديالت:2014يوليو  1التي تبدأ في أو بعد 

: تم تعديل المعيار الذي يطلب بوضوح االفصاح عن األحكام التي أجرتها ”القطاعات التشغيلية“ 8المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  -

 اإلدارة  عند تطبيق أسس ومعايير التجميع.

غير  : تم تعديل المعيار ليوضح قياس الذمم المدينة والدائنة قصيرة األجلسقياس القيمة العادلةس 13المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  -

ة المرتبطة بعمولة بمبلغ الفاتورة وبدون خصم إذا كان أثر الخصم غير جوهري. كما تم تعديله أيضا  ليوضح بأن االستثناء المتعلق بالمحفظ

 ( بصرف9( والمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )39يمكن أن يطبق على العقود المذكورة في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )

 (.32النظر عما إذا كانت تفي بشروط تعريف الموجودات أو المطلوبات المالية التي نص عليها معيار المحاسبة الدولي رقم )

ساإلفصاح عن الجهات ذات العالقةس يمتد تعريف الجهة ذات العالقة ليشتمل على منشأة اإلدارة التي تقدم  24معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 اإلدارة العليا للمنشأة المعدة للقوائم المالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.خدمات موظفي 

 : ساتباع المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ألول مرةس 1المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  -

   سسهمالدفعات المحسوبة على أساس اال: س 2المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  -

 : سعمليات تجميع األعمالس  3المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  -

 سالموجودات غير الملموسةس 38ومعيار المحاسبة الدولية رقم : سالممتلكات وا الت والمعداتس 16معيار المحاسبة الدولية رقم  -

 : ساستثمارات عقاريةس 40رقم  يةمعيار المحاسبة الدول -

 في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:  المتبعة بأهم السياسات المحاسبية  ا  يانفيما يلي ب
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 توحيد الأ( أسس 

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

 المالية للبنك. 

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

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

 :على الشركة المستثمر فيها وذلك فقطالمجموعة سيطر توبشكل خاص، 

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

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

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

في الحقائق المجموعة نظر تأقل من أغلبية التصويت أو ما يعادلها من حقوق في الشركة المستثمر فيها، عندئذ المجموعة وفي الحاالت التي يكون فيها حقوق 
 ويشمل ذلك:والظروف ذات العالقة عند تقدير مدى السيطرة على الشركة المستثمر فيها، 

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

 ،الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى -

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

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

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

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

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

 الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة القيمة التوقف عن اثبات -

 والمسجلة في حقوق الملكيةفروقات التحويل المتراكمة  التوقف عن اثبات -

 للمبلغ المستلمإثبات القيمة العادلة  -

 إثبات القيمة العادلة ألي استثمارات مبقاة -

 أو عجز في حساب األرباح والخسائر  فائضإثبات أي  -

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

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

 الشراءالفرق بين تكلفة  إثباتبموجبها يتم وباستخدام طريقة الشراء الملكية غير المسيطرة حصة  االستحواذ على ةمعالجة عملي. يتم يكون رصيدها عجز
 .المشتراة كــ سشهرةس الموجوداتوالقيمة العادلة للحصة في صافي 

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

 حقوق الملكية غير المسيطرة. استبعاد الملكية أرباح أو خسائر 

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

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

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

 ، أيهما أقل.قا  لطريقة حقوق الملكية أو بالقيمة القابلة لخستردادوف  الموحدة

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

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

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

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

 

 السداد تاريخ  ج(  

. العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات السداديتم إثبات أو التوقف عن كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ 
بالنسبة ل دوات المالية  رف عليها في السوق.دات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعاجوالمالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك المو

 . السدادالمقتناة بالقيمة العادلة، يقوم البنك بإحتساب أي تغيير في القيمة العادلة بين تاريخ التداول وتاريخ 

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

 

 تغطية المخاطر محاسبة (  األدوات المالية المشتقة ود

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

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

 العادلة للمشتقات يعتمد على تصنيف تلك المشتقات بحسب الفئات التالية: القيمةي إن معالجة التغير ف

 المشتقات المقتناة إلغراض المتاجرة  -1

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

  في األدوات المالية األخرى.

 المدرجة في األدوات المالية األخرىالمشتقات  -2

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

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

 

  محاسبة تغطية المخاطر -3

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

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

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

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

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

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

 تغطية المخاطر بصورة مستمرة.
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 )تتمة( المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطرد(  األدوات 

  )تتمة( محاسبة تغطية المخاطر -3 

ية بالنسبة لتغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر، تدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قياس أدوات تغط 
 الجزء الخاص بالبند الذي تمت تغطية مخاطره في القيمة الدفترية لذلك البند. ويتم تسوية  وحدةقائمة الدخل الملة مباشرة في دالمخاطر بقيمتها العا

تتوقف تغطية مخاطر القيمة العادلة  وعندماوبالنسبة للبنود المغطاة المخاطر التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة،  . قائمة الدخل الموحدةدرج في يو
الفرق بين القيمة الدفترية للبند يتم إطفاء  هفإن، هاؤعن الوفاء بمعايير محاسبة تغطية المخاطر أو إذا تم بيعها أو إنها بعموالتالمرتبطة المالية  واتل د

وعند التوقف عن  الفعلي. العمولة معدلالمغطى عند اإلنهاء والقيمة اإلسمية على مدى الفترة المتبقية من التغطية األصلية، ويتم ذلك بإستخدام طريقة 
 . قائمة الدخل الموحدةإثبات البند المغطى، يتم إثبات تسوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في 

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

األرباح أو  يلبالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعامالت المستقبلية، يتم تحو . قائمة الدخل الموحدةغير الفعال، إن وجد، في 
وإذا .  قائمة الدخل الموحدةنفس الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المغطاة على  في قائمة الدخل الموحدةالمدرجة في االحتياطيات األخرى إلى  الخسائر

لن يتم استردادها في واحدة أو أكثر من الفترات المستقبلية، يقوم البنك باعادة  االحتياطيات االخرىأو جزء من خسارة مثبتة في  توقع البنك أن كل
 وفي الحاالت التي تؤدي فيها العمليات المتوقعة المغطاة إلى إثبات موجودات أو مطلوبات ، في قائمة الدخل الموحدة استردادهلن يتم تبويب المبلغ  الذي 

القيمة أو تكلفة الشراء لإثباتها ضمن االحتياطيات األخرى في القياس األولي فورا  أو الخسارة التي سبق وأن تم ح ، عندئذ يتم إدراج الربغير مالية
 . طلوباتالموجودات والم لهذه الدفترية االخرى

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

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

 . للسنة  قائمة الدخل الموحدةإلى  ،المثبت ضمـن اإلحتياطيات األخرى ،المتراكمة
  

 (  العمالت األجنبية    هـ

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

كما تحول أرصدة الموجودات  .ةر التحويل السائدة بتاريخ إجراء المعاملااألجنبية لرياالت سعودية بأسعتحول المعامالت التي تتم بالعمالت 
. يتم إثبات قائمة المركز المالي الموحدةبالعمالت األجنبية في نهاية السنة لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ  المسجلةوالمطلوبات النقدية 
فروقات يتم في االصل إثبات .  قائمة الدخل الموحدةويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في مكاسب أو خسائر تح

 الحد الذي تكون فيه هذه التغطية فعالة. إلىا خر  الدخل الشاملالتحويل للبنود النقدية المؤهلة كأدوات تغطية لمخاطر التدفقات النقدية في البداية في 
للطريقة التي يتم بها ، وذلك وفقا  ا خر الدخل الشاملأو   قائمة الدخل الموحدةإما في مكاسب أو خسائر البنود غير النقدية من التحويل  مكوناتتدرج 
 .المكاسب أو الخسائر ذات الصلة معالجة

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

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

 

     األدوات المالية(  مقاصة و  

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

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

 

 (  إثبات اإليرادات والمصاريف ز  

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة  

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

صافي إلى  المقدرة المقبوضات النقدية المستقبليةوالفعلي هو السعر الذي يتم بموجبه تخفيض المدفوعات  سعر العمولة .السنةالعالوة والخصم المطفأ خالل 
 مالئما .  ككان ذل حيثماة أقل للموجودات أو المطلوبات المالية طوال الفترة المتوقعة ل داة المالية أو فتر القيمة الدفترية

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

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

 اإليرادات والمصاريف )تتمة( ز(  إثبات  

 )تتمة(دخل ومصاريف العموالت الخاصة  

حتساب إ. ويتم المتعلقة بالمدفوعات أو المقبوضات ابتعديل تقديراته تقوم المجموعةللموجودات أو المطلوبات المالية عندما الدفترية تتم تسوية القيمة 
 .ت خاصةعموالكدخل أو مصاريف  الدفتريةالفعلي األصلي ويتم إثبات تغُيرات القيمة  العمولةبناء  على سعر المعدلة  الدفتريةالقيمة 

 العمولةدخل  عند تخفيض القيمة المثبتة ل داة المالية أو لمجموعة مشابهة من الموجودات المالية نتيجة لخسائر تتعلق بإنخفاض القيمة، يستمر إثبات
 الجديدة.  الدفتريةي الذي تم تطبيقه على القيمة الفعلي األصل العمولةباستخدام سعر  الخاصة

 ( تحويل العمالت االجنبيةسائر/ )خ أرباح 

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

 دخل االتعاب والعموالت

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

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

 
 وزيعات االرباحدخل ت

 حقية استالمها. أيتم إثبات توزيعات األرباح عند االقرار ب 
 

 المتاجرة (صافي دخل / )خسارة

ومصاريف ودخل الناتجة من تغُيرات القيمة العادلة المحققة وغير المحققة  من النشاطات التجارية كافة المكاسب والخسائر  الناتجة تشمل اإليرادات
، وفروقات القطع األجنبي المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرةوموجودات بال المتعلقة وتوزيعات األرباح ذات العالقة الخاصة العموالت

 في عمليات تغطية المخاطر. تغطية المخاطر غير الفعالة المسجلةوذلك يشمل 
 

 دخل االيجار

مدة التأجير. يتم إثبات مبلغ االيجار المدفوع لفترات مستقبلية  على مدىعلى أساس القسط الثابت  الموحدة يتم إثبات دخل اإليجار في قائمة الدخل
 كإيراد محقق.

 

 (  اتفاقيات البيع وإعادة الشراء     ح  

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

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

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

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

 . الفعلي العائدعلى أساس  ادة البيعفترة اتفاقية إع
 

 (  اإلستثمارات     ط

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

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

 العموالت الخاصة.
 

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

  . لقيمة العادلةا والذي يقارب المعلن الموجوداتصافي قيمة 
 

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

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

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

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

 ط(  اإلستثمارات )تتمة(     
 

 المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  (1

عند اإلثبات قائمة الدخل قيمتها العادلة في  المدرجةستثمارات االمقتناة ألغراض المتاجرة أو الستثمارات اإلعلى  هذه الفئة ضمناالستثمارات تشتمل 
في قائمة المركز المالي  وتسجل قصيرة األجل ةتم اقتناؤها لغرض البيع أو إعادة الشراء لمدي. إن االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة األولي لها
 مدرجةيمكن تصنيف االستثمارات كإستثمارات  .، صافيالمتاجرة خسارة/ دخلتغيرات القيمة العادلة يتم إدراجها في  . إنبالقيمة العادلة الموحدة

مارات في األسهم ثوذلك باستثناء االست ،39لمعايير المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم ا إذا ما إستوفتقائمة الدخل قيمتها العادلة في 
 .به قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق يمكنال  والتيمدرجة في األسواق المالية الغير 

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

 وبما يتفق مع هذهقائمة الدخل كدخل متاجرة أو دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل الموجودات المالية المدرجة قيمتها العادلة في 
 .ت ذات الصلةالموجودا

  

 المتاحة للبيع  ( 2

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

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

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

قائمة الدخل في  - الملكيةالمثبتة سابقا  ضمن حقوق  -األرباح أو الخسائر المتراكمة ر التوقف عن إثباتها،  يتم إظها. وعند ساحتياطيات آخرىس
 .للسنة  الموحدة

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

 

 المقتناة حتى تاريخ االستحقاق  ( 3 

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

بالقيمة العادلة شاملة تكاليف المعامالت العرضية المباشرة المتعلقة بها،  اقالمقتناة حتى تاريخ االستحقفي األصل إثبات االستثمارات المالية 
خنخفاض في قيمتها. يتم حساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار الخصم لمخصص  أي بعد إقتنائها بالتكلفة المطفأة ناقصا   هايتم قياسوبالتالي 

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

 
مقدرة البنك على إستخدام هذا  أن تتأثرحتى تاريخ االستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها بدون  إن االستثمارات المصنفة كإستثمارات مقتناة
 المبكر كونها إستثمارات طويلة األجل. دالمخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصة أو السداى التصنيف، كما ال يمكن تخصيصها كبند مغط

 

 بالتكلفة المطفأة  االستثمارات األخرى المقتناة ( 4

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

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

 

 (  القروض والسلف      ي

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

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

 .المخاطر والمنافع المصاحبة للملكية كافة تحويل

قيمتها  المدرجةروض قبإستثناء ال بالقيمة العادلة، شاملة مصاريف الشراء المتعلقة بهذه القروض والسلففي األصل،  ،تقاس كافة القروض والسلف

 .العادلة في قائمة الدخل

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

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

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

 (  اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية       ك

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

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

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

 .الخاص العمولةلقياس خسائر انخفاض القيمة يعتبر سعر سعر الخصم 

من  إذا كانت الموجودات المالية غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها من مخصص إنخفاض القيمة وذلك بتحميلها مباشرة على قائمة الدخل الموحدة أو
 رة.وبعد تحديد مبلغ الخساالممكنة  التحصيل كافة وسائل ذبعد استنفا إال يتم شطب الموجودات الماليةحساب مخصص انخفاض القيمة ذو الصلة. ال 

ة، وإذا إنخفض مبلغ الخسارة الخاص بانخفاض القيمة في فترة الحقة وُيعزى هذا االنخفاض بشكل موضوعي إلى حدث وقع بعد إثبات إنخفاض القيم
حدة  تحت فإنه يتم عكس قيد مبلغ  الخسارة الذي تم إثباته سابقا  وذلك عن طريق تسوية حساب المخصص. يتم إثبات عكس القيد في قائمة الدخل المو

 بند مخصص انخفاض خسائر االئتمان. 

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

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

  .للقرض الفعلي األصلي العائد معدلبإستخدام 

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

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

 

  الموجودات المالية المقتناة  بالتكلفة المطفأة قيمة انخفاض  -1
بالتكلفااة  المقتناااةإلنخفاااض فااي قيمااة القاارض أو أي ماان الموجااودات الماليااة ا الناجمااة عاان  خسااائر االئتمااان  خاااص لقاااءيااتم تكااوين مخصااص 

 يمثال الخااصتحصيل كافة المبالغ المستحقة. إن مبلاغ المخصاص  علىالبنك  عدم قدرة ىيشير إلدليل موضوعي  وذلك في حالة وجودالمطفأة، 
القيماة الحالياة للتادفقات النقدياة المتوقعاة  يمثالن المبلاغ المقادر القابال لخساترداد أ ، كمااالفرق بين القيمة الدفترية والمبلغ المقدر القابل لخسترداد
   .األصلي معدل العائد الفعلي أساس مخصومة على، فاالتوالكمتضمنا المبالغ المقدرة القابلة لخسترداد من الضمانات 

  
ويادرج مبلاغ  ،مباشارة أو مان خاالل اساتخدام حسااب مخصاصبالتكلفة المطفأة  المقتناةللموجـودات المالية  للموجوداتيتم تسوية القيمة الدفترية 

  .قائمة الدخل الموحدةفي  التسوية
 

  المتاحة للبيعالموجودات المالية  إنخفاض قيمة -2   
دليال موضاوعي علاى إنخفااض القيماة بنااء   بشكل فردي للتأكد من وجودالدين المصنفة كأدوات متاحة للبيع، يقوم البنك بتقييمها  بالنسبة لسندات

بلاغ الخساارة المتراكماة ناة بالتكلفة المطفأة. ويعتبر المبلغ المساجل إلنخفااض القيماة هاو متالمالية المق للموجوداتعلى نفس المعايير الموضوعة 
تام إدراجهاا فاي الساابق فاي التاي الذي تم قياسه باعتباره الفرق باين التكلفاة المطفاأة والقيماة العادلاة الحالياة، ناقصاا  اي خساارة إلنخفااض القيماة 

 قائمة الدخل الموحدة.

وقعات بعاد إثباات إنخفااض حالاة ائتمانياة بل موضاوعي بشاك مرتبطاة هاذه الزياادةوكانات الادين فاي فتارة الحقاة  لسنداتإذا زادت القيمة العادلة 
 نخفاض من خالل قائمة الدخل الموحدة.اإلالقيمة في قائمة الدخل الموحدة، يتم عكس مبلغ 

القيمااة العادلااة عاان التكلفااة يعتباار دلياال موضااوعي علااى  فااي المسااتمرمتاحااة للبيااع، فااإن االنخفاااض الجااوهري أو البالنساابة السااتثمارات األسااهم 
 ة  قائما  الموجاودات تظلاطالماا   قائماة الادخل الموحادةاالنخفاض في القيمة. ال يسمح باسترداد مبلغ الخسارة الناتجة من انخفااض القيماة ضامن 

التوقاف  ةفاي حالاو .الملكياةضمن حقاوق  فقط أن تسجليجب  بعد إدراج اإلنخفاض بالسجالتالقيمة العادلة زيادة في وعليه فأن أي  ،بالسجالت
 .للسنة  قائمة الدخل الموحدةإلى  الملكيةضمن حقوق سابقا  المتراكمة المثبتة  الخسائريتم تحويل المكاسب أو  عن إثباتها،

 

 (  العقارات األخرى       ل

تظهر  .للقروض والسلف المستحقة. تعتبر هذه العقارات كموجودات متاحة للبيعتؤول للبنك، خالل دورة أعماله العادية، بعض العقارات وذلك سدادا  
ها للقروض والسلف المستحقة أو القيمة العادلة الحالية للممتلكات المعنية، أيهما أقل، ناقصا  قبصافي القيمة الممكن تحقي، في األصل، هذه العقارات 

 ب استهالك على هذه العقارات.ال يتم احتساأية تكاليف للبيع )إذا كانت جوهرية(.

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

 (  الممتلكات و المعدات     م

 األراضي المملوكة. تظهر الممتلكات و المعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم. ال يتم استهالك

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

 

 سنة   33   المباني 

  .سنوات، أيهما أقل 10فترة اإليجار أو   تحسينات العقارات المستأجرة 

  سنوات  10إلى   3  ثاث والمعدات والسياراتاأل

، مراجعااة األعمااار اإلنتاجيااة والقاايم المتبقيااة للموجااودات، وماان ثاام يااتم تعااديلها إذا لاازم األماار. يااتم احتساااب ةموحااد يااتم، بتاااريخ كاال قائمااة مركااز مااالي
قائماة الادخل فاي  خساائر اإلساتبعاد وتدرج مكاسب أومع القيمة الدفترية،  االستبعادالمكاسب والخسائر الناتجة عن  االستبعاد وذلك بمقارنة متحصالت 

 .   الموحدة

الظاروف إلاى عادم إمكانياة إساترداد التغيارات فاي كافة الموجودات للتأكد من وجود أي إنخفاض في القيمة وذلك عندما تشاير األحاداث أو  مراجعةيتـم 
 عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد. للموجودات إذا زادت القيمة الدفترية القيمة الدفترية ، ويتم تخفيض القيمة الدفترية إلى القيمة القابلة لخسترداد

 

 عقاريةالستثمارات االن(  

ا  االساتهالك صابالتكلفاة ناق االساتثماراتوياتم قيااس هاذه  كاساتثمارات عقارياة الحصول على عائاد منهااتصنف الممتلكات المقتناة ألغراض اإليجار أو 
االعماار االنتاجياة المقادرة. االعماار االنتاجياة المقادرة  مادىساب االستهالك بطريقة القسط الثابت علاى تحاالقيمة. يتم في  نخفاضاالوخسائر المتراكم 

 سنة. (33-30)للمباني هي 

 .قيد التنفيذ الرأسمالية أو األعمال االراضيساب االستهالك على تحاال يتم 

االساتهالك تتماشاى ماع المناافع االقتصاادية المتوقعاة مان هاذه وفتارة أن طريقاة باشاكل دوري للتأكاد تتم مراجعة االعمار االنتاجية وطريقة االستهالك ب
 .الموجودات

القيماة  وفي حالاة تجااوز. االستثمارات العقاريةقيمة في انخفاض  وقوع دليل موضوعي على بالتأكد من وجودقوم المجموعة وبتاريخ كل فترة مالية، ت
          ، يتم اثبات مبلغ انخفاض القيمة في قائمة الدخل الموحدة. العقارية القابلة لالسترداد لهالالستثمارات الدفترية 

 

         المالية(  المطلوبات س

بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المستلم  الثانويةالديون  والمال وودائع العمالء والقروض ألجل  قاسوأيتم، في األصل، إثبات كافة ودائع 
 .تناقصا  تكاليف المعامال

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

 مصاريف العموالت الخاصة.

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

 عند التوقف عن إثباتها.   قائمة الدخل الموحدة

 

 المخصصات (ع

عند وجود التزامات قانونية أو متوقعاة علاى البناك ناجماة عان أحاداث  القيمة وخسائر االئتمان،في نخفاض اال، بخالف مخصصات تجنب المخصصات
 سابقة، وأن تكاليف سداد هذه اإللتزامات محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوق به.

 

 (  محاسبة عقود اإليجار ف

 ( إذا كان البنك هو المستأجر 1

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

فيهااا إنهاااء  فاي حالااة إنهااء عقااد اإليجاار التشااغيلي قباال انتهااء مدتااه، تادرج أيااة غرامااات يجاب دفعهااا للماؤجر كمصااروف خااالل الفتارة التااي ياتمو
 اإليجار.
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة( - 3

 )تتمة((  محاسبة عقود اإليجار ف

 

 ( إذا كان البنك هو المؤجر2
الحالياة لادفعات  ة، ياتم إثباات القيمااإلساالمية جاارةاإلعقاود  المقتنااة بموجاببما فاي ذلاك تلاك  عقد ايجار تمويليي حالة بيع الموجودات بموجب ف

لاذمم كاـ س اإليجار كـ س ذمم مدينة س ويتم اإلفصاح عنها ضمن القروض والسلف. يتم إثبات الفرق بين إجماالي الاذمم المديناة والقيماة الحالياة لهاذه ا
   .ثابت دوري عدل عائدوالتي تظهر م العائد الفعليطريقة  باستخدامس. يتم إثبات دخل اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار غير مكتسب عائد

  

 (  النقدية وشبه النقدية        ص

، تعرف النقدية وشبه النقدية بأنها تلك المبالغ المدرجة فاي النقدياة واألرصادة لادى مؤسساة النقاد العرباي  الموحدة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية
 خالل تسعين يوما  من تاريخ االقتناء.الوديعة النظامية. كما تشمل األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي تستحق  السعودي، بإستثناء

 

 (  الضمانات الماليةق

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

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

 أي التزام مالي ناتج عن ذلك الضمان. لسدادللمصاريف المطلوبة 

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

 

 (  التوقف عن إثبات األدوات المالية  ر

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

المكاسب في الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أن البنك نقل موجودات مالية، يتم التوقف عن اإلثبات في حالة قيام البنك بنقل معظم المخاطر و
ات، يتم التوقف عن عظم المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودالتي لم يتم فيها نقل أو إبقاء م المصاحبة لملكية الموجودات. وفي الحاالت

والمطلوبات بشكل منفصل في حالة الحصول أاإلثبات فقط في حالة تخلي البنك عن السيطرة على الموجودات المالية. يقوم البنك بتسجيل الموجودات 
 .ةعلى الحقوق واإللتزامات الناتجة عن هذه العملي

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

 (  الزكاة وضريبة الدخل  ش

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

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

 بالنيابة عنهم لدى مصلحة الزكاة والدخل. ضريبة الدخل هي التزامات المساهمين االجانب في البنك ويتم تسديدها من طرفهم تبعا  لذلك. اإيداعه
 

 لةالعمو(  المنتجات المصرفية المتوافقة مع مبدأ تجنب ت

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

المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ووفقا  للسياسات المحاسبية  بإستخدام العمولةيتم إحتساب كافة المنتجات المصرفية المتوافقة مع مبدأ تجنب 
 .   الموحدة القوائم المالية هإعداد هذالمتبعة في 

 

 خدمات إدارة االستثمار(  ث

اثبات حصة البنك في هذه . يتم يقدم البنك خدمات استثمارية لعمالئه من خالل الشركة التابعة، وتتضمن هذه الخدمات إدارة بعض صناديق االستثمار 
   الصناديق في االستثمارات المتاحة للبيع، ويتم اإلفصاح عن الرسوم المتحصلة تحت بند معامالت األطراف ذات العالقة.

  

 بعد  ولم يبدأ سريانهامعايير صدرت (  خ

والذي  االدوات المالية – 9معيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم لل، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية 2014في شهر يوليو 
لمعيار قياس وجميع النسخ السابقة لالثبات واإلاالدوات المالية:  39معيار المحاسبة الدولية رقم  ويحل محلجميع مراحل مشروع االدوات المالية  يبين

للتصنيف والقياس واالنخفاض ومحاسبة تغطية المخاطر. يسرى مفعول  ةجديد اتالمعيار متطلب . استحدث9الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 
يجب بيق المبكر لهذا المعيار. طمع السماح بالت 2018يناير  1سنوات المالية التي تبدأ في أو بعد لعلى ا9معيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ال

 9لمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ليسمح بالتطبيق المبكر للنسخ السابقة إلزامية.  غير ومات المقارنةبأثر رجعي ولكن معل تطبيق المعيار
أثر على  9لمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم كون لتطبيق اي. س2015فبراير  1( إذا كان تاريخ التطبيق قبل 2013، و 2010، 2009)

 المالية للمجموعة، ولكن ال يوجد أثر على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للمجموعة.  تصنيف وقياس الموجودات
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 النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   - 4

 

 2015  2014  

 2،681،376  3,105,277 الصندوقفي  نقد

 6،439،166  7,322,872 نظامية وديعة

 12،089،917  - السعوديلدى مؤسسة النقد العربي إيداعات 

 41،868  142 أخرى  أرصدة

 21،252،327  10,428,291 اإلجمالي

 

النقد العربي طبقا لنظام مراقبة البنوك و التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يتعين على البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة 

مية لدى مؤسسة إن الوديعة النظا ية كل شهر.االسعودي بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب، واإلدخار، وألجل، والودائع األخرى تحسب في نه

للبنك ارصدة لدى مؤسسة  (.29اليومية للبنك ولذلك ال تمثل جزء من النقدية وشبه النقدية )إيضاح  مويل العملياتتلال تستخدم العربي السعودي النقد 

 النقد العربي السعودي تحمل تقييم إئتماني لالستثمار.

 

 المؤسسات المالية األخرىو األرصدة لدى البنوك - 5

 2015  2014  

 1،517،850  1,866,317 جارية حسابات

 417،775  3,708,703 إيداعات أسواق المال

 1،935،625  5,575,020  اإلجمالي

  

 اإلستثمارات, صافي  - 6

 كما يلي: االستثماراتتصنف   أ-6

 للمتاجرةسندات  (1

 اإلجمالي خارج المملكة داخل المملكة  

 2015 2014  2015 2014  2015 2014  

 بعمولة ثابتةسندات 

 

- - 1,312,480 - 1.312,480 - 

       
 

 ( مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل2

 14،535 8,077 14،535 8,077 - - صناديق استثمارية وأخرى صناديق استثمارية واخرى
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 اإلستثمارات, صافي )تتمة( - 6

 متاحة للبيع  (3       

 اإلجمالي خارج المملكة داخل المملكة  

 2015 2014  2015 2014  2015 2014  

 8،285,970 8,703,800 7،958,631 8,390,602 327،339 313,198 سندات بعمولة ثابتة 

 935،187 998,881 93،750 - 841،437 998,881 سندات بعمولة عائمة 

 1،089،258 1,075,117 324 389 1،088،934 1,074,728 أسهم 

 583،290 422,122 215،681 197,784 367،609 224,338 أخرى 

 10,893,705 11,199,920 8،268,386 8,588,775 2،625،319 2,611,145 متاحة للبيع  

 

 ( استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة 4

 19،374،465 17,622,801 1،473،628 470,537 17،900،837 17,152,264 سندات بعمولة ثابتة 

 3،593،501 3,095,897 - - 3،593،501 3,095,897 سندات بعمولة عائمة 

مقتناة بالتكلفة استثمارات آخرى 
 22،967،966 20,718,698 1،473،628 470,537 21،494،338 20,248,161 المطفأة

 33،876،206 33,239,175 9،756،549 10,379,869 24،119،657 22,859,306 إجمالي االستثمارات, صافي

 

 

 االستثمارات:   لمنتجاتفيما يلي تحليالً   ب -6

 2015 2014  

 اإلجمالي غير متداولة متداولة اإلجمالي غير متداولة متداولة 

 27،660,435 18،228،176 9،432,259 27,639,081 17,465,462 10,173,619 سندات بعمولة ثابتة 

 4،528،688 3،266،486 1،262،202 4,094,778 2,926,411 1,168,367 بعمولة عائمة  سندات

 1،089،258 1،324 1،087،934 1,075,117 1,389 1,073,728 أسهم 

 597،825 150،434 447،391 430,199 170,013 260,186 أخرى 

 33،876،206 21،646،420 12،229،786 33,239,175 20,563,275 12,675,900 إجمالي اإلستثمارات, صافي 

 

 .ة السعوديةيسندات الحكومالالخزينة والصكوك وسندات غير المتداولة بعمولة ثابتة وعائمة، بشكل رئيسي، من  السنداتتتكون 
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 اإلستثمارات, صافي )تتمة( – 6

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

 
  2015 2014  

 

 القيمة الدفترية

إجمالي األرباح 

 غير المحققة

إجمالي 

الخسائر 

 القيمة الدفترية  القيمة العادلة غير المحققة

إجمالي 

األرباح غير 

 المحققة

إجمالي 

الخسائر 

 القيمة العادلة غير المحققة

 19،411،692 (3,809) 41،036 19،374،465 17,650,474 (17,975) 45,648 17,622,801 سندات بعمولة ثابتة 

 3،650،963 (32،220) 89،682 3،593،501 2,979,846 (119,101) 3,050 3,095,897 سندات بعمولة عائمة 

 23،062،655 (36،029) 130،718 22،967،966 20,630,320 (137,076) 48,698 20,718,698 اإلجمالي 

 

 :األطراف األخرىلالستثمارات حسب  تحليالً فيما يلي   د -6

  

  2015 2014  

 28،890،259 28,108,687 حكومية وشبه حكومية  

 3،311،189 2,181,008 بنوك ومؤسسات مالية أخرى  

 1،123،142 1,206,262 شركات 

 551،616 1,743,218 أخرى  

 33،876،206 33,239,175 اإلجمالي

مرهونة بموجب اتفاقيات د(  19)إيضاح رقم مليون ل سعودي (    3،996:   2014مليون ل سعودي )  2،424 لغ قدرهعلى مب االستثماراتتشتمل 
 .مليون ل سعودي(   3،998:   2014مليون ل سعودي ) 2.423هذه اإلستثمارات  إعادة شراء لدى بنوك وعمالء آخرين. بلغت القيمة السوقية ل

وتم  ،مليون ل سعودي( 64.7: 2014) 2015ديسمبر  31مليون ل سعودي كما في  55.1 على االستثمارات المدينةبلغت العمولة الخاصة المستحقة 

 سموجودات أخرىس. (11)اإلفصاح عنها في االيضاح رقم 
 

 االستثماراتقيمة في نخفاض اإلحركة مخصص   هـ-6

 2015 2014 

 - 413 الرصيد في بداية السنة
 413 43.868 مخصص انخفاض القيمة خالل السنة

 - (413)  مجنبة سابقا  مبالغ مستردة 
 413 43,868 الرصيد في نهاية السنة

 

 االجمالي آخرى  أسهم  سعر عائم  سعر ثابت  2015

 413 - - - 413 في بداية السنةالرصيد 
 43.868 1.934 41.934 - - مجنب خالل السنة

 (413) - - - (413) مجنبة سابقا  مبالغ مستردة 
 43.868 1.934 41.934 - - الرصيد في نهاية السنة

 
 

2014      

 - - - - - الرصيد في بداية السنة
 413 - - - 413 مجنب خالل السنة

 - - - - - مجنبة سابقا  مبالغ مستردة 
 413 - - - 413 الرصيد في نهاية السنة
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 القروض والسلف, صافي  - 7

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

 
2015  

 بطاقات ائتمان 

 

 قروض شخصية 

قروض تجارية 
 وجاري مدين 

 

 جمالي اإل

 116,676,913 89,362,896 26,898,086 415,931 قروض وسلف عاملة، إجمالي  

 1,229,583 1,134,020 89,343 6,220 قروض وسلف غير عاملة، صافي 

 117,906,496 90,496,916 26,987,429 422,151 إجمالي القروض والسلف 

 (2,762,174) (2,670,048) (89,904) (2,222) مخصص انخفاض  خسائر االئتمان، صافي 

 115,144,322 87,826,868 26,897,525 419,929 , صافي القروض والسلف
     

2014      

 105،014،786 79،955،241 24،734،820 324،725 قروض وسلف عاملة، إجمالي 
 1،095،184 1،024،715 65،550 4،919  قروض وسلف غير عاملة، صافي

 106،109،970 80،979،956 24،800،370 329،644 إجمالي القروض والسلف 
 (2،385،954) (2،287،554) (95،724) (2،676) مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافي 

 103،724،016 78،692،402 24،704،646 326،968 القروض والسلف، صافي 
     

 )و(. 32لتفاصيل القروض والسلف المنخفضة القيمة، راجع أيضاح 
 

 73،5بالتكلفة المطفأة بقيمة  تم إظهارها ةارــوإجحة ــمرابو تورق تمثل اتفاقيات متوافقة مع أحكام الشريعةمنتجات مصرفية على  والسلفالقروض  تشتمل
 ل سعودي(.  مليار   66،1:  2014ل سعودي ) مليار

 

وتم  ،مليون ل سعودي( 456.3: 2014) 2015ديسمبر  31ل سعودي كما في  مليون 511.5والسلف  ضلقروعلى ا المدينة بلغت العمولة الخاصة المستحقة

 سموجودات أخرىس. (11)اإلفصاح عنها في االيضاح رقم 

 

 خسائر االئتمان:انخفاض حركة مخصص بب( فيما يلي بيان 

 

2015  

 بطاقات ائتمان 

 

قروض تجارية  قروض شخصية 
 وجاري مدين 

 

 اإلجمالي 

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

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

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

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

2014      

 2،054،040 1،968،538 83،551 1،951 الرصيد في بداية السنة 

 544،431 319،649 216،630 8،152 مجنب خالل السنة 

 (212،517) (633) (204،457) (7،427) ديون معدومة مشطوبة 

 2،385،954 2،287،554 95،724 2،676 الرصيد في نهاية السنة 
      

  
ألاف ل  550،883: 2014ألاف ل ساعودي ) 656.907بلاغ م 2015ديسامبر  31مخصص انخفااض خساائر االئتماان، صاافي للسانة المنتهياة فاي بلغ 

 ألف ل سعودي(. 6،452: 2014ألف ل سعودي ) 5.717بمبلغ  قائمة الدخل الموحدةديون معدومة مشطوبة مباشرة إلى  ويشتمل علىسعودي(، 
 

بضمانات للتقليل من مخاطر االئتمان في محفظة القروض والسلف. وتشتمل هذه الضمانات في   ،إلقراضا لعمليات البنك خالل دورة أعماله العاديةيحتفظ ( ج
اإلحتفاظ وغيرها من الموجودات الثابتة. ويتم  واسهم محلية ودولية وعقارات ماليةنقدية أخرى وضمانات تحت الطلب وودائع ألجل والغالب على ودائع 

 .الممكن تحقيقهاعلقة بها بصافي القيمة تجهة المخاطر المالمو اوتتم إدارتهبالضمانات في الغالب مقابل القروض الشخصية والتجارية 



 شركة مساهمة سعودية -البنك العربي الوطني 

 )تتمة( حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
  2014و   2015ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

22 

 

 

 القروض والسلف, صافي )تتمة(  - 7
 

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

القروض والسلف  2015
  العاملة, إجمالي

القروض والسلف 
  غير العاملة, صافي

  انخفاض مخصص
  خسائر اإلئتمان

 القروض والسلف,
 صافي 

        

 -  -  -  - شبه حكومية  ية وحكوم – 1

 1,612,539  -  -  1,612,539 بنوك ومؤسسات مالية أخرى – 2

 1,182,794  -  -  1,182,794 زراعة وأسماك   – 3

 13,844,648  (166,432)  4,928  14,006,152 تصنيع  – 4

 648,687  -  -  648,687 مناجم وتعدين – 5

 4,287,272  -  -  4,287,272 ماء، غاز، وخدمات صحية  كهرباء، – 6

 8,964,541  (671,681)  419,827  9,216,395 بناء وإنشاءات   – 7

 18,009,849  (601,148)  580,241  18,030,756 تجارة  – 8

 5,399,118  (100,155)  98,781  5,400,492  واتصاالتنقل  – 9

 2,753,546  (44,182)  18,705  2,779,023 خدمات – 10

 27,347,114  (62,466)  95,563  27,314,017 قروض شخصية وبطاقات ائتمان –11

 31,934,452  (275,872)  11,538  32,198,786 أخرى – 12

 116.676.913  1,229,583  (1,921,936)  115,984,560 
 (840,238)  (840,238)  -  - االنخفاض الجماعيمخصص  

 115,144,322  (2,762,174)  1,229,583  116,676,913 اإلجمالي 
  
 
 
 

القروض والسلف  2014
  العاملة، إجمالي

القروض والسلف 
  غير العاملة، صافي

مخصص انخفاض  
  خسائر اإلئتمان

 القروض والسلف،
 صافي 

        

 -  -  -  - شبه حكومية  ية وحكوم – 1

 1،262،238  -  -  1،262،238 بنوك ومؤسسات مالية أخرى – 2

 571،859  (1،345)  -  573،204 زراعة وأسماك   – 3

 12،821،081  (124،451)  5،415  12،940،117 تصنيع  – 4

 1،090،492  -  -  1،090،492 مناجم وتعدين – 5

 3،556،666  -  -  3،556،666 ماء، غاز، وخدمات صحية  كهرباء، – 6

 7،749،962  (538،200)  346،603  7،941،559 بناء وإنشاءات   – 7

 15،035،585  (587،195)  567،628  15،055،152 تجارة  – 8

 4،597،116  (88،008)  88،864  4،596،260  واتصاالتنقل  – 9

 2،699،279  (9،806)  15،177  2،693،908 خدمات – 10

 25،061،273  (68،741)  70،469  25،059،545 قروض شخصية وبطاقات ائتمان –11

 29،963،442  (283،231)  1،028  30،245،645 أخرى – 12

 105،014،786  1،095،184  (1،700،977)  104،408،993 

 (684،977)  (684،977)  -  - مخصص االنخفاض الجماعي 
 103،724،016  (2،385،954)  1،095،184  105،014،786 اإلجمالي 

 
 

 زميلة اتفي شرك اتاالستثمار -8 

   2015  2014  

 466،533  494,117  الرصيد في بداية السنة

 27،584  37,500  صافي، األرباح فيالحصة 

 494،117  531,617  الرصيد في نهاية السنة



 شركة مساهمة سعودية -البنك العربي الوطني 

 )تتمة( حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
  2014و   2015ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

23 

 

  
 )تتمة( االستثمارات في شركات زميلة -8

 الشركة السعودية لتمويل المساكن 

ويبلغ  ل سعوديمليار  2 به المصرح الزميلة ركةـــــرأسمال الش بلغي .)شركة زميلة( الشركة السعودية لتمويل المساكنبنك في تأسيس الشارك 
لهذه الشركة.  المصدرس المال أ% من ر40مثل يوي ودسع مليون ل 320قام البنك بدفع مبلغ و .سعودي مليون ل 800رأسمالها المصدر 

 وقد بدأت الشركة وهي شركة متخصصة في التمويل االسالمي للمساكن والعقارات حيث أن كافة منتجاتها متوافقة بالكامل مع الشريعة اإلسالمية.
 .الملكيةوفقا  لطريقة حقوق  في الشركة الزميلة حصة البنك المحاسبة على ت، وتم2007من عام   األخيرأعمالها في الربع  الزميلة

 
 آيه آي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني -متاليف شركة 

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

فبراير  25مؤسسة النقد العربي السعودي في ل الموافقة النهائيةحصة البنك في الشركة الزميلة وفقا  لطريقة حقوق الملكية. حصلت الشركة على 
 المصدر% من رأس المال 30مثل يمليون ل سعودي  52،5قام البنك بدفع مبلغ لممارسة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية.  2014

مليون ل  294.7في هذه الشركة  المتداولة لالستثمارقيمة التبلغ  .ةوديعفي سوق األسهم الس الزميلة لهذه الشركة. وتم إدراج أسهم الشركة
  .مليون ل سعودي( 282،2: 2014سعودي )

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

نوفمبر  15المستندات المطلوبة إلى هيئة السوق المالية بتاريخ  المرتبطةقدمت الشركة  .2015أغسطس  31لمؤسسة على زيادة رأس المال في موافقة ا
 .2016يناير  19وحصلت على موافقة الهيئة بتاريخ  2015

 
  :حصة البنك في القوائم المالية للشركات الزميلة

 

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

  2015  2014  2015  2014 

 42،864  159,011  1،473،735  1,502,852  إجمالي الموجودات

 6،657  132,438  1،017،590  1,003,224  إجمالي المطلوبات 

 36،207  26,573  456،145  499,628  إجمالي حقوق الملكية 

 332  1,498  68،665  74,155  إجمالي الدخل 

 (8،376)  (11,132)  (24،937)  (26,653)  إجمالي المصاريف

         
 
 

    , صافي عقاريةالستثمارات اال  - 9
   

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

 
 

 اإلجمالي   االنشاءفندق تحت   مباني تجارية   أراضي   

  التكلفة
       

 1.700.673  406.540  744.133  550.000   مشتراة خالل السنة

 1.700.673  406.540  744.133  550.000   2015ديسمبر  31كما في 

         االستهالك المتراكم
 24.807  -  24.807  -   استهالك الفترة

 24.807  -  24.807     2015ديسمبر  31في  كما

         صافي القيمة الدفترية
 1.675.866  406.540  719.326  550.000  2015ديسمبر  31كما في 

 -  -  -  -  2014ديسمبر  31كما في 
 

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

)وهو أقل التقييمين  سعودي ل مليون 1.813 لالستثمارات العقارية(. تبلغ القيمة العادلة 36االيضاح )في  لالدوات المالية الموضح عنها العادلة القيمة
 .سعودي مليون ل 1.676مقارنة بالقيمة الدفترية البالغة  المستقلين (
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 )تتمة( حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
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24 
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األراضي 

 والمباني

تحسينات 

 العقارات

 المستأجرة

األثاث والمعدات 

 والسيارات 

الحاسب اآللي 
أجهزة 
 وبرامج

مشاريع تحت 

 التنفيذ

لعام  اإلجمالـي

2015  

لعام  اإلجمالـي

2014   

       التكلفة 

 3،362،784 3,620,140 290,212 1,089,222 641,527 491,566 1,107,613  بداية السنة الرصيد في  

 306،716 401,382 87,257 90,341 92,541 53,262 77,981 ضافات اإل

 (49،360) (37,231) (840) (1,630) (7,004) (27,757) - ستبعاداتاإل

 - - (268,982) - 13,523 12,024 243,435 التحويالت

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

        المتراكم  االستهالك

 1،715،466 1,874,204 - 926,909 270,508 357,241 319,546  بداية السنةالرصيد في 

 189،652 199,323 - 63,794 61,309 34,329 39,891 المحمل للسنة

 (30،914) (34,656) - (1,682) (7,094) (25,880) - اإلستبعادات

 1،874،204 2,038,871 - 989,021 324,723 365,690 359,437 الرصيد في نهاية السنة

        صافي القيمة الدفترية

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

 1،745،936  290،212 162،313 371،019 134،325 788,067  2014ديسمبر  31في كما 

 

  الموجودات األخرى     - 11

 2015  2014 

    مدينة: مستحقةعموالت خاصة 

 85  79  بنوك ومؤسسات مالية أخرى –

 64،720  55,124 استثمارات –

 456،255  511,503 قروض وسلف –

 16،427  21,883 مشتقات –

 537،487  588,589 إجمالي العموالت الخاصة المستحقة المدينة

 287،991  270,186 مصاريف مدفوعة مقدما  

 521،347  572,736 أخرى

 1,346,825  1,431,511 اإلجمالي

 

 أدوات مالية مشتقة  - 12

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

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

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

 ثابت وبسعر عائم بعمالت مختلفة.
 

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

ا عقود الصرف األجنبي المستقبلية والعقود مهي عقود يتم تصميمها خصيصا  لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أ
 ت في قيمة العقود المستقبلية يوميا .المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق النظامية ويتم تسديد التغيرا

 

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

 الزمنية المتفق عليها. السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة
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25 
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 د( الخيارات 

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

 

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

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

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

 

 لمشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر ا

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

 التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

مع األطراف األخرى ولمخاطر مراكز العمالت. تراقب ل وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدودا  للتعام وقد
ى مراكز العمالت يوميا  وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستو

المقررة. يتم دوريا  مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت  اتاطر أسعار العموالت وذلك بوضع حدودا  للفجوات في أسعار العموالت للفترمعينا  لمخ
 الخاصة بالموجودات والمطلوبات وتستخدم إستراتيجيات تغطية المخاطر في تقليل الفجوة بين أسعار العموالت ضمن الحدود المقررة.

ذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العمالت والعموالت. وموجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات ألغراض تغطية المخاطر  وكجزء من إدارة
ككل. إن التغطية قائمة المركز المالي ويتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام إستراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة ب

ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر وتقيد المشتقات ذات العالقة  ،تالعموالبمخاطر أسعار ، بخالف تغطية المحفظة المرتبطة يجية للمخاطراإلسترات
 كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة.

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

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

 أنها تغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية .

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

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

 

 

 لمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاقا                             

2015 

 

 لقيمةا
العادلة 
 اإليجابية

لقيمة ا
العادلة 
 السلبية

جمالي المبالغ إ
 اإلسمية

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

 5كثر من أ
 المعدل الشهري سنوات

         : مقتناة ألغراض المتاجرة

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

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

 8,735,692 - 1,276,429 1,649,838 3,558,391 6,484,658 67,783 96,476 ا جلة  والسلع عقود الصرف األجنبي

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

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

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

         
 
 



 شركة مساهمة سعودية -البنك العربي الوطني 

 )تتمة( حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
  2014و   2015ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

26 

 

 
 

 )تتمة( أدوات مالية مشتقة 12

 لمشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر )تتمة(ا

 لمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاقا                                         

2014 

لقيمة ا
العادلة 
 اإليجابية

 لقيمةا
العادلة 
 السلبية

جمالي المبالغ إ
 اإلسمية

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

 5كثر من أ
 المعدل الشهري سنوات

         : مقتناة ألغراض المتاجرة

 10،196،568 45،553 4،920،929 2،397،800 200،000 7،564،282 30،053 35،763 قايضات أسعار العموالت م
العقود المستقبلية الخاصة بأسعار 

 2،446،682 - 2،261،691 - 11،691 2،273،382 14،129 15،975 العموالت والخيارات

 7،096،029 - 11،318 2،851،656 3،009،835 5،872،809 30،108 57،687 ا جلة  والسلععقود الصرف األجنبي 

 16،108،100 - 3،707،467 10،511،150 6،751،645 20،970،262 43،979 44،204 والسلع خيارات العمالت

          :مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة

 12،128،343 585،277 9،711،977 6،000،000 - 16،297،254 122،045 3،040 مقايضات أسعار العموالت 

 47،975،722 630،830 20،613،382 21،760،606 9،973،171 52،977،989 240،314 156،669 إلجمالي ا

         

  
والمفصلة ، ةالمشتق مقدمة مقابل األدوات الماليةنقدية امش وهبتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، ولم يتم تسويتها بتم اإلفصاح عن  المشتقات بالمبالغ االجمالية 

 كالتالي:

 2015  2014 

    : مقتناة ألغراض المتاجرة

 1،372  6,258 أسعار العموالت  قايضاتم
 432  227 ا جلة عقود الصرف األجنبي

 7،191  20,211  خيارات العمالت
     القيمة العادلةمقتناة لتغطية مخاطر 

 68،459  43,273 الت ومقايضات أسعار العم

 69,969  77،454 

 

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

 

 صف البنود المغطاةو

 لقيمة العادلةا مخاطرها

القيمة عند بدء 

 المخاطر داة تغطيةأ لمخاطرا التغطية
 لعادلةالقيمة ا

 إليجابيةا
لقيمة العادلة ا

 السلبية

2015       

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

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

 6,326 - مقايضات أسعار العموالت القيمة العادلة 1,875,000 1,881,326 بعمولة ثابتة ودائع

 

2014        

 66،680 16،381 مقايضات أسعار العموالت القيمة العادلة  6،079،027 6،130،189 استثمارات بعمولة ثابتة 

 56،309 1،223 مقايضات أسعار العموالت القيمة العادلة  4،218،227 4،273،313 روض بعمولة ثابتة ق

 10،281 - أسعار العموالت مقايضات القيمة العادلة  6،000،000 6،010،281   ودائع بعمولة ثابتة
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 )تتمة( أدوات مالية مشتقة 12

 لمشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر )تتمة(ا

 

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية
لغير المتاجرة والتي  العموالت المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية على الموجودات والمطلوبات المقتناةلمخاطر التغيرات في اسعار  يتعرض البنك

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

 تغطيةال يوجد لدى البنك  ،2014و  2015ديسمبر  31في  للسنتين المنتهيتين . بالنسبةالعموالت المغطاة بمقايضات أسعار العموالت بعمالت مختلفة
 قائمة لمخاطر التدفقات النقدية.

 
 متراكمة من حقوق الملكية الى قائمة الدخل خسائرأية إعادة تصنيف  ىوالذي أدى ال 2015 خالل سنة توقف عن محاسبة تغطية المخاطراللم يتم 
 .ل سعودي(مليون   1،9: 2014) الموحدة

 

بينما أبرم أقل من  ،% ( من القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة بالبنك مع مؤسسات مالية13 : 2014) تقريبا   %39تم إبرام ما نسبته 

  .قائمة المركز المالي الموحدة% ( من عقود القيمة العادلة اإليجابية مع طرف واحد من األطراف األخرى كما في تاريخ 12:  2014)  13%

 قطاع الخزينة بشكل رئيسي. من قبليتم التعامل بالمشتقات 

  

 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  - 13
 

 2015  2014  

 144،519  185,339 حسابات جارية

 8،871،121  5,487,544  أسواق المالودائع 

 9،015،640  5,672,883 اإلجمالي 
 

 ودائع العمالء     - 14
   

 2015  2014  

 69،263،668  66,264,114 تحت الطلب

 54،616،700  63,827,844 ألجل

 98،923  107,820 ادخار

 5،651،887  5,486,761 أخرى  

 129،631،178  135,686,539 اإلجمالي 

  

( د 19)ايضاح  مليون ل سعودي (  2،216:   2014مليون ل سعودي )  1.012الودائع ألجل ودائع مقابل بيع سندات قدرها  تتضمن

ون ـــــــــليم 4.016درها ــــودائــع العمـــالء األخـــرى مبـــالغ ق منـــتتضقبلية محددة. كما ـــإلعادة شرائها في تواريخ مست اتمع اتفاقي

 ة للنقض.  بلمليون ل سعودي ( كضمانات محتجزة لقاء االلتزامات غير القا 3،963:   2014ودي ) ـــــــــريــال سعــ

 

مليون ل  108.4: 2014) 2015ديسمبر  31ل سعودي كما في  مليون 74.7ودائع العمالء على  الدائنةبلغت العمولة الخاصة المستحقة 

 سمطلوبات آخرىس. (15)سعودي( وتم اإلفصاح عنها في االيضاح رقم 

 

 تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كا تي :  

 

 2015  2014  

 10،956،960  21,213,494 ألجل

 1،740،818  2,055,750 تحت الطلب

 1،955  2,458 ادخار

 179،742  149,296 أخرى  

 12،879،475  23,420,998 اإلجمالي 
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 المطلوبات األخرى    - 15

 

 2015  2014  

    دائنة: مستحقةعموالت خاصة 

 1،099  230 بنوك ومؤسسات مالية أخرى –

 108،389  74,655 ودائع العمالء –

 73،785  127,259 مشتقات –

 4،541  11,270 وصكوك سندات دين  –

 187،814  213,414 إجمالي العموالت الخاصة المستحقة الدائنة

 465،587  503,166 نهاية الخدمة  مكافأة مخصص

 240،234  351,860 أيداع حالي  –ضمان بيع العقارات 

 449،669  556,523 مصاريف مستحقة

 711،256  959,595 زكاة المخصصات 

 أخرى
1,506,491 

 
1،399،404 

 3،453،964  4,091,049 اإلجمالي

 

 صكوك الو دين السندات   - 16

 2015  2014  

 1.687.500  - )أ( بسعر عائم سندات أوروبية متوسطة األجل

 -  2.000.000 )ب( رأس المال المساند –صكوك غير مضمونة 

 1.687.500  2.000.000 اإلجمالي 

 

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

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

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

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

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

 

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

% لكامل المبلغ المتبقي لهذه السندات مع الفوائد المستحقة 100، قام البنك بممارسة خيار االسترداد المبكر 2015 اكتوبر 31بتاريخ . استبعادها

 حتى تاريخ االسترداد.

 

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

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

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

ل للسهم وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة غير  10، بقيمة اسمية قدرها منحةمليون سهم  150، تم إصدار 2014 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل 

مليون سهم، بقيمة اسمية  1،000، بلغ عدد أسهم البنك القائمة والمصدرة 2015ديسمبر  31. في 2014مارس  17العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 

  :ملكية رأس مال البنك موزعة على النحو التالين إ مليون سهم(. 1.000: 2014ل للسهم الواحد ) 10قدرها 

 

 2015  2014  

 %60  %60 مساهمون سعوديون 

 %40  %40 األردن – ش.م.عالعربي  البنك

 

 االحتياطي النظامي   - 18

السنة إلى اإلحتياطي النظامي  لدخ% من صافي 25لبنـــك، تحويل ما ال يقل عن ا وعقد تأسيسيقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية 

 31دخل السنة المنتهية في  صافي مليون ل سعودي من  742عليه، تم تحويل مبلغ قدره  ياطي رأس المال المدفوع.إلى أن يساوي رصيد هذا اإلحت

 غير قابل للتوزيع. النظامي مليون ل سعودي ( إلى اإلحتياطي النظامي. إن اإلحتياطي 720: 2014)  2015 ديسمبر

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة   - 19

 (  الدعاوى القضائية  أ

دعاوى، لأي مخصصات جوهرية لقاء هذه ا البنك جنبيمقامة ضد البنك. لم روتينية ، كانت هناك دعاوى قضائية 2014و  2015ديسمبر  31ي فكما 

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

 

 ب ( اإللتزامات الرأسمالية

 ومعدات. مليون ل سعودي( تتعلق بشراء مبان   108:  2014مليون ل سعودي ) 55 االلتزامات الرأسمالية للبنك بلغت ،2015ديسمبر  31في كما 

 

 ج (  التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان 

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

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

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

 بموجب االتفاقية.

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

 ن قبل العمالء. مالعمالء. يتوقع البنك أن يتم تقديم معظم القبوالت قبل سدادها  علىمثل القبوالت تعهدات البنك لسداد الكمبياالت المسحوبة ت

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

ال أن مبلغ الخسارة اإلئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح اإلئتمان، فمن المحتمل أن يتعرض البنك لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االلتزامات غير المستخدمة، إ

أقل كثيرا  من إجمالي االلتزام غير المستخدم ألن معظم االلتزامات لمنح اإلئتمان تتطلب من العمالء  يكونحتملة الذي ال يمكن تحديده فورا، يتوقع أن الم

من هذه االلتزامات  بلية ألن العديدتمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستق الحفاظ على معايير إئتمان محددة. إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح اإلئتمان ال

 انتهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب.أو يتم إنهاؤها 
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 ج (  التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان )تتمة(

 : الخاصة بالبنكواإللتزامات المحتملة تعهدات لل التعاقدية يما يلي تحليالً باالستحقاقاتف(    1

 

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

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

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

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

 1,793,168 942,852 729,079 121,237 - التزامات مؤكدة لمنح االئتمان 

 746,231 111,731 - 634,500 - أخرى

 إلجمالي ا
11,040,439 12,700,966 10,079,424 2,325,581 36,146,410 

      

 
 

2014      

 6،328،230 - 247،397 2،629،330 3،451،503 اعتمادات مستندية   

 25،743،488 203،877 7،964،031 10،440،193 7،135،387 خطابات ضمان

 2،097،684 - 24،871 861،616 1،211،197 قبوالت

 923،915 178،618 69،659 634،758 40،880 التزامات مؤكدة لمنح االئتمان 

 631،681 131،681 - 500،000 - أخرى

 35،724،998 514،176 8،305،958 15،065،897 11،838،967 إلجمالي ا

      
  

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

 ليون ل سعودي(. م 23،422 : 2014مليون ل سعودي ) 21.517 ما مجموعه 2015

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

 

  2015 2014  

    

 شركات
 

30,150,276 29،746،765 

 بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 

5,417,295 5،151،643 

 حكومية و شبه حكومية
 

- - 

 أخرى
 

578,839 826،590 

 اإلجمالي 
 36,146,410 35،724،998 
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 الموجودات المرهونة  د (

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

   هونة كضمانات لدى المؤسسات المالية األخرى :رالم

 

2014   2015  

لمطلوبات ذات ا

 العالقة

لمطلوبات ذات ا  لموجوداتا 

 العالقة

  لموجوداتا 

        

2،215،789  3،996،217 
 

1.011.973  2.424.417 
 د 6 ينستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة )إيضاحإ

 (14و 

 

 هـ (  االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية :

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

 

 2015  2014  
 102،843  105,909 أقل من سنة

 282،185  279,598 من سنة إلى خمس سنوات 

 120،499  120,241 سنوات    خمسأكثر من 

 505،527  505,748 اإلجمالي 

 

 صافي دخل العموالت الخاصة   - 20

 2015  2014  

   دخل العموالت الخاصة : 

 62،667  62,356 متاحة للبيع  -إستثمارات 

 282،388  203,567 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة  -

 265,923  345،055 

 20،869  12,862 لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة

 3،725،365  4,159,994 قروض وسلف 

 4،091،289  4,438,779 اإلجمالي 

 

    مصاريف العموالت الخاصة:

 18،430  25,812 للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة

 422،095  544,144 ودائع العمالء 

 28،148  23,986  وصكوكسندات دين 

 468،673  593,942 اإلجمالي

 3،622،616  3,844,837 صافي دخل العموالت الخاصة
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 , صافي  عموالتالتعاب واألدخل   - 21

 2015  2014  

    : والعموالت دخل األتعاب

 122،771  100,776 تداول األسهم وإدارة الصناديق

 320،585  304,081 تمويل تجاري

 113،971  211,564 ائتمان بطاقات

 913،805  951,651 تسهيالت ائتمانية 

 332،234  369,334 خدمات بنكية أخرى

 1،803،366  1,937,406 اإلجمالي   

    مصاريف األتعاب والعموالت: 

 108،672  122,301 بطاقات إئتمان 

 1،423  1,098 أتعاب الوساطة والحفظ

 258،764  346,245 تسهيالت ائتمانية

 117،940  181,838 خدمات بنكية أخرى 

 486،799  651,482 اإلجمالي 

 1,285,924 دخل األتعاب والعموالت, صافي
 

1،316،567 

 

 , صافيالمدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل مكاسب غير محققة من االستثمارات( خسائر) – 22 

 

 2015  2014  

مدرجة قيمتها العادلة في قائمة ال للموجودات المالية التغير في القيمة العادلة
 3،291  (4.679) الدخل

 

 المتاجرة, صافي سبامك (/ئر)خسا – 23

 

 2015  2014  

 (14،984)  (13,796) سندات بعمولة ثابتة

 19،385  9,433 مشتقات 

 4،401  (4,363) االجمالي

 

 توزيعات األرباح   - 24

 

 2015  2014  

 42،536  46,277 إستثمارات متاحة للبيع 

 

 اإلستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة, صافي   من ارباح  - 25

 
 2015  2014  

 333  24.278 استثمارات متاحة للبيع منأرباح محققة 
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 , صافيدخل العمليات األخرى  - 26

 
  2015  2014 

 66،540  81,403  قروض وسلف سبق شطبها منمبالغ مستردة 

 6،170  (1,695)  ، صافيممتلكات ومعدات استبعادأرباح )خسائر(  

 21،677  77,275  أخرى

 94،387  156,983  اإلجمالي

 

  األساسي والمعدلربح السهم   - 27

البنك  العائد لمساهميالسنة دخل وذلك بتقسيم صافي  2014و  2015ديسمبر  31في  تينالمنتهي تينوالمعدل للسن األساسيتم إحتساب ربح السهم 

 هو نفس ربح السهم األساسي. إن ربح السهم المعدل. مليون سهم  1،000على 

 

 األرباح والزكاة وضريبة الدخل  توزيعات إجمالي   - 28

 يشتمل إجمالي توزيعات األرباح على ما يلي:

  2015  2014  

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

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

 494،693  494,952  )ج(وبنود آخرى الزكاة 

 1،494،693  1,494,952  اإلجمالي

،  2015 ديسمبر 31المنتهية في  السنةمليون ل سعودي على المساهمين من صافي دخل  450مجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية بمبلغ  أقر أ((
 (.، صافيسعودي ل 0.45: 2014) بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل لكل سهم سعودي ل 0.45بما يعادل  ،.(مليون ل سعودي 450: 2014)

 

مليون ل  550 :2014) سعوديمليون ل  550 قدرهاتوزيع ارباح نقدية ب 2015ديسمبر  8مجلس االدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  أوصى ب((
 لموافقة الجمعية العامة. هذه توزيعات االرباحتخضع . (سعودي

 
 الزكاة وبنود آخرى)ج( 

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

 الزكاة

 (.ليون ل سعودي م  297: 2014مليون ل ســــــــــعودي )   296 للسنة نيالسعودي الشرعية المستحقة على المساهمين الزكاةبلغت 
 

 ضريبة الدخل

ليون ل م 232: 2014مليون ل سعــودي ) 246 ةـــة الحاليــدخل السن صافي عودي منــالضريبية على حصة المساهم غير الس اإللتزاماتبلغت 
 سعودي (.  

 

النهائية  الربوط الزكوية تمت الموافقة علىإلى مصلحة الزكاة والدخل.    2014جميع السنوات المالية السابقة حتى عام  الزكوية عنقدم البنك اإلقرارات 
والتي نتج عنها مطالبات  2008حتى  2006عن األعوام من  استلم البنك الربوط الزكوية.   2005للسنوات حتى  التي اجرتها مصلحة الزكاة والدخل

وقد نتجت هذه االلتزامات الزكوية اإلضافية نتيجة لقيام مصلحة الزكاة والدخل . مليون ل سعودي(168: 2014سعودي ) مليون ل 168إضافية بقيمة 
المملكة العربية السعودية على األسس التي بعض االستثمارات طويلة األجل. وقد اعترض البنك بالتنسيق مع جميع البنوك األخرى العاملة في  باستبعاد

 وفي انتظار رد مصلحة الزكاة والدخل.  الربوط،. وقد قام البنك بشكل رسمي باالعتراض على هذه تمت بموجبها احتساب االلتزامات

 .به بشكل موثوق هذه الربوطال يستطيع البنك تحديد ومصلحة الزكاة والدخل،  من قبل 2014حتى  2009لربوط الزكوية للسنوات من ل تقييم اجراء تملم ي

التي اتخذها البنك بالتنسيق مع البنوك األخرى العاملة في المملكة العربية  توترى اإلدارة أن النتيجة النهائية لالعتراضات المقدمة للمصلحة واإلجراءا

 السعودية بهذا الخصوص ال يمكن تحديدها بشكل موثوق في الوقت الراهن.
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 :من ا تي  الموحدة تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية

 2015  2014  

 14،813،161  3,105,419 ( 4نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية ) إيضاح 

 1،935،625  5,575,020 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل تسعين يوما   من تاريخ االقتناء  

 اإلجمالي
8,680,439 

 
16،748،786 

  

 سياسة التعويضات  -30

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

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

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

 رها.وغي

األرباح، األداء على يقوم مجلس اإلدارة بتحديد واعتماد مخصص المكافآت استنادا  إلى عدد من العوامل ومنها أداء البنك بالمعايير المطلقة والنسبية، ثبات 
وحدات العمل على مستوى  لىتوزيع المكافآت ع، عند وبالمقابلالمدى الطويل، مخصص الحوافز للسنوات السابقة، أوضاع السوق وغيرها من العوامل. 

وات السابقة، البنك، يوضع في االعتبار نوع العمليات المنفذة، مستوى المخاطر، األهمية النسبية ل رباح، محركات العمل المحددة، مخصص الحوافز للسن
 األداء الحالي وثبات مستوى أداء الوحدة.  

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

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

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

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

2015 

  

 فئات الموظفين

 

 عدد الموظفين

 

 ةثابت اتتعويض
نقداً  دفعت ةمتغير تكاليف
 2015 عام في

 

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

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

 18,629 115,100 438 موظفون يؤدون مهام رقابية -3

 122,073 685,634 4,203 موظفون آخرون -4

 200,918 930,731 4,846 اإلجمالي  

  122,000  2015خالل عام  ةمستحق ةمتغير اتتعويض 

  322,740   تكاليف موظفين أخرى 

 
 1,375,471  إجمالي الرواتب وما في حكمها
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 سياسة التعويضات )تتمة(  -30

2014 

  

 فئات الموظفين

 

 عدد الموظفين

 

 ةثابت اتتعويض
تكاليف متغيرة دفعت نقدا  

 2014 عام في
 

التنفيذيين الذين يتطلب تعيينهم موافقة كبار  -1
 25،195 41،251 20 مؤسسة النقد العربي السعودي

 27،131 85،269 173 موظفون يؤدون مهام تشتمل على مخاطر  -2

 10،175 103،605 403 موظفون يؤدون مهام رقابية -3

 58،279 636،187 3،958 موظفون آخرون -4

 
 120،780 866،312 4،554 اإلجمالي 

 
 134،000  2014خالل عام  ةمستحق ةمتغير اتتعويض

 

 
 234،372  تكاليف موظفين أخرى*

 

 
 1،234،684  إجمالي الرواتب وما في حكمها

 

 ن االخرى.* تكاليف الموظفين األخرى تشمل تعويضات نهاية الخدمة والتأمينات االجتماعية والسفر ألغراض العمل والتدريب والتطوير ومزايا الموظفي

 

     يةالتشغيلقطاعات ال  - 31
 

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

  

 :التاليةرئيسية ال يةالتشغيلقطاعات المن  المجموعةتكون ترية، األغراض إد

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

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

 الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى فرع البنك في لندن.

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

   
قطاع خدمات االستثمار 

 والوساطة

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

 .األوراق المالية

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

 واألقسام المساندة األخرى.

 
. تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات المجموعةوفقا لنظام التحويل المتبع من قبل  يةقطاعات التشغيلالتقيد المعامالت بين 

 والمطلوبات التشغيلية وهي أيضا  تمثل غالبية الرصيد.

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

 ككل.  للمجموعة  الموحدة م الماليةذا الفرع ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائهوالتعهدات وااللتزامات المحتملة ونتائج أعمال 
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 )تتمة(   التشغيليةقطاعات ال  - 31 

 
،  وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصافي الدخل  2014و  2015ديسمبر  31جودات ومطلوبات المجموعة كما في ويما يلي تحليال  بإجمالي مفأ ( 

 للسنتين المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية: 
 

 أخــرى اإلجمالي

قطاع خدمات 
االستثمار 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة الوساطةو
2015 

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

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

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

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

 إجمالي دخل العمليات 2,371,698 2,235,071 853,216 140,888 261,656 5,862,529

 إجمالي مصاريف العمليات 1,760,842 882,388 133,557 83,842 82,924 2,943,553

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

 أرباح شركات زميلة، صافي فيالحصة  - - - - 37,500 37,500

 
 العائد لحقوق الملكية غير المسيطرة الدخل - - - - 7,941 7,941

 انخفاض االئتمان، صافيخسائر مخصص  285,495 371,412 - - - 656,907

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

 أخــرى اإلجمالي

قطاع خدمات 
االستثمار 
 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزينة والوساطة

2014 

 إجمالي الموجودات 36،974،998 72،324،880 52،235،734 58،175 3،074،568 164،668،355

 استثمارات في شركات زميلة - - - - 494،117 494،117

 إجمالي المطلوبات 66،587،059 66،432،279 10،843،704 36،345 129،209 144،028،596

 دخل أتعاب وعموالت، صافي  405،840 673،773 18،788 123،989 94،177 1،316،567

 إجمالي دخل العمليات 2،178،012 2،105،068 884،170 135،150 205،175 5،507,575

 إجمالي مصاريف العمليات 1،574،066 860،322 88،012 73،911 61،693 2،658,004

 صافي الدخل العائد لمساهمي البنك 603،946 1،244،746 796،158 61،239 168،961 2،875،050

 الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي - - - - 27،584 27،584

 العائد لحقوق الملكية غير المسيطرة الدخل - - - - (2،105) (2،105)

 انخفاض االئتمان، صافيخسائر مخصص  213،421 337،462 - - - 550،883

 استهالك وإطفاء 130،775 2،165 3،695 4،542 48،475 189،652
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 فيما يلي تحليال  لمخاطر اإلئتمان الخاصة بالمجموعة لكل قطاع من القطاعات التشغيلية أعاله : ب( 

ما عدا النقدية، الممتلكات والمعدات، العقارات األخرى،   قائمة المركز المالي الموحدةتتضمن مخاطر االئتمان القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في 
 . أ( 33في مخاطر االئتمان )إيضاح  المعادل االئتماني لمخاطر التعهدات واإللتزامات المحتملة والمشتقات تم إدراج .والموجودات األخرى

 

 مخاطر اإلئتمان   -32

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

 .  التزامات القروض

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

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

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

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

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

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

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

التي تم  كما تقوم بمراقبة القيمة السوقية للضمانات .راقبة القيمة السوقية للضمانات وتطلب تقديم ضمانات إضافية وفقا  لختفاقية المبرمة ذات الصلةتقوم اإلدارة بم
تغُيرات في ال لتعكسبمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر  بانتظاميقوم البنك  كفاية مخصص خسائر إنخفاض القيمة.لمدى خالل مراجعتها  الحصول عليها

 المستجدة. األساليب وإتباع أفضل األسواقمنتجات 

 - 6ى في اإليضاح )تمثل سندات الديون المدرجة في المحفظة اإلستثمارية، بشكل أساسي، مخاطر ديون سيادية. تم تبيان تحليل اإلستثمارات حسب األطراف األخر
(، بينما تم تبيان المعلومات المتعلقة بالتعهدات واإللتزامات المحتملة في 33بمخاطر اإلئتمان الخاصة بالمشتقات في اإليضــــاح ) ةن المعلومات المتعلق(. تم تبياد

بالحدود  المتعلقة(، كما تم تبيان المعلومات 31في اإليضاح رقم ) يةالتشغيلقطاعات ال(. تم تبيان الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها 19اإليضاح )
 (. 38القصوى لمخاطر االئتمان مع أوزان المخاطر النسبية في اإليضاح )

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

معين من درجات تصنيف تتم مراجعة الدرجات الممنوحة لمخاطر اإلئتمان دوريا من قبل وحدة مستقلة لمراجعة اإلئتمان. يعتبر اإلئتمان المصنف دون مستوى 
مة الدفترية وفقا ل سس المخاطر إئتمانا منخفض القيمة، ويتم تكوين مخصص خاص له وذلك بمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مع القي

لقيمة على مستوى المحفظة لمجموعة من التسهيالت اإلئتمانية (. يتم أيضا قياس وإثبات مخصص جماعي إلنخفاض ا39الواردة في معيار المحاســــبة الدولي رقم )
 المتشابهة والتي لم تحدد منفردة كتسهيالت منخفضة القيمة.

 

2015 

 قطاع الخزينة  قطاع الشركات   قطاع التجزئة

قطاع خدمات 
االستثمار 
 إلجمالــــيا أخرى والوساطة

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

 17,723,159 1,528 373,116 - 14,501,103 2,847,412 التعهدات وااللتزامات المحتملة 

 693,140 - - 692,953 187 - المشتقات  

       

2014        

الموجودات المدرجة في قائمة المركز 
 158،600،913 1،297،814 31،413 51،910،612 71،952،271 33،408،803 المالي الموحدة

 17،012،871 2،120 315،840 - 13،789،376 2،905،535 التعهدات وااللتزامات المحتملة 

 1،123،825 - - 1،123،550 275 - المشتقات  
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 :الموحدة قائمة المركز المالي داخل المدرجةموجودات ال –أ( مخاطر االئتمان 

 2015  2014  

     :, صافيقروض وسلف

    قروض شخصية 

 326،968  419,929  بطاقات ائتمان

 24،704،646  26,897,525 قروض ألجل 

 اإلجمالي 

 

27,317,454  25،031،614 

 قروض شركات 

   

 15،139،221  16,768,067 قروض مشتركة 

 6،034،752  4,943,528 جاري مدين 

 57،430،932  65,988,166 قروض ألجل 

 87،497  127,107 أخرى

 87,826,868 اإلجمالي 
 

78،692،402 

    

    االستثمارات, صافي: 

 27،660,435  27,639,081 سندات بعمولة ثابتة

 4،528،688  4,094,778 سندات بعمولة عائمة 

 1،687،083  1,505,316 أخرى 

 33،876،206  33,239,175 اإلجمالي 

    

 137،600،222  148,383,497 اإلجمالي الكلي 

 

 :االئتمانااللتزامات والتعهدات المرتبطة بب( مخاطر 

 2015  2014  

 1,793,168 بالتعهداتقروض والتزامات أخرى مرتبطة ال لمنح التزامات
 

923،915 

 34,353,242 ضمانات مالية 
 

34،801،083 

 36,146,410 اإلجمالي 
 

35،724،998 

 

 والسلف:ج( الجودة االئتمانية للقروض 

  2014  2015 البيان

 102،252،621  113,136,697 غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة 

 1،188،091  1,543,987 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة 

 2،669،258  3,225,812 منخفضة القيمة )أي قرض بمخصص خاص(

 106،109،970  117,906,496 إجمالي القروض والسلف 

 (2،385،954)  (2,762,174) انخفاض خسائر االئتمان، صافي  مخصص

 103،724،016  115,144,322 القروض والسلف, صافي 
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 منخفضة القيمة : وغيرمتأخرة السداد  غيرد( قروض وسلف   

 

 2015  2014  

    التصنيف:

 48,123,626 (4-1مخاطر منخفضة )
 

49،139،708 

 63,736,580 (8-5مخاطر مقبولة )
 

52،706،551 

 1,276,491 (10-9تحت المراقبة )
 

406،362 

 113,136,697 اإلجمالي 

 

102،252،621 

    

على مالية مع قدرة ممتازة إلى عالية  شروط و ( يشمل قروض الشركات والقروض التجارية والتي تحتوي على عناصر مخاطر4-1التصنيف )
 .تحويل الراتب أو ضمان عقاراتب مضمونةقروض  التصنيف شملي ،بالنسبة للتجزئة .السداد

، للسدادمالية مع قدرة مقبولة إلى جيدة شروط و( يشمل قروض الشركات والقروض التجارية والتي تحتوي على عناصر مخاطر 8-5التصنيف )
 .أعالهإضافة إلى قروض التجزئة غير المضمنة في الفئة المذكورة 

 .الشديد من قبل اإلدارة االنتباهحاليا  ولكنه يحتوي على نقاط ضعف محتملة تتطلب المضمون ( يشمل اإلئتمان 10-9التصنيف )

 

 وغير منخفضة القيمة دهـ( قروض وسلف متأخرة السدا
  

2015 

 قروض شخصية  بطاقات إئتمان

قروض تجارية 

 اإلجمالي  وجاري مدين

 1,481,344 231,546 1,215,329 34,469 يوم  30السداد حتى  متأخرة 

 21,330 21,330 - - يوم  60-30متأخرة السداد  

 15,582 15,582 - - يوم  90-60متأخرة السداد   

 25,731 25,731 - - يوما   90متأخرة السداد ألكثر من  

 اإلجمالي  
34,469 1,215,329 294,189 1,543,987 

     
2014      

     

 1،168،026 94،263 1،052،880 20،883 يوم  30متأخرة السداد حتى  

 5،512 5،512 - - يوم  60-30متأخرة السداد  

 8،862 8،862 - - يوم  90-60متأخرة السداد   

 5،691 5،691 - - يوما   90متأخرة السداد ألكثر من  

 1،188،091 114،328 1،052،880 20،883 اإلجمالي

     

 ( قروض وسلف منخفضة القيمةو

 2015  2014  

 2،435،191  2,845,817  تجارية وجاري مدينقروض 

 234،067  379,995  صية وبطاقات ائتمانخشقروض 

 2،669،258  3,225,812 اإلجمالي 

 

 . 2015ديسمبر  31ل سعودي للسنة المنتهية في  ألف 58،551المنخفضة القيمة  والسلف بلغ دخل العموالت الخاصة على القروض
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    مخاطر اإلئتمان )تتمة( - 32

    )تتمة( و( قروض وسلف منخفضة القيمة

 والسلف المنخفضة القيمة مصنفة كاالتي: ضإن القرو
 
 2015  2014  

 1,996,229  عاملة قروض وسلف 
 

1،574،074 

 1،095،184  1,229,583  ، صافيغير عاملةقروض وسلف 

 3,225,812  2،669،258 

 

 

 المالية )إستثمارات( للموجودات ةالجودة االئتماني (ز

وضح الجدول التالي الجودة االئتمانية حسب كل يو .بإستخدام درجات تصنيف مخاطر ائتمان خارجية االئتمانية لالستثمارات الجودةتتم إدارة 

  فئة:

 

 2015  2014  

 16,321,236 السندات الحكومية السعودية 
 

16،900،837 

 14,939,060  من الدرجة االولىاستثمارات 
 

14،273،506 

 108,138 دون الدرجة االولىاستثمارات 
 

244،910 

 1,870,741 استثمارات غير مصنفة 
 

2،456،953 

 33,239,175 , صافي تإجمالي االستثمارا
 

33،876،206 

    

تتكون خزينة. الوسندات  بعمولة عائمةوسندات سندات التنمية الحكومية السعودية من  ، بشكل أساسي،ة السعودية يالحكوم تالسنداتتكون 

إستــــاندرد وكالة تصـــــــنيف  حسب (أ أ أ  إلـــى  ب ب ب) االستثمارات من الدرجة األولى على مخاطر ائتمان تعادل درجة التصنيف

 .آند بـــورز

 سهم.األ في ستثماراتاالو االستثمارغير المصنفة، بشكل أساسي، من صناديق  االستثماراتتتكون 

  

 ( الضماناتح

 كما يلي: تعزيزات إئتمانية أخرىيطلب   أو، كضمان المحتفظ بهاالضمانات   مصادرةمن خالل  الموجوداتيحصل البنك على  

 طبيقة الضمانات المحتفظ بها كضمان

   2015  2014  

 22،405،709  19,372,008 أسهم مدرجة 

 17،212،247  19,499,177 ممتلكات 

 5،382،029  11,160,672 أخرى 

 44،999،985  50,031,857 اإلجمالي 
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 المطلوبات المالية و مخاطر االئتمان والمالية  الموجوداتتركز مخاطر  - 33 

 التركز الجغرافي أ(    

     مخاطر االئتمان الرئيسة للبنك حسب المناطق الجغرافية:فيما يلي بيان ب 

     

2015 

لمملكة العربية ا

 السعودية

ول مجلس د
التعاون الخليجي 
األخرى ومنطقة 
 وروباأ الشرق األوسط

مريكا أ
 الشمالية

مريكا أ
 الالتينية

نوب شرق ج
 إلجماليا ول أخرىد آسيا

  لموجودات ا
 

     
قدية وأرصدة لدى مؤسسة ن 

 10,428,291 - - - - 2,110 - 10,426,181 السعودي   النقد العربي

رصدة لدى البنوك والمؤسسات أ
 5,575,020 326 195,216 - 1,394,041 349,597 2,698,148 937,692 األخرى   المالية

 290,158 34 - - 9,657 71,181 13,753 195,533 أدوات مالية مشتقة 

 33,239,175 - 106,377 - 7,755,218 728,780 1,397,144 23,251,656 استثمارات، صافي 

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

 115,144,322 119,495 - - - 497,025 35,237 114,492,565 روض وسلف، صافي ق

 1,431,511 534 176 - 13,589 8,785 3,511 1,404,916 أخرى موجودات

 166,640,094 120,389 301,769 - 9,172,505 1,657,478 4,147,793 151,240,160 إلجمالي ا

         

         لمطلوباتا

رصدة للبنوك والمؤسسات أ
 5,672,883 42 4,469 - 514 1,015,572 1,408,627 3,243,659 المالية األخرى 

 338,949 3 - - 76,454 163,246 14,608 84,638 أدوات مالية مشتقة 

 135,686,539 10,639 342 - 511 536,080 93,680 135,045,287 دائع العمالء و

 2,000,000 - - - - - - 2,000,000 وصكوك  سندات دين 

 4,091,049 7 - - 28,705 61,586 5,536 3,995,215 مطلوبات آخرى

 147,789,420 10,691 4,811 - 106,184 1,776,484 1,522,451 144,368,799 اإلجمالي 

 المحتملة وااللتزامات التعهدات
24,455,641 1,379,982 3,683,595 900,483 12,491 3,912,957 1,801,261 36,146,410 

 
الحد األقصى لمخاطر االئتمان         
 )تظهر بمبالغ المعادل االئتماني(

        

 17,723,159 900,629 2,040,805 7,293 431,266 1,705,898 644,361 11,992,907 المحتملة  التعهدات وااللتزامات

 693,140 934 - - 71,985 144,077 13,744 462,400 المشتقات
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 )تتمة( المالية ومخاطر االئتمان تركز مخاطر الموجودات  -33

 )تتمة(التركز الجغرافي   ( أ

2014 

لمملكة العربية ا

 السعودية

ول مجلس د
التعاون الخليجي 
األخرى ومنطقة 
 وروباأ الشرق األوسط

مريكا أ
 الشمالية

مريكا أ
 الالتينية

نوب شرق ج
 إلجماليا ول أخرىد آسيا

  لموجودات ا
 

     
قدية وأرصدة لدى مؤسسة ن 

 21,252,327 - - - - 2,482 - 21,249,845 السعودي   النقد العربي

رصدة لدى البنوك والمؤسسات أ
 1,935,625 484 190,184 - 541,874 759,912 443,171 - األخرى   المالية

 156,669 85 - - - 21,031 957 134,596 أدوات مالية مشتقة 

 33,876,206 - 109,201 - 6,157,918 832,107 1,560,254 25,216,726 استثمارات، صافي 

 494,117 - - - - - - 494,117 استثمارات في شركات زميلة

 103,724,016 132,804 - - - 370,191 44,208 103,176,813 روض وسلف، صافي ق

 1,346,825 592 209 - 11,765 5,423 3,276 1,325,560  موجودات أخرى

 162,785,785 133,965 299,594 - 6,711,557 1,991,146 2,051,866 151,597,657 إلجمالي ا

         

         لمطلوباتا

للبنوك والمؤسسات  رصدةأ
 9,015,640 26,935 1,294 - 926,658 2,121,649 5,939,104 - المالية األخرى 

 240,314 3 8 - - 178,915 37,954 23,434 أدوات مالية مشتقة 

 129,631,178 14,676 278 - 528 372,429 134,346 129,108,921 دائع العمالء و

 1,687,500 - 224,250 - - 623,250 840,000 -  وصكوك سندات دين

 3,453,964 13 606 - - 56,922 14,026 3,382,397 مطلوبات آخرى

 144,028,596 41,627 226,436 - 927,186 3,353,165 6,965,430 132,514,752 اإلجمالي 

 المحتملة وااللتزامات التعهدات
23,254,922 2,692,769 4,504,895 501,809 8,271 4,739,616 22,716 35,724,998 

 
الحد األقصى لمخاطر االئتمان         
 )تظهر بمبالغ المعادل االئتماني(

        

 17,012,871 5,570 2,226,533 4,381 239,073 2,116,221 1,274,784 11,146,309 المحتملة  التعهدات وااللتزامات

 1,123,825 270 - - 103,451 427,660 7,787 584,657 المشتقات

 

تحويل  معاملإلى معادل مخاطر القروض بإستخدام  الموحدة المركز الماليإن مبالغ المعادل االئتماني تعكس المبالغ الناتجة عن تحويل المطلوبات خارج قائمة 

 تحويل االئتمان هو تحديد مخاطر االئتمان المحتملة المرتبطة بتنفيذ اإللتزامات. معاملاالئتمان المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. الغرض من 

 

 خسائر اإلئتمان: انخفاض ب (  فيما يلي التوزيع الجغرافي للقروض والسلف غير العاملة ومخصص

 

 خسائر اإلئتمانانخفاض  مخصص  قروض وسلف غير عاملة, صافي  

 2015 2014  2015 2014  

     

 2،385،954 2,762,174 1،095،184 1,229,583 المملكة العربية السعودية  
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 مخاطر السوق -34

لُتغيرات التي تحدث في السوق مثل تغُيرات ل نتيجةمخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ل دوات المالية  

  .مصرفيةتجارية أو  محفظةك. يصنف البنك مخاطر السوق األسهمأسعار العمالت األجنبية أو أسعار  ،تالعموالأسعار 

  

 المحفظة التجارية –أ( مخاطر السوق   

وريا  بتطبيق وضع مجلس اإلدارة حدودا  لمستويات المخاطر المقبولة إلدارة المحفظة التجارية. وإلدارة مخاطر السوق للمحفظة التجارية، يقوم البنك د 

 المؤشراتن للخسائر االقتصادية المحتملة بناء  على مجموعة ميم مراكز مخاطر السوق ولوضع تقديرات وتقبهدف القيمة المعرضة للمخاطر  طريقة

  السوق. ظروفتغُيرات المتعلقة ب االفتراضات و

وعلى مدى فترة زمنية  وبموجب طريقة القيمة المعرضة للمخاطر، يتم تقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من الثقة 

يم التغُيرات المحتملة في القيمة السوقية للمحفظة التجارية بناء  على البيانات التاريخية. يتم تصميم ولتق لقيمة المعرضة للمخاطرا طريقةمحددة. يستخدم البنك 

لمخاطر لالقيمة المعرضة  طريقةاستخدام  في قصورالسوق العادية، لذلك فهنالك  ظروقعادة  لقياس مخاطر السوق في لمخاطر لالقيمة المعرضة  طريقة

 إحصائي. على شكل بيانالحركات المستقبلية تكون أسعار السوق كما أنها تفترض بأن  على التغيرات فيوتاريخية  إرتباطمعدالت ألنها مبنية على 

من الخسائر التي ال يتوقع تجاوزها  % 99 قدره ثقةمستوى  باستخدام ةموضوععبارة عن تقديرات  ،البنك  يتبعهاالتي لمخاطر القيمة المعرضة لإن طريقة  

% على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ القيمة المعرضة 99في حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم واحد. إن إستخدام نسبة 

 .مرة واحدة كل مائة يومأكثر من   -في المتوسط  -للمخاطر يجب أن ال تحدث 

. وقد تختلف المحددة الثقةخارج نطاق فترة لكنها ال تشتمل على أي خسائر قد تحدث و يوم العمل نهايةالمحفظة عند مخاطر  عرضة للمخاطرالمالقيمة تمثل  

مؤشرات ذات معنى عن  تعطيهذه الحسابات ال و إن ، خصوصا  القيمة المعرضة للمخاطرعن النتائج التي ُبنيت على حسابات  الفعلية النتائج التجارية

 .غير االعتياديةوالخسائر التي يمكن أن تتحقق في ظل ظروف السوق  األرباح

شمل ي الذي القصورني عليها النظام تتضمن بعض بُ بالرغم من أن القيمة المعرضة للمخاطر تعتبر أداة هامة لقياس مخاطر السوق، إال أن اإلفتراضات التي 

 ما يلي:

في معظم الحاالت ، ولكن  واقعيا   إفتراضا   ذلككز خالل فترة يوم واحد، ويعتبر اتغطية أو بيع المر بأن يتمليوم واحد اإلبقاء على الثقة تفترض فترة  (1

 يتسم فيها السوق بانعدام حاد للسيولة لفترة طويلة.قد ال ينطبق على الحاالت التي 

فهنالك إحتمال بنسبة  وحتى لو تم استخدام هذا المستوى من الثقة، .النسبةحدث خارج هذه الخسائر التي قد تال يعكس % 99بنسبة  إن مستوى الثقة (2

 % بأن تتجاوز الخسائر القيمة المعرضة للمخاطر.1

 نهاية يوم العمل، وبالتالي ال تعكس المخاطر التي قد تتعرض لها المراكز خالل يوم التداول. فيتحتسب القيمة المعرضة للمخاطر  (3

القيمة المعرضة للمخاطر على مركز البنك وتذبذب أسعار السوق، وقد تنخفض القيمة المعرضة للمخاطر بالنسبة للمراكز التي تظل  يعتمد قياس (4

 .وبالعكسبدون تغيير إذا ما انخفض تذبذب األسعار 

وكذلك إلى  غير المتغيرة خرىاألمراكز الالقيمة المعرضة للمخاطر يتم تجاوزه من خالل إضافة حدود القيمة المعرضة للمخاطر إلى  طريقةإن قصور 

إضافة لذلك، يقوم البنك  .تجاريةحدود أثار التقلبات األخرى، وذلك يشمل الحدود الموضوعة لمواجهة مخاطر التركزات المحتملة في إطار كل محفظة 

التي تحدث الظروف غير العادية التي قد تحدث، ويتم رفع تقارير منتظمة عن الخسائر المحتملة  للوقوف علىاء اختبارات تحمل للمحفظة التجارية باجر

 اختبارات التحمل إلى لجنة الموجودات والمطلوبات للمراجعة. خالل
 

 :السعودية بماليين الرياالت  2014و  2015ديسمبر  31المنتهيتين في للبنك للسنتين  القيمة المعرضة للمخاطرفيما يلي البيانات الخاصة ب

   2015  2014  

 منخفض عالي  المتوسط نهاية السنة  منخفض عالي  المتوسط نهاية السنة  

 0.1678 12.9741 2.2788 0.2431  0.1725 11.2663 0.9537 0.2559  مخاطر أسعار العمولة الخاصة 

 0.1735 3.1790 0.6031 0.8534  0.4035 3.0902 0.9713 1.5496  العمالت مخاطر تحويل 

 )**( )**( (0.3939) (0.2034)  (**) (**) (0.4356) (0.2437) أثر التنوع )*( 

إجمالي القيمة المعرضة 
 0.4508 11.2509 1.4894 1.5618 للمخاطر )قياس يوم واحد(

 

0.8931 2.4880 12.8199 0.2939 

 

 .لقة بمختلف أنواع مخاطر السوق بسبب أن تسوية المخاطر تنتج عن أثر تنوع المحفظةعإجمالي القيمة المعرضة للمخاطر عن القيمة المعرضة للمخاطر المت يقل )*(

 ثر التنوع ألن األثر العالي والمنخفض قد يحدث في أيام مختلفة ألنواع مختلفة من المخاطر.أ فائدة من احتسابال يوجد (  **)
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 )تتمة(مخاطر السوق   - 34
 

 أو المحفظة المصرفية لمحفظة غير التجارية ا -مخاطر السوق ب(   

 األسهم.و االجنبية العمالت وتحويل تالعموالأسعار  تغيراتالمصرفية من  المحفظةتنشأ مخاطر السوق للمحفظة غير التجارية أو  

 تالعموال( مخاطر أسعار 1  

على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ل دوات المالية. وضع مجلس  تالعموال ارأسع تغُيراتمن إحتمال أن تؤثر  تالعموالتنشأ مخاطر أسعار  
ز ضمن المراك لضمان بقاءلفترات محددة. يقوم البنك بمراقبة المراكز يوميا  مستخدما  إستراتيجيات تغطية المخاطر  تالعموالأسعار  لتقلباتاإلدارة حدودا  

 .المقررة الفجواتحدود 

أو   قائمة الدخل الموحدة، على ثابتة األخرى العناصر مع بقاء، العموالت الخاصةفي أسعار  مدى تأثير التغيرات المحتملة المعقولة ةول التالياوضح الجدت  
 وذلك على اساس خالل العامالخاصة  العموالتعلى صافي دخل  تالعموالالتغُيرات المفترضة في أسعار  أثر فيالدخل  األثر علىتمثل ي. الملكيةحقوق 

تم أدوات تغطية المخاطر.   أثر، بما في ذلك 2015ديسمبر  31بسعر عائم كما في  لغير أغراض المتاجرة ةالمطلوبات المالية المقتناوالموجودات المالية 
 31تغطية المخاطر ذات الصلة كما في  أثربما في ذلك  بعمولة ثابتةالمالية المتاحة للبيع  الموجوداتيم وبإعادة تق وذلك الملكيةحقوق  إحتساب األثر على

الموجودات أو إستحقاق  تاريخ حسب الملكيةحقوق  آثار التقلبات علىتم تحليل ي. أسعار العموالتالتغُيرات المفترضة في  أثر والناتجة عن 2015ديسمبر 
 بماليين الرياالت السعودية. ويتم اإلفصاح عن ا ثار المتعلقة بهاحسب العمالت  المصرفية المحفظة مخاطر وتحليل ، تتم مراقبة المقايضات

  

  2015                      

 العملة
 الزيادة في

 األساسنقاط 
 لدخاألثر على 
 الخاصة العموالت

 
 اإلجمالي الملكيةحقوق  على األثر

أشهر  6   
 أو أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  1-5
 أو أقل 

 5أكثر من 
 سنوات

 

 (0,69) (0,16) (0.51) (0.02) - 38.82 10+ ل سعودي 

 (6.73) - (6.00) (0.68) (0.05) (7.05) 10+ دوالر أمريكي

 (0.08) - (0.04) (0.04) - 0.15 10+ أخرى 
 

   2015                 

 العملة
 النقص في

 األساس  طنقا
دخل  على األثر

 الخاصة تالعموال
 

 الملكيةحقوق  على األثر
  

 اإلجمالي

أشهر  6   
 أو أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  1-5
 أو أقل 

 5أكثر من 
 سنوات

 

 0,69 0,16 0.51 0.02 - (38.82) 10- ل سعودي 

 6.73 - 6.00 0.68 0.05 7.05 10- دوالر أمريكي

 0.08 - 0.04 0.04 - (0.15) 10- أخرى 
 

2014 

 العملة
الزيادة في 
 نقاط األساس

 لاألثر على دخ
 العموالت الخاصة

 
 اإلجمالي األثر على حقوق الملكية

أشهر أو  6   
 أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  1-5
 أو أقل 

 5أكثر من 
 سنوات

 

 (0.95) (0.11) (0.84) - - 35.05 10+ ل سعودي 

 (7.45) - (7.33) (0.09) (0.03) (7.16) 10+ دوالر أمريكي

 (0.13) (0.02) - (0.10) (0.01) (0.08) 10+ أخرى 
 

   2014                  

 العملة
النقص في 

 األساس  طنقا
األثر على دخل 

 الخاصة تالعموال
 

 األثر على حقوق الملكية
  
 اإلجمالي

أشهر  6   
 أو أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  1-5
 أو أقل 

 5أكثر من 
 سنوات

 

 0.95 0.11 0.84 - - (35.05) 10- ل سعودي 

 7.45 - 7.33 0.09 0.03 7.16 10- دوالر أمريكي

 0.13 0.02 - 0.10 0.01 0.08 10- أخرى 
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 مخاطر السوق )تتمة(  - 34

 )تتمة( أو المحفظة المصرفيةالمحفظة غير التجارية  -ب( مخاطر السوق  

 )تتمة(ت ( مخاطر أسعار العموال1

  الموحدة المركز الماليمخاطر أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة 

 . النقدية وتدفقاتهالمالي  مركزهمخاطر آثار التقلبات في أسعار العموالت في السوق على  يدير البنك

المسجلة  المجموعةكما يشتمل الجدول على موجودات ومطلوبات  .المجموعةتعرض لها تالتي  لمخاطر أسعار العموالت يشتمل الجدول أدناه على ملخص
لمخاطر أسعار العموالت نتيجة لعدم  المجموعةتعرض تتاريخ االستحقاق، أيهما يحدث أوال . و أ التعاقدية بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تاريخ تجديد األسعار

التي تستحق أو سيتم تجديد أسعارها في فترة الموحدة المركز المالي ات واألدوات خارج قائمة التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوب
 واريخ تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتيجيات إدارة المخاطر.ت بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تقوم المجموعةمحددة. 

 

 إلجمالي ا ير مرتبطة بعمولة غ سنوات 5كثر من أ سنوات  5-1 شهر  12-3 أشــهر 3ــــالل خ 2015

       لموجودات ا
لنقد اقدية وأرصدة لدى مؤسسة ن

 10,428,291 10,428,291 - - - - العربي السعودي 

رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أ
 5,575,020 1,866,314 - - - 3,708,706 األخرى 

 290,158 290,158 - - - - ادوات مالية مشتقة

 33,239,175 1,543,520 1,900,000 8,740,607 2,976,921 18,078,127 استثمارات، صافي 

 115,144,322 - 1,364,965 24,494,383 30,536,071 58,748,903 روض وسلف، صافي ق

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

 159,893 159,893 - - - - قارات أخرى ع

 1,675,866 1,675,866 - - - - استثمارات عقارية، صافي

 1,945,420 1,945,420 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي 

 1,431,511 1,431,511 - - - - وجودات أخرى م

 170,421,273 19,872,590 3,264,965 33,234,990 33,512,992 80,535,736 لي الموجودات  اجمإ

       

       لمطلوبات وحقوق الملكية  ا

رصدة للبنوك والمؤسسات المالية أ
 5,672,883 185,339 - - - 5,487,544 األخرى 

 338,949 338,949 - - - - أدوات مالية مشتقة 

 135,686,539 69,238,335 - 48,300 14,776,447 51,623,457 دائع العمالء و

 طلوبات أخرى م
- - - - 4,091,049 4,091,049 

  وصكوكسندات دين 
- 2,000,000 - - - 2,000,000 

 قوق الملكية ح
- - - - 22,631,853 22,631,853 

 جمالي المطلوبات وحقوق الملكية إ
57,111,001 16,776,447 48,300 - 96,485,525 170,421,273 

ئمة المركز الفجوة للبنود داخل قا
  (76,612,935) 3,264,965 33,186,690 16,736,545 23,424,735 المالي الموحدة 

لفجوة للبنود خارج قائمة المركز ا
  - (562,464) (9,680,261) 7,200,401 3,042,324 المالي الموحدة

جمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر إ
  (76,612,935) 2,702,501 23,506,429 23,936,946 26,467,059 أسعار العموالت

إجمالي الفجوة التراكمية الخاضعة 
  - 76,612,935 73,910,434 50,404,005 26,467,059 لمخاطر أسعار العموالت 
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 مخاطر السوق )تتمة(  - 34

 )تتمة( أو المحفظة المصرفيةالمحفظة غير التجارية  -ب( مخاطر السوق   

 )تتمة( تال( مخاطر أسعار العمو1

 )تتمة( الموحدة مخاطر أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي 

 

 إلجمالي ا ير مرتبطة بعمولة غ سنوات 5كثر من أ سنوات  5-1 شهر  12-3 أشــهر 3ــــالل خ 2014

       لموجودات ا
لنقد اقدية وأرصدة لدى مؤسسة ن

 21،252،327 9،162،410 - - - 12،089،917 العربي السعودي 

رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أ
 1،935،625 1،517،850 - - - 417،775 األخرى 

 156،669 156،669 - - - - أدوات مالية مشتقة 

 33،876،206 1،703،892 1،160،665 8،175،661 6،089،921 16،746،067 استثمارات، صافي 

 103،724،016 - 1،069،602 22،984،467 27،560،093 52،109،854  روض وسلف، صافيق

 494،117 494،117 - - - - استثمارات في شركات زميلة 

 136،634 136،634 - - - - قارات أخرى ع

 - - - - - - استثمارات عقارية، صافي 

 1،745،936 1،745،936 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي 

 1،346،825 1،346،825 - - - - وجودات أخرى م

 164،668،355 16،264،333 2،230،267 31،160،128 33،650،014 81،363،613 لي الموجودات  اجمإ

       

       لمطلوبات وحقوق الملكية  ا
رصدة للبنوك والمؤسسات المالية أ

 9،015،640 144،519 - - 687،884 8،183،237 األخرى 

 240،314 240،314 - - - - أدوات مالية مشتقة 

 دائع العمالء و
33،228،199 24،201،973 6،157 - 72،194،849 129،631،178 

 طلوبات أخرى م
- - - - 3،453،964 3،453،964 

 وصكوك سندات دين  
1،687،500 - - - - 1،687،500 

 20،639،759 20،639،759 - - - - قوق الملكية ح

 164،668،355 96،673،405 - 6،157 24،889،857 43،098،936 جمالي المطلوبات وحقوق الملكية إ

ئمة المركز المالي الفجوة للبنود داخل قا
  (80،409،072) 2،230،267 31،153،971 8،760،157 38،264،677 الموحدة 

لفجوة للبنود خارج قائمة المركز ا
  - (584،776) (9،645،479) 11،335،275 (1،105،020) المالي الموحدة

جمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر إ
  (80،409،072) 1،645،491 21،508،492 20،095،432 37،159،657 أسعار العموالت

إجمالي الفجوة التراكمية الخاضعة 
  - 80،409،072 78،763،581 57،255،089 37،159،657 لمخاطر أسعار العموالت 

 

 لقيمة اإلسمية ل دوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت.اصافي  ةالموحد المركز الماليمثل الفجوة للبنود خارج قائمة ت

دامه في حساب القيمة الحالية ن سعر العمولة الفعلي ) العائد الفعلي ( ل داة المالية هو السعر الذي تحسب بموجبه القيمة الدفترية ل داة المالية، وذلك عند استخإ
أو األداة المسجلة ن هذا السعر يعتبر السعر التاريخي ل داة المالية بعمولة ثابتة المسجلة بالتكلفة المطفأة، وسعر السوق الحالي ل داة بعمولة عائمة ذه األداة. إهل

 بالقيمة العادلة.
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 مخاطر السوق )تتمة( - 34 

 )تتمة( أو المحفظة المصرفيةالمحفظة غير التجارية  -ب( مخاطر السوق   

 

 مخاطر العمالت (2

التي تنشأ في يتم تحويل مخاطر العمالت  .مخاطر العمالت هي المخاطر الناتجة عن تغُير قيمة األدوات المالية بسبب تغيرات أسعار العمالت األجنبية 

لمخاطر كل عملة مختلفة مجلس اإلدارة حدودا   وتتم إدارة تلك المخاطر كجزء من المحفظة التجارية. يضع ،الى المحفظة التجارية المحفظة المصرفية

 وتتم مراقبتها يوميا . ،وذلك يشمل المراكز ووقف الخسائر وحدود القيمة المعرضة للمخاطر

 

 المقتناةفيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدية  2015ديسمبر  31يوضح الجدول التالي العمالت التي يتعرض البنك بشأنها لمخاطر جوهرية كما في  

 بقاءالعمالت مقابل الل السعودي مع  في أسعارالتغيرات المحتملة المعقولة  إثر التحليليحتسب ووالتدفقات النقدية المتوقعة.  لغير اغراض المتاجرة

الخاضعة  المقتناة لغير أغراض المتاجرةلموجودات والمطلوبات النقدية لالقيمة العادلة  تغُير )بسبب  الموحدة قائمة الدخلعلى ثابتة العناصر األخرى 

)بسبب تغُير القيمة العادلة لمقايضات العمالت المستخدمة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية(. يشير األثر  الملكيةحقوق  ىاألثر علوكذلك  (ألسعار العمالت

  الموحدة قائمة الدخلاإلنخفاض المحتمل في  صافي يشير األثر السلبي إلى، بينما  الملكيةأو حقوق  قائمة الدخل الموحدةاإليجابي إلى الزيادة المحتملة في 

 .الملكيةأو حقوق 

  

 2015  2014  

 مخاطر العمالت 

نسبة التغير في أسعار 

 األثر على صافي الدخل  العمالت )%(

نسبة التغير في  

  األثر على صافي الدخل أسعار العمالت )%(

 6.509 +5  (66.995) 5+ دوالر أمريكي 

 0.115 -3  0.006 3- يورو 

 0.003 -3  (0.002) 3- جنيه استرليني

 

 العمالت( مراكز 3

لمستوى  وضع حدودبالنقدية. يقوم مجلس اإلدارة  يدير البنك مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة بالسوق على مركزه المالي وتدفقاته  
المخاطر الجوهرية  بصافي المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت، ليال  وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميا . فيما يلي تحليال  

 الخاصة بالبنك كما في نهاية السنة بشأن العمالت األجنبية التالية: 

  

 2015  2014  

 ()مدين مركز دائن  مركز دائن )مدين( 

) دوالر أمريكي   

1

,

1

9

2

.

2

7

9

) 

(1,339,910)  130،185 

3 يورو   

8

0 

(200)  (3،837) 

1 جنيه إسترليني 

5

4 

76  (101) 

     

 ( مخاطر أسعار األسهم4

لتغُيرات للغير أغراض المتاجرة نتيجة  في محفظة االستثمارات المقتناة ل سهمتشير مخاطر أسعار األسهم إلى مخاطر إنخفاض القيمة العادلة   
 في مستويات مؤشر األسهم وقيمة كل سهم على حده. المحتملة المعقولة

 

مع بقاء العناصر األخرى للبيع نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مؤشر األسهم  األسهم المتاحةفيما يلي بيان باألثر على استثمارات البنك في  
 :ثابتة

 2015  2014  

 

 

 مؤشرات السوق

 

 مؤشرفي تغُيرات نسبة ال

 األسهم )%(

 

الرياالت آالف ب األثر

 السعودية

  

 مؤشرفي تغُيرات نسبة ال

 األسهم )%(

 

لرياالت آالف اب األثر

 السعودية

      

 63،865 +5  58,816 +5 تداول 

 -5 (58,816)  -5 (63،865) 
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 مخاطر السيولة         -35 

مستوى  تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة البنك على تلبية متطلبات التمويل الخاصة به. تحدث مخاطر السيولة عند وجود اضطراب في السوق أو انخفاض
ويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل، وإدارة الموجودات بعد مفي بعض مصادر الت فجائي انخفاضاإلئتمان مما يؤدي إلى 

 . للتداولاألخذ بعين االعتبار توفر السيولة، والحفاظ على رصيد كاف  للنقدية وشبه النقدية واألوراق المالية القابلة 

:  2014) %7البنك لدى مؤسسة النقد بوديعة نظامية تعادل  يحتفظة النقد العربي السعودي، مراقبه البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسس لنظام وطبقا  
% 20سيولة ال يقل عن  باحتياطيمن إجمالي ودائع االدخار والودائع ألجل. كما يحتفظ البنك   %(4:  2014) %4و ودائع تحت الطلب المن إجمالي  %(7

ال تزيد عن  فترةالتي يمكن تحويلها إلى نقد خالل  تأو الموجودا الحكومية السعوديةالتنمية  تأو سنداهذا االحتياطي من النقد  ويتكون.  ودائعهمن التزامات 
  ثالثين يوما .

إضافية وذلك من خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل سندات التنمية الحكومية  أمولكما يمكن للبنك الحصول على 
 % من القيمة اإلسمية للسندات المحتفظ بها.75السعودية لغــــاية 

 حسب الفترة المتبقية لإلستحقاقات التعاقدية المخصومةغير تحليل المطلوبات المالية  (1

. وحيث إن العموالت المتعاقد عليها غير المخصومة التزامات السدادللمطلوبات المالية بناء  على أدناه على ملخص باالستحقاقـات التعاقدية يشتمل الجدول 
تم تحديد االستحقاقات  ال تتطابق مع قائمة المركز المالي الموحدة. وقد المبالغ اإلجماليةفإن  ،حتى تاريخ االستحقاق مضمنة في الجدولالمدفوعة الخاصة 

 ليعلى أساس الفترة المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة حتى تاريـخ االستحقـاق وال تأخذ بعين االعتبار تاريخ االستحقاق الفع التعاقدية للمطلوبات
التدفقات النقدية على يؤثر الدفع فيه، كما إن الجدول ال  موعةالمجالعمالء بالتسديد في التاريخ المبكر المطلوب من  يطالب أن المجموعةوقع تتالالمتوقع. و
 حسبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع من قبل البنك. المتوقعة 

 
 

2015 
 

 سنوات  5-1 شهر  12-3 أشــهر 3ــــالل خ

 5كثر من أ

 سنوات

دون تاريخ ب

 إلجماليا إستحقاق محدد 

        المالية المطلوبات

 5,674,248 185,339 - - 250,561 5,238,348  رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أ

 136,420,346 69,257,035 - 104,756 15,885,271 51,173,284  دائع العمالء و

        أدوات مالية مشتقة

 1,048,364 - 45,419 667,241 286,942 48,762  ذمم دائنة متعاقد عليها    

 (929,841) - (44,821) (635,378) (225,792) (23,850)  ذمم مدينة متعاقد عليها    

 2,478,312 - 2,239,287 191,194 36,561 11,270   وصكوكسندات دين 

 144,691,429 69,442,374 2,239,885 327,813 16,233,543 56,447,814  جمالي المطلوبات الماليةإ

 

 

2014        

        المالية المطلوبات

 9،018،496 144،519 - - 689،250 8،184،727  رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أ

 130،526،137 72،277،506 - 243،410 24،662،931 33،342،290  دائع العمالء و

        أدوات مالية مشتقة

 975،632 - 40،828 676،594 208،125 50،085  ذمم دائنة متعاقد عليها    

 (833،553) - (42،173) (661،601) (102،228) (27،551)  ذمم مدينة متعاقد عليها    

 1،745،415 - - 1،714،337 19،890 11،188   وصكوكسندات دين 

 141،432،127 72،422،025 (1،345) 1،972،740 25،477،968 41،560،739  جمالي المطلوبات الماليةإ
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 البنكب الخاصةتحليل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية  (2

أعاله بخصوص ( 1)تحليل بالموجودات والمطلوبات وذلك حسب التواريخ التي يتوقع استردادها أو سدادها فيها. أنظر االيضاح يشتمل الجدول أدناه على 
 المتعاقد عليها الخاصة بالبنك.المطلوبات المالية غير المخصومة 

لسيولة ل تحملمـن توفر السيولة الكافية لدى البنك . كما تتم مراقبة موقف السيولة اليومي ويتم إجراء إختبار  كدتقوم اإلدارة بمراقبة االستحقاقات التعاقدية للتأ
تتم مراجعة سياسات وإجراءات السيولة من قبل لجنة الموجودات  .االعتياديةاالعتيادية وغير باستخدام سيناريوهات متعددة تغطي كال  من ظروف السوق 

ته التابعة وفرعه بالخارج، كما يقدم تقرير موجز إلى لجنة اوالمطلوبات وتخضع لموافقتها. يتم إصدار تقارير يومية بشأن موقف السيولة لدى البنك وشرك
 راءات التصحيحية المتخذة.  الموجودات والمطلوبات يشتمل على االستثناءات واإلج

 
 

2015 
 

  سنوات 5كثر من أ سنوات  5-1 شهر  12-3 أشــهر 3ــــالل خ

دون تاريخ ب

 إلجماليا إستحقاق محدد 

        لموجودات ا

ة النقد سقدية وأرصدة لدى مؤسن
 العربي السعودي 

 - - - - 10,428,291 10,428,291 

لدى البنوك والمؤسسات المالية  رصدةأ
 األخرى 

 3,709,703 - - - 1,865,317 5,575,020 

 290,158 290,158 - - - -  أدوات مالية مشتقة 

 33,239,175 1,543,520 3,725,269 10,796,007 2,129,272 15,045,107  استثمارات، صافي 

 115,144,322 11,850,359 7,543,247 37,361,443 24,375,239 34,014,034  روض وسلف،  صافي ق

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

 159,893 159,893 - - - -  قارات أخرى ع

 1,675,866 1,675,866 - - - -  ، صافياستثمارات عقارية

 1,945,420 1,945,420 - - - -  ممتلكات ومعدات،  صافي 

 1,431,511 1,431,511 - - - -  وجودات أخرى م

 170,421,273 31,721,952 11,268,516 48,157,450 26,504,511 52,768,844  الي الموجودات  مجإ

        

          الملكيةلمطلوبات وحقوق ا

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى 

 5,487,544 - - - 185,339 5,672,883 

 
 338,949 338,949 - - - -  أدوات مالية مشتقة 

 135,686,539 69,238,335 - 195.039 14,629,708 51,623,457  ودائع العمالء 

 4,091,049 4,091,049 - - - -  طلوبات أخرى م

 2,000,000 - 2,000,000 - - -   وصكوك سندات دين

 22,631,853 22,631,853 - - - -  قوق الملكية ح

 170,421,273 96,485,525 2,000,000 195.039 14,629,708 57,111,001  المطلوبات وحقوق الملكية  جماليإ
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 البنك )تتمة(  ب الخاصةتحليل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية  (2

 

2014 
 

  سنوات 5كثر من أ سنوات  5-1 شهر  12-3 أشــهر 3ــــالل خ

دون تاريخ ب

 إلجماليا إستحقاق محدد 

        لموجودات ا

ة النقد سقدية وأرصدة لدى مؤسن
 العربي السعودي 

 12،089،917 - - - 9،162،410 21،252،327 

رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أ
 األخرى 

 417،775 - - - 1،517،850 1،935،625 

 156،669 156،669 - - - -  أدوات مالية مشتقة 

 33،876،206 1،703،892 2،944،473 10،343،047 5،653،162 13،231،632  استثمارات، صافي 

 103،724،016 9،072،925 8،084،539 35،224،591 22،544،543 28،797،418  روض وسلف،  صافي ق

 494،117 494،117 - - - -  استثمارات في شركات زميلة 

 136،634 136،634 - - - -  قارات أخرى ع

 - - - - - -  استثمارات عقارية، صافي 

 1،745،936 1،745،936 - - - -  ممتلكات ومعدات،  صافي 

 1،346،825 1،346،825 - - - -  وجودات أخرى م

  الي الموجودات  مجإ
54،536،742 28،197،705 45،567،638 11،029،012 25،337،258 164،668،355 

        

        لمطلوبات وحقوق الملكية  ا

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 األخرى 

 
8،183،237 687،884 - - 144،519 9،015،640 

 240،314 240،314 - - - -  أدوات مالية مشتقة 

 129،631،178 72،277،506 - 205،653 24،111،121 33،036،898  ودائع العمالء 

 3،453،964 3،453،964 - - - -  طلوبات أخرى م

 1،687،500 - - 1،687،500 - -  وصكوك سندات دين  

 20،639،759 20،639،759 - - - -  قوق الملكية ح

 164،668،355 96،756،062 - 1،893،153 24،799،005 41،220،135  جمالي المطلوبات وحقوق الملكية إ
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 يستخدم البنك المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة ل دوات المالية واإلفصاح عنها:

 
 لنفس األداة ) بدون تعديل( ةنشطال المالية سواقاألالمستوى األول: األسعار المتداولة في 

 
خالتها دباستخدام طرق تسعير أخرى يتم تحديد كافة ممماثلة أو  لموجودات ومطلوبات ةنشطال المالية سوقاالالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في 

 السوق القابلة للمالحظة. اتالهامة على أساس بيان
 

   طرق تسعير ال يتم تحديد اي من مدخالتها الهامة على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة.المستوى الثالث: 
 

 اإلجمالي المستوى الثالث الثاني المستوى المستوى األول 2015

     الموجودات المالية 

 1,312,480 - - 1,312,480 موجودات مالية مقتناة ألغراض المتاجرة

 8,077 - 8,077 - موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

 11,199,920 85,794 1,649,880 9,464,246 استثمارات مالية متاحة للبيع 

 290,158 - 290,158 - أدوات مالية مشتقة 

 12,810,635 85,794 1,948,115 10,776,726 اإلجمالي 

     المطلوبات المالية 

 338,949 - 338,949 - أدوات مالية مشتقة 

 338,949 - 338,949 - اإلجمالي 

 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 2014

     المالية  الموجودات

 - - - - موجودات مالية مقتناة ألغراض المتاجرة

 14،535 - 14،535 - موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

 10،893،705 89،593 1،663،810 9،140،302 استثمارات مالية متاحة للبيع 

 156،669 - 156،669 - أدوات مالية مشتقة 

 11،064،909 89،593 1،835،014 9،140،302 اإلجمالي 

     
     المطلوبات المالية 

 240،314 - 240،314 - أدوات مالية مشتقة 

 240،314 - 240،314 - اإلجمالي 

 
 تحديديتم  .في السوق بتاريخ القياس متعاملينالسعر الذي يتم استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل مطلوبات في معاملة عادية بين إن القيمة العادلة هي 
 إما: قد تمت اتافتراض أن عملية بيع األصل أو تحويل المطلوببقياس القيمة العادلة 

 
 ، أو للموجودات والمطلوباتفي السوق الرئيس  -1

 .في السوق االكثر منفعة لتلك الموجودات والمطلوبات في حالة غياب السوق الرئيس -2
 

ارات تتكون المشتقات المصنفة في المستوى الثاني من مقايضات أسعار العموالت الخاصة التي تمت خارج االسواق النظامية، مقايضات العمالت، خي
القيمة شتقات بهذه الموا جلة، خيارات العمالت وغيرها من األدوات المالية المشتقة. يتم تقييم  الصرف االجنبي الفوريةأسعار العموالت الخاصة، عقود 

تي يتم بإستخدام طرق التقييم الخاصة بالبنك. إن المدخل إلى هذه الطرق يتم من خالل مؤشرات األسواق القابلة للمالحظة التي تتداول فيها، وال لهاالعادلة 
 الحصول عليها من مقدمي البيانات المستخدمة على نحو أوسع في السوق.

 
العادلة  اظهارها بالقيمةوالتي ال يوجد لها أسعار متداولة بالسوق، ويتم  في المستوى الثاني تشمل السندات العادية االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة

 مدخالت بيانات السوق القابلة للمالحظة لمنحنيات العائد وهوامش االئتمان. تستخدمالتدفقات النقدية المخصومة التي بإستخدام 
 

االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة في المستوى الثالث تشمل صناديق األسهم أي تحويالت بين مستويات بنية القيمة العادلة.  خالل السنة، لم يتم إجراءا
يبين الجدول التالي  الموحدة .الموحدة قيمتها العادلة بناء  على آخر صافي قيمة موجودات معلن عنها بتاريخ قائمة المركز المالي إظهار، ويتم الخاصة

 واالرصدة الختامية لقياس القيمة العادلة في المستوى الثالث: االفتتاحيةلتسوية بين االرصدة ا
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 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة( -36

 
 مارات المالية المصنفة كمتاحة للبيع: ثاالست

 2015  2014  

 95،601  89,593  السنةالرصيد في بداية 

 3،570  10,850 إجمالي المكاسب في الدخل الشامل ا خر 

 (12،221)  (14,649) التسويات 

 2،643  - المشتريات 

 89،593  85,794 الرصيد في نهاية السنة 
 

بالتكلفة المطفأة، واالستثمارات المقتناة  ، باستثناء االستثمارات األخرى المقتناةالموحدة قائمة المركز المالي بتاريخ ل دوات المالية إن القيمة العادلة
القيمة العادلة  إن. الموحدة عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية يا  بالتكلفة المطفأة، ال تختلف جوهر والمسجلةحتى تاريخ االستحقاق 

بالتكلفة المطفأة ال  المسجلةواألرصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوك  والصكوكوسندات الديون  المرتبطة بعمولةللقروض والسلف وودائع العمالء 
بسبب عدم وجود اختالف جوهري ألسعار العموالت السائدة بالسوق الموحدة تختلف جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية 
  رصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوك.ل دوات المالية المشابهة عن تلك المتعاقد عليها وللفترات القصيرة ل

 
لة األسعار المتداو على أساسبالتكلفة المطفأة  المقتناةاألخرى  واالستثماراتالمقتناة حتى تاريخ االستحقاق  لالستثمارات المقدرة تحدد القيمة العادلة

 االستثماراتالقيمة العادلة لهذه  السندات بعمولة ثابتة. تم اإلفصاح عن طرق التسعير في حالة استخدامها بالنسبة لبعضبالسوق عند توفرها أو 
 .6باإليضاح رقم 

 
على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند الموحدة  ائمة المركز الماليخارج ق األخرى المدرجة تحدد القيمة العادلة للمشتقات واألدوات المالية

 طرقفي قائمة الدخل الموحدة والمقدرة باستخدام  ةالتسعير المناسبة. يبلغ إجمالي قيمة التغيرات في القيمة العادلة والمدرج طرقتوفرها أو 
 مليون ل سعودي(. 84:  2014مليون ل سعودي ) 49ة التسعير المناسب

  
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة     - 37

دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة. وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن المعامالت مع األطراف ذات العالقة قد تمت  يتعامل البنك، خالل
ف األخرى. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك ابنفس شروط التعامل مع األطر
 ة النقد العربي السعودي.والتعليمات الصادرة عن مؤسس

     
 كاآلتي : الموحدة القوائم المالية في ديسمبر والمدرجة  31كانت األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت في أ( 

 2015  2014  

    الشريك الرئيس غير السعودي

 294،754  220,977 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 2،763،338  364,500 للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  أرصدة

 3،391،500  3,180,000 وأخرى محتملة ال وااللتزاماتتعهدات ال

    
 موظفي اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم: أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

  
 4،198،522  5,913,726 قروض وسلف 

 8،823،453  12,183,229 ودائع العمالء

 1،833،216  1,744,463 واخرىمحتملة ال وااللتزاماتتعهدات ال

 926  689 شراء معدات 

    صناديق البنك االستثمارية 

 447،391  296,721   استثمارات

 32،455  34,661 قروض وسلف

 394،216  474,581 ودائع العمالء 

    شركات زميلة

 2،478،578  2,383,867 قروض وسلف

 6،038  49,770 ودائع العمالء 

 -  47,032 محتملة التزامات وتعهدات

 -  10,000 صكوك محلية
  

  لبنك.المصدر لمال ال% من رأس 5يقصد بكبار المساهمين ا خرين )بإستثناء المساهم غير السعودي( أولئك الذين يمتلكون أكثر من نسبة 



 شركة مساهمة سعودية -البنك العربي الوطني 

 )تتمة( حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
  2014و   2015ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

53 

 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  )تتمة( - 37

 
 :الموحدة القوائم الماليةفيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في  (ب
 

 2015  2014  

 130،652  190,229 دخل عموالت خاصة 

 (47،841)  (102,559) مصاريف عموالت خاصة 

 121،417  87,332 دخل أتعاب وعموالت

 5،411  10,120 دخل إيجار معدات

 (4،877)  (4,949) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 -  (56,524) التأمين عقود

 (6،583)  (9,866) مصاريف متفرقة
  

 ج( فيما يلي تحليال بإجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:
 

 2015  2014 

 56،533  57,052 مزايا قصيرة األجل )رواتب وبدالت(

مزايا ما بعد التعيين )تعويضات نهاية الخدمة التأمينات 
 6،531  6,713 اإلجتماعية( 

  
 

 
توجيه اللتخطيط ولولية ؤتنفيذي، الذين لديهم السلطة والمسالدارة اإليقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص، بما فيهم عضو مجلس 

 واإلشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

 كفاية رأس المال     - 38

بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والحفاظ على  تتمثل أهداف المجموعة في إدارة رأس المال في اإللتزام
خالل السنة، قامت المجموعة  مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ اإلستمرارية وكذلك الحفاظ على رأسمال أساسي قوي.

 بااللتزام بكافة متطلبات رأس المال النظامية المطلوبة.

ستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم قياس إة رأسمالها وذلك بيلمجموعة بمراقبة مدى كفاتقوم ا 
وااللتزامات والمبالغ  الموحدة مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي

 مخاطرها النسبية. ارستخدام األرصدة المرجحة إلظهإلمشتقات باإلسمية ل

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع اطار عمل وارشادات بخصوص تطبيق هيكلة رأس المال طبقا لما نصت عليه توصيات لجنة 
( واجمالي 1تم إظهار الموجودات المرجحة المخاطر الموحدة طبقا للركن ) ،. عليه2013يناير  1والتي سرى مفعولها اعتبارا من  3بازل 

      س المال والنسب ذات العالقة على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وكما يلي:أر
 

2015  2014  

 129،945،722  142,486,825 الموجودات المرجحة المخاطر  –مخاطر االئتمان 

 11،016،455  12,021,912 المرجحة المخاطر الموجودات -مخاطر العمليات 

 899،462  1,971,389 الموجودات المرجحة المخاطر -مخاطر السوق 

 141،861،639  156,480,126 الموجودات المرجحة المخاطر -( 1إجمالي الركن )

 20،051،313  21,343,997 رأس المال األساسي 

 1،022،477  2,840,238 رأس المال المساند 

 21،073،790  24,184,235 إجمالي رأس المال االساسي ورأس المال المساند

    نسبة كفاية رأس المال

 %13.64 نسبة كفاية رأس المال األساسي 
 14.13% 

 %15.46 نسبة كفاية رأس المال األساسي + رأس المال المساند
 14.86% 

  



 شركة مساهمة سعودية -البنك العربي الوطني 

 )تتمة( حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
  2014و   2015ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 (بآالف الرياالت السعودية)

54 

 

 

 كفاية رأس المال )تتمة(    - 38

 هذه السنة إلى مساهمة أرباح السنة الحالية في ذلك. لالزيادة في رأس المال النظامي عزى ت 

مال  تقوم المجموعة بالحفاظ على إدارة قاعدة رأس المال بشكل نشط وذلك لتغطية المخاطر المالزمة ل عمال. يتم مراقبة كفاية رأس 

ضوعة من قبل لجنة بازل والمتبعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن ، من بينها القواعد والنسب الموتستخدام إجراءآإالمجموعة ب

 اإلشراف البنكي.

 

  خدمات إدارة االستثمار  - 39

 3.570إدارة بعض الصناديق اإلستثمارية. يبلغ إجمالي موجودات هذه الصناديق  علىمل ت، تشاخدمات استثمارية لعمالئه تقدم المجموعة

 مليون ل سعودي(.    4.367:  2014مليون ل سعودي )

البوابة  إي.إن.بي.آي. ، باستثناء توحيد القوائم المالية لصندوقالموحدةالقوائم المالية هذه ال يتم توحيد القوائم المالية لهذه الصناديق في 

ضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع، كما غير الموحدة في هذه الصناديق  المجموعة. تدرج حصة 2015ديسمبر  31االقتصادية اعتبارا  من 

 تدرج األتعاب المكتسبة لقاء إدارة تلك الصناديق ضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

وبالتالي ال تدرج في  بالمجموعةعليها، ال تعتبر موجودات خاصة  ةنأو مؤتم ةوصي ا، بصفتهالمجموعةإن الموجودات المودعة كأمانات لدى 
 .الموحدة ليةالقوائم الما

  3 لجنة بازل بموجب أطر العمل وفقاً لتوصياتاإلفصاحات   - 40

سيتم نشر هذه االفصاحات في  .3يجب القيام ببعض االفصاحات النوعية والكمية بموجب أطر العمل التي نصت عليها توصيات لجنة بازل 

مؤسسة النقد العربي  من قبل ية المحددةنخالل الفترة الزموذلك  (www.anb.com.sa) موقع البنك االلكتروني على شبكة اإلنترنت

 .الخارجيين البنك حساباتمراجعي هذه االفصاحات للمراجعة من قبل ال تخضع . يالسعود

 أرقام المقارنة  - 41

 مع تصنيف السنة الحالية. شىاكي تتملتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة 

 

 مجلس اإلدارة   القوائم المالية الموحدة من إعتماد  - 42

 .(2016 فبراير 16الموافق )هـ 1437 جمادى األولى 7من مجلس اإلدارة بتاريخ  الموحدة اعتمدت القوائم المالية

http://www.anb.com.sa/
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