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 عـــام      .1
 

جمآ دى  25بتآ التخ   31وم ياملكي القم م/بموجب يامالس ،شالكة مس همة سعودتة ،)"يابنك"(االستثم التأسس يابنك ياسعودي 

( فآآي يامملكآآة ياعالبتآآة ياسآآعودتةل تعمآآل يابنآآك بموجآآب ياسآآجل ياتجآآ الي القآآم 1976تونتآآو  23يامويفآآق هآآـ ) 1396 يياثآآ ن

 48  وعآدده   فالوعآه  شآبكة  خآالل  ( من1977م الس  16يامويفق هـ ) 1397يألول   البتع 25بت التخ  1010011570

 ( في يامملكة ياعالبتة ياسعودتةل إن عنوين يامالكز ياالئتسي البنك هو كم  تلي:ع ً فال 48:  2015فالع ً )
  

 يابنك ياسعودي االستثم ال    
 يامالكز ياالئتسي    
  3533ص ب    
  11481ياالت ض    
 يامملكة ياعالبتة ياسعودتة    

 
 إاآتهم جمتعآ ً بآـ "يامجموعآة"  الشآتيات بعآة يات اتآة ) الك تهاشياقويئم يام اتة  و تشمل ياقويئم يام اتة ياموحدة ياقويئم يام اتة البنك

 (:في هذه ياقويئم يام اتة ياموحدة
 

من  2015حتث تم تحوتل ياشالكة خالل ع م ، ياستثم ال ك بتت ل - "شالكة ياستثم ال األواليق يام اتة وياوس طة"  ( أ

ياعالبتة ياسعودتة بموجب ياسجل  مسجلة في يامملكةة وهي فلشالكة ذي  مسئواتة محدودة ياى شالكة مس همة مق

( وهي مملوكة بنسبة 2007تواتو  22هـ )يامويفق 1428الجب  8ص دال بت التخ  1010235995ياتج الي القم 

 % من قبل يابنكل100
 

"شالكة ياسعودي االستثم ال ياعق التة" وهي شالكة ذي  مسؤواتة محدودة مسجلة في يامملكة ياعالبتة ياسعودتة   ( ب

م تو  25هـ )يامويفق 1430جم دي يألول  29ص دال بت التخ  1010268297القم بموجب ياسجل ياتج الي 

 ام تبدأ ياشالكة أي أنشطة جوهالتة بعدل% من قبل يابنكل 100( وهي مملوكة بنسبة 2009
 

ج(  "شالكة ياسعودي االستثم ال يألواى" وهي شالكة ذي  مسؤواتة محدودة مسجلة في يامملكة ياعالبتة ياسعودتة بموجب 

( وهي مملوكة 2014نوفمبال  9هـ )يامويفق 1436محالم  16ص دال بت التخ  1010427836اتج الي القم ياسجل ي

 % من قبل يابنكل ام تبدأ ياشالكة أي أنشطة جوهالتة بعدل100بنسبة 
 

تآ ل كم  تتضمن يألنشطة ياالئتسة اشالكة يألسآتثم ال ك بتيامصالفتةل  يألنشطة ياتج التة وخدم   ياتجزئةك فة أنويع  بنكقدم يات

كتآآل، ياتعهآآد ب اتغطتآآة، إديالة صآآن دتق يألسآآتثم الي  و محآآ فظ يألسآآتثم ال ياخ صآآة وياتع مآآل فآآي يألواليق يام اتآآة كأصآآتل و 

كمآ  تقآدم يامجموعآة ، وياحفآظ ياخ صآة بأعمآ ل يألواليق يام اتآةل ياستشآ الي التتآب، تب انت بة عن ياعمالء، وتقآدتم خآدم   يا

ويفقآآة مآآع ياشآآالتعة ياسآآالمتة )ق ئمآآة علآآى مبآآدأ تجنآآب ياف ئآآدة( وياتآآي تآآتم يعتم دهآآ  اعمالئهآآ  منتجآآ   و خآآدم   مصآآالفتة مت

 ويإلشاليل علته  بويسطة هتئة شالعتة مستقلةل 
 

سآعودي ياابنآك ب ياقويئم يام اتة ياموحدة اإلشآ الة اإلتضآ ح   ذي  ياعالقآة  يإلتض ح   حول تتم يألش الة إاى "يابنك" في هذة

 "مجموعة"ل كـمجمع  االستثم ال فقط واتس بشكل
 

 .  أسس اإلعداد 2
  

 بيان اإللتزام   ( أ
  

ياص دالة عن مؤسسة يانقد ياعالبي البنوك تقوم يابنك بإعديد هذه ياقويئم يام اتة ياموحدة طبق  امع تتاليامح سبة 

 دواتةن مجلس مع تتال يامح سبة ياع ةياسعودي )يامؤسسة(، والمع تتاليادواتـة ياخ صة ب اتق التاليام اتة ياص دال

كم  تعد يابنك قويئمه يام اتة ياموحدة  ليام اتة ق التالياخ صة ب ات ةتدوايامع تتال ياتال سياص دالة عن اجنة تف فستالي ويات

ياشالك   ب امملكة ياعالبتة ياسعودتة وكذاك يانظ م يألحك م ذي  ياصلة بنظ م  و وكناتتم شى مع نظ م ماليقبة ياب

 يألس سي البنكل
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 )تتمة( - .  أسس اإلعداد2
 

  أسس القياس    ب(
 

تتم إعديد هذه ياقويئم يام اتة ياموحدة وفق ً امبدأ ياتكلفة يات التختة بإستثن ء يابنود أدن ه ياويالدة في ق ئمة يامالكز يام اي 
 ياموحدة:

 ،ياموجودي  ويامطلوب   يامقتن ة بغالض يامت جالة تتم قت سه  ب اقتمة ياع داة ل1

 ،تمة ع داة خالل ق ئمة يادخل ياموحدة تتم قت سه  ب اقتمة ياع داةيألدوي  يام اتة يامصنفة كق ل2

 ،ل  ياستثم الي  يامت حة البتع تتم قت سه  ب اقتمة ياع داة3

 ،يامشتق   يام اتة تتم قت سه  ب اقتمة ياع داة ل 4 

   ياتحوط من  عالق ، فيياموجودي  و يامطلوب   يام اتة يامعتالل به  ويامصنفة كبنود تحوط من يامخ طالل  5

 و  ؛التبطة ب اخطال ياذي تم ياتحوط منهمخ طال ياقتمة ياع داة يامؤهلة، تتم تسوتته  بتغتالي  ياقتمة ياع داة يام

 ل  يانقدتة ياتي تتم تسوتته  الدفع   على أس س يألسهم تتم قت سه  ب اقتمة ياع داةل6
 

   تم إقتن ئه  ادى يامجموعة موجودي  أو مطلوب، ام تكن 2015و  2016دتسمبال  31خالل ياع متن يامنتهتتن في 

 بعض يألدوي  يام اتة يامشتقةل بإستثن ءألغاليض يامت جالة، 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض ( ج
  

ل وتتم تقالتب يابت ن   البنكياعملة ياوظتفتة ياذي تعتبال تتم عالض هذه ياقويئم يام اتة ياموحدة ب الاير ياسعودي، و  

 ألقالب أال لاير سعودي، م  ام تذكال خالل ذاكل يام اتة يامعالوضة
  

 واإلفتراضا  المحاسبية الجوهرية  األحكام والتقديرا     ( د
  

سآتخديم بعآض يألحكآ م و  يإن إعديد ياقويئم يام اتة ياموحدة وفق ً المعآ تتال يادواتآة ياخ صآة ب اتقآ التال يام اتآة، تتطلآب 

ي تؤثال على مبآ ا  ياموجآودي  ويامطلوبآ   يامسآجلةل  تتطلآب يألمآال ياتقدتالي  ويإلفتاليض   يامح سبتة ياه مة ويات

تطبتآآق ياست سآآ   يامح سآآبتة المجموعآآةل مثآآل هآآذه   ياتآآي تآآتم بهآآ  طالتقآآةياأتضآآ ً مآآن يإلديالة أن تمآآ الس حكمهآآ  فآآي 

يمآل يألخآالى، على ياخبالة ياس بقة وبعض ياعو وبن ءيً تتم تقتتمه  بإستماليال  ياه مة يألحك م و ياتقدتالي  ويإلفتاليض  

وياتي تتضمن ياحصول على إستشآ الي  مهنتآة وتوقعآ   األحآديث يامسآتقبلتة ياتآي تعتقآد أنهآ  معقواآة فآي مثآل تلآك 

 ياح ا ل 

 مآة اتقآدتال عآدم ياتأكآد عنآد تآ التخ ياتقآ التال هاليض   ياه مة على يامستقبل، وكذاك على يامصآ دال ياتتتالكز تلك يإلف

لموجآآودي  اقآآد تآآؤدي إاآآى تعآآدتال  م دتآآة المبآآ ا  يادفتالتآآة  تمآآل أخطآآ ال ه مآآةاليضآآ   ياتآآي تحتيام اتآآة، تلآآك يإلف

ببن ء إفتاليض ته  و تقدتاليته  على أسآ س  م يامجموعةوهو موضح أدن هل تق كم  لمطلوب   في ياسنة يام اتة يامقبلة،او

حآويل ويإلفتاليضآ   ياح اتآة بآ االغم ممآ  سآبق، قآد تتغتآال يا و يامت حآة عنآد إعآديد ياقآويئم يام اتآة ياموحآدةل ياعويمل

أخآذه  يامجموعةل تلآك ياتغتتآالي  تآتم  اظالول خ الج ستطالة الي  ياسوق أوتسبب تغتبياخ صة ب ألحديث يامستقبلتة 

 في يإلفتاليض   عند حدوثه ل في يألعتب ال
 

اتآي تمآ الس فتهآ  من يانويحي ياه مة ياتي تستخدم فته  يإلديالة مثل هذه ياتقدتالي  ويإلفتاليضآ   يامح سآبتة أو تلآك ي

 -يألحك م م  تلي:
 

 خسائر ا نخفاض في قيمة محفظة القروض والسل   - 1
 

بماليجعآة محآ فظ قالوضآه اتحدتآد خسآ الة يانخفآ ض فآي ياقتمآة بشآكل  قآويئم م اتآةبتآ التخ كآل  يامجموعةقوم ت

حكمه اتحدتد  موعةيامجستخدم تخف ض في ياقتمة تجب تسجتله ل نياتحدتد م  إذي ك ن هن ك خس ئال  ع م محدد و

فآي ياقتمآة تمكآن قت سآه فآي  نخفآ ضيم  إذي ك ن هن ك أتة بت ن   تمكن مالحظته  تشتال إاى ياتنبته احآدث تتبعآه 

ياتدفق   يانقدتة يامستقبلتة ياتقدتالتةل إن هذي ياآداتل تحتآوي علآى بت نآ   تمكآن مالحظتهآ  وتشآتال إاآى أن هنآ ك 

فآي ضآوء ياخبآالة  متم ثلآة، من يامقتالضآتنل تسآتخدم يإلديالة تقآدتالي تغتاليً عكست ً في موقل ياسديد امجموعة 

ياموضآوعي ياسآ بقة  القآالوض مآع يألخآذ فآي يإلعتبآ ال مؤشآالي  مخآ طال يإلئتمآ ن وياآداتل   الةسالخيات التختة 

 اتلك يامخ طال في يامحفظة عند تقدتال تدفق ته  يانقدتة يامستقبلتةل ياقتمة،االنخف ض في 
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 تتمة() - .  أسس اإلعداد2
 

إن يامنهجتة ويإلفتاليض   يامستخدمة اتقدتال كآالً مآن مبآ ا  وتوقتآ  ياتآدفق   يانقدتآة يامسآتقبلتة تآتم ماليجعتهآ  

يافعلتةل تأخذ يافتآاليض فآي ياحسآب ن تالكآز ياخطآال  يامقدالة وبإنتظ م اتقلتل أي فالوق   بتن تقدتالي  ياخس الة 

يابط اة، مؤشالي  أسآع ال ياعقآ الي ، مخآ طال يابلآد وياديء  ويابت ن   يإلقتص دتة وم  تتضمنه ذاك من مستوت  

 يامنفالد امجموع   مختلفة  من يألعم لل
 

 القيمة العادلة قياس   - 2
  

بت التخ كل تقوم يامجموعة بتقتتم يألدوي  يام اتة ، بم  في ذاك يامشتق   وياستثم الي  يامت حة البتع، ب اقتمة ياع داة 

  (ل33إستثن ء م  تم يافص ح عنه  في إتض ح )ق ئمة مالكز م اي موحدة، ب
 

ُتعالل ياقتمة ياع داة بأنه  ياسعال ياذي ستتم إستالمه ابتع أصل أو ياسعال يامدفوع اتحوتل ياتزيم في عملتة يعتت دتة 

 بتن متع ملتن في ياسوق بت التخ ياتقتتمل ُتبنى قت س ياقتمة ياع داة على يفتاليض أن ياعملتة تتم تنفتذه  إم :
 
 في ياسوق يألس سي ياممكن ياوصول إاته، أو 

  في أكثال سوق أفضلتة األصل أو اإلاتزيم ، وذاك في ح اة غت ب ياسوق يألس سي 
 

كذاك فإنه تجب السوق يألس سي أو ياسوق يألكثال أفضلتة أن تكون من ياممكن يادخول اه من قبل يامجموعةل ُتقتم 

فتاليض   تستعمله  يامتع ملون في ياسوق اتسعتال أصل أو ياتزيم وذاك على ياقتمة ياع داة ألصل أو ياتزيم بإستخديم ي

 فالضتة أن يامتع ملتن تسعون ألفضل منفعة يقتص دتةل
 

تأخذ ياقتمة ياع داة ألصل غتال م اي في يإلعتب ال قدالة يامتع مل في ياسوق اتحقتق منفعة إقتص دتة من خالل 

ابتع امتع مل آخال في ياسوق وياذي بدواله ستقوم ب اتوظتل يألمثل ياتوظتل يألمثل ويألعلى األصل أو من خالل ي

 ويألعلى األصلل
 

تستخدم يامجموعة ُطالق تقتتم من سبة، بحسب م هو مالئم، و بت ن   ك فتة مت حة اقت س ياقتمة ياع داة ، وذاك عند 

 تعظتم يستخديم معطت   ممكن مالحظته  وتقلتل يستخديم معطت   ا ُتمكن مالحظته ل
 

تتم تصنتل كل ياموجودي  ويامطلوب  ، وياتي تتم قت سه  ب اقتمة ياع داة أو تم يإلفص ح عنه  في ياقويئم يام اتة 

ياموحدة، ضمن ياتسلسل ياهالمي يامذكوال أدن ه، وذاك ألدنى مستوى معطت   جوهالي اقت س ياقتمة ياع داة بشكل 

 ع مل
   
 :يانشطة انفس يألدية يام اتة أو ألدية م اتة متط بقة وياتي تمكن  يألسع ال يامعلنة في يألسويق المستوى األول

 المنشأة ياوصول ياته  بت التخ ياقت س )بدون تعدتل(ل
 
 :يألسع ال يامعلنة في يألسويق يانشطة الموجودي  أو يامطلوب   يام اتة يامشآ بهة أو طآالق  المستوى الثاني

مبنتآة علآى  و ياقتمآة ياع داآة ساقتآ  جوهالتآة ىيادنآيامسآتوي تقتتم أخالى وياتي تكون فته  جمتع معطتآ   
 لبشكل مب شالأوغتال مب شال معلوم   سوقتة تمكن مالحظته 

 
 :طالق ياتقتآتم ياتآي اتكآون فتهآ  جمتآع يامعطتآ   ياجوهالتآة مبنتآة علآى معلومآ   سآوقتة  المستوى الثالث

 تمكن مالحظته ل
 

ئم يام اتة ياموحدة بشكل متكالال، فإن يامجموعة ُتقالال إذي م  ب انسبة الموجودي  ويامطلوب   يامعتالل به  في ياقوي

ك ن قد حدث تحوتل بتن يامستوت   في ياتسلسل ياهالمي من خالل إع دة تقدتال ياتصنتل )بن ءيً على أدنى مستوى 

 معطت   جوهالي اقت س ياقتمة ياع داة بشكل ع م( في نه تة ت التخ كل تقالتال م ايل
 

ويإلجاليءي  اكالً من قت س ياقتمة ياع داة يامتكالال مثل ياموجودي  يام اتة يامت حة البتع ُتحدد يامجموعة ياست س   

 غتال يامتديواة وغتال يامتكالال مثل ياموجودي  يامقتن ة التوزتع في ياعملت   غتال يامستمالةل
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 )تتمة( - .  أسس اإلعداد2
 

تم موجودي  محددةل كم  تتم تحدتد ياح جة تقوم يامجموعة بتعتتن مقّتمتن خ الجتتن من وق  آلخال ألغاليض تقت

اهؤاء يامقّتمتن ياخ الجتتن على أس س سنويل تتم إختت ال يامقتمّتن ياخ الجتتن بن ءيً على مع تتال يامعالفة ب اسوق، 

 ياسمعة، ياستقالاتة ويااتزيم ب امع تتال يامهنتةل

قتم ياموجودي  ويامطلوب   ويامتطلب إع دة بت التخ إعديد كل قويئم م اتة تقوم يامجموعة بتحلتل ياحالك   على 

تقتتمه  أو إع دة تقدتاله  وفق ً الست س   يامح سبتة المجموعةل وألغاليض هذي ياتحلتل، تقوم يامجموعة ب اتثب  من 

يامعطت   ياالئتستة آلخال تقتتم بويسطة مط بقة يامعلوم   في عملتة يحتس ب ياتقتتم مع ياعقود ويامستندي  يألخالى 

اصلةل كم  ُتق الن يامجموعة ياتغتالي  في ياقتمة ياع داة اكل ياموجودي  ويامطلوب   مع يامص دال ياخ الجتة ذي  ي

 اتحدتد م  إذي ك ن ياتغتتال معقواًل

وألغاليض يإلفص ح عن ياقتمة ياع داة، تقوم يامجموعة بتحدتد أصن ل ياموجودي  ويامطلوب   على أس س  

علقة ب اموجودي  أو يامطلوب   وكذاك ياتسلسل ياهالمي القتمة ياع داة كم  هو طبتعته ، خص ئصه  ويامخ طال يامت

 مذكوال أعالهل
 

 نخفاض قيمة استثمارا  األسهم والسندا  المتاحة للبيعا - 3
  

في قتمة يستثم الي  يألسهم وسندي   نخف ضيأي عند ماليجعة ياخ صة به  بمم السة يألحك م  تقوم يامجموعة

 لبت التخ إعديد كل قويئم م اتة و ذاك عيامت حة البتيادتن 

تشتمل ذاك ياتأكد فتم  إذي ك ن يانخف ض جوهالت ً أو مستماليً في ياقتمة ياع داة ب انسبة اإلستثم ال في ياسندي ، 

ال م االستث ب انسبة   إذي ك ن يانخف ض "مستماليً" أو "جوهالت ً" تتطلب إبديء ياحك ملمإن ياتحدتد فت عن ياتكلفةل

نخف ض جوهالت ً، فإن يانقص في ياقتمة ياع داة تتم تقتتمه مق بل اوألغاليض تقدتال م  إذي ك ن ي سهمفي يأل

ياتكلفة يألس ستة األصل عند ياثب   يألوايل واتقدتال م  إذي ك ن يانخف ض مستماليً، فإن يانقص في ياقتمة 

 ثب   يألوايلإلقل من ياتكلفة يألس ستة عند يياتي ك ن  ياقتمة ياع داة األصل أ ةياع داة تتم تقتتمه مق بل يافتال

بتقتتم، من بتن عويمل أخالى، ياتغتال ياع دي في ينخف ض أسع ال يألسهم  م يامجموعةوتقوفي هذي ياصدد، 

داتل  عند وجود نخف ض في ياقتمة مالئم ً وذاكاك ن ي   إذيمب اتأكد فتم يامجموعة وتقل كذاك، وياسندي 

، وياتغتالي  وياقط ع في يامالكز يام اي الجهة يامستثمال فته ، وأديء ياصن عة تدهوالتال اوجود تش موضوعي

 في ياتقنتة، وياتدفق   يانقدتة يان تجة من يألنشطة ياتشغتلتة وياتموتلتةل

في ياسندي  يامصنفة كإستثم الي  مت حة البتع، و بت التخ يعديد كل قويئم م اتة،  هيستثم اليتتقوم يابنك بماليجعة 

 م كتلك يامطبقة كستخديم أحيتتطلب هذي ياتقدتال  لهن ك ينخف ض في قتمة تلك يإلستثم الي  ك ن إذي اتقدتال م 

 فالدة القالوض وياسلللنقدتالي  يامتعلى يا
 
 تصني  ا ستثمارا  المحتفظ بها لتاريخ ا ستحقاق  - 4

 

ياممكن تحدتده  وذي   بتصنتل ياموجودي  يام اتة غتال يامشتقة ذي  يادفع   ياث بتة أوم يامجموعة وتق

يانتة  ُتقَتميامجموعة ت التخ ياستحق قل والقت م بهذي ياحكم، فإن مقتن ة حتى ياستحق ق ياث ب  ك ستثم الي  

 حتى ت التخ ياستحق قل  ويامقدالة اقتن ء مثل هذه ياستثم الي
 

 و ح ا  ط الئة محددة ث ء، بإستستحق قاستثم الي  حتى ت التخ يابهذة ي ياحتف ظ يامجموعة طتعتستإذي ام 

 ةستحق ق أو يابتع امبل  غتال ه م، تقوم يامجموعة بإع دات التخ يمن قالتب ً ياتي من ضمن تلك ياح ا  يابتع 

ستحق ق كم  في استثم الي  مقتن ة حتى ت التخ ييتصنتل ك مل يابند كإستثم الي  مت حة البتعل ام تكن ادى يابنك 

 ل2015، 2016دتسمبال  31
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 شركا  المستثمر  فيهالتحديد السيطرة على ا  - 5

كم  تقوم يامجموعة ب اتصالل كمدتال  ،)ب( 3ض ح تفي إ يامبتنةتخضع مؤشالي  ياستطالة اتقدتالي  يإلديالة، 

 ق فإنه ع دةً ستثم التةل واتحدتد م  إذي ك ن  يامجموعة مستطالة على تلك ياصن دتاصندوق اعدد من ياصن دتق ي

يامن فع  المجموعة في هذي ياصندوق )بمق النةتقوم يامجموعة ب اتالكتز على تقتتم يامن فع ياقتص دتة  م 

اذاك فقد نتتجة مدتال ياصندوقل وفي إق اة  ( و حقوق يامستثمالتنةديالتة يامتوقعإليامحتملة مع ياالسوم ي

تد حل، وب ات اي ام تقم بتويوحتثمالتن في كل يألسأنه  تقوم بدوال وكتل يام مف ده توصل  يامجموعة انتتجة 

 هذه ياصن دتقل ا ةياقويئم يام ات

 هـ(    مبدأ ا ستمرارية 

 امبدأوفق ً  ه على ياستماليال في أعم ا يامجموعةياالزمة التأكد من قدالة  بإجاليء ياتقدتالي  يامجموعةق م  إديالة 

عم ل المستقبل يامنظوالل يامص دال ياك فتة اإلستماليال في يأل يامجموعةوقد تأكد  يإلديالة أن ادى  ياستماليالتة،

 يامجموعةقد تكون اه  تأثتاليً ه م ً على قدالة ود ح ا  عدم تأكد م دتة جذاك، ا علم ادى يإلديالة بوض فة إاى ب إل

على أس س مبدأ دة ، وب ات اي فقد تم إعديد ياقويئم يام اتة ياموحماليالتةدأ يألستبوفق ً ام  على ياستماليال في أعم اه

 ليإلستماليالتة

 قا فو الن و(    المخصصا  المكونة لمقابلة ا لتزاما 

ل تقوم يإلديالة في هذي ياخصوص بتطبتق  ضدهتة، مط اب   مق مه د تعتيا أعم اه خالل دوالة  يامجموعة،ستلم ت

احكم عن  وقت  دقتق الوصولا تمكن تحدتد تامخصص  ل اب    يامط تلك إحتت ج حتم اتةإ امويجهةبعض يألحك م 

 لىدوثه  في يانه تة عياتك اتل و توقت  ح دقتص دتةل تعتمإعن من فع ه  دبهذه يامط اب   أو عن يامب ا  ياممكن تك

 جاليءي  يامتبعة بحسب ياق نونليإل
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ه ياقويئم يام اتة ياموحدةل و بإستثن ء ياتغتال في ياست س   أهم ياست س   يامح سبتة يامتبعة في إعديد هذبفتم  تلي بت ن ً 

يامح سبتة، يان تجة من يامع تتال ياجدتدة و/أو ياتعدتال  ياجدتدة على مع تتال ياتق التال يام اتة يادواتة وياالش دي  من اجنة تفستال 

  يامح سبتة يامتبعة في إعديد هذه ياقويئم يام اتة )أ( أدن ه، فإن ياست س 3مع تتال ياتق التال يام اتة يادواتة، يامذكوالة في ياتض ح 

 ل2015دتسمبال  31ياموحدة تتم شى مع تلك يامتبعة في إعديد ياقويئم يام اتة ياموحدة السنة يامنتهتة في 

 التغير في السياسا  المحاسبية ( أ

 31موحدة السنة يامنتهتة في يامتبعة في إعديد ياقويئم يام اتة يا ياست س   ياست س   يامح سبتة يامتبعة معتتم شى 
م عدي  2015دتسمبال  31يامنتهتة في  ياسنوتةياموحدة  كم  هي موضحة في تلك ياقويئم يام اتة 2015دتسمبال 

تطبتق يامع تتال ياجدتدة وياتعدتال  على يامع تتال ياح اتة كم  هو مذكوال أدن ه، وياتي ا توجد اه  تأثتال م اي 
 سنة يو السنوي  ياس بقة المجموعة:جوهالي على ياقويئم يام اتة ال

 
 و م  بعده (: 2016تن تال  1 يامع تتال ياجدتدة )وياتي تسالي ت التخ تطبتقه  الفتالي  ياتي تبدأ من

"ياحس ب   يامؤجلة األغاليض ياالق بتة"، وياذي توضح ياست س   ياخ صة 
 ب احس ب   يامؤجلة  ألغاليض الق بتة عند ياتطبتق يألواى امع تتال ياتق التال

 يام اتة يادواتة

   معت ال ياتق التال يام اتة
 14يادواي القم 

 
 و م  بعده (: 2016تن تال  1قه  الفتالي  ياتي تبدأ من ت)وياتي تسالي ت التخ تطب ةح اتيايامع تتال على  ياجدتدة ياتعدتال 

 
"ياتالتتب   يامشتالكة"، و ياذي تتطلب من يامؤسسة ياتي تمتلك حصص ً في 

كون أنشطة تلك ياعملت   تنطوي على أعم ل، و امدى عملت   مشتالكة بحتث ت
تلك ياحصة، اتطبتق ك فة يامب دي ياويالدة في معت ال ياتق التال  يام اتة يادواتة القم 

( "أندم ج ياعم ل" و بقتة مع تتال ياتق التال يام اتة يادواتة، بحتث اتتع الض 3)
 (ل11تلك يامب دي مع معت ال ياتق التال يام اتة يادواتة القم )

   ياتعدتال  على معت ال
ياتق التال يام اتة يادواي القم 

(11) 
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"ياممتلك  ، يآلا  و يامعدي " و "ياموجودي  غتال ياملموسة" ويالذي  توفالين 
 توضتح حول ياطالق يامقبواة األستهالك ويألطف ءل

   ياتعدتال  على معت ال
 القميامح سبة يادواي 

( و معت ال يامح سبة 16)
 (38يادواي القم )

 
"ياقويئم يام اتة يامنفصلة" وياذي تسمح المؤسسة أن تستخدم طالتقة ياملكتة كم  

( المح سبة عن يألستثم الي  في 28هو موضح في مع تال يامح سبة يادواي القم )
 ياشالك   يات بعة، يامش التع يامشتالكة وياشالك   يازمتلة في قويئم تلك يامؤسسة

 يامنفصلةل

   ياتعدتال  على معت ال
القم يامح سبة يادواي 

(27 ) 

 
"ياقويئم يام اتة ياموحدة"، "يافص ح عن يامص اح في يامؤسس   ياخالى"و" 
يألستثم الي  في ياشالك   يازمتلة"، و توضح هذة ياتعدتال  ياخ صة بهذة 

بتق على يامع تتال يألستثن ءي  من عالض ياقويئم يام اتة ياموحدة، أثال ياتط
ياشالكة يام اكة، ظالول و متى تمكن امؤسسة يستثم التة أن تقتس قتمة شالك ته  
يات بعة ب اقتمة ياع داة، و كذياك بتع أو يامش الكة في ياموجودي  بتن ياشالكة 

 يامستثمالة وياشالكة يات بعه أو يامشالوع يامشتالكل

   ياتعدتال  على معت ال
يادواي القم  ياتق التال يام اتة

ال ياتق التال معت  (،10)
( 12)يام اتة يادواي القم 

و معت ال يامح سبة يادواي 
 (28القم )

 
"عالض ياقويئم يام اتة"، وياذي تؤسس إلتض ح ياقويئم يام اتة، يامالونة في 
عالض إتض ح   حول ياقويئم يام اتة و عالض ياحصة في بنود يادخل ياش مل 

 ياخالى الشالك   يازمتلة ويامش التع يامشتالكةل

  معت العلى   ياتعدتال 
 (1يامح سبة يادواي القم )

 

 و م  بعده (: 2016تن تال  1على يامع تتال ياح اتة )وياذي تسالي ت التخ تطبتقه  الفتالي  ياتي تبدأ من  ياجدتدة ياتحستن  
 

"ياموجودي  غتال يامتديواة يامحتفظ به  ألغاليض يابتع وياعملت   غتال 
أستبع د اطالتقة أخالى ا تتم  يامستمالة"، وياذي توضح أن ياتغتتال من طالتقة

 يعتب اله خطة جدتدة االستبع د، واكن تعتبال يستماليال الخطة ياواىل 

   ياتحستن   على معت ال
ياتق التال يام اتة يادواي 

 (5القم )
 

"يادوي  يام اتة: ياتض ح  "، وياذي توضح أن عقود ياخدمة وياتي تتضمن 
 ل م ايلالسوم ً تمكن ين تحتوي على تديخل مستمال في أص

 

   ياتحستن   على معت ال
ياتق التال يام اتة يادواي 

 (7القم )
 

"من قع ياموظفتن"، و ياذي توضح أن عملة سندي  ياشالك   ذي  ياجودة 
يامالتفعة تتم تقوتمه  على أس س عملة يااتزيم يامقومه، واتس على أس س عملة 

 موقع يااتزيمل

   ياتحستن   على معت ال
يامح سبة يادواي القم 

(19) 
 

 جوهالي على ياقويئم يام اتةتأثتال أي  ياح اتةعلى يامع تتال  أو ياتحستن   ام تكن اتطبتق يامع تتال أو ياتعدتال 

 ياسنوي على  وقع أن تكون اه  تأثتال جوهاليتتالسنوي  ياس بقة وكذاك ا يو المجموعة السنة ياح اتة  ياموحدة

 ليامستقبلتة

 أسس توحيد القوائم الماليةب(  

 يات بعةتتم إعديد ياقويئم يام اتة الشالك   ياقويئم يام اتة البنك وشالك ته يات بعةل  على ياموحدةياقويئم يام اتة  هذه شتملت 
كم  هو موضح  ،ثلة مع ياست س   يامح سبتة البنك متمست س   مح سبتة عن نفس ياسنة يام اتة البنك وذاك بإستخديم 

است س   يامح سبتة الشالك   يات بعة، عندياح جة، اتتم شى مع تلك ياست س   ل كم  تتم تعدتل ي(1إتض ح القم )في 
 يامتبعة من قبل يامجموعةل
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على  ةياشالك   يات بعة هي شالك   مستثمال فته  ومستطال علته  من قبل يامجموعةل تعتبال يامجموعة مستطال 
و متمكنة من ياحقوق في تلك ياشالكة و كذاك متمكنة أه  عندم  تكون يامجموعة متعالضة الحقوق شالك   مستثمال فت
من تلك ياشالكة و أتض ً ادته  ياقدالة على ياتأثتال في هذه ياعويئد من خالل سلطته   ياتي تم السه   ةمن ياعويئد يامختلف

ة يات بعة في ياقويئم يام اتة ياموحدة منذ ت التخ بدء ياقويئم يام اتة الشالك إداليجياشالكة يامستثمالفته ل تتم  هعلى هذ
 لبويسطة يامجموعة ياستطالة هياستطالة حتى ت التخ توقل هذ

 

تلك ياتي تم تصمتم أنشطته  بحتث ا تديال بنظ م حقوق ياتصوت ل واغالض تقدتال  بأنه  ظ م خ صة بنيامنشأُتعالل  
عدة عويمل مثل تأخذ ب اعتب ال  ن يامجموعةإال فته ، فم  إذي ك ن المجموعة ياسلطة على تلك يامؤسسة يامستثم

ياغالض من وتصمتم ياشالكة يامستثمال فته ، يامقدالة ياعملتة اتوجته يألنشطة يامتعلقة ب اشالكة يامستثمال فته ، طبتعة 
وحتد ختالل في ياعويئد من هذه ياشالكة يامستثمال فته ل تتم ت، وحجم ياتعالض اإل ياعالقة مع ياشالكة يامستثمال فته

بنظ م خ ص منذ ت التخ حصول يامجموعة على ياستطالة وحتى ت التخ توقل يامجموعة  يامنشأةياقويئم يام اتة اتلك 
 عن ياستطالةل

 
إاى  شالؤتحويل ألتقوم يامجموعة بإع دة تقتتم م  إذي ك ن  تستطال على شالكة مستثمال فته  إذي م  ك ن  ياحق ئق وي

 ستطالةلان   يكثال من مكويو ي تغتالي  في ويحد وجود
 

تتم إعديد ياقويئم يام اتة ياموحدة بإستخديم ست س   مح سبتة وطالق تسعتال متم ثلة وذاك العملت   يامتش بهة 
 ويألحديث يألخالى ياج التة في نفس ياظالولل

اتة يستثم التة نت بًة عن مستثمالتنل وا تتضمن ياقويئم يام  منش  حتفظ به  في مُ تقوم يامجموعة بإديالة موجودي   

 ل  يامنشإا إذي ك ن  يامجموعة تستطال على تلك    يامنشياموحدة يامالفقة ياقويئم يام اتة اتلك 

ضمن يامجموعة عند توحتد  يامتديخلةوأي دخل أو مص التل ن تجة من يامع مال   يامتديخلةتتم يستبع د يألالصدة  

 ياقويئم يام اتةل
 

 ج(    ا ستثمارا  في الشركا  الزميلة
 

ب اتكلفة ومن ثم تحسب وفق ً اطالتقة حقوق ياملكتةل تعالل ياشالك     ً ياستثم الي  في ياشالك   يازمتلة مبدئتتسجل 

ستطالة(على  ياموال يام اتة و ياتشغتلتة ال احد يصتأثتاليً ه م ً )واكن ات يابنك فتهـ  ادىيازمتلة بأنه  يامنش   ياتي 

  لو أن اتكون تلك ياشالكة ت بعة أو مشالوع مشتالك

 

إقتن ء  بعدم   تغتالي ياستثم الي  في ياشالك   يازمتلة  في ق ئمة يامالكز يام اي ياموحدة ب اتكلفة، زيئديً  تقتد

ل ستثم ال على حدهياكل  خف ض في قتمةينياشالكة يازمتلة، و ن قص ً أي  موجودي في ص في  ه احصت يامجموعة

في ص في موجودي  ياشالكة  يامجموعةفي حصة  في دخل ياشالك   يازمتلة ياتغتالي  مجموعةتتضمن حصة يا

كم  تتم  لستحويذ ضمن ق ئمة يادخل ياموحدةيإل بعد  مو خس ئال ياشالك   يازمتلة ا بأالب حتتم ياعتاليل  يازمتلةل

ت   طيألستحويذ ضمن ياحتت  بعد  مبنود يادخل ياش مل يإلخالى ا من ياحالك   على يامجموعة حصةبيإلعتاليل 

تتم تسوتة يامب ا  يامتاليكمة عن حالك   م  بعد يألستحويذ مق بل ياقتمة يادفتالتة  ليامس همتنيألخالى في حقوق 

يألستثم ال في ياشالكة  عن قتمة زتدت أو زمتلةمن ياخس ئال في ياشالكة يايامجموعة  ةحص ىوم  تتس عند األستثم الل 

 اخس ئال إض فتة، يب اعتاليل بأي  ومقتا يامجموعةياتحصتل، فإن  ؤكدةيازمتلة بم  في ذاك أي ذمم مدتنة غتال م

ياخ صة ب اشالكة  ةتتم تضمتن ياشهال ل دفع   ب انت بة عن ياشالكة يازمتلةلمتب علته  تحقق ياتزيم   يو عتالإذي 

 اإلطف ء أو إلختب ال إنخف ض ياقتمةل تخضعيازمتلة ضمن ياقتمة يادفتالتة اإلستثم ال وا 
 

عتاليل إلب  يامجموعةقوم تيازمتلةل    من نت ئج عملت   ياشالك عةيامجموتعكس ق ئمة يادخل ياموحدة حصة 

 ،طبق هذي ياتغتتال(نيازمتلة )وذاك عندم  ت   ياملكتة الشالكحقوق  في من أي تغتتال مب شال حصته عن  إلفص حوي

د حملت   بتتم إستبع د ياالب ح غتال يامحققة عن ع لياموحدة ياملكتةفص ح عن هذي ياتغتتال ضمن ق ئمة حقوق إلاتتم ي

من يألستثم ال في ياشالكة يازمتلةل وتتم إستبع د ياخس ئال غتال يامحققة أتض ً إا يذي ك ن   يامجموعةأقصى حصة 

 ل محوليا ألصلبداتل على يانخف ض في ي ؤتدةياعملتة م
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 هل دخل ياشالكة يازمتلة يامش ال إاتثتتم ليادخل ياموحدةق ئمة  فيمن دخل شالكة زمتلة  يامجموعةة حصتتم إظه ال 

وب ات اي يادخل بعد يازك ة وياضالتبة و حقوق ياحصة غتال يامستطالة  ص في يادخل ياع ئد امالك ياشالكة يازمتلةبأنه 

  إعديد ياقويئم تتم إعديد ياقويئم يام اتة الشالكة يازمتلة انفس يافتالة ياتي تتم به في ياشالك   يات بعة الشالكة يازمتلةل

ياست س   يامح سبتة الشالكة يازمتلة مع  اتتويفق ،عند ياضالوالة ،وتتم عمل ياتسوت   ياالزمة يام اتة المجموعةل

 لياست س   يامح سبتة المجموعة
 

نخف ض في بخس ئال ي عتاليلإلدتد م  إذي ك ن من ياضالوالي يحبت يامجموعةقوم تبعد تطبتق طالتقة حقوق ياملكتة، 

 قويئم م اتةبت التخ كل يامجموعة قوم تيازمتلة، وذاك بعد تطبتق طالتقة ياملكتةل كذاك،  ةفي ياشالك ه ثم الستي قتمة

نخف ض في ياقتمةل في اتعالض  قدستثم ال في ياشالكة يازمتلة اعلى أن ي وضوعيم  إذي ك ن هن ك داتل م دتدحبت

ستثم ال في ياشالكة امن ي االستالديدياق بل بل  بتن يام كفالقنخف ض ابحس ب مبل  ييامجموعة قوم تياح اة،  ههذ

 عتاليل بهذي يامبل  ضمن بند ياحصة في دخل شالكة زمتلةلإليازمتلة و بتن ياقتمة يادفتالتة، حتن تقوم ب 
 

 تاريخ السدادمحاسبة   د(              

أي يات التخ ياذي تتم  ،بت التخ ياسديدعتت دتة بشاليء وبتع ياموجودي  يام اتة ك فة ياعملت   يا وإاغ ء إثب   تتم إثب   

حتنم  تنطبق ت التخ ياسديد، تقوم يابنك بمع اجة أي تغتال في ياقتمة ياع داة بتن  ليآلخالفته تسلتم ياموجودي  الطالل 

عتت دتة يامتعلقة ياعملت   يا إن ت التخ ياسديد و ت التخ ياتديول بنفس ياطالتقة ياتي تتم فته  مع اجة يألصل يامشتالىل

زمنتة ياتي يافتالة ياياعملت   ياتي تتطلب أن تتم تسلتم تلك ياموجودي  خالل  تلك يء وبتع ياموجودي  يام اتة هيبشال

 تنص علته  يألنظمة أو تلك يامتع الل علته  في ياســوقل
 

 و محاسبة التحوط من المخاطر   المالية المشتقةااألدو  هـ(   
 

، ياعقود يامستقبلتة ألسع ال ياعموا ، ي تشتمل على عقود ياصالل يألجنبييألدوي  يام اتة يامشتقة ويات إثب  تتم 

)يامكتتبة  و ياعموا  ياعمال  أسع ال ياعموا ، وخت الي ياعمال  و ومق تض   أسع ال إتف قت   يألسع ال يآلجلة،

في ق ئمة  ةب اقتمة ياع داو تتم إع دة ياقت س احق ً    عقد يامشتقم اليإبب اقتمة ياع داة بت التخ  إبتديءً ويامشتالية( 

ك فة يامشتق   بقتمته   تقّتديامالكز يام اي ياموحدة مع تك اتل ياعملت   يامعتالل به  في ق ئمة يادخل  ياموحدةل 

يامطلوب   عندم  تكون ياقتمة  تقتد ضمن ، وموجبة اه  ياموجودي  وذاك عندم  تكون ياقتمة ياع داةضمن ياع داة 

خصم و نم ذج  أو مص دال أسع ال د ياقتمة ياع داة ب االجوع إاى يألسع ال يامتديواة ب اسوقتحد لس ابةاه  ياع داة 

 هو مالئمل حسب م ، الياتسعت و نم ذجياتدفق   يانقدتة 

 إن مع اجة ياتغتال في ياقتمة ياع داة المشتق   تعتمد على تصنتل تلك يامشتق   بحسب يافئ   يات اتة:

 المتاجرةالمشتقا  المقتناة ألغراض   -1 

تدالج ياتغتالي  في ياقتمة ياع داة األدوي  يامشتقة يامقتن ة ألغاليض يامت جالة مب شالة في ق ئمة يادخل 

تشتمل يامشتق   يامقتن ة ألغاليض يامت جالة على تلك يامشتق     ياموحدة وتعالض ضمن دخل يامت جالةل

 ياتي ا تخضع امح سبة ياتحوط من يامخ طالل

 المشتقا  المدمجة  -2

ع مل يامشتق   يامدمجة في أدوي  م اتة أخالى كمشتق   منفصلة وتسجل بقتمته  ياع داة و ذاك إذي م ك ن  ت

غتال ُمقتنى ألغاليض  ياالئتسي، و إذي م ك ن ياعقد ياالئتسيغتال مالتبطة ب اعقد  ةمتزيته  ومخ طاله  يإلقتص دت

 ياالئتسيمشتق   يامدمجة يامنفصلة عن ياعقد يادخلل تسجل يا ق ئمةيامت جالة أو غتال ُمدالج ب اقتمة ياع داة في 

 بص في قتمته  ياع داة ياتقدتالتة مع يإلعتاليل ب اتغتالي  في ياقتمة ياع داة في ق ئمة يادخل ياموحدةل 
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 محاسبة التحوط من المخاطر  -3

امؤهلآآة ي القآآ  ياع مآآن يامخآآ طال وذاآآك فآآيكآآأدوي  تحآآوط  محآآددةتقآآوم يامجموعآآة بتخصآآتص مشآآتق   

ملآآآة يألجنبتآآآة و مخآآآ طال ، ياعياعمآآآوا  ألسآآآع الياتعآآآالض  مخآآآ طال وذاآآآك إلديالة لالتحآآآوط مآآآن يامخآآآ طال

يامالتفعآآآآة   إحتم اتآآآآة ياحآآآآدوثيإلئتمآآآآ ن، و تتضآآآآمن ذاآآآآك ياتعالضآآآآ   يان تجآآآآة مآآآآن عملتآآآآ   ياتوقآآآآع ذي  

، تقآآآوم يابنآآآك بتطبتآآآق مح سآآآبة ياتحآآآوط هبعتنآآآغآآآاليض إديالة خطآآآال ألو بلآآآة الآآآنقض ويااتزيمآآآ    غتآآآال ياق

 من يامخ طال العملت   ياتي تتوفال به  مع تتال محددةل
 

 ألغاليض مح سبة ياتحوط من يامخ طال، فقد تم تصنتل تلك ياتحوط   إاى فئتتن: 
 

ياتآآآي تغطآآآي مخآآآ طال ياتغتآآآالي  فآآآي ياقتمآآآة ياع داآآآة اموجآآآودي  وتحآآآوط مآآآن  مخآآآ طال ياقتمآآآة ياع داآآآة  ( أ)

اتحآآآآوط )أو ياموجآآآآودي  أو يامطلوبآآآآ   فآآآآي ح اآآآآة محفظآآآآة ياتحآآآآوط(، أو يالتب طآآآآ   أو مطلوبآآآآ   ي

مؤكآآآآدة غتآآآآال مسآآآآجلة أو جآآآآزء محآآآآدد مآآآآن تلآآآآك ياموجآآآآودي  أو يامطلوبآآآآ   أو إالتب طآآآآ   مؤكآآآآدة 

 مالتبطة بمخ طال محددة وياتي تؤثال على ص في يامك سب أو ياخس ئال يامعلنةل
 

غطآآآي ياتغتآآآالي  فآآآي ياتآآآدفق   يانقدتآآآة سآآآويء ك نآآآ  )ب(  تحآآآوط مآآآن مخآآآ طال ياتآآآدفق   يانقدتآآآة وياتآآآي ت

متعلقآآآة بمخآآآ طال محآآآددة مالتبطآآآة بآآآ اموجودي  أو يامطلوبآآآ   يامتحآآآوط اهآآآ  أو ياعملتآآآ   يامتوقآآآع 

 حدوثه  بنسبة ع اتة وياتي تؤثال على ص في يامك سب أو ياخس ئال يامعلنةل
 

أن تكون ياتحوط من يامخ طال ذو  عفتجب ياتوقواكي تكون يامشتق   مؤهلة امح سبة ياتحوط من يامخ طال، 

فع اتة ع اتة خالل فتالة ياتحوط، بحتث تتم تسوتة ياتغتالي  في ياقتمة ياع داة أو ياتدفق   يانقدتة ياخ صة بأدية 

خ طال بشكل فّع ل مع ياتغتالي  ياتي طالأ  على يابند ياذي تم ياتحوط من مخ طاله، وتجب أن مياتحوط من يا

القت س بشكل موثوق بهل عند بديتة ياتحوط من يامخ طال، تجب توثتق إستاليتتجتة تكون هذه ياتغتالي  ق بلة 

طبتعة يامخ طال ووأهديل إديالة يامخ طال بم  في ذاك تحدتد أدية ياتحوط من يامخ طال ويابند يامتعلق ب اتحوط 

تق، تتوجب احق ً اهذي ياتوث لتقتتم مدى فع اتة ياتحوط من يامخ طال يامجموعة في يامتحوط منه  وطالتقة

 لمستمال تتم تقتتمه و أن تتم تحدتد فع اتة ذاك ياتحوط من يامخ طال على أس س أنالتحوط من يامخ طال 
 

تحوط  عملتةون كل كتتوقع أن تو كل قويئم م اتةبت التخ  / أو بت التخ كل تقتتم افع اتة ياتحوط من يامخ طال 

 بأثالالجعي(  اتةعيافتالتبط مفهوم  اة )عفه  ك ن  يافع اتة  على أس س مستقبلي و تثب  أن عةمن يامخ طال مالتف

 اتة ياتحوط عفالفتالة يامحددة وذاك حتى تكون ياعالقة مؤهلة امح سبة ياتحوط من يامخ طالل تتم مب شالة تقتتم 

ياتحوط في تعوتض ياتغتال في ياتغتتالي  في ياقتمة ياع داة أو ياتدفق   يانقدتة  أديةاتة  فعة نالسمت ً بمق ال

امخ طال ياتحوط و ذاك في يابند موضوع  ياتحوط، وذاك عند ت التخ بدء ياتحوط من يامخ طال و عند  ياع ئدة

ون كمالتفعة عندم  ت  اتةعف ذوتعتبال ياتحوط من يامخ طال  لة كل البع م اي على يس س مستمالتت التخ نه 

فتالة يامحددة التحوط قد تم ياتغتالي  في ياقتمة ياع داة أو ياتدفق   يانقدتة يامنسوبة امخ طال ياتحوط خالل يا

بل  هذي تتكون من يامتوقع ين  نأ% و 125%حتى 80تعوتض  بإستخديم أديالة ياتحوط خالل مدى من 

، فإنه تتم ياعتاليل به جوهالت ً إذي م ك ن ياجزء غتال يافَع ل من ياتحوط تالي  يامستقبلتةل وتض في  يافعيات

ط اتي تكون فته  يابند موضوع ياتحوفي ياح ا  يل دخل يامت جالة ص فيفي ق ئمة يادخل ياموحدة ضمن 

و تمثل  عةحدوث مالتف إحتم اتةتقتتم م  إذي ك ن  ياعملتة ذي  ب يامجموعة حتنه قوم تعب الة عن عملتة توقع، 

 اتذبذب   في ياتدفق   يانقدتة تؤثال في يانه تة على ق ئمة يادخل ياموحدةل يامجموعة  تعالض
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 ياتحوط من مخ طال ياقتمة ياع داة –أ  – 3
 

كأدية تحوط من مخ طال ياتغتال في ياقتمة ياع داة ألصآل أو مطلآوب أو  م اي مؤثالعندم  تتم تخصتص مشتق 

مؤكدة معتالل به وذو تأثتال محتمل على ق ئمة يادخل ياموحدة فآإن أي البآح أوخسآ الة مآن إعآ دة تقتآتم  ياتزيم

ياتحوط من تلك يامخ طال ب اقتمة ياع داة تتم يإلعتاليل به مب شالة في ق ئمة يادخل ياموحدة ب إلضآ فة إاآى  أدية

فآآي دخآآل ياعمآآوا   ياتغتآآال فآآي ياقتمآآة ياع داآآة ألدية ياتحآآوط مآآن يامخآآ طال ياع ئآآدة المخآآ طال يامتحآآوط منهآآ 

 لياخ صة
 

أة، وفآآي ياحآآ ا  ياتآآي توقآآل فتهآآ  ياتحآآوط مآآن ب انسآآبة ابنآآود ياتحآآوط مآآن يامخآآ طال ويامقتمآآة ب اتكلفآآة يامطفآآ

بة ياتحآوط مآن  سآمخ طال ياقتمة ياع داآة اآألدوي  يام اتآة يامالتبطآة بعمآوا  خ صآة عآن ياوفآ ء بشآالوط مح

طفآآ ء يافآآالق بآآتن ياقتمآآة يادفتالتآآة ألدية ياتحآآوط عنآآد يإلنتهآآ ء إيامخآآ طال، أو بتعهآآ  أو تنفتآآذه  أو إنته ئهآآ ، تآآتم 

عآن  قآلياتومديال يافتالة يامتبقتة التحوط بإستخديم طالتقآة معآدل ياعمواآة يافعلآيل وعنآد  وياقتمة يإلسمتة على

 نه تتم إثب   تسوتة ياقتمة ياع داة غتال يامطفأة مب شالة في ق ئمة يادخل ياموحدةلإأدية ياتحوط، ف يثب  
 

 ياتحوط من مخ طال ياتدفق   يانقدتة –ب  – 3
 

ية تحوط من مخآ طال ياتقلبآ   فآي ياتآدفق   يانقدتآة ياع ئآدة اخطآال كأد مؤهل عند م  تتم تخصتص مشتق م اي

أو عملتة متوقعة محتملة أو ذي  تأثتال محتمل على ق ئمآة ياآدخل ياموحآدة، فآإن  ياتزيممحدد مالتبط بأصل أو 

عتبآ اله ياجآزء يافّعآ ل، إذي وجآد، تآتم إياجزء ياخ ص بآ االبح أو ياخسآ الة مآن أدية ياتحآوط وياآذي تآم تحدتآده ب

عتآاليل الجزء غتال يافّع ل، إذي وجآد، فإنآه تآتم يإل نسبةياش مل يألخالى أم  ب ا يادخل ضمن بنود عتاليل بهيإل

التحوط من مخ طال ياتدفق   يانقدتة ياتي تؤثال على عملتآ   مسآتقبلتة،  ب انسبةو به في ق ئمة يادخل ياموحدةل 

تآتم تحوتلهآ  اق ئمآة ياآدخل ياموحآدة وذاآك حتت طتآ   يألخآالى فإن يألالب ح أو ياخس ئال يامعتالل به  ضمن يإل

اآو توقآع يابنآك أن كآل  ،ب االغم مآن ذاآك انفس يافتالة ياتي أثال  فته  عملتة ياتحوط في ق ئمة يادخل ياموحدةل

عآدة أو جزء من  ياخس ئال يامعتالل به  في بنآود ياآدخل ياشآ مل يألخآالى اآن تآتم إسآتالج عه  خآالل فتآالة أو 

نتل المبل  كمآ  اآو اآم تآتم صوتة إع دة تسفي ق ئمة يادخل ياموحدة  كت تصنتفه   دةنه تتم إعإفتالي  مستقبلتة ف

 عتاليل بهليإل
                            

غتال م اي، فإنه وفي ذي  ياوق  ياذي تآم ياتزيم عندم  تؤدي عملتة تحوط إاى يإلعتاليل بأصل غتال م اي أو 

، وياتآي يااتآزيم يألالب ح أوياخس ئال يامالتبطة بهذي يألصآل أو  ، تتم إض فةيااتزيم يإلعتاليل بهذي يألصل أو 

عتاليل مسبق ً به  مب شالة في بنود يادخل ياش مل يألخآالى، إاآى ياقتآ س يألواآي اتكلفآة يإلقتنآ ء أو ياقتمآة تم يإل

 ل يااتزيميادفتالتة اهذي يألصل أو 
 

ت ن أدية ياتحآوط أو عنآدم  تآتم بتعهآ  أو عنآدم  نته ء سآالإتب ع مح سبة ياتحوط من يامخ طال عند إوتتم ياتوقل عن 

تصبح تلك يألدية مؤهلة امح سبة ياتحوط من يامخآ طال  ألأو عندم  تتم مم السة ياحق تج هه  أو عندم   ؤه  هتتم إن

الفتآالة ياتآي كآ ن ياتحآوط مآن  التبآ طإليبحآل يامجموعآة قآوم تأو عندم  تتم ياتوقع بأن ياعملتة اآن تحآدث أو عنآدم  

ياآالبح أو ياخسآ الة يامتاليكمآة يان تجآة عآن أدية ياتحآوط مآن مخآ طال تحوتآل تآتم  فآي تلآك ياح اآة،ل وال فًع اً يامخ ط

إاآى ق ئمآة ياآدخل ياموحآدة  يامسآ همتنفآي حقآوق  ياتدفق   يانقدتة ياتي تم إثب ته  فآي بنآود ياآدخل ياشآ مل يألخآالى

، تآتم تحوتآل اتآي تآؤثال علآى ق ئمآة ياآدخل ياموحآدةحدوث يامع ملآة ويتحدث ياعملتةل وفي ح اة ياتوقع بعدم  عندم 

إاآى ق ئمآة ياآدخل  فواليً  س بق ً ضمن بنود يادخل ياش مل يألخالى ةأو ياخس الة يامتاليكمة يامثبت يامثب  ص في ياالبح

 ياموحدةل
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 العمال  األجنبية     و(  
 

ال ياتحوتآل ياسآ ئدة بتآ التخ إجآاليء يامعآ مال ل  ب اعمال  يألجنبتة إاى ياآلاير ياسآعودي بأسآع حول يامع مال  ياتي تتمتُ 

كم  تحول أالصدة ياموجودي  ويامطلوبآ   يانقدتآة يامسآجلة بآ اعمال  يألجنبتآة فآي نه تآة ياسآنة إاآى ياآلاير ياسآعودي 

 بأسع ال ياتحوتل ياس ئدة بت التخ ق ئمة يامالكز يام اي ياموحدةل
 

بح أو خس الة ياعمال  يألجنبتة البنود يانقدتة من يافالق بآتن ياتكلفآة يامطفآأه ب اعملآة ياوظتفتآة فآي بديتآة ياسآنة تتأال ال

معداً بسعال ياعمواة يافعلي و يادفع   خالل ياسنة وبتن ياتكلفة يامطفأة ب اعملة يألجنبتة محواة بسعال ياصالل كم  في 

تجة من يألنشطة غتال ياتج التة في يادخل من يألنشطة غتال ياتشغتلتة بق ئمآة نه تة ياسنةل تتم تسجتل ك فة يافالوق   يان 

يادخل ياموحدة بإستثن ء فالوق   يإلقتاليض ب اعملة يألجنبتة وياتي تمنح عملتة تحوط مآن مخآ طال فع اآة مق بآل صآ في 

جآودي  ويامطلوبآ   ياستثم ال في أسهم أجنبتةل تتم إثبآ   مك سآب أو خسآ ئال تحوتآل ياعمآال  ياخ صآة بأالصآدة يامو

، بإسآآآتثن ء يافالوقآآآ   يان تجآآآة عآآآن تحوتآآآل أالصآآآدة ياموحآآآدةيانقدتآآآة يامسآآآجلة بآآآ اعمال  يألجنبتآآآة فآآآي ق ئمآآآة ياآآآدخل 

أو عنآدم  تؤجآل تلآك يافالوقآ   ضآمن بنآود ياآدخل ياشآ مل ياخآالى  و/ ياستثم الي  في أدوي  ياملكتآة يامت حآة البتآع

تحوط مؤهل من مخ طال ص في يألستثم الي  امآدى كآون ياتحآوط فَعآ اًل  كتحوط مؤهل من مخ طال ياتدفق   يانقدتة و

تدالج مك سب أو خس ئال وفالوقآ   أسآع ال ياصآالل ياخ صآة بآ ابنود غتآال يانقدتآة يامسآجلة ب اقتمآة ياع داآة كجآزء مآن 

ام اتآة فآي ح اآة تسوتة ياقتمة ياع داة ضآمن يسآتثم الي  ياواليق يام اتآة يامت حآة البتآع، إا إذي ك نآ  تلآك يابنآود غتآال ي

 تحوط إستاليتتجي من يامخ طالل
 

بإسآتخديم  –وياتآي تآتم قت سآه  وفقآ ً امحآددي  ياتكلفآة يات التختآة  –تتم تالجمآة يابنآود غتآال يانقدتآة فآي ياعملآة يألجنبتآة 

وفقآ ً  وياتآي تآتم قت سآه  –أسع ال تحوتل كم  في تويالتخ إنش ء ياتعآ مال ل أمآ  يابنآود غتآال يانقدتآة فآي ياعملآة يألجنبتآة 

 القتمة ياع داة، فإنه تتم تالجمته  بإستخديم أسع ال تحوتل وذاك في يات التخ ياذي ُحدد  فتة ياقتمة ياع داةل 
 

 األدوا  الماليةمقاصة    (  ز
 

عنآد وجآود حآق  ياموحآدة في ق ئمآة يامالكآز يامآ اي يامبل  ب اص فيتتم مق صة ياموجودي  ويامطلوب   يام اتة وتدالج 

تسآوتة ياموجآودي  مآع يامطلوبآ   علآى أسآ س ياصآ في، أو بتآع ياموجآودي   يامجموعآة نآويت عنآدم نظ مي ملزم و 

 وتسدتد يامطلوب   في آن ويحدل
 

حسب م هو ويالد في معتآ ال مح سآبة أو بيادخل ياموحدة إا إذي ك ن ذاك  ق ئمة في  يامص التل و ا تتم مق صة يادخل

 است س   يامح سبتة المجموعةلتفستال مح سبي، وكم  والد بهذي ياخصوص في ي
 

 المصاري   / إثبا  اإليرادا (   ح
 

شآكل متوقآع ياحآدوث و بالمجموعآة  سآتتدفقتآاليد إلي تجعآل يامنآ فع ياقتصآ دتة اهآذي يذياآ حديل ب إلتاليد الإلعتالتتم ي
فالهآ  فآي تآي تجآب توعتآاليل ياخ صآة ياإلل فتم  تلي يامعآ تتال يوق بهثبشكل مو قت سه منهذي يإلتاليد  نكّ مت ياذي حدال

 ليإلتاليد قبل يإلعتاليل به
 

تحمآل عمواآة  فآي ق ئمآة ياآدخل  /تكتسآب  تتم إثب   دخل ومصآ التل ياعمآوا  ياخ صآة اك فآة يألدوي  يام اتآة ياتآي

يافعلآي هآآو يامعآآدل ياحقتقآآي يامسآآتخدم  ياعمآآوا  ياخ صآآة ياموحآدة علآآى أسآآ س مبآآدأ معآآدل ياع ئآد يافعلآآيل إن معآآدل 

أقصال، حتنم   ةو يامتحصال  يانقدتة يامستقبلتة، خالل عمال يألصل أويااتزيم يام اي يامتوقع )يو افتال اخصم يادفع  

ألصآل أو إاتآآزيم مآ ايل تقآآوم يامجموعآة بتقآآدتال ياتآدفق   يانقدتآآة يامسآآتقبلتة  ةيادفتالتآآ ةتكآون ذاآآك  من سآب ً(، إاآآى ياقتمآ

ام اتآة واكآن بآدون خسآ ئال يإلئتمآ ن يامسآتقبلتة، وذاآك عنآد إحتسآ ب ب ألخذ في يإلعتب ال ك فة يألحك م ياتع قدتة اآألدية ي

 لياعموا  ياخ صةمعدل 
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تتم تعدتل ياقتمة يادفتالتة ألصل أوإاتزيم م اي في ح اآة قتآ م يامجموعآة بتعآدتل تقآدتالي  يامآدفوع   أو يامتحصآال ل 

صآ فت ً  األصآل ياقتمآة يادفتالتآةوبنآ ء يً علآى  افعلآيياع ئد يادفتالتة يامعداة على أس س معدل اقتمة يتستمال ياعتاليل ب 

 لبعد يامخصص  
 

نخفآ ض فآي عند تخفآتض ياقتمآة يامسآجلة ألصآل مآ اي أو امجموعآة متشآ بهة مآن يألصآول يام اتآة  نتتجآة خسآ ئال يا

علآآى يامبلآآ   يألصآآلي يافعلآآيياع ئآآد تخديم معآآدل تسآآتمال بآآ إلعتاليل بآآدخل ياعمآآوا  ياخ صآآة بإسآآ ن يابنآآكإفآآ ياقتمآآة،

 يادفتالي ياجدتدل
 

عتب ال ك فة يألحك م ياتع قدتة األدية يام اتة )مآن دفعآ   مقدمآة أو خذ في يإلعند إحتس ب معدل ياع ئد يافعلي فإنه تتم يأل

 التل ياعملتآة، و خت الي  أوخالفه( كمآ  تتضآمن ذاآك إحتسآ ب  جمتآع ياالسآوم ويانقآ ط يامدفوعآة أو يامقبوضآة، مصآ

تعتبال جزءيً ا تتجزأ من سآعال ياعمواآة ياخآ ص يافعلآيل  تعتبآال مصآ التل ياعملتآة مصآ التل  ياذيياعالوة أو ياخصم 

 إض فتة مالتبطة بإقتن ء، إصديال أو بتع موجودي  أو مطلوب   م اتةل
 

 و( -3يامذكوالة في إتض ح )ْي و وفق ً المب د لتكبده عند تحققه  أو  أو خس ئال تحوتل ياعمال  دخلتتم إثب   
 

فعلآي ضآمن قتآ س الئآتس مآن معآدل ياع ئآد علآى ياعمواآة ياين تشآكالن مكآون ودخآل ياعمآوا  يالآذ إثب   السآومتتم  
 ياموجودي  ذي  ياصلةل

 

تمثآل جآزءيً أس سآت ً مآن إحتسآ ب معآدل ياع ئآد يافعلآي علآى  ا تتم إثب   دخآل أتعآ ب ياخآدم   يابنكتآة عمومآ ً، وياتآي

 دي  أويامطلوب   يام اتة، عند تقدتم ياخدمة ذي  ياعالقة، وعلى أس س يإلستحق قلياموجو
 

 نسبي وطبق ً  اعقود ياخدم   يامعنتةل  يوتتم إثب   أتع ب يامح فظ يامديالة وياخدم   يإلستش التة على أس س زمن
 

ألتعآ ب عنآد أتمآ م يألديء يتآاليل بتلآك أو يألتع ب ياتي تعتمد على أكثال من مكون فتتم يألعب ألديء يألتع ب ذي  ياصلة 

 ذوياصلةل
 

ياقآآالوض و ذاآآك القآآالوض يامحتمآآل سآآحب مب اغهآآ  مآآن قبآآل ياعمآآالء و يألتعآآ ب يألخآآالى يامتعلقآآة  ياتزيمآآ  أتعآآ ب 

ثم ال، وتتم ياعتاليل بتلك يألتع ب كتعدتل علآى سآعال ياعمواآه يافعلآي استي تك اتل بم  في ذاكب ألئتم ن فتتم تأجتله ، 

علآى  فإنآه تمكآن ياعتآاليل بآ افالقاقالضل تتم ياعتاليل بأتع ب ياتزيم   ياقالوض على أسآ س ياقسآط ياث بآ  على ي

 مديال فتالة يااتزيم إذي ام تكن من يامتوقع سحب مب ا  تلك ياقالوضل
 

 التل يألتع ب ياخالى و مص التل ياعموا ، يامالتبطة أس س ً بأتع ب ياخدم   وياعملت  ، فتتم ياعتاليل  به  كمص

 بحسب تلقي ياخدمة أو إكتم ل ياعملتةل 
 

يألالب ح بنديً من دخل يامت جالة، صآ في  توزتع  تعتبال  تتم إثب   توزتع   يألالب ح عند وجود إقاليال بأحقتة إستالمه ل

علآى  بن ءيً  يألخالىيادخل من ياموجودي  يام اتة يامدالج قتمته  ياع داة من خالل ق ئمة يادخل يو بنود يادخل ياتشغتلي 

   لياتصنتل يامبدئي ألدوي  ياملكتة
 

يانشآ ط   ياتج التآة علآى جمتآع يامك سآب وياخسآ ئال يان تجآة عآن ياتغتتآال فآي  ص في دخل يامت جالة يانآ تج مآنتشتمل 

ياقتمة ياع داة و دخل  ومص التل ياعموا  ياخ صآة يامتعلقآة بهآ  أو عويئآد ياموجآودي  يام اتآة و يامطلوبآ   يام اتآة 

غآآاليض يامتآ جالة و فالوقآآ   تحوتآل ياعمآآال ل وتتضآآمن هآذي أي أسآآ اتب غتآال فّع اآآة مسآجلة فآآي معآآ مال  يامقتنآ ة أل

 ياتحوط من يامخ طالل
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ياتآآوم  أو خسآآ الة بحذاآآك بآآال تسآآمىو )ياعملتآآة وياقتمآآة ياع داآآة  الفالق بآآتن سآآعتقآآوم يامجموعآآة بآآإاعتاليل مب شآآالًة بآآ ا

، و ذاك في ح اة ك ن سعال ياعملتة تختلل عن ياقتمة ياع داآة العملتآ   ياخآالى ياممكآن مالحظتهآ  مآن ياسآوق (ياول

يام اتة، وبن ءيً على طالق تقتتم وياتي تحتوي متغتاليته  على بت نآ   ياسآوق ياممكآن مالحظتهآ ، حتآث تآتم  يألديةانفس 

فإنآآه تمكآآن كآآون مآآن غتآآال ياممكآآن مالحظآآة إسآآتخديم يابت نآآ   عنآآدم  تو هآآذي ياعتآآاليل فآآي ق ئمآآة ياآآدخل ياموحآآدةل 

ذي   بتن سعال ياعملتة و نموذج ياقتمة فقط في ق ئمة يادخل ياموحدة عندم  تمكن مالحظة يامعطتآ   ياعتاليل ب افالق

 ، أو عندم  تتم تخفتض  قتمة يألدية يام اتةلياصلة
 
 اء العكسيةو إتفاقيا  إعادة الشر (    إتفاقيا  إعادة الشراءط 

 

 شاليئه  في ت التخ مستقبلي محدد بإع دة يافوالييامب عة مع يإلاتزيم  ،يألستثم الي  يامت حة البتعستمال يابنك في إثب   ت

 تقالتب ً بك فة ياخط ال وياعويئآد ب احتف ظحتث تقوم يامجموعة  في ق ئمة يامالكز يام اي ياموحدة، ،شاليءيا إع دةإتف قتة 

  امت حة البتعلستثم الي  يياتتم قت سه  وفق ً الست س   يامح سبتة يامتبعة بشأن و، ملكتته  اه  ياع ئد
 

تجآآ ه ياطآآالل يآلخآال اقآآ ء يامبآ ا  يامسآآتلمة منآآه  تآتم إظهآآ ال يإلاتآزيم ضآم ن فآآي حآآتنبكآآإقاليض   تآتم مع ملآآة ياعملتآ 

وتآتم  لمآالء، حسآبم  هآو مالئآمعابموجب هذه يإلتف قت   في يألالصآدة البنآوك ويامؤسسآ   يام اتآة يألخآالى أو وديئآع ي

إعتبآ ال يافآآالق بآآتن سآآعال يابتآآع وإعآ دة ياشآآاليء كمصآآ التل عمآآوا  خ صآآة، وتسآتحق علآآى مآآدى فتآآالة إتف قتآآة إعآآ دة 

  لياشاليء
 

)إتف قتآة إعآ دة ياشآاليء  إلعآ دة بتعهآ  فآي تآ التخ مسآتقبلي محآـدد تآتم إظهآ ال ياموجآودي  يامشآتالية مآع وجآود إاتآزيم ا

دالج ُتآ ليامجموعآةم اي ياموحدة اعدم إنتقآ ل ياسآتطالة علآى تلآك ياموجآودي  يألواتآة إاآى يايامالكز  ياعكستة( في ق ئمة

وتتم إعتبآ ال يافآالق  لادى مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعودي ةيإلتف قت   في يانقدتة ويألالصد يامب ا  يامدفوعة بموجب هذه

وعلآى  ياشآاليء ياعكسآتةفتآالة إتف قتآة إعآ دة  دة يابتع كدخل عموا  خ صآة وتسآتحق علآى مآدىع بتن سعال ياشاليء وإ

  لأس س معدل ياع ئد يافعلي
 

 ا ستثمارا (    ي
 

تتم في يألصل، إثب   ك فة ياستثم الي  ب اقتمة ياع داة ش ملة يامص التل يإلض فتة يامتعلقة مب شالة بعملتة شاليء 

 في دخل ياعموا  ياخ صةلم على أس س ياع ئد يافعلي، وتدالج صياستثم الي ل تطفأ ياعالوة أو ياخ
 

ب انسبة االستثم الي  ياتي تتم تديواه  في يألسويق يام اتة يانظ متة، فإن ياقتمة ياع داة تحدد على أس س يألسع ال 

يامتديواة ب اسوق عند ينته ء ياعمل في ت التخ ق ئمة يامالكز يام اي ياموحدةل أم  ب انسبة القتمة ياع داة الموجودي  

اتي وي إاى ص في قتم ياموجودي  يامعلنة ب االجوعتقالتاله  م الي  في ياصن دتق ياستثم التة فتتم يامديالة وياستث

 عتم د على أس س ص في قتمة ياموجودي  يامعلنةلإلب  ياع داة تقالتب ً  تع دل ياقتمة
 

س س ياقتمة ياسوقتة أم  ب انسبة االستثم الي  غتال يامتديواة في ياسوق، تتم إجاليء تقدتال من سب القتمة ياع داة على أ

ياح اتة األدوي  يألخالى يامش بهة اه  بشكل كبتال، أو على أس س ياتدفق   يانقدتة يامتوقعةل عند عدم إستط عة يابنك 

، فإنه تتم قت سه  بإستخديم مجموعة من طالق ياتقتتم أو مص دال يألسع ال يانشطة ياقتمة ياع داة من يألسويق تحدتد

ب الت ضتة، إن مدخال  يألس اتب ياالت ضتة تتم أخذه  من يألسويق م  أمكن ذاك أو وياتي تتضمن إستخديم أس ات

 بإستخديم دالجة معتنة من ياحكم عند عدم إمك نتة أخذه  من يألسويقل
 

بعد يإلثب   يألواي االستثم الي  تتم ياسم ح بإجاليء تحوتال  بتن فئ   ياستثم الي  يامختلفة إذي توفال  بعض 

حّدد قتمة كل فئة من ياستثم الي  يامختلفة عند إنته ء يافتالة يام اتة يات اتة على يألس س ياموضح ياشالوط يامحددةل تُ 

 :في يافقالي  يات اتة
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  ا ستثمارا  المتاحة للبيع   -1

 

يامجموعة نوي تأسهم أو سندي  دتن وياتي  فيغتال يامشتقة  ياستثم الي  يامت حة البتع بأنه  ياستثم الي  تعالل 

و قالوض و مدتنتن  ستحق قيإلستثم الي  مقتن ة حتي ت التخ إكوياتي ام تتم تصنتفته   امدة زمنتة غتال محددة ه ئإقتن 

وياتي تمكن أن ُتب ع نتتجة ياح جة الستواة من خالل ق ئمة يادخل ياع داة ستثم الي  مدالج قتمته  إأو ام تتم تصنتفه  ك

 و ياتغتالي  في أسع ال ياعموا  ياخ صة وأسع ال صالل ياعمال  أو أسع ال يألسهمل أ
 

 ياتكلفه يازيئدة ويامب شالة العملتة اقتمة ياع داة وياتي تتضمن تتم ياعتاليل ب ألستثم الي  يامت حة البتع، عند إقتن ئه ، ب

تثم ال في أدوي  ياملكتة، وياتي اتمكن قت س قتمته  ستثن ء ياس احق ً ب اقتمة ياع داة و ذاك ب ياستثم الي  و تتم قت س

ل ب انسبة االستثم الي  يامت حة البتع وياتي ام تتم ياتحوط ، حتث تتم عالضه  بقتمته  يادفتالتةبهياع داة بشكل موثوق 

اع داة مب شالة تتم إثب   يألالب ح أو ياخس ئال يان جمة عن ياتغتال في قتمته  يإنه من مخ طال ياتغتال في قتمته  ياع داة، ف

ل عند إنتف ء أسب ب إثب   هذه ضمن بنود يادخل ياش مل يألخالى احتن إنتف ء أسب ب إثب   تلك ياستثم الي 

ياخس ئال يامتاليكمة يامثبتة س بق ً ضمن بنود ياستثم الي  أو عند إنخف ض قتمته ، تتم إع دة تصنتل يامك سب أو 

 ةليادخل ياش مل يألخالى إاى ق ئمة يادخل ياموحد
 

على ياع ئد يافعليل وتتم إثب   دخل توزتع    بن ءيً تتم  إثب   دخل ياعموا  ياخ صة في ق ئمة يادخل ياموحدة 

يألالب ح في ق ئمة يادخل ياموحدة عند وجود إقاليال بأحقتة إستالم تلك ياتوزتع  ل كذاك تتم إثب   أالب ح أو خس ئال 

 ي ق ئمة يادخل ياموحدةلياصالل يألجنبي من ياستثم الي  يامت حة البتع ف
 

تسمح استثم ال مصنل كمت ح البتع أن تتم إع دة تصنتفه كـ "يستثم الي  أخالى مقتن ة ب اتكلفة يامطفأة" إذي م  ك ن من 

"يستثم الي  أخالى مقتن ة ب اتكلفة يامطفأة" و إذي م  ك ن  يامجموعة ادته  يانتة  ياممكن تعالتل هذي ياستثم ال ضمن

 تف ظ بذاك يألصل يام اي المدى يامنظوالأو حتى ت التخ يإلستحق قلوياقدالة على ياح
 

 ا ستثمارا  المقتناة حتى تاريخ ا ستحقاق   -2

ستثن ء ياستثم الي  يألخالى إتصنل ياستثم الي  ذي  يادفع   ياث بتة أو ياممكن تحدتده  ومحدد ت التخ يستحق قه ، ب

مقتن ة حتى ت التخ ياستحق قل   يامقدالة ويانتة ياموجبة إلقتن ئه  ك ستثم الييامقتن ة ب اتكلفة يامطفأة، وياتي ادى يابنك 

تتم قت س هذه ياستثم الي  بعد يقتن ئه  ب اقتمة ياع داة متضمنة أي تك اتل إض فتة مب شالة، كم  تتم قت سه  احق ً 

عتب ال ياخصم أو ياعالوة إلبعتن ي ب اتكلفة يامطفأة ن قص ً مخصص يانخف ض في قتمته ل تحسب ياتكلفة يامطفأة ب ألخذ

ستخديم أس س ياع ئد يافعليل تدالج أي مك سب أو خس ئال ن جمة عن هذه ياستثم الي  في ق ئمة يادخل إعند ياشاليء ب

 خف ض قتمته ل ينأو عندم  تتم إاغ ء يإلعتاليل به  ياموحدة 

كن بتعه  أو إع دة تصنتفه  بدون ياتأثتال على إن ياستثم الي  يامصنفة ك ستثم الي  مقتن ة حتى ت التخ يإلستحق ق اتم

ب انسبة اسعال ياف ئدة أو  هإلستخديم هذي ياتصنتل وا تمكن تخصتصه  كبند تتم ياتحوط من مخ طاليامجموعة قدالة 

إا أن يابتع أو إع دة ياتصنتل في أت ً من  مخ طال ياسديد يامبكال وذاك بسبب طبتعة هذي ياستثم ال طوتل يألجلل

 ات اتة ان تؤثال على قدالة يامجموعة إلستخديم هذي ياتصنتل:ياظالول ي
 

  يابتآآع أو إعآآ دة ياتصآآنتل ياقالتآآب جآآديً مآآن تآآ التخ يإلسآآتحق ق حتآآث اآآن تكآآون هنآآ ك ثآآأثتال مهآآم علآآى

 ياقتمة ياع داة جاليء ياتغتال في سعال ياعمواة في ياسوق،

 أصل ياستثم ال،يابتع أو إع دة ياتصنتل بعد م  تكون يامجموعة قد حصل  معظم موجودي   

  يامجموعآآة  سآآتطالةيابتآآع أو إعآآ دة ياتصآآنتل ياع ئآآدة إاآآى أحآآديث منعزاآآة غتآآال متكآآالالة خآآ الج نطآآ ق

 واتمكن توقعه ل

 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحا  حول القوائم المالية الموحدة
 2015و  2016ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في

 
 

 
 

  
 
 
 

      22 

 ()تتمة - ملخص ألهم السياسا  المحاسبية  .3
 

 القروض والسل  (    ك  
 

مق بل دفع   ث بتة أو يامجموعة ة بويسط تتم إقتن ءه أو  ُتمنحياقالوض وياسلل هي موجودي  م اتة غتال مشتقة  

محددةل   تتم يإلعتاليل ب اقالوض وياسلل عند دفع يامب ا  المقتالضل وتتم إاغ ء يإلثب   عندم  تقوم يامقتالض 

 ب اسديد أوعند بتعه  أو شطبه  أو إنتق ل جمتع يامخ طال ويامك سب يامتعلقة به  بشكل جوهاليل
 

 ب اقتمة ياع داة  ش ملة يامص التل يامتعلقة به لتق س ك فة ياقالوض وياسلل، في يألصل،   
 

إثب   ياقالوض وياسلل ياممنوحة أو تصنتل ك فة ياقالوض وياسلل كقالوض محتفظ به  ب اتكلفة يامطفأةل تتم تتم  

، وغتال يامتديواة في سوق م اي نشط وياتي ام تتم ياتحوط من مخ طال ياقتمة ياع داة اه ، يامجموعةيامقتن ة من قبل 

 يامطفأة مخصوم ً منه  أي مب ا  تم شطبه  أو أي مخصص   مالتبطة بخس ئال يإلئتم نل تكلفةب ا
 

 ا نخفاض في قيمة الموجودا  المالية    (  ل  
 

نخفآ ض قتمآة أي أصآل مآ اي أو د مآن وجآود أي داتآل موضآوعي علآى ي، إجاليء تقتآتم التأكآقويئم م اتةتتم بت التخ كل 

وفي ح اة وجآود مثآل هآذي ياآداتل، تآتم تحدتآد ياقتمآة يامقآدالة ياق بلآة اإلسآتالديد اآذاك  لةمجموعة من ياموجودي  يام ات

نخف ض في ياقتمة، ياتي تتم حس به  على أس س ص في ياقتمة ياح اتة التدفق   يانقدتة يامستقبلتة مع أي خس ئال ي ليألص

 يامتوقعة، وتتم إثب   هذه ياتغتالي  في قتمته  يادفتالتةل
 

نخف ض ياقالوض و ياسلل وياستثم الي  يامقتن ة حتى ت التخ ياسآتحق ق و عتب ال ياداتل على يإلبعتن يعة يامجموخذ أت 

جم ايل عند عدم إمك نتة إستالديد يألصل يام اي، تتم شطبه مق بل مخصص يانخف ض يامعد إ و ذاك على أس س محدد

سآآ ب مخصآآص يانخفآآ ضل تآآتم شآآطب اآآذاك إمآآ  عآآن طالتآآق تسآآجتله فآآي ق ئمآآة ياآآدخل ياموحآآدة مب شآآالة أو فآآي ح

 ياموجودي  يام اتة فقط عند إستنف ذ جمتع ياطالق ياممكنة اإلستالديد وعند تحدتد قتمة ياخس الةل
 

بعآد ذاآك علآى أسآ س سآعال  تتم إثب   دخل ياعمآوا  ،ستالديدإليامقدالة ياق بلة ا قتمته إاىيام اي يألصل فوال تخفتض 

 ستالديدل إلق   يانقدتة يامستقبلتة اغالض قت س ياقتمة ياق بلة ايامستخدم في خصم ياتدف ياخ صة ياعمواة
 

وإذي تاليجع مبل  ياخس الة في فتالة احقة وك ن من ياممكن البط ياتاليجع موضوعت ً بحدث وقآع بعآد إثبآ   يانخفآ ض 

سآطة تعآدتل )مثل ياتحسن في دالجة تصنتل يامدتنتن(، فإنه تتم عكس خس الة يانخف ض في ياقتمآة ياسآ بق إثب تهآ  بوي

مخصص ياحس ب، كم  تتم إثب   يامبل  ياذي تم عكسه في ق ئمة يادخل ياموحدة اتخفآتض مصآ التل خسآ ئال يإلئتمآ ن 

 ذي  ياصلةل
 

اتمكن إعتب ال ياقالوض وياسآلل ياتآي تآم إعآ دة جآدواته  كقآالوض متآأخالة ياسآديد بآل تع مآل كقآالوض جدتآدةل تحآدد 

تال تقالال إمك نتة إستماليالتة ياتسآدتد علآى يألالجآح و تسآتمال إخضآ ع هآذه إجاليءي  وست س   إع دة ياجدواة على مع ت

 إاى تقدتالي  يانخف ض في ياقتمة بإستخديم معدل ياعمواة يألصلي يافعلي القالضل جم عت ً ياقالوض وياسلل فالدت ً أو 

 

 ظالولفي  ل التاليجعفع الدك تتم  إجم اً يألعتاليل ب اقالوض وياسلل إم  كجزء من ياعالقة يامستمالة مع ياعمتل، أو

إاآى تمدتآد تآ التخ أسآتحق ق  بهآذي ياتاليجآعيامقتآالض، تمكآن أن تآؤدي ياعتآاليل  ظآالوليامقتالضل في ح اآة تاليجآع 

بمآ  تحتآوي أسع ال عمآوا  مختلفآةل قآد تآؤدي هآذي ياجآاليء  امجموعةقتالح يتفع   بحتث اديادفع   أو تغتتال خطط ي

ياتحصتل بحتث تخضع اإلنخف ض فآي ياقتمآة بشآكل منفآالد  خالك كمتأإاى أن تستمال يألصل في دف تال يابن من تف صتل

مآن بشآأنه  إلسآتع دة ياقآتم يادفتالتآة ياصآلتة  ياتفآ وضحتث من ياممكن عدم كف تة دفعآ   ياعمواآة وياصآل ياتآي تآتم 

 القالضل 
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 لمثبتة بالتكلفة المطفأة ا نخفاض في قيمة الموجودا  المالية ا - 1
 

تتم تصنتل أصل م اي أو مجموعة من ياموجودي  يام اتة منخفضة ياقتمة في ح اة وجود داتل موضآوعي علآى 

ذاك كنتتجة احدث أو أكثال تم  بعد يإلثب   يألواي اهآ  وبحتآث أن تكآون هنآ ك خسآ الة اهآ  تآأثتال علآى ياتآدفق   

 ي أو امجموعة من ياموجودي  يام اتة بشكل موثوق بهليانقدتة يامستقبلتة يامقدالة األصل يام ا
  

نخفآ ض فآي قتمآة ياقآالض أو أي مآن ياموجآودي  يام اتآة ص محآدد اخسآ ئال يإلئتمآ ن نتتجآة االتتم تكآوتن مخصآ

يامثبتة ب اتكلفة يامطفأة، إذي ك ن هن ك داتل موضوعي بأن يابنك ان تتمكن من تحصتل ك فة يامب ا  يامستحقةل إن 

خصص يامحدد هو يافالق بتن ياقتمآة يادفتالتآة ويامبلآ  يامقآدال ياق بآل اإلسآتالديدل إن يامبلآ  يامقآدال ياق بآل مبل  يام

يألصآآلي  ياع ئآآدعلآآى معآآدل  بنآآ ءيً اإلسآآتالديد هآآو ياقتمآآة ياح اتآآة التآآدفق   يانقدتآآة يامسآآتقبلتة يامتوقعآآة، مخصآآومة 

 هونةلال ن   وياموجودي  ياميافعلي، متضمن  يامب ا  يامقدالة ياق بلة اإلستالديد من ياضم
 

نخفآ ض جمآ عي علآى مآ ن، تآتم تكآوتن مخصصآ   مق بآل أي يب إلض فة إاى يامخصص   ياخ صة بخس ئال يإلئت

علآآى عآآدة عويمآآل تتضآآمن تصآآنتف   يإلئتمآآ ن يامحآآددة  بنآآ ءيً أسآآ س يامحفظآآةل وتآآتم تقآآدتال هآآذه يامخصصآآ   

اتع مآل مآع يامقتآالض أو مجموعآة مآن يامقتالضآتن في ييامجموعة المقتالض أو مجموعة من يامقتالضتن وخبالة 

سآتخديم إوأي معلوم   ت التختة مت حآة عآن حآ ا  يإلخفآ ق ياسآ بقةل تآتم تعآدتل ياخبآالة ياسآ بقة بشآأن ياخسآ ئال ب

 يابت ن   ياح اتة ياق بلة المالحظة وذاك إلظه ال أثال ياظالول ياح اتة ياس ئدةل
 

فآآة يامطفآآأة، تآآتم تسآآوتة ياقتمآآة يادفتالتآآة األصآآل مب شآآالة أو مآآن خآآالل ب انسآآبة الموجآآودي  يام اتآآة يامقتنآآ ة ب اتكل

 ستخديم حس ب مخصص، وتدالج مبل  ياتسوتة في ق ئمة يادخل ياموحدةلإ
 

 ا نخفاض في قيمة الموجودا  المالية المتاحة للبيع - 2
 

إذي كآ ن هنآ ك داتآل موضآوعي بتقتتم م   تقوم يامجموعةب انسبة ألدوي  يادتن يامصنفة ك ستثم الي  مت حة البتع، 

على نفس يألسلوب يامتبع الموجودي  يام اتة يامش بهة ويامدالجة ب اتكلفة يامطفآأة  بن ءيً على يانخف ض في ياقتمة 

تآتم إديالج ياخسآ الة يامتاليكمآة كإنخفآ ض فآي ياقتمآة نآ تج مآن يافآالق بآتن ياقتمآة  وذاك اكل أدية م اتآة علآى حآدهل

يإلعتآاليل بهآ  مسآبق ً تآم وياتآي  إلنخف ض في ياقتمآة اتلآك يألديةاح اتة ن قص ً أتة خس ئال ايامطفأة وياقتمة ياع داة ي

 في ق ئمة يادخل ياموحدةل
 

تتم عكس خس الة يانخف ض في ياقتمة ضمن ق ئمة يادخل ياموحدة، إذي ظهال فآي يافتآالة ياالحقآة داتآل موضآوعي 

ي ياقتمة ك ن قد تم تسجتله  مسبق ً ضمن ق ئمة يادخل عتاليل بخس الة يانخف ض فذو صلة ب إلئتم ن حدث بعد يإل

 ياموحدةل
 

ب انسآآبة اسآآتثم الي  يألسآآهم يامقتنآآ ة ك سآآتثم الي  مت حآآة البتآآع، فآآإن يانخفآآ ض ياجآآوهالي أو ياآآديئم  فآآي ياقتمآآة 

هالتآ ً نخف ض جوايتتطلب تحدتد م  إذي ك ن  ياع داة عن ياتكلفة تعتبال داتل موضوعي على يانخف ض في ياقتمةل

نخفآ ض ياقتمآة ضآمن ق ئمآة ياآدخل يبإسآتالديد مبلآ  ياخسآ الة يان تجآة مآن  حا تسآم ياحك مل بإبديءأو ديئم ً ياقت م 

ن أي يالتف ع ب اقتمة ياع داة احق ً تجب أن تسجل ضمن بنود إياموحدة ط ام  أن يألصل ق ئم ب اسجال ، )وعلته ف

 الة يانخفآ ض فآي ياقتمآة، تآتم تحوتآل يامك سآب أو ياخسآ ئال يادخل ياش مل يألخآالى(ل فآي حآ ل إاغآ ء إثبآ   خسآ

 إاى ق ئمة يادخل ياموحدةل حقوق ياملكتةيامتاليكمة يامثبتة ضمن 
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 ا نخفاض في قيمة الموجودا  غير المالية  (     م
 
نخف ض قتمة أصلل إذي مآ  تآويفال هآذي قدتال م  إذي ك ن هن ك مؤشالعلى يبت –بت التخ كل تقالتال م اي  -يامجموعة قوم ت

قآوم بتقآدتال يامبلآ  يامجموعآة تفآإن  ةخفآ ض قتمآة أصآل مطلوبآتكون ياماليجعة ياسآنوتة إلختبآ ال ينيامؤشال أو عند م  

ة األصآل أو قتمآة ياممكن تحصتلة من يألصل هو ياقتمة ياع داآ ياقتمة ياق بلة اإلستالديدياممكن تحوتله من يألصلل إن 

ن قصآ ً تكآ اتل بتعآه وقتمتآه قتآد يإلسآتخديمل عنآدم  تزتآد  –إتهمآ  أكثآال  –ياوحدة  يانقدتة ياممكن تحقتقه  مآن يألصآل 

من يألصآل، ياقتمة ياق بلة اإلستالديد ياقتمة يادفتالتة ألصل أو قتمة ياوحدة يانقدتة ياممكن تحقتقه  من يألصل أكثال من 

ل في سبتل تقآدتال قتمآة ياقتمة ياق بلة اإلستالديدياقتمة و تتوجب خفض قتمتة يادفتالتة اتق بل فإن يألصل تعتبال منخفض 

ستخديم، تقآوم يابنآك بخصآم قتمآة ياتآدفق   يانقدتآة يامسآتقبلتة إاآى ياقتمآة ياح اتآة بإسآتخديم سآعال خصآم يألصل قتد يإل

صلل  في سبتل تحدتد ياقتمة ياع داة ألصآل  ألبتعكس تقدتالي  ياسوق القتمة ياح اتة النقود وكذاك يامخ طال يامالتبطة 

سآتخديم  مضآ عف   إن قص ً تك اتل يابتع، فإنه تتم إسآتخديم نمآ ذج تسآعتال مالئمآةل تآتم تعزتآز إحتسآ ب تلآك يانمآ ذج ب

 ياتقتتم، أو مؤشالي  قتمة ع داة مت حة أخالىل
 

تقدتال م  إذي كآ ن هنآ ك مؤشآاليً علآى أن بم اي بت التخ كل تقالتال يامجموعة قوم تب انسبة الموجودي  بإستثن ء ياشهالة، 

يامؤشالي ، فإن يابنك  وجودة أوينخفض ل  إذي م توفال  هذهمعتالل به  مسبق ً ام تعد مياخف ض في ياقتمة نياخس ئال 

ياوحدة يانقدتة ياممكن تحقتقهآ  مآن يألصآلل تآتم عكآس خسآ الة يانخفآ ض  أو قتمةياقتمة ياق بلة اإلستالديد تال تقوم بتقد

 إسآتالديده ي ياقتمة يامعتالل به  مسبق ً فقط في ح اة تغتتال يإلفتاليض   يامستخدمة في تحدتآد قتمآة يألصآل ياممكآن ف

نخف ض في ياقتمةل تتم تحدتد خس الة يانخف ض فآي ياقتمآة يامآاليد عكسآه  بحتآث اتزتآد عتاليل بأخال خس الة يمنذ يإل

اتزتد ياقتمة يادفتالتة ألصل بعد يإلهالك )في ح ل م  تم تحدتآده ( وكذاك ياقتمة ياق بلة اإلستالديد ياقتمة يادفتالتة عن 

نخفآ ض فآي انخف ض في قتمة يألصل( في ياسنوي  ياسآ بقة عآن قتمآة خسآ الة ياعتاليل بخس الة ي)وإذي م  ام تتم يإل

 ياقتمة ياماليد عكسه ل تتم عكس تلك ياخس الة في ق ئمة يادخل ياموحدةل
 

 ة، اتمكن عكسه  في ياسنوي  ياالحقةلنخف ض في ياشهالاإن خس ئال ي
 

 العقارا  األخرى  (     ن
 

ياع دتة، بعآض ياعقآ الي  وذاآك سآديديً القآالوض وياسآللل تعتبآال هآذه ياعقآ الي   أعم اه ، خالل دوالة المجموعةتؤول 

أو ياقتمآة هآ  القآالوض وياسآلل قكموجودي  مت حة البتع وتظهال هآذه ياعقآ الي  فآي يابديتآة بصآ في ياقتمآة ياممكآن تحق

ا تتم حس ب إستهالك على هآذه  لياع داة ياح اتة الممتلك   يامعنتة )أتهم  أقل( مخصوم ً منه  أي تك اتل بتع جوهالتة

 لياموحدةياعق الي ل تسجل يإلتاليدي  يان تجة من تأجتال هذه ياعق الي  يألخالى في ق ئمة يادخل 
 

فآي ق ئمآة ياآدخل  ة ياع داآة احقآ ً مخصآوم ً منهآ  تكآ اتل يابتآعفي ياقتم ينخف ض و بعد يإلثب   يألواي، تتم تسجتل أي

هذه يألصول وعلى أن ا تتج وز  بتعياموحدةل تتم تسجتل أي مك سب احقة في ياقتمة ياع داة، مخصوم ً منه  تك اتل 

 دخل ياموحدةلياخس ئال يامتاليكمة، مب شالًة كمك سب مجتمعة مع أتة مك سب أوخس ئال ن تجة عن يإلستبع د في ق ئمة يا
 

 و الموجودا  غير الملموسة المعدا ، الممتلكا   (    س
 

ا تآآتم و ليامتآآاليكم وياطفآآ ء ب اتكلفآآة بعآآد خصآآم يإلسآآتهالك وياموجآآودي  غتآآال ياملموسآآة يامعآآدي ، ظهآآال ياممتلكآآ  ت
 ألخآآآالىيامعآآآدي  ي، بآآآع طالتقآآآة ياقسآآآط ياث بآآآ  فآآآي حسآآآ ب إسآآآتهالك ياممتلكآآآ  ُتت ليألاليضآآآي يامملوكآآآة إسآآآتهالك

 وذاك على أس س يألعم ال يإلنت جتة يامتوقعة الموجودي  كم  تلي: وياموجودي  غتال ياملموسة
 

 سنة  30 -  20    يامب ني 
 سنوي ، أتهم  أقل  5فتالة يإلتج ال أو             يامستأجالة  على يامب نيتحستن   

 سنوي  8   موجودي  غتال ملموسة
 سنوي  5 – 4  ث ث ويامعدي  وياست الي  ألي
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قآويئم اهآذه ياموجآودي  فآي تآ التخ كآل  وياطفآ ء و طالق إلستهالك تتم ماليجعة ياعمال يإلنت جي و يامن فع يإلقتص دتة
سآ س ومن ثم تتم تعدتله  إذي اآزم يألمآالل تآتم إحتسآ ب يامك سآب و ياخسآ ئال يان تجآة عآن بتآع ياموجآودي  علآى أ م اتة

 لياموحدةتدالج يامك سب و ياخس ئال يان تجة في ق ئمة يادخل  ة وص في يامبل  يامحصل ويافالق بتن ياقتمة يادفتالت
 

تتم إثب    لتتم السملة يانفق   ياخالى عندم  تكون من يامحتمل أن تستفتد يامجموعة من من فع إقتص دتة اتلك يانفق  
  التل عند حدوثهملكمص يألصالح   يامستمالة و تك اتل ياصت نة 

 
ياحديث أو في ياظآالول إاآى أن ياقتمآة يادفتالتآة تشتال ياتغتتال في عندم   ياموجودي قتمة تتم ماليجعة يانخف ض في 

قد ا تمكن أستالديده ل تتم إطف ء ياقتمة يادفتالتة مب شالًة إاى حدود ياقتمة ياممكن إسآتالديده  إذي مآ  كآ ن قتمآة يألصآل 
 لياممكن أستالديده  أعلى من ياقتمة يامقدالة

 

 المطلوبا  المالية     (  ع
 

وسآندي   و سآندي  ياآدتن ياث نوتآة تتم في يألصل، إثب   ك فآة وديئآع أسآويق يامآ ل ووديئآع ياعمآالء وياقآالوض ألجآل
 ياقالوض يامصدالة  وأدوي  يامدتونتة يألخالى ب اقتمة ياع داة مخصوم ً منه  تك اتل يامع مال ل

 

لوب   يام اتة يامالتبطة بعموا ، أو تلك ياتي تتم يامح سبة علته  فآي ق ئمآة  ياآدخل أو تلآك ياتآي تتم احق ً قت س يامط

تم ياتحوط من مخآ طال قتمتهآ  ياع داآة، ب اتكلفآة يامطفآأة وياتآي تآتم حسآ به  بعآد يألخآذ بعآتن يإلعتبآ ال مبلآ  ياخصآم أو 

ت التخ يإلستحق ق وتالحل إاى مص التل ياعمآوا   تطفأ ياعالوي  وياخصوم   وفق أسس ياع ئد يافعلي حتى لياعالوة

 ياخ صةل
 

تعدل يامطلوب   يام اتة ياخ ضعة التحآوط مآن مخآ طال ياقتمآة ياع داآة التغتآالي  فآي ياقتمآة ياع داآة المخآ طال يامتحآوط 

سآ ئال و ياخأل تعتآالل ب امك سآب ياموحآدةو خس ئال ن تجة في ق ئمة يادخل أعتاليل بأتة مك سب منه  كحد أعلىل تتم يإل

 لياموحدةيان تجة عن إاغ ء إثب   يامطلوب   يامسجلة ب اتكلفة يامطفأة في ق ئمة يادخل 
 

           (      الضمانا  المالية

ياعقد وذاك عن  ةح مل الجهة يألخالىقوم بعمل دفع   تياعقد أن  ةصــدالمُ هة جيا من ايتتطلب ع دًة عقد ضم ن م  

 في ياسديد وفق ً اشالوط أدية يادتنليامدتنة  خفق  ياجهةأ قد إذي م ياعة ح ملالجهة  يامستحقةياخس الة 
 

ل تتم يامعت دةيامجموعة ضمن دوالة عمل  ضم ن   وقبوا  و تتكون من يعتم دي  مستندتةضم ن   م اتة تتم منح 

تمثل ذاك قتمة أخالى، و مطلوب  يإلثب   يامبدئي في ياقويئم يام اتة ياموحدة الضم ن   ب اقتمة ياع داة ضمن بند 

اكل ضم ن إم  ب اعالوة يامطفأة أو  يامجموعةاتزيم   إياعالوة يامستلمةل واحق ً بعد يإلثب   يامبدئي، تتم قت س 

ل وتتم إثب   أي أعلىيامطلوبة اتسوتة أي تعهدي  م اتة تظهال نتتجة اهذه ياضم ن  ، أتهم   التلالمص بأفضل تقدتال 

 اضم ن   يام اتة بق ئمة يادخل ياموحدة كمصالوف   خس ئال إئتم نتةل كم  تتم إثب   اتزيم   يامالتبطة بيإلزت دة في 

 على مدى فتالةياعالوي  يامحصلة في ق ئمة يادخل ياموحدة في ص في دخل ياعموا  ويألتع ب بطالتقة ياقسط ياث ب  

 لياضم ن
 

 المخصصا    (  ص
 

عنآآدم  تمكآآن إجآآاليء تقآآدتال موثآآوق بآآه بويسآآطة  امآآ اي،، البنآآود ديخآآل وخآآ الج ق ئمآآة يامالكآآز يتآآتم تكآآوتن مخصصآآ  

امق بلة إاتزيم ق نوني أو إاتزيم ويضح ن تج عن أحديث م ضتة وتكآون إحتم اتآة دفآع مبآ ا  اتسآوتة يإلاتآزيم يامجموعة 

 أعلى من إحتم ل عدم يادفعل
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 محاسبة عقود اإليجار      ( ق

 

حتث اتتم تحوتآل يامخآ طال ويامنآ فع  ،كمستأجال عقود إتج ال تشغتلتةيامجموعة بالمه  تعتبال ك فة عقود يإلتج ال ياتي ت

 ياموحآدةوبموجبهآ  تحمآل دفعآ   يإلتجآ ال علآى ق ئمآة ياآدخل ياع ئدة الملكتآة بموجآب عقآود ياتجآ ال تلآك المجموعآة، 

 ل مدى فتالة يإلتج ال ياقسط ياث ب  على بطالتقة

 

مدته تدالج أتة غاليم   تجب دفعه  المؤجال كمصالول خالل يافتالة  نته ءاة إنه ء عقد يإلتج ال ياتشغتلي قبل إفي ح و

  لياتي تتم فته  إنه ء يإلتج ال

 

ك نآ  تلآك ياعقآآود تقتآتم أي عقآد غتآآال إتجآ الي كتلآك ياعقآود ياق ئمآة ويامتشآآ بهة اتحدتآد مآ  إذي بتقآوم يامجموعآة كآذاك 

 منفصلل ود بشكلابنحتى تتم يامح سبة عن تلك ي على بنود إتج التهتحتوي 
 

 النقدية وشبه النقدية      ( ر
         

، تعالل "يانقدتآة وشآبه يانقدتآة" بأنهآ  تلآك يامبآ ا  يامدالجآة فآي يانقدتآة ياموحدة ألغاليض إعديد ق ئمة ياتدفق   يانقدتة

يألالصآدة اآدى يابنآوك  كمآ  تشآمل أتضآ ً   متآة،ياوديئآع يانظ سآتثن ءإبمؤسسآة يانقآد ياعالبآي ياسآعودي،  ويألالصدة ادى

حتآث تتعآالض تلآك يألالصآدة  تومآ ً أو أقآل مآن تآ التخ يإلقتنآ ء تسعتنياتي تستحق خالل ويامؤسس   يام اتة يألخالى 

 امخ طال غتال جوهالتة التغتال في ياقتمة ياع داةل
 

 ألدوا  الماليةبا عترا إلاش(      إلغاء 
 

يام اتة )أو جزء منه ، أو جزء في مجموعة موجودي  م اتة متشآ بهة( عنآدم  تنتهآي      اموجودي  ب عتاليليإلغ ء إاتتم 

، أو عنآدم  تآتم تعآدتل يألصآل وتكآون هآذي ياتعآدتل ياحقوق ياتع قدتة إلستالم ياتدفق   يام اتة ياخ صة بهذه ياموجآودي 

 لعتاليليإلإلاغ ء  مؤهالً 
 

 يامجموعآةأصل م اي، تتم إاغآ ء يإلثبآ   فآي ح اآة قتآ م  وعة نقل يامجمفي ياح ا  ياتي تظهال فته  داا  على أن 

بنقآآل معظآآم يامخآآ طال و يامك سآآب يامصآآ حبة املكتآآة هآآذي يألصآآلل  و فآآي ياحآآ ا  ياتآآي اآآم تآآتم نقآآل أو إبقآآ ء معظآآم 

ى عآن ياسآتطالة علآيامجموعآة فقط في ح اة تخلآي  عتاليليإليامخ طال ويامك سب يامص حبة املكتة يألصل، تتم إاغ ء 

ب إلعتاليل بأتة حقوق أوياتزيمآ   نشآأ  أو نتجآ  عآن هآذه ياعملتآ   بشآكل منفصآل يامجموعة قوم يألصل يام ايل ت

 كموجودي  أو مطلوب  ل
 

تتم إستبع د يامطلوب   يام اتة )أو أي جزء من تلك يامطلوب   يام اتة( وذاك فقط عنآد إسآتنف ذه ، أي عنآدم  تآتم تنفتآذ 

 د أو إاغ ؤه أو إنته ء مدتهليإلاتزيم يامحدد في ياعق
 

 الزكاة وضريبة الدخل   (   
 

إن مب ا  يازك ة وضالتبة يادخل تعد مطلوب   على يامس همتن ياسعودتتن ويألج نب على ياتوياي و تتم إحتس ب يازك ة 

مآة بإسآتخديم يألسآس ياموضآحة بموجآب أنظ ياآدخلعلى حصة يامس همتن ياسعودتتن في حقوق ياملكتة أو في ص في 

يامعّدل السنة وذاك  يادخلي يازك ة، وتتم يحتس ب ضالتبة يادخل على حصة يامس همتن يألج نب من حصتهم في ص ف

 على تشالتع   ضالتبة يادخلل بن ءيً 
 

اتتم تحمتل يازك ة وضآالتبة ياآدخل علآى ق ئمآة ياآدخل ياموحآدة حتآث أنهآ  تسآتقطع مآن قتمآة يألالبآ ح ياموزعآة علآى 

 ة بويسطة يامس همتنليامس همتن، أو مستع ض
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 ()تتمة - ملخص ألهم السياسا  المحاسبية  .3
 

 ث(     البرامج التحفيزية للموظفين
 

تقدم يابنك اموظفته يامؤهلتن )ياموظفتن( بالن مج تحفتزي محسوب على أس س يألسهم )يابالنآ مج( ويامسآمى "بالنآ مج 

بآي ياسآعوديل بموجآب هآذي يابالنآ مج تقآوم يابنآك بمآنح مؤسسآة يانقآد ياعال قبآل منحة يألسهم المآوظفتن" ويامعتمآد مآن

سآهم فآي تآ التخ ياشآاليء، ياموظفتن أسهم تتم إكتس به  خالل أالبعة سنوي ل تق س تكلفآة يابالنآ مج علآى أسآ س قتمآة يأل

يإلعتاليل به  خالل يافتالة ياتي تنص خالاه  ياوف ء بشالط ياخدمة بإسآتخديم طالتقآة تسآعتال من سآبة، وياتآي  وياتي تبدأ

و تسآجل  لكمآ  بتآ التخ يامآنح ب اقتمآة ياع داآةستحق قل تسجل خت الي  أسآهم يامآوظفتن مآن قبآل يابنآك إلتنتهي بت التخ ي

بعآد تعآدتل  يامسآ همتنوتظهآال كبنآد مخصآوم مآن حقآوق  ختآ الي  أسآهم يامآوظفتن ب اتكلفآةألغآاليض يألسهم يامقتنآ ة 

 يألسهملهذه ع مص التل يامع مال ، وتوزتع   يألالب ح، وأالب ح أو خس ئال بت
 

المآوظفتن يامآؤهلتن تآوفال هآذي يابالنآ مج تقوم يامجموعة أتض ً بتوفتال "بالن مج خت الي  يألسآهم بمشآ الكة يامآوظفتن"ل 

ل تقآوم ياموظفآون ابالنآ مجفآي بديتآة فتآالة يو ذاآك ياحصول على أسهم يابنك على أس س سعال محآدد مسآبق ً األشآتاليك 

تقآوم ياموظفآون ووفقآ ً البالنآ مج، الي من الويتبهم، و على مديال ع م نل ب امش الكة اشاليء يألسهم من خالل خصم شه

م  إنخفآض سآعال ياسآهم  ل إذييابالن مجسهم يامشتالك به  في نه تة فتالة يألشتاليك حسب يايامش الكون ب احصول على 

بآتن سآعال  و يابالنآ مجبآتن سآعال ياسآهم فآي نه تآة  قالفيألشتاليك يامحآدد، عندئآذيً تآتم تعآوتض يامآوظفتن بآ ا عن سعال

 يألشتاليك يامحدد مسبق ًل
 

يامؤهلتن بآاليمج تحفتزتآة أخآالى علآى أسآ س يألسآهم ويإلدخآ ال وياتآي          بمنح موظفتهيامجموعة قوم تب إلض فة اذاك، 

 على مس هم   مشتالكة بتن يابنك وياموظفتنل هذه يامس هم   تدفع الموظفتن بت التخ إستح ق كل بالن مجل  بن ءيً تتم 
 

 األخرىمزايا الموظفين خ(      
 

تتم قت س مزيت  ياموظفتن قصتالة يألجل على أس س غتال مخصوم كم  تتم تسجتله  كمص التل عندم  تتم تأدتة ياخدمة 

اتزيم المبلآآ  يامتوقآآع دفعآآه علآآى حسآآ ب يامك فآآ   يانقدتآآة قصآآتالة يألجآآل أو بآآاليمج تآآتم يإلعتآآاليل بآآ إل ذي  ياصآآلةل

اآدفع هآذي يامبلآ  كنتتجآة اخآدم   سآبق  حآ ايموعآة ياتآزيم ويضآح أو ياتآزيم قآ نوني ذي م  ك ن المجإمش الكة يألالب ح 

 اتزيم   بشكل موثوق بهلإلي تقدتال هذه تأدتته  بويسطة ياموظل وتمكن
 

تآتم تحدتآد يااتآزيم علآى يامجموعآآة بخصآوص مزيتآ  نه تآة ياخدمآة المآآوظفتن بنآ ءيً علآى تقتتمآ   إكتويالتآة بويسآآطة 

فآي يامملكآة ياعالبتآة  قآ نون ياعمآل وياعمآ لفآي يألعتبآ ال يألحكآ م ياسآ ئدة  بعتن ذ، وذاك بعد يألخبتالإكتويالي مستقلخ

كتآويالي حتآث تآم إتقتتم   إكتويالتة بويسآطة خبتآال ة يألجل بن ءيً على تلل تتم كذاك تقتتم من فع ياموظفتن طوياسعودتة

  فع بشكل منفالدليامن باليمجمن  بالن مجياشالوط ذي  ياعالقة اكل  نفي ياحسب  ذيألخ
 

 ذ(      خدما  إدارة األصول
  

وياتآآي تتضآمن إديالة بعآآض صآن دتق ياسآتثم ال وذاآآك ب اتشآ وال مآآع  اعمالئهآ خآآدم   إديالة يألصآول يامجموعآة قآدم ت

في تلك ياصن دتق ضمن ياستثم الي  يامت حة البتع و تتم يامجموعة مستش الي يستثم ال متخصصتنل تتم إداليج حصة 

 تع ب ياخدم   يابنكتة يامكتسبة ضمن يادخل من أتع ب ياخدم   يابنكتة، ص فيل يإلفص ح عن أ
 

  

ا تعتبال ياموجودي  يامحتفظ به  بصفة يألم نة أو ياستثم ال موجودي  خ صة ب امجموعة وب ات اي ا تتم إداليجه  فآي 

 ياقويئم يام اتة ياموحدةل
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 (    المنتجا  المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدةض
 

بعض يامنتج   يامصالفتة ياق ئمآة علآى مبآدأ تجنآب  اعمالئه  يامجموعة تقدمإض فة إاى ياخدم   يامصالفتة ياتقلتدتة، 

 ياف ئدة ويامعتمدة من هتئة ياالق بة ياشالعتة كم  تلي: 
 

 ب ياف ئدة:تعالتل يامنتج   يامصالفتة ياق ئمة على مبدأ تجن
 

ببتآع سآلعة أو أصآل ياآى ياعمتآل وياتآي تكآون يابنآك قآد إشآتاليه  يامجموعآة قآوم تهآي يتف قتآة علآى أن  المرابحة: ل1

 سعال يابتع ياتكلفة مض ف  إاته  ه مش البح متفق علتهل تشملعلى وعد ب اشاليء من ياعمتلل   بن ءيً وإقتن ه  

تآآع أصآآل تآآم إنشآآ ؤه وفآآق ببيامجموعآآة قآآوم بموجبهآآ  ت وياعمتآآل بحتآآثيامجموعآآة هآآي إتف قتآآة بآآتن  اإلستصآآناع: ل2

 مويصف   متفق علته  مسبق ً مق بل سعال متفق علتهل

 ً اطلآب ياعمتآل قآوم بتآأجتاله وفقآتصآل اأقوم بشاليء أو بن ء تي ت)كمؤجال( ويايامجموعة هي إتـف قتة بتن  اإلجارة: ل3

نتقآآ ل ملكتآآة دي وافتآالة محآآددة قآآد تنتهآي بإبآل مآآ يألصآآل فآآي مق  بإسآتئج العلآى وعآآد ياعمتآآل  بنآآ ءيً )يامسآتأجال(، 

 يألصل من يامؤجال المستأجالل
   

ووفق  الست س   يامح سبتة يامتبعة في إعديد هذه  ياق ئمة على مبدأ تجنب ياف ئدةتتم مع اجة ك فة يامنتج   يامصالفتة 
 ياقويئم يام اتة ياموحدةل

 

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي . 4
   

     يانقدتة ويألالصدة ادى مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعودي مم  تلي: تكون بندت

  2016  2015 
 ب    الريا    

  السعودية

 ب ال ياالت ا 

 ياسعودتة

 707.518  881.498  نقد في ياصندوق

 -  1.220.000  إتف قت   إع دة ياشاليء ياعكستة مع مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعودي 

 (5.259)  7.077  ى ادى مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعوديأالصدة أخال

 702.259  2.108.575  (27)أنظال إتض ح  –يامجموع يافالعي 

 3.384.728  3.575.763  ياسعودي سسة يانقد ياعالبيؤادى م ودتعة نظ متة

 4.086.987  5.684.338  يإلجمـ اـي 

 

 حتفآ ظإليتتعآتن علآى يابنآك  )"يامؤسسآة"(ؤسسآة يانقآد ياعالبآي ياسعوديانظ م ماليقبة يابنوك وياتعلتم   ياص دالة عآن م  ً طبق

، وألجآل، وياوديئآع دخآ الويإل بودتعة نظ متة ادى مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعودي بنسبة مئوتة محددة من ياوديئع تح  ياطلب،

ل ياعملتآ   ياتومتآة البنآك مآن غتآال يامسآموح بآه إسآتخديم تلآك ياودتعآة يانظ متآة اتموتآ لتة كآل شآهال يألخالى ـ تحسب في نه

 وب ات اي فهي اتس  جزءيً من يانقدتة و شبه يانقدتةل
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 أرصدة لدى البنوك والمؤسسا  المالية األخرى. 5
  

     يابنوك ويامؤسس   يام اتة يألخالى مم  تلي: ادى أالصدة تتكون بند

  2016  2015 

 ب    الريا    

 السعودية

 ب ال ياالت ا  

 عودتةياس

 155.733  401.900  حس ب   ج التة

 6.254.530  1.900.393  إتديع   أسويق يام ل

 6.410.263  2.302.293  يإلجمـ اـي

 
 ك ا تتم إديالة ياجودة يألئتم نتة األالصدة ادى يابنوك ويامؤسس   يام اتة ياخالى بإستخديم بت ن   تم ياحصول علته  من و 

 ن ك فة تلك يألالصدة تعتبال مصنفه أئتم نت ًلإوكذاك فته ، مشهود بسمعتصنتل إئتم ني 

 

 .  استثمارا ، صافي 6
 

  كما يلي: المتاحة للبيع ا ستثمارا تصن  أ(   
  
 2016  2015 

 يإلجم اي  يامملكة خ الج    اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 

 ياالت ا  ياسعودتة ب ال 

 7.202.134 سندي  بعمواة ث بتة

 

7.984.702  15.186.836  5.790.915 

 

7.072.110  12.863.025 

 1.851.318 سندي  بعمواة ع ئمة

 

3.228.178 
 

5.079.496 
 

2.028.360 

 

2.655.796 
 

4.684.156 

مجموع يألستثم الي  بعموا   
 9.053.452 خ صة مكتسبة 

 

11.212.880 

 

20.266.332 

 

7.819.275 

 

9.727.906 

 

17.547.181 

 945.860 و أخالى أسهم 

 

71.887 
 

1.017.747 
 

1.221.275 

 

85.334 
 

1.308.609 

 167.815 صن دتق يستثم التة

 

- 
 

167.815 
 

243.181 

 

- 
 

243.181 

 إجم اي يألستثم الي  يامت حة 
 10.167.127 البتع

 

11.284.767 

 

21.451.894 

 

9.283.731 

 

9.813.240 

 

19.096.971 

 مخصص يانخف ض في 
 - ة ياقتم

 

(4.000) 

 

(4.000) 

 

(110.000) 

 

(4.000) 

 

(114.000) 

ياستثم الي  يامت حة البتع،    
 10.167.127 ص في

 
11.280.767  21.447.894  9.173.731 

 
9.809.240  18.982.971 

 
بموجآب  سآعودي( مالهونآة التآـ ل ملتآ ال  4.4:  2015ل سآعودي )التآـ  ملتآ ال  4.4 ياستثم الي  على مبآ ا  قآداله  تشتمل

 :2015سآعودي ) التآـ ل ملتآ ال  4.4 ياسآتثم الي  ه بلغآ   ياقتمآة  ياسآوقتة  اهآذ ليتف قت   إع دة  شآاليء اآدى  بنآوك أخآالى

 31نخف ض فآي ياقتمآة كمآ  فآي ابلغ  ص في ياتكلفة اإلستثم الي  يامت حة البتع  قبل مخصص ي (لسعودي التـ ل ملت ال 4.1

 للاير سعودي( ملت ال 19.1: 2015 سعودي )لاير ملت ال 20.9م  قتمته  2016دتسمبال 
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 :المتاحة للبيع ا ب(  فيما يلي تحليالً لمكونا  ا ستثمار
 

 2016  2015 

 يإلجم اي  يامملكة خ الج    اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 

 ياالت ا  ياسعودتة ب ال 

 9.518.103 ث بتةسندي  بعمواة 

 

5.668.733  15.186.836  8.451.545 

 

4.411.479  12.863.024 

 2.770.765 سندي  بعمواة ع ئمة

 

2.308.731 
 

5.079.496 
 

2.198.475 

 

2.485.682 
 

4.684.157 

مجموع يألستثم الي  بعموا  
 12.288.868 خ صة مكتسبة

 

7.977.464 

 

20.266.332 

 

10.650.020 

 

6.897.161 

 

17.547.181 

 942.110 و أخالى أسهم

 

75.637 
 

1.017.747 
 

1.217.525 

 

89.084 
 

1.306.609 

 167.815 صن دتق يستثم التة

 

- 
 

167.815 
 

243.181 

 

- 
 

243.181 

 13.398.793 إجم اي يألستثم الي  يامت حة البتع

 

8.053.101 

 

21.451.894 

 

12.110.726 

 

6.986.245 

 

19.096.971 

 ض فيمخصص يانخف  
 - ياقتمة    

 

(4.000) 

 

(4.000) 

 

(110.000) 

 

(4.000) 

 

(114.000) 

 ياستثم الي  يامت حة البتع، 
 13.398.793 ص في   

 
8.049.101  21.447.894  12.000.726 

 
6.982.245  18.982.971 

 

 ياخزتنآةة ياسآعودتة و سآندي  غتآال يامتديواآة فآي ياجآدول أعآاله، بشآكل أس سآي، سآندي  ياتنمتآة ياحكومتآ ياسآتثم الي تمثل 

إن يألسآهم يامدالجآة ضآمن بنآد ياسآتثم الي  يامت حآة البتآع تتضآمن أسآهم  غتآال   سندي  شآالك   سآعودتةلبعض  ياسعودتة و

ملتون لاير سعودي( وياتي تتم إثب ته  ب اتكلفة اعدم إمك نتة قت س  12.4: 2015ملتون لاير سعــودي  )  12.4متديواة بمبل  

  داة بشكل موثوق بهلقتمته  ياع
 

م الي  متديواة  في ياجدول أعاله حتث تتم نشال ص في قآتم ياموجآودي  اآدى ياسآوق يام اتآة ثستيستثم التة اتعتبال ياصن دتق ي

 لتومت ً  ياسعودتة )تديول(
 

 حسب األطرا  األخرى : المتاحة للبيعفيما يلي تحليالً لالستثمارا     (ج
 

   2016  2015 

  
   ب    الريا

 السعودية

ب ال ياالت ا   

 ياسعودتة
     

 7.207.220  10.169.143  شبه حكومتة ة وتحكوممؤسس   

 3.495.730  3.116.054  شالك  

 8.280.021  8.162.697  بنوك و مؤسس   م اتة

 18.982.971  21.447.894  ياستثم الي  يامت حة البتع، ص في
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 لمخاطر اإلئتمان: المتاحة للبيع تعرض ا ستثمارا فيما يلي تحليالً ل  (د
 

 
2016 

 

2015 

ب    الريا   
 السعودية

ب ال ياالت ا  
 ياسعودتة

 15.492.947  17.682.772 يستثم الي  من يادالجة يألواى 

 322.195  1.012.726 يستثم الي  دون يادالجة يألواى 

 1.804.737  1.566.835 غتال مصنفة يستثم الي  

 17.619.879  20.262.333 إجم اي يإلستثم الي  ياخ ضعة امخ طال يألئتم ن

 1.363.092  1.185.561 إستثم الي  أسهم و صن دتق إستثم التة غتال متعالضة امخ طال يإلئتم ن

 18.982.971  21.447.894 ياستثم الي  يامت حة البتع، ص في
 

يامعآد مآن  ،إسآتثم الي  اتقآل فآي جآودة تصآنتفه  يألئتمآ ني ياخآ الجي   من يادالجة ياواآى ع مآًة علآىتحتوي ياستثم الي

 (-BBBاوك اآة مآودتز، أو )Baa3)  ( اوك اآة سآت ندالد أنآد بآوالز، أو )-BBBعآن ) ،معتمآدةوكآ ا  تصآنتل إئتمآ ني 

 صآةي  صآن دتق ملكتآة خ الة ويسآتثم اوك اة فتتشل تتضمن يإلستثم الي  غتال يامصآنفة ب ألسآ س سآندي  شآالك   سآعودت

 لأخالى
 

 مما يلي:المتاحة للبيع  ستثمارا ا  في مخصص ا نخفاض في قيمة الحركةتتلخص   (هـ
 

 2016  2015 
ب    الريا    

 السعودية

ب ال ياالت ا   
 ياسعودتة

 30.000  114.000 ياالصتد في بديتة ياسنة

 187.000  207.000 خالل ياسنة نخف ض في ياقتمةاي

 (103.000)  (317.000) خالل ياسنة خس ئال محققةعكس 

 114.000  4.000 ياالصتد في نه تة ياسنة
 

 تتلخص الحركة على ا حتياطيا  ا خرى في حقوق المساهمين مما يلي:  و( 
 

 2016  2015 
ب    الريا    

 السعودية

ب ال ياالت ا   
 ياسعودتة

 14.017  508.059 تقتتم ياستثم الي  يامت حة البتع، ص في ةإع دغتال يامحققة عن  ياالب ح

 (2.249)  1.592 ياحصة في بنود يادخل ياش مل ياخالى الشالك   يازمتلة

 11.768  509.651 إجم اي ياحتت طت   ياخالى
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 صافي ،قروض وسل  . 7
 

 مما يلي: لمطفأةالمثبتة بالتكلفة ا –، صافي قروض والسل تتكون ال  ( أ
 

2016 

 إجمالي  أخرى  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 

 الريا   السعودية ب    

 60.174.283  300.358  40.067.704  16.566.115  3.240.106 قالوض و سلل ع ملة

 1.069.613  -  -  214.637  854.976 قالوض و سلل غتال ع ملة

 61.243.896  300.358  40.067.704  16.780.752  4.095.082 إجم اي ياقالوض و ياسلل

 (994.844)  (211)  (373.080)  (380.298)  (241.255) مخصص خس ئال يإلئتم ن

 60.249.052  300.147  39.694.624  16.400.454  3.853.827 قالوض و سلل، ص في

 

 2015 

 إجم اي  أخالى  قالوض تج التة  قالوض شخصتة  ج الي مدتن 

 ياالت ا  ياسعودتة  الب 

 60.659.928  275.073  41.658.066  13.472.436  5.254.353 قالوض و سلل ع ملة

 447.594  -  -  142.741  304.853 قالوض و سلل غتال ع ملة

 61.107.522  275.073  41.658.066  13.615.177  5.559.206 إجم اي ياقالوض و ياسلل

 (838.716)  (281)  (298.564)  (276.923)  (262.948) مخصص خس ئال يإلئتم ن

 60.268.806  274.792  41.359.502  13.338.254  5.296.258 قالوض و سلل، ص في

 

تتضمن ياقالوض وياسلل أعاله منتج   مصالفتة متويفقة مع مبدأ تجنب ياف ئدة فتم  تتعلآق بعملتآ   ماليبحآة وإستصآن ع  

 لاير سعودي(ل   الملت 32.6: 2015لاير سعودي )  الملت 37.1 ة بمبل  وإتج الة وياتي تظهال ب اتكلفة يامطف
 

تقآوم يامجموعآآة، خآآالل دوالة أعم اهآآ  يألعتت دتآآة، ب احتفآآ ظ بضآآم ن   التخفتآآل مآآن مخآآ طال إئتمآآ ن ياقآآالوض وياسآآللل 

ك ياضآم ن   تتضمن تلك ياضم ن   إتديع   عمالء، ضم ن   م اتة، أواليق م اتة، عق الي  وموجآودي  أخآالىل تآديال تلآ

بلغآآ  ياقتمآآة يامقآآدالة الضآآم ن   يامحآآتفظ بهآآ  مآآن قبآآل  مق بآآل تعالضآآ   مخآآ طال يألئتمآآ ن بحسآآب ياقتمآآة ياممكآآن تحققهآآ ل

 50.3: 2015ملتآ ال لاير سآعودي ) 44.2م تقآ الب  2016دتسآمبال  31يامجموعة إلجم اي ياقالوض و ياسلل كم  فآي 

 ملت ال لاير سعودي(ل 

 

 2016دتسآمبال  31ن   يامحتفظبه  من قبل يامجموعة القالوض وياسآلل غتآال ياع ملآة كمآ  فآيبلغ  ياقتمة ياع داة الضم 

 ملتون لاير سعودي(ل 73.9: 2015ملت ال لاير سعودي تقالتب ً ) 1.3مبل  
 

 :في مخصص خسائر اإلئتمان مما يلي الحركةتتكون  ( ب

 وأخالى قالوض تج التةج الي مدتن  و   

 إجم اي  جم عيمخصص   محددمخصص  

 574.020  387.196  186.824 2014دتسمبال  31صتد ال

 1.552  (96.823)  98.375 خالل ياسنةيامض ل 

 (13.784)  31.322  (45.106) يادتون يامشطوبة خالل ياسنة

 5  5  - يامب ا  يامستالدة خالل ياسنة

 561.793  321.700  240.093 2015دتسمبال  31الصتد 

 73.485  68.591  4.894 يامض ل خالل ياسنة 

 (21.294)  (7.000)  (14.294) يادتون يامشطوبة خالل ياسنة

 562  562  - يامب ا  يامستالدة خالل ياسنة

 614.546  383.853  230.693 2016دتسمبال  31الصتد 
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 شخصتة قالوض   

 إجم اي  جم عيمخصص   محددمخصص  

 248.572  116.046  132.526 2014دتسمبال  31الصتد 

 116.448  18.136  98.312 يامض ل خالل ياسنة

 (144.131)  -  (144.131) يادتون يامشطوبة خالل ياسنة

 56.034  -  56.034 يامب ا  يامستالدة خالل ياسنة

 276.923  134.182  142.741 2015دتسمبال  31الصتد 

 172.515  31.479  141.036 يامض ل  خالل ياسنة 

 (156.565)  -  (156.565) يادتون يامشطوبة خالل ياسنة

 87.425  -  87.425 يامب ا  يامستالدة خالل ياسنة

 380.298  165.661  214.637 2016دتسمبال  31الصتد 
 

 ج( تتكون الجودة اإلئتمانية للقروض والسل  مما يلي:
 

 قيمة:غير متأخرة السداد وغير منخفضة ال - ( القروض والسل 1

 2016  2015 

 

ب    الريا   
  السعودية

ب ال ياالت ا  
 ياسعودتة

 340.227  1.552.946 ممت زة

 19.326.250  16.166.513 قوتة

 16.149.598  14.654.462 متوسطة 

 9.504.309  8.668.615 مقبواة

 669.416  1.777.846 ه مشتة

 32.840  170.386 تح  يامالحظة

 13.355.901  16.474.099 غتال مصنفة

 59.378.541  59.464.867 يإلجم اي
 

 فتم  تلي وصل القالوض وياسلل غتال متأخالة ياسديد وغتال منخفضة ياقتمة:
 

التآآ دة فآآي صآآن عة مسآآتقالةل مالكآآز مآآ اي وتآآدفق   نقدتآآة أفضآآل مآآن مثتلآآه فآآي ياسآآوقل ادتآآه مآآدخل    ممت زة:
 السوقل ياع دتةياظالول  خاللاألسويق يام اتة 

 

سوق ومالكز م اي قوي مع ت التخ آديء ن جح اكآن مآع وجآود إسآتثن ءي ، و تعتبآال يامؤشآالي  يام اتآة     قوتة:
اآى يألسآويق يام اتآة  إأفضل من مع تتال ياصآن عة ياتآي تنتمآي إاتهآ ل هآذه يامنشآأة اهآ  حالتآة ياوصآول 

 ياح ا  ياطبتعتةل وفق
 

ة أوياشالكة، و تعتبال يامؤشالي  يام اتة سآلتمة وضآمن معدل ثب   معتدل مع عويمل مخ طالة الصن ع  متوسطة:
اآآى يألسآآويق يام اتآآة محآآدود وتكآآون يامنشآآأة عالضآآة صآآن عة ياتآآي تنتمآآي إاتهآآ ل ياوصآآول إمعآآ تتال يا

 اتغتالي  دوالتةل
 

تعتبآآال عويمآآل يامخآآ طالة الصآآن عة أو ياشآآالكة ث نوتآآة، وتعتبآآال يامؤشآآالي  يام اتآآة أدنآآى مآآن معآآ تتال     مقبواة:
تآآي تنتمآآي إاتهآآ ل مصآآ دال ياتموتآآل يابدتلآآة قآآد تكآآون متآآوفالة واكنهآآ  قآآد تكآآون محآآدودة  ياصآآن عة يا

 ب امص دال ياخ صة و يامؤسس تتة فقطل
 

لي ه مشآيل مصآ دال ، مآع أديء مآ اي و تشآغتطال الصن عة أو ياشالكة غتال إتج بتآةتعتبال عويمل يامخ    ه مشتة:
 مع هذه يافئةل في أعم ل جدتدةةل اتتوقع يادخول قد اتكون متوفالياتموتل يابدتلة 

 
، كم  تعتبآال مخ طالعآدم ياسآديد ع اتآةل تعتبآال طال الصن عة أو ياشالكة غتال إتج بتةتعتبال عويمل يامخ  تح  يامالحظة:

يامؤشآآالي  يام اتآآة دون معآآ تتال ياصآآن عة ياتآآي تنتمآآي إاتهآآ  بشآآكل عآآ ل، كمآآ  تعتبآآال مصآآ دال ياتموتآآل 
 يابدتلة محدودة جديًل

 
غتآال متآأخالة ياقآالوض ياشخصآتة  مآن أالصآدة فآي يألسآ سضمن ياقالوض وياسآلل ياغتآال مصآنفة تت غتال مصنفة:

 ليددياس
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 :(  القروض والسل  متأخرة السداد و غير منخفضة القيمة2  
 

 2016 

 
جاري مدين و 
 إجمالي  قروض شخصية  قروض تجارية

 الريا   السعودية ب    

 154.285  58.590  95.695 توم 30ى إا 1من 

 112.725  33.426  79.299 توم 90إاى  31من 

 60.193  -  60.193 توم 180إاى  91من 

 382.213  -  382.213 توم 180أكثال من 

 709.416  92.016  617.400 جم اي يإل

 

 2015 

 
ج الي مدتن و 
 إجم اي  قالوض شخصتة  قالوض تج التة

 ياسعودتةياالت ا   ب ال 

 56.316  54.579  1.737 توم 30إاى  1من 

 73.843  62.646  11.197 توم 90إاى  31من 

 1.048  -  1.048 توم 180إاى  91من 

 1.150.180  -  1.150.180 توم 180أكثال من 

 1.281.387  117.225  1.164.162 جم اي يإل

 
تعتبآال فآي مالحلآة  ك نآ  ياتآي و اسديد وغتال منخفضة ياقتمةبعض ياقالوض متأخالة ي عالهأ 2015ع م  ا تتضمن جدول

حتآث ملتآ ال لاير سآعودي  1.4تجدتد أو إع دة جدواة تلك ياقالوضل بل  مجموع هآذه ياقآالوض  حول حثمتقدمة من ياتب 

 ل2016سوتة تلك ياقالوض خالل ع م تتم تجدتد أو
 

جموعة مق بآل حسآ ب   ياجآ الي مآدتن وياقآالوض ياتج التآة بلغ  ياقتمة ياع داة يامقدالة الضم ن   يامحتفظ به  من قبل يام

 ملت ال لاير سعودي(  2.7: 2015ملت ال لاير سعودي ) 4.4متأخالة ياسديد و غتال منخفضة ياقتمة مبل  
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 اإلقتصادية:  حسب القطاعا  فيما يلي تحليالً بمخاطر تركيزا  القروض والسل  و مخصص خسائر اإلئتمان  (3
 

2016 

 

  ةغير عامل  ةعامل

 مخصص  خسائر

  اإلئتمان

، قروض و سل 

 صافي

 الريا   السعودية ب     

 304.914  (1.423)  -  306.337  شبه حكومتةو ة تحكوم

   أخالى م اتة خدم   بنوك ومؤسس  
4.832.040  27.065  (60.413)  4.798.692 

  زاليعة و أسم ك
31.647  -  (227)  31.420 

 تصنتع
 

5.942.565  1.727  (56.146)  5.888.146 

  تعدتن و تنقتب
926.717  -  (6.729)  919.988 

  بن ء وإنش ءي 
5.462.599  559.191  (57.187)  5.964.603 

  تج الة
11.205.053  202.015  (252.583)  11.154.485 

  نقل وإتص ا 
1.458.815  45.112  (47.351)  1.456.576 

  خدم  
1.874.675  12.742  (32.607)  1.854.810 

  قالوض شخصتة
16.566.115  214.637  (380.298)  16.400.454 

  أخالى
11.567.720  7.124  (99.880)  11.474.964 

  يإلجم اي
60.174.283  1.069.613  (994.844)  60.249.052 

  

2015 

 

  ةغتال ع مل  ةع مل

خصص  م

  يإلئتم ن خس ئال

، قالوض و سلل

 ص في

 ياالت ا  ياسعودتة ب ال  

 327.821  (1.122)  -  328.943  شبه حكومتةو ة تحكوم

   أخالى م اتة خدم   بنوك ومؤسس  
8.128.175  -  (83.437)  8.044.738 

  زاليعة و أسم ك
17.789  -  (111)  17.678 

  تصنتع
6.310.479  3.210  (48.033)  6.265.656 

  تعدتن و تنقتب
439.292  -  (2.725)  436.567 

  بن ء وإنش ءي 
4.926.881  695  (37.068)  4.890.508 

  تج الة
13.778.599  209.514  (240.788)  13.747.325 

  نقل وإتص ا 
1.811.070  43.783  (48.732)  1.806.121 

  خدم  
1.666.860  14.372  (29.631)  1.651.601 

  قالوض شخصتة
13.472.436  142.741  (276.923)  13.338.254 

  أخالى
9.779.404  33.279  (70.146)  9.742.537 

  اإلجمالي
60.659.928  447.594  (838.716)  60.268.806 
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 استثمارا  في شركا  زميلة.  8
 

في ياشالك   ياتي تحتفظ فته  يابنك بتأثتال جوهاليل  هذه تشمل بند ياستثم ال في شالك   زمتلة حصة يابنك في ياستثم ال 
 حسب طالتقة ياملكتةل تتم يامح سبة عنه ياستثم الي  

 
 تلي:  )أ( تمثل ياستثم الي  في ياشالك   يازمتلة حصة يابنك ادى شالك   مسجلة ب امملكة ياعالبتة ياسعودتة كم 

 
  2016  2015 

 %50  %50 "أمكس" ياسعودتةياعالبتة  يكسبالتس أمالتك نشالكة 

 %38  %38 "يوالكس" والكس ياسعودتة التأجتالأشالكة 

 %32  %32 شالكة أمالك ياع امتة التموتل و ياتنمتة ياعق التة "يمالك"
 

ملتون لاير سعودي تتالكز يألنشطة ياالئتستة الشالكة في  100"أمكس" هي شالكة مس همة سعودتة مقفلة بالأسم ل مقديالة 
 وتقدتم يامنتج   يألخالى ألمالتك ن إكسبالس في يامملكة ياعالبتة ياسعودتةلإصديال بط ق   يألئتم ن 

 
ملتون لاير سعوديل تتالكز يألنشطة  ياالئتستة الشالكة  550 ة"أوالكس" هي شالكة مس همة سعودتة  مقفلة بالأس م ل مقديال

 في أعم ل ياتج ال ياتموتلي في يامملكة ياعالبتة ياسعودتةل
 

ملتون لاير سعوديل تتالكز يألنشطة ياالئتستة الشالكة في  900ودتة مقفلة بالأسم ل مقدالة "أمالك" هي شالكة مس همة سع
 تقدتم منتج   ياتموتل ياعق الي في يامملكة ياعالبتة ياسعودتةل

 
تم تأستس ك فة ياشالك   يازمتلة المجموعة، في يامملكة ياعالبتة ياسعودتة كم  تقوم هذة ياشالك   بمم السه أنشطته  في 

 اعالبتة ياسعودتةليامملكة ي
 

 % في شالكة نعتم االستثم ال وياتي اتس ادته  أتة عملت   تشغتلتةل20ادى يابنك أتض ً م  نسبته 
 

 تتلخص ياحالكة في ياستثم ال في شالك   زمتلة مم  تلي:  )ب( 

 2016  2015 

 
ب    الريا   

  السعودية
ب ال ياالت ا  

 ياسعودتة

 846.351  939.022 ياالصتد في بديتة ياسنة

 156.195  150.634 ياحصة في يادخل

 (63.400)  (92.917) يألالب ح يامستلمة

 (124)  3.598 ياحصة في بنود يادخل / )ياخس الة( ياش ملة يألخالى

 939.022  1.000.337 ياالصتد في نه تة ياسنة
 

 تتلخص حصة يابنك في ياقويئم يام اتة الشالك   يازمتلة ك ات اي: )ج( 
 

 أمالك  اوركس  أمكس 

2016 

ب    الريا   
 السعودية

ب    الريا    
 السعودية

ب    الريا    
 السعودية

 1.061.172  606.181  419.856 إجم اي ياموجودي  

 695.217  285.853  223.125 إجم اي يامطلوب  

 365.955  320.328  196.731 إجم اي حقوق ياملكتة

 61.894  72.817  210.397 إجم اي يادخل

 26.750  52.578  119.764   التلإجم اي يامص
 

 أمالك  يوالكس  أمكس 

2015 

 ب ال ياالت ا 
  ياسعودتة

 ب ال ياالت ا 
  ياسعودتة

 ب ال ياالت ا 
 ياسعودتة

 976.215  774.893  416.533 إجم اي ياموجودي  

 624.284  464.512  239.637 إجم اي يامطلوب  

 351.931  310.381  176.896 حقوق ياملكتةإجم اي 

 58.423  94.724  201.794 إجم اي يادخل

 25.559  55.114  113.453 يامص التلإجم اي 
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م تأتتد طالتقة إذي م ت ل2016دتسمبال  31إض فتة محتملة كم  في  زك ةياشالك   يازمتلة يامذكوالة أعاله ياتزيم    أحدىادى 
ن يامجموعة قد تويفق  مع إتن ل فئتقدتال يازك ة يامحتسبة من قبل ياهتئة ياع مة الزك ة ويادخل بويسطة كل دالج   يألس

 ملتون لاير سعوديل 63.6 تقالتب ً يازمتلة بأن تكون يامجموعة ملتزمة بشكل غتال مشالوط تج ه حصته  ياب اغة  كةياشال
 

 ملموسة، صافي غير و موجودا  معدا ، ممتلكا  09
 

 ص في مم  تلي: و موجودي  ملموسة، يامعدي ، بند ياممتلك   تتكون 
 

 

يألاليضي 

 ويامب ني

 
 تحستن   على

  يامب ني يامستأجالة
يألثآآ ث ويامعآآدي  

  وياست الي 
موجآآودي  غتآآال 

 ملموسة

 
يإلجمآآآآآآآآآآآآآآآآآ اي 

2016  
يإلجمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اي 

2015 

 الريا   السعودية ب    ياتكلفة

 991.128 ة ياسنةياالصتد في بديت
 

116.918  404.400  202.694 
 

1.715.140  1.522.846 

 - يإلض ف  
 

13.588  15.505  25.945 
 

55.038  192.618 

 - يإلستبع دي 
 

-  (34)  - 
 

(34)  (324) 

 991.128 ياالصتد في نه تة ياسنة
 

130.506  419.871  228.639 
 

1.770.144  1.715.140 

  ءي وياطف  ميإلستهالك يامتاليك
 

     
 

   

 231.637 ياالصتد في بديتة ياسنة
 

70.329  303.021  88.589 
 

693.576  613.224 

 32.158 يامحمل السنة
 

15.231  24.409  17.203 
 

89.001  80.581 

 - يإلستبع دي 
 

-  (33)  - 
 

(33)  (229) 

 263.795 ياالصتد في نه تة ياسنة
 

85.560  327.397  105.792 
 

782.544  693.576 

  ص في ياقتمة يادفتالتة
 

     
 

   

 727.333 2016دتسمبال  31كم  في 

 

44.946  92.474  122.847 

 

987.600   

 759.491 2015دتسمبال  31كم  في 
 

46.589  101.379  114.105 
 

  1.021.564 
  

   يامعلوم  ذي  عالقة بتكنواوجت موجودي  ياملموسة على بنودياموجودي  غتال تتضمن 
  

 موجودا  أخرى. 10
 

 ياموجودي  يألخالى مم  تلي: تتكون بند
 

  2016  2015 

  
ب    الريا   

  السعودية
ب ال ياالت ا  

 ياسعودتة

 105.837  112.710  زك ة و ضالتبة دخل مستحقة من يامس همتن 

 131.701  12.912  ذمم عمالء

 64.829  102.273  تح  ياتجهتز ملموسةموجودي  غتال تك اتل و  معدي  ،ممتلك  

 105.897  104.287  مص التل مدفوعة مقدم ً 

 20.480  24.361  موجودي  أخالى متنوعة

 428.744  356.543  اإلجمـالـي
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اليض يامت جآآـالة وياتآآـحوط مآآن يابنآآك، خآآالل دوالة أعم اآآه ياع دتآآـة، بإسآآتخديم يألدوي  يام اتآآـة يامشتآآـقة يات اتآآـة ألغآآ متقآآو
 يامخ طال:

 

، ياخ صآة ب انسبة امق تضآ   أسآع ال ياعمآوا  لوتمثل ياتزيم   اتب دل مجموعة من ياتدفق   يانقدتة بأخالى المقايضا : ( أ

بسعال ث ب  وبسعال ع ئم وبعملة ويحدة، دون تبآ دل يامبآ ا   ياخ صة وا مع دة م  تقوم يألطاليل يألخالى بتب دل دفع ياع

 بعآآدة عمآآال ، فإنآآه تآآتم تبآآ دل يامبآآ ا  يألسآآمتة مآآع ياعمآآوا  ياخ صآآة تةل وب انسآآبة امق تضآآ   أسآآع ال ياعمآآوا يألسآآم

تمكن كذاك المب ا  يألسمتة أن تتغتال بن ءيً على بنود يألتف ق في ح اة مق تض    لياث بتة و ياع ئمة بعمال  مختلفة ياخ صة

 يامب ا  يألسمتةل
 

وهآي عبآ الة عآن إتف قتآ   تع قدتآة اشآاليء أو بتآع عملآة أو سآلعة أو أدية م اتآة معتنآة بسآعال  :ةاآلجلآة والمسآتقبليقود الع ( ب

تآتم تصآمتمه  خصتصآ ً اتلبتآة إحتت جآ   محآددة وياتع مآل بهآ  خآ الج يألسآويق  هذه ياعقود ليامستقبل وت التخ محددتن في

يآلجلآة بمبآ ا  محآددة وفآي ياخ صآة معآدل ياعمواآة  يام اتة يانظ متةل تآتم ياتع مآل بآ اعقود يآلجلآة ب اعملآة يألجنبتآة وعقآود

 أسويق م اتة منظمة، كم  تتم تسوتة ياتغتالي  في قتمة ياعقود يآلجلة بشكل توميل
 

تآتم ياتفآ وض علتهآ  بصآوالة منفآالدة وتآنص  ياخ صآة وهي عب الة عن عقآود بأسآع ال عمآوا   إتفاقيا  األسعار اآلجلة:  ج( 

يامتع قآد علتهآ  وسآعال ياسآوق فآي تآ التخ مسآتقبلي محآدد وذاآك عآن ياخ صآة عال ياعمواآة على أن تسدد نقديً يافالق بتن سآ

 يامبل  يألسمي يامحدد و خالل يافتالة يازمنتة يامتفق علته ل
  

       ق، واآآتس يإلاتآزيم، المشآآتاليحآ( ياالوهآي عبآآ الة عآن إتف قتآآ   تع قدتآة، تمآنح بموجبهآآ  يابآ ئع )ُمصآآدال ياختآ  الخيآارا :  ( د

ب ب اخت ال(، واتس يإلاتزيم، ابتع أو شاليء في ت التخ مستقبلي محدد أو في أي وق  خآالل يافتآالة يازمنتآة يامنتهتآة )يامكتت

  في ذاك يات التخ وذاك بمبل  محدد من ياعملة أو ياسلع أو أدية م اتة بسعال محدد سلف ًل 

 

مقتنآ ة ألغآاليض ياتحآوط مآن أدوي  مشآتقة ة أو ألغآاليض يامتآ جالمقتنآ ة   أدوي  مشآتقةتنقسم يألدوي  يام اتة يامشآتقة إاآى 
 يامخ طال كم  هو موضح أدن ه:

 
 المشتقا  المقتناة ألغراض المتاجرة  أ( 
 

تتعلق يامبتع    لبأسع ال ياصالل ةحو ياماليج ع   وأخذ ياماليكزتتتعلق معظم يامشتق   يامقتن ة ألغاليض يامت جالة ب امب

وتتعلآق أخآذ اتمكتآنهم مآن تحوتآل أو تعآدتل أو تخفآتض يامخآ طال ياح اتآة و يامسآتقبلتةل  و بنآوك طالح يامنتج   اعمالءب

امعآدا  أو ي ياماليكز بإديالة مخ طال ماليكز ياسوق مع توقع ياحصول على أالب ح من ياتغتالي  يإلتج بتة في يألسآع ال أو

ألسآويق أو يامنتجآ   يامختلفآة بغآالض فآي يألسآع ال بآتن ي  بتحدتد ويإلستف دة من يافالوقآ  ةحياماليجوتتعلق  ليامؤشالي 

  لياحصول على أالب ح من ذاك
 

 المشتقا  المقتناة ألغراض التحوط من المخاطر ب( 
 

قلبآآ   فآآي أسآآع ال تتتبآآع يابنآآك نظآآ م شآآ مل اقتآآ س وإديالة يامخآآ طالل إن إديالة يامخآآ طال ياتآآي تتعآآالض اهآآ  يابنآآك نتتجآآة يا

علآآى  بنآآ ءيً وياتآآي تقالالهآآ  مجلآآس يإلديالة  مسآآتوت   يامقبواآآةضآآمن يا ياخ صآآة ياصآآالل يألجنبآآي وأسآآع ال ياعمآآوا 

 ياتعلتم   ياص دالة عن مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعوديل 
 

مع يألطاليل يألخآالى وامخآ طال ل وقد وضع مجلس يإلديالة مستوت   معتنة امخ طال ياعمال  وذاك بوضع حدود التع م

خدم إستاليتتجت   ياتحوط من يامخآ طال اضآم ن بقآ ء ماليكآز بشكل منتظم وتست اليكز ياعمال مماليكز ياعمال ل  ُتاليقب 

وذاآآك  ياخ صآآة ياعمآآال  ضآآمن ياحآآدود يامقآآالالةل  كمآآ  وضآآع مجلآآس يإلديالة مسآآتوى معتنآآ ً امخآآ طال أسآآع ال ياعمآآوا 

 يامقآآالالةل  تآآتم دوالتآآ ً ماليجعآآة يافجآآوي  بآآتن أسآآع ال ياعمآآوا  ي بوضآآع حآآدوديً الفجآآوي  فآآي أسآآع ال ياعمآآوا  الفتآآال

 ب اموجودي  ويامطلوب   وتستخدم إسآتاليتتجت   ياتحآوط مآن يامخآ طال فآي تقلتآل يافجآوة بآتن أسآع ال ياعمآوا  ياخ صة

 ضمن ياحدود يامقالالةل ياخ صة
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ذاآك اتقلتآل تعالضآه وومطلوب ته، تسآتخدم يابنآك يامشآتق   ألغآاليض ياتحآوط مآن يامخآ طال  زء من إديالة موجوديتهوكج

 ل  وتتم ذاك ع دة من خالل ياتحوط من مخ طال مع مال  محددةلياخ صة ال ياعمال  وياعموا امخ طال أسع 
 

جت    تحوط مختلفةل  تتستخدم يابنك عقود ياصالل يألجنبي يآلجلة في ياتحوط من مخ طال عمال  محددة واتطبتق إستالي

ن شآآئة عآآن ياتعآآالض امخآآ طال محآآددة  الالتحآآوط مآآن مخآآ ط ياخ صآآة كمآآ  تسآآتخدم يابنآآك مق تضآآ   أسآآع ال ياعمآآوا 

 ث بتةل  خ صة أسع العموا 
 

تلخص ياجدول أدن ه ياقتمة ياع داة ياموجبة وياس ابة األدوي  يام اتة يامشتقة مع تحلتآل ب امبآ ا  يإلسآمتة الفتآالة يامتبقتآة حتآى 

ياق ئمآة فآي نه تآة ياسآنة، ا  ال مت التخ يإلستحق ق ويامعدل ياشهاليل إن يامب ا  يإلسمتة، ياتي تعتبال مؤشاليً على حجم يامعآ 

يامبآآ ا  يإلسآآمتة ا تعكآآس مخآآ طال  إجمآآ ايتعكآآس ب اضآآالوالة مبآآ ا  ياتآآدفق   يانقدتآآة يامسآآتقبلتة يامتعلقآآة بهآآ  وب اتآآ اي، فآآإن 

، حتث تكآون فآي ياعآ دة مخآ طال يألئتمآ ن محآددة ب اقتمآة ياع داآة ياموجتآة ياتي تتعالض اه  يابنك وا مخ طال ياسوق يإلئتم ن

  يامشتق  لاتلك 
 

ل ُتعطآي شآالوط يإلتف قتآة يابنآك ياختآ ال فآي زمتلآةمآع شآالكة  ق ئمة الئتستةادى يابنك خت ال بتع ن شىء من يادخول في إتف قتة 

إتف قتآة مآدة  علآى مآدىو م  بعد وذاك  2013 من ياع ممم السته  تمكنوياذي  وتعطي ياطالل يألخال ياخت ال في ياشاليء يابتع

، فآي ل ُتعطآي ختآ ال يابتآعحتث ُتعتبآال ختآ ال ياشآاليء يقآل مآن قتمآة ياتنفتآذ يامذكوال،خت ال يابتع فقط م تقوم يابنك بتقتت لياشاليكة

علآى  بنآ ءيً م ويحد من ذاك ياخت ال، وذاآك بعد ع  ياشالكة يازمتلةيابنك ياحق في إستالم دفعة مق بل حصته في  ح ل تم تنفتذه،

 متفق علته  مسبق ً  ضمن يإلتف قتةل صت 
 

 ملخص لألدوا  المالية المشتقة: فيما يلي ج( 
 

   ا ستحقاقتاريخ  للفترة المتبقية حتى اإلسميةالمبالغ 

 المعدل

  الشهري

مآآآآآآآآآن          أكثآآآآآآآآر

شهر 12-3   سنوا  5-1  سنوا   5   أشهر  3خالل   

 إجمالي الـمـبالـغ 

  ةاإلســمي

القيمة 

 العادلة

  السالبة

القيمة 

 العادلة

 2016 الموجبة

  يا   السعوديةب    الر

               

مشآآآتق   مقتنآآآ ة ألغآآآاليض 

 يامت جالة: 

6.548.332  -  1.633.022  4.028.717  3.802.674  9.464.413  53.125  82.847 

 يألجنبآي عقود ياصالل

  جلةيآل

1.951.432  -  734.680  752.380  161.570  1.648.630  25.256  25.256 

ختآآآآآآآآآآآ الي  أسآآآآآآآآآآآآع ال 

 نبيياصالل يألج

5.540.097  720.000  5.998.527  70.000  -  6.788.527  813.420  805.345 

مق تضآآآآآآآآآ   أسآآآآآآآآآع ال 

 ياعموا  

               

يامشآآآآآآآآآآآآآتق   يامقتنآآآآآآآآآآآآآ ة 

ألغآآاليض ياتحآآوط مآآن 

 مخ طال ياقتمة ياع داة:

3.689.705  3.526.880  600.320  -  393.960  4.521.160  533.126  614.848 

ال مق تضآآآآآآآآآ   أسآآآآآآآآآع 

 ياعموا 

 خت ال بتع شالكة زمتلة 386.421  -  -  -  -  -  -  -

 يإلجم اي  1.914.717  1.424.927  22.422.730  4.358.204  4.851.097  8.966.549  4.246.880  17.729.566
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   ياستحق قت التخ  الفتالة يامتبقتة حتى يإلسمتةيامب ا  

 ليامعد

  ياشهالي

مآآآآآآآآن          أكثآآآآآآآآال

شهال 12-3   سنوي  5-1  سنوي   5   أشهال  3خالل   

 إجم اي ياـمـب اـ  

  ةيإلســمت

ياقتمة 

 ياع داة

  ياس ابة

 ياقتمة ياع داة

 2015 ياموجبة

  ب ال ياالت ا  ياسعودتة

               

مشآآآتق   مقتنآآآ ة ألغآآآاليض 

 يامت جالة: 

8.429.793  -  1.342.514  1.889.239  1.227.983  4.459.736  22.715  24.056 

 يألجنبآي عقود ياصالل

  جلةيآل

1.834.719  404  653.126  857.221  303.806  1.814.557  57.608  57.608 

ختآآآآآآآآآآآ الي  أسآآآآآآآآآآآآع ال 

 ياصالل يألجنبي

4.885.841  2.989.782  1.877.720  160.000  250.000  5.277.502  644.203  651.492 

  أسآآآآآآآآآع ال مق تضآآآآآآآآآ 

 ياعموا  

               

يامشآآآآآآآآآآآآآتق   يامقتنآآآآآآآآآآآآآ ة 

ألغآآاليض ياتحآآوط مآآن 

 مخ طال ياقتمة ياع داة:

2.513.208  1.914.336  487.968  319.056  -  2.721.360  276.146  254.827 

مق تضآآآآآآآآآ   أسآآآآآآآآآع ال 

 ياعموا 

 خت ال بتع شالكة زمتلة 299.160  -  -  -  -  -  -  -

 يإلجم اي  1.287.143  1.000.672  14.273.155  1.781.789  3.225.516  4.361.328  4.904.522  17.663.561

 

و  2016دتسآمبال  31ياع ئآدتن البنآك كمآ  فآي  تلخص ياجدول أدن ه كالً من ياتحوط من مخ طال ياقتمة ياع داة ومحآ فظ ياتحآوط

يامخآ طال ياتآي تآم  طبتعآةو اع داآة اتلآك يابنآود، مآن مخ طالهآ  و ياقآتم ي يامتحآوط، و تتضمن هذي ياجدول وصل البنود 2015

 ط وياقتمة ياع داة اتلك يألدوي ل ياتحو ه  و أدوي منياتحوط  
 
 

 يا   السعودية(الر ب   ) 2016ديسمبر  31

 بنود التحوط  أدوا  التحوط

القيمة العادلة 

  السالبة

القيمة  العادلة 

  الموجبة

داةألا  

   المستخدمة

ط المتحومخاطر ال

  منها

القيمة العادلة في 

  بداية التحوط

القيمة  العادلة 

  الحالية

533.126  614.848  

مق تض   أسع ال 

  ياعموا  

مخ طال ياقتمة 

 إستثم الي  بسعال عمواة ث ب  4.565.447  4.063.916  ياع داة

 

  ا  ياسعودتة(ياالت ب ال) 2015دتسمبال  31

 بنود ياتحوط  أدوي  ياتحوط

ياع داة ياقتمة 

  ياس ابة

ياقتمة  ياع داة 

  ياموجبة

ديةألي  

  يامستخدمة 

مخ طال يامتحوط يا

  منه 

ياقتمة ياع داة في 

  بديتة ياتحوط

ياقتمة  ياع داة 

  ياح اتة

276.146  254.579  

مق تض   أسع ال 

  ياعموا  

مخ طال ياقتمة 

 إستثم الي  بسعال عمواة ث ب  2.801.929  2.821.298  ياع داة

 

: 2015ملتآون لاير سآعودي ) 91.2من أدوي  ياتحآوط مآن مخآ طال ياقتمآة ياع داآة  خالل ياسنةيامسجلة  يألالب حص في لغ  ب

ملتآون  90.8ياخس ئال من بنـود ياتحآوط ياع ئآـدة  امخآ طال ياتحآوط مبلآ  ص في بلغ   ملتون لاير سعودي(ل  7.7بقتمة  أالب ح

 489.8المشآآتق    ياموجبآآةوبلآآ  صآآ في ياقتمآآة ياع داآآة  ون لاير سآآعودي(لملتآآ 286.5بقتمآآة  خسآآ ئال: 2015لاير  سعآآـودي )

 ملتون لاير سعودي ص في قتمة ع داة س ابة(ل12.9: 2015ملتون لاير سعودي تقالتب ً )
 

ياقتمآة ياع داآة ياموجبآة المشآتق   ياخ صآة ب ابنآك %( تقالتب ً من 59:  2015)%  71 نسبتهم  ، ك ن تالكز 2016خالل ع م 

مآآن ياقتمآآة ياع داآآة ياموجبآآة مآآع طآآالل ويحآآد مآآن %( 35:  2015) % 19أقآآل مآآن  كآآ ن تالكآآزسآآ   م اتآآة، بتنمآآ  مآآع مؤس

 ل تتم ياتع مل ب امشتق   في قط ع ياخزتنة بشكل الئتسيليألطاليل يألخالى كم  في ت التخ ق ئمة يامالكز يام اي ياموحدة
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 )تتمة(  –. المشتقا  11
 

وجته   ياتح د ياع امي المب دا  ويامشتق   يام اتآةل متويفقة مع ت الئتستةيتف قتة  أبالم يابنككجزء من إديالة يامشتق   يام اتة، 

ل وكجآزء مآن تلآك يابنآكوفق ً اهذه ياتف قتة، فقد تم توحتد بنود وشالوط منتج   يامشتق   يام اتآة يامشآتالية أو يامب عآة بويسآطة 

عآن طالتآق تبآ دل محسآن  تسآعتال علآى تحصآلأن  البنكتسمح ذاك ياملحق  ياتف قتة تم توقتع ملحق دعم يائتم ن )" ياملحق"(ل

 يابنآآكيامبآآ ا  يامحآآتفظ بهآآ  بويسآآطة  بلآآ  صآآ فيأو ياطآآالل يآلخآآالل  يابنآآكوذاآآك اصآآ اح  نقآآدي كضآآم نيامبآآ ا  يامعاّلفآآة سآآوقت ً 

ة يامحتفظ به  بويسآطة ياضم ن   يانقدت ص في كم  بل )ملتون لاير سعوديل  46.7: 2016دبسمبال  31كم  في  كضم ن نقدي

 (لملتون لاير سعودي 39.3: 2015دتسمبال  31كم  في  يألطاليل ياخالى
 

 أرصدة للبنوك والمؤسسا  المالية األخرى . 12
 

 يألالصدة البنوك ويامؤسس   يام اتة يألخالى مم  تلي: تتكون بند

  2016  2015 

  
ب    الريا   

  السعودية
ب ال ياالت ا  

 ياسعودتة

 7.600  4.712  ب   ج التةحس 

 3.819.090  4.151.531  (د -19أنظال إتض ح ) - إتف قت   إع دة ياشاليء

 1.502.458  4.840.473  وديئع أسويق يام ل

 5.329.148  8.996.716  يإلجمـ اـي
 

 ودائع العمالء. 13
 

 وديئع ياعمالء مم  تلي: تتكون بند

     2016  2015 

  
ب    الريا   

  عوديةالس
ب ال ياالت ا  

 ياسعودتة

 47.105.052  36.677.689  وديئع ألجل

 1.620.632  4.073.660  وديئع إدخ ال

 48.725.684  40.751.349  مجموع ياوديئع بعموا  خ صة محملة 

 20.876.355  23.955.017  وديئع تح  ياطلب

 916.443  933.959  وديئع أخالى

 70.518.482  65.640.325  وديئع ياعمالء
 

 إتف قت  مع ملتون لاير سعودي(  3.9: 2015) 2016ا شيء اع م  بقتمة تشتمل ياوديئع ألجل على وديئع مق بل بتع سندي 

ملتآون التآـ ل سآعودي  535قداله  شاليئه  في تويالتخ مستقبلتة محددةل كم  تشتمل وديئع ياعمالء يألخالى على مب ا    إلع دة

 النقضل القابلة ل سعودي( كضم ن   محتجزة مق بل يإلاتزيم   غتال ملتون التـ 516: 2015)
 

ملتآآ ال لاير سآآعودي  46.5بإجمآآ اي  2016دتسآآمبال  31تتضآآمن وديئآآع ياعمآآالء أعآآاله وديئآآع متويفقآآة مآآع ياشآآالتعة كمآآ  فآآي 

 لملت ال لاير سعودي( 52.5: 2015)
 

 تف صتله  ك آلتي: الاير ياسعودي(،)بم  تع داه  ب  على وديئع بعمال  أجنبتة أعالهتشتمل ياوديئع 
 
  2016  2015 

  
ب    الريا   

  السعودية
ب ال ياالت ا  

 ياسعودتة

 642.531  1.772.546  تح  ياطلب

 178.700  1.390.880  إدخ ال

 8.248.118  1.045.305  ألجل

 65.830  68.159  أخالى

 يإلجمـ اـي
 
 
 
 

 4.276.890  9.135.179 
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 جل. قروض أل14
 

ملت ال لاير سآعودي ألغآاليض ياتشآغتل ياعآ م  1.0بإباليم إتف قتة قالض متوسط يألجل بمبل   2011م تو  30ق م يابنك بت التخ 

 ل 2016م تو  30امدة خمس سنوي ل هذي وقد يستخدم ياقالض ب اك مل، و قد يستحق و تم سديد هذي ياقالض ألجل ك مالً في 
 

ملتآ ال  1.0مدتآه خمآس سآنوي  بمبلآ  أخالى بإباليم إتف قتة قالض متوسط يألجل  2012 تونتو 24كذاك وقد ق م يابنك بت التخ 
 ل 2017سبتمبال  5لاير سعودي ألغاليض ياتشغتل ياع مل تم إستخديم ياقالض ب اك مل وتستحق سديده في 

 
ملتآ ال لاير   1.0 بإباليم إتف قتة قالض  متوسط يألجل آخآال مدتآه خمآس سآنوي  بمبلآ  2016تونتو  19كذاك ق م يابنك بت التخ 

 ل 2021تونتو  19سعودي ألغاليض ياتشغتل ياع مل تم إستخديم ياقالض ب اك مل و تستحق سديده في 
 

تخضع ياقالوض اعمواة بمعدا  متغتآالة علآى يسآ س ياسآوقل وتحآق البنآك سآديد كآل قآالض مبكآاليً عآن موعآده وذاآك وفقآ ً 

  ياتسهتال  أعاله على شالوط تتطلب يامح فظة على نسب م اتآة اشالوط وأحك م إتف قتة ياتسهتال  اكل قالضل تشمل يتف قت 

ق بأصآل أو علآفتمآ  تت إخفآ قام تكن علآى يابنآك أي حآ ا   معتنة ب إلض فة إاى شالوط أخالى وياتي إاتزم به  يابنك ب اك ملل

 عمواة تلك ياقالوض وفق ً الشالوط و ياحك مل
 

 . سندا  دين ثانوية 15
 

ملت ال لاير سعودي من خآالل إصآديال  2.0بإستكم ل عملتة إصديال سندي  دتن ث نوتة بقتمة  2014 تونتو 5ق م يابنك بت التخ 

 خ ص في يامملكة ياعالبتة ياسعودتة اصكوك ياشالتحة ياث نتة يامتويفقة مع ياشالتعة ومتطلب   الأس يام ل يامس ندل 
 

 1.45دتة )س تبوال( استة أشهال ب اضآ فة اآـ تحمل تلك ياصكوك البح ً نصل سنوي بمقديال سعال يإلقاليض بتن يابنوك ياسعو

سآنوي  بحتآث تحآتفظ يابنآك بآ احق فآي ياسآتالديد يامبكآال اهآذه ياصآكوك فآي نه تآة ياخمآس  10تبل  أجل هذه ياصآكوك %ل 

 إخفآ قام تكن على يابنك أي حآ ا   سنوي  يألواى من مدة يألجل، وذاك بعد ياحصول على يامويفق   يانظ متة ذي  ياصلةل

 وفق ً الشالوط و ياحك مل و سندي  يادتن ياث نوتة تلكبأصل أو عمواة  تتعلقفتم  

 

 . مطلوبا  أخرى16
 

 يامطلوب   يألخالى مم  تلي: تتكون بند
 
  2016  2015 

  

ب    الريا   

  السعودية

ب ال ياالت ا  

 ياسعودتة

 313.046  279.335  مك فأة نه تة ياخدمة ومن فع موظفتن ياخ صة يامستحقة

 127.102  167.833  مص التل مستحقة وإحتت طت   أخالى

 13.942  7.339  دخل أتع ب خدم   مؤجلة

 207.969  251.167  مطلوب   خ صة ب اعمالء

 20.492  16.106  مطلوب   أخالى

 682.551  721.782     اإلجمـالـي
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 أس المال ر. 17
 

: 2015) لاير سعودي 10ملتون سهم، قتمــة كل سهم  700ويامصدال ويامدفوع ب اك مل من تكون الأس يام ل يامصالح به ت 
 للاير سعودي( 10ملتون سهم قتمة كل سهم  650

      
  -إن ملكتة الأس م ل يابنك موزعة على يانحو يات اي : 
  

  2016  2015 

ب    الريا     

  %  السعودية

ياالت ا   ب ال

 %  ياسعودتة

 90.0  5.850.000  90.0  6.300.000  ون سعودتونمس هم
         مس همون غتال سعودتون:

 7.5  487.500  7.5  525.000  موالغ ن يادواتة يامحدودة التموتل لب لشالكة ج

 2.5  162.500  2.5  175.000  شالكة بنك مزوهو يامحدودة

  7.000.000  100  6.500.000  100 
       

ملتون سهم إاى  650سهم يامصدالة وياق ئمة من سهم مج ني اتزتد عدد يألملتون  50ق م يابنك بإصديال ،2016خالل ع م 
ملتون سهم مج ني اتزتد عدد يألسهم يامصدالة وياق ئمة من  50 م يابنك بإصديال ق، 2015خالل ع م  لملتون سهم 700
 (ل26)أنظال إتض ح  ملتون سهم 650ملتون سهم إاى  600

 

 يإحتياطي نظام .18
 

% مآن صآ في 25تحوتآل مآ  ا تقآل عآن  ،تقتضي نظ م ماليقبة يابنوك في يامملكة ياعالبتة ياسعودتة و يانظ م يألس سي البنآك

 264تآم تحوتآل مبلآ   ،الأس يام ل يامدفوعل وعلتآه يإلحتت طيتس وي الصتد هذي  أنيانظ مي إاى  يإلحتت طيدخل ياسنة إاى 

يانظآ ميل إن هآذي  يإلحتتآ طيملتون التآـ ل سآعودي( إاآى  333: 2015) 2016ملتون التـ ل سعودي من ص في يادخل اع م 

 غتال ق بل التوزتعل يإلحتت طي

 

 التعهدا  واإللتزاما  المحتملة .19
  
 الدعاوى القضائية    ( أ

 

 جنآآب أي مخصآآص اقآآ ء تُ اآآم  ليامجموعآآةمق مآآة ضآآد  محآآددةقضآآ ئتة  ، ك نآآ  هنآآ ك دعآآ وى2016دتسآآمبال  31بتآآ التخ 

ومع ذاآك  لتكبد خس ئال جوهالتة تسببه  في من غتاليامتوقع كونه يابنك بشأنه يامستش التن ياق نونتتن  ي نصحياتدع وى اي

تتوقآع يإلديالة بآأن تكآون نت ئجهآ   ياتآي ، بن ءيً على يانصتحة يامهنتآة،ياق نونتة يادع وىابعض  ص  مخص تم تجنتب فقد

مآ   ياآدع وىك نآ  مخصصآ   يابنآك عآن تلآك  2016سآمبال دت 31فآي  في نه تة ياع م يامنتهآي لفي غتال مصلحة يابنك

 ل ملتون لاير سعودي( 4.9: 2015) ملتون لاير سعودي 25.9 همجموع
 

 اإللتزاما  الرأسماليةب(   
 

: 2015) ن التآـ ل سآآعوديملتآو 41.1مبلآ   2016دتسآمبال  31كمآ  فآي يامجموعآة  ىياالأسآم اتة اآد يإلاتزيمآ  بلغآ  

 تتعلق بإنش ء مب ني الفالوع ياجدتدة وتوسعة يامالكز ياالئتسيلملتون التـ ل سعودي(  18.4
 

 ج(   التعهدا  واإللتزاما  المحتملة المتعلقة باإلئتمان
 

 لضم ن توفتال يألمويل العمالء عند طلبه يامتعلقة ب إلئتم ن ا اتسهتال ض يعتقوم يامجموعة ب ادخول في ب
 

ب اسديد فآي ح اآة  يامجموعةتعتبال ضم ن   غتال ق بلة النقض من قبل عتم دي  يامستندتة وياتي إلإن خط ب   ياضم ن وي

 لتحملهآ  ياقآالوض وياسآللي عدم تمكن ياعمتل من ياوف ء بإاتزيم ته تج ه ياطالل ياث اث تحمل نفس مخ طال يإلئتم ن ياتآ

لتآزم بآآه اعآدم توقآآع عتمآآ دي  يامسآتندتة فتقآل كثتآآاليً عآن يامبلآآ  يامإلبموجآب خط بآآ   ياضآم ن وي تآآةأمآ  يامتطلبآ   يانقد

  لقت م ياطالل ياث اث بسحب يألمويل بموجب يإلتف قتةيامجموعة 
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 )تتمة( –. التعهدا  واإللتزاما  المحتملة 19

 

تسآمح الطآالل ياث اآث  ، نت بآة عآن ياعمتآل،يامجموعآة عتم دي  يامستندتة وياتآي تعتبآال بمث بآة تعهآدي  خطتآة مآن إليإن 

مضآمونة عآ دة ب ابضآ عة ياتآي تخصآه ، وب اتآ اي فإنهآ  غ ابآ ً مآ  تحمآل  –دة يألمآويل وفآق شآالوط وأحكآ م محآد بسحب

  لمخ طال أقل
 

أن تآتم تقآدتم معظآم يامجموعآة توقآع ت لاسآديد ياكمبتآ ا  يامسآحوبة مآن قبآل ياعمآالء يامجموعآةمثل ياقبآوا  تعهآدي  ت

  لن قبل ياعمالءمقبل سديده   ياقبوا 
 

جزء غتال يامستخدم من يإلئتم ن ياممنوح بشكل الئتسي على قالوض وسلل و ضم ن   تمثل يإلاتزيم   امنح يإلئتم ن يا

تعآآالض توفتمآآ  تتعلآآق بمخآآ طال يإلئتمآآ ن يامتعلقآآة ب إلاتزيمآآ   امآآنح يإلئتمآآ ن، فمآآن يامحتمآآل أن  لعتمآآ دي  مسآآتندتةإو

يامحتملة ياآذي ا تمكآن تحدتآده اخس الة بمبل  تع دل إجم اي يإلاتزيم   غتال يامستخدمة، إا أن مبل  ياخس الة يامجموعة 

فواليً، تتوقع أن تكآون أقآل كثتآاليً مآن إجمآ اي يإلاتآزيم غتآال يامسآتخدم ألن معظآم يإلاتزيمآ   امآنح يإلئتمآ ن تتطلآب مآن 

  لياعمالء ياحف ظ على مع تتال إئتم ن محددة

 

يامسآآتقبلتة ألن ياعدتآآد مآآن هآآذه تمثآآل ب اضآآالوالة يامتطلبآآ   يانقدتآآة  إن إجمآآ اي يإلاتزيمآآ   ياق ئمآآة امآآنح يإلئتمآآ ن ا

 بلتنتهي بدون تقدتم ياتموتل يامطلوأو يإلاتزيم   تتم إنه ؤه  

 

أن تمثل مجموع يااتزيم   ياق ئمآة اتلبتآة يألئآـتم ن ياممنآوح ياسآحوب   يانقدتآة يامسآتقبلتة حتآث قآد تآتم  اتس ب اضالوالة

 لء حته  العمالتء صالحتة تلك يااتزيم   قبل إه نتيغ ء أو اإ

 

فآي  قالفتالة يألقآالب حتآث اآدى يابنآك ياحآ يألعلى ب انسبة اعقود ياضم ن   يام اتة وياتزيم   ياقالوض فتتم توزتع يامبل 

 د ياضم ن  يام اتة وياتزيم   ياقالوض قبل ت التخ ينته ئه لوإنه ء عق
 

 

 : واإللتزاما  المحتملة المتعلقة با ئتمان المجموعةتعهدا  التعاقدية ليما يلي تحليالً باإلستحقاقا  ف   (1

 

  اإلجمالي

 5أكثر من 

         شهر 12-3  سنوا  5-1  سنوا 

 3خـــالل 

 أشهر
2016 

 

  ب    الريا   السعودية

 عتم دي  مستندتة   إ 725.269  860.694  296.786  -  1.882.749

 خط ب   ضم ن 1.805.418  5.359.695  1.228.370  18.972  8.412.455

 ياعمالء قبوا  452.592  203.499  -  -  656.091

313.205  115.854  47.351  150.000  - 

غتال إاتزيم   امنح يائتم ن 

 ق بلة اإلاغ ء

 يإلجم اي  2.983.279  6.573.888  1.572.507  134.826  11.264.500
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  يإلجم اي

 5ن أكثال م

         شهال 12-3  سنوي  5-1  سنوي 

 3خـــالل 

 أشهال
2015 

 

  ب ال ياالت ا  ياسعودتة

 إعتم دي  مستندتة    931.185  979.922  359.682  -  2.270.789

 خط ب   ضم ن 1.638.781  4.449.074  2.377.142  91.587  8.556.584

 ءياعمال قبوا  353.902  151.020  -  -  504.922

388.113  210.618  177.495  -  - 

غتال  امنح يائتم ن إاتزيم  

  اإلاغ ءق بلة 

 يإلجم اي  2.923.868  5.580.016  2.914.319  302.205  11.720.408

 

دتسآمبال  31، وياق ئمآة كمآ  فآي مآن قبآل يابنآك ل  ياجزء غتال يامسآتخدم مآن يإلاتزيمآ  ، وياتآي تمكآن إاغ ؤهآ  فآي أي وقآ ب

  لسعودي( التـ لملتون  30.194: 2015سعودي )التـ ل ملتون  27.760م  مجموعه  2016
 

 فيما يلي تحليالً للتعهدا  واإللتزاما  المحتملة حسب األطرا  األخرى :  (2
 

2015  2016  

 ب ال ياالت ا 

  ياسعودتـــة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

 تةو شبه حكوم مؤسس   حكومتة 6.035.415  6.343.560

 شالك   4.729.420  4.816.034

 بنوك ومؤسس   م اتة أخالى 277.564  275.677

 أخالى 222.101  285.137

 يإلجم اي 11.264.500  11.720.408
 
 

   ةالموجودا  المرهون  د(  
 

غتآال ياموجودي  يامالهونة تح  عقود إع دة ياشاليء مع يابنآوك يألخآالى تتضآمن سآندي  شآالك   و سآندي  بنآوك و سآندي  

ويألالصآدة ياخ صآة  يألخآالىالموجودي  يامالهونة كضم ن   ادى يامؤسس   يام اتآة  القتمة ياع داة الً تلي تحلتفتم   حكومتةل

  إع دة ياشاليء: بإتف ق  
 

2015  2016  

إتف قآآآآآآآ   إعآآآآآآآ دة 

  ياموجودي   ياشاليء
إتفاقآآآآا  إعآآآآادة 

  الموجودا   الشراء

     السعوديةب    الريا  ب ال ياالت ا  ياسعودتة

  يستثم الي  مت حة البتع 4.419.351  4.151.531  4.057.491  3.819.090
 

إن ياموجودي  يامالهونة في ياجدول أعاله تمثل ياموجودي  يام اتة ياتي من ياممكن إع دة الهنه  أو إع دة بتعه  مآن قبآل 

فق ً اشالوط ع دتة و متعآ الل علتهآ  فآي مجآ ل أطاليل أخالى تم في يألصل تحوتل تلك يألصول اهمل تتم هذه ياعملت   و

 إقاليض ياواليق يام اتة و أنشطة ياتسلتل، و كذاك وفق ً امتطلب   أسويق يام ل وياتي تتع مل فته  يابنك كوستطل
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 اإللتزاما  المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية  هـ( 
 
تهآ  ياتآي أبالم ،اإلاغ ء ب احد يألدنى ادفع   يإلتج ال يامستقبلتة بموجب عقود يإلتج ال ياتشغتلتة غتال ياق بلة تم  تلي تحلتالً ف

 :كمستأجال يامجموعة

2015  2016  

 ب ال ياالت ا 

  ياسعودتـــة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

 أقل من سنة 30.230  29.850

 من سنة إاى خمس سنوي  60.985  74.737

 أكثال من خمس سنوي  45.962  54.005

 ييإلجم ا 137.177  158.592

 
 الزكاة والضريبة  (و

 
 ( معلوم   حول ياموقل ياح اي المجموعة بخصوص يازك ة وياضالتبةل26( والقم )8توفال إتض ح القم )

 
 العمو   الخاصةو مصاري   دخل. 20

 
  يادخل و مص التل ياعموا  ياخ صة مم  تلي: تتكون بند 

2015  2016  

 ب ال ياالت ا 

  ياسعودتـــة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

 الخاصة:دخل العمو      

 يامت حة البتع دخل ياعموا  ياخ صة ب استثم الي  536.030  450.879

 قالوض وسلل 2.453.602  1.860.727

 ويامؤسس   يام اتة يألخالى ادى يابنوك ةأالصد 210.977  129.814

 يإلجم اي 3.200.609  2.441.420
 

 مصاري  العمو   الخاصة:            

 وديئع ياعمالء 1.094.748  447.765

 البنوك ويامؤسس   يام اتة يألخالى ةأالصد 313.561  178.724

 قالوض ألجل 52.668  34.768

 سندي  دتن ث نوتة 67.576  48.974

 يإلجم اي 1.528.553  710.231
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 . دخل أتعاب خدما  بنكية، صافي21
 

 مم  تلي: ، ص فيدخل أتع ب ياخدم   يابنكتةتتكون بند 
 

2015  2016  

 ب ال ياالت ا 

  ياسعودتـــة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

 دخل األتعاب:   

 تديول يألسهم و إديالة ياصن دتق 130.035  132.212

 عملت   تموتل تج الي  91.715  103.341 

 تموتل شالك   و أفاليد 180.260  162.673 

 خدم   بنكتة أخالى 91.984  111.818

 إجم اي دخل يألتع ب  493.994  510.044
 
 

 مصاري  األتعاب:   

 خدم   ياحفظ 65.161  44.078

 خدم   بنكتة أخالى 13.329  15.891

 إجم اي مص التل يألتع ب  78.490  59.969

 ع ب خدم   بنكتة، ص فيدخل أت 415.504  450.075
 

 . توزيعا  أرباح 22
 

 توزتع   أالب ح مم  تلي:تتكون بند 
 

2015  2016  

 ب ال ياالت ا 

  ياسعودتـــة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

    
 توزتع   أالب ح مستلمة من يستثم الي  أسهم مت حة البتع 27.543  35.920

 
 ا ، صافياستثمار. مكاسب 23
 

 مك سب يستثم الي ، ص في فتم  تلي:بند  تتكون   
2015  2016  

 ب ال ياالت ا 

  ياسعودتـــة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

 ، ص فيمت حة البتع مك سب محققة عن يستثم الي  57.851  102.176

 مك سب خت ال بتع شالكة زمتلة 87.261  84.024

186.200  145.112 

 

 مك سب يستثم الي ، ص في
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 الخاصة بها ة. التعويضا  و الممارسا  والحوكم24
 

وفقآآ ً اتعالتآآل قويعآآد يامؤسسآآة يامجموعآآة وفقآآ ً اتعلتمآآ   يامؤسسآآة، فآآإن ياجآآدول أدنآآ ه تلخآآص يافئآآ   يامختلفآآة امآآوظفي 

و طالتقآة بخصوص مم الس   تعوتض   ياموظفتن وياذي تتضمن إجمآ اي يامبآ ا  ياث بتآة ويامتغتآالة التعوتضآ   يامدفوعآة 

تلآآك ياآآدفع  ، وياتآآي تتضآآمن أتضآآ ً، ياتعوتضآآ   يامتغتآآالة ويألخآآالى يامسآآتحقة و منآآ فع يامآآوظفتن يألخآآالى ويامصآآ التل 

 ل2015و  2016دتسمبال  31ويامتكبدة خالل ياسنتتتن يامنتهتتتن في  يامتعلقة به 
 

2016   

 الفئة   التعويضا    التعويضا  المتغيرة المدفوعة

  نقدية  أسهم  إجمالي

الثابتة 

 عدد الموظفين  المدفوعة

 

 مداليء تنفتذتون   ب    الريا   السعودية

 )وظ ئل تتطلب عدم مم نعة يامؤسسة( 20  36.237  18.067  6.990  25.057

19.644  4.813  14.831  58.114  132 

موظفون ع ملون في مه م تنطوي على 

 مخ طال

 موظفون ع ملون في مه م ياالق بة 232  54.746  9.301  5.305  14.606

 موظفون آخالون 1.219  230.346  32.081  13.809  45.890

 موظفون خ الجتون 58  8.697  1.665  194  1.859

 يإلجم اي  1.661  388.140  75.945  31.111  107.056

 

 تعوتض   متغتالة مستحقة  106.989

  به  ةمتعلقمن فع موظفتن أخالى و مص التل  96.672

 إجم اي ياالويتب وم في حكمه  591.801
 

2015    

 يافئة   ياتعوتض     يامدفوعة ياتعوتض   يامتغتالة

  نقدتة  أسهم  إجم اي

 ياث بتة

 عدد ياموظفتن  يامدفوعة

 

 مداليء تنفتذتون   ب ال ياالت ا  ياسعودتة

 امؤسسة()وظ ئل تتطلب عدم مم نعة ي 19  34.483  18.447  5.039  23.486

23.964  4.432  19.532  67.037  145 

موظفون ع ملون في مه م تنطوي على 

 مخ طال

17.334  3.880  13.454  54.019  248 
 موظفون ع ملون في مه م ياالق بة

 موظفون آخالون 1.266  222.678  59.418  10.032  69.450

 موظفون خ الجتون 69  10.971  3.357  104  3.461

 يإلجم اي  1.747  389.188  114.208  23.487  137.695

 

 تعوتض   متغتالة مستحقة  132.454

  متعلقة به من فع موظفتن أخالى و مص التل  97.832

 إجم اي ياالويتب وم في حكمه  619.474
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وفقآ ً األمآال ياملكآي ياصآ دال مآن  ياتآي منحهآ  يابنآك اموظفتآه أعاله يامك فآأة 2015تتضمن ياتعوتض   يانقدتة يامتغتالة اع م 

 بدفع اليتب شهالتن الموظفتنل خ دم ياحالمتن ياشالتفتن، ياملك سلم ن بن عبدياعزتز آل سعودل
 

 يإلديالةل ق م مجلس إديالة يابنك بتأستس اجنة ياتالشتح   و يامك ف   )"يالجنة"( وياتي تتكون من أالبعة أعض ء من مجلس
 

يامجلس ويامن صب ياتنفتذتآة ياه مآة وذاآك  ةأس س ً عن تقدتم ياتوصتة امجلس يإلديالة ب اتالشتح اعضوت مسؤواهتعتبال يالجنة 

إاتزيم ً بإالش دي  ائحة حوكمة ياشالك   ياخ صة ب ابنك، و إكم ل ياماليجعة ياسنوتة المه الي  ياويجآب توفالهآ  وإسآتقالاتة 

و ماليجعة تكوتن مجلس يإلديالة، و وضع ست س   امك ف   و تعوتض   مجلس يإلديالة، وماليقبآة عضوتة مجلس يإلديالة ، 

 تصمتم نظ م تعوتض   ياموظفتنل
 

عتم د ست سة ياتعوتض   و أتة تعدتال  على إكذاك فإن يالجنة ُتعتبال مسؤواة عن تقدتم ياتوصتة امجلس يإلديالة بخصوص 

، و ُتعتبآال مجلآس يألسآتقاليال يامآ اي ومبآ د  متويفقة مع إالشآ دي  يامؤسسآة است س  أن تلك يتلك ياست سة، وذاك التأكد من 

اة عآآن ياماليجعآآة يادوالتآآة است سآآة ياتعوتضآآ   ويامك فآآأ  و تقتآآتم طآآالق دفآآع ياتعوتضآآ   المآآوظفتن، يالجنآآة أتضآآ ً مسآآئؤو

 لعلى البح يابنك يامعدل على أس س يامخ طال بن ءيً ديء اموظفي يابنك وتحدتد عالوي  يأل
 

 ياويعدتنل يافَع اتن و ُصمم  ست سة يامك ف   و ياتعوتض   اجذب وياحف ظ على وتحفتز ياموظفتن
 

تقآوم ياموظفآآون ب إلشآتاليك فآآي ياعدتآد مآآن بآاليمج ياتعوتضآآ   يامتغتآالةل تتوقآآل ماليجعآ   تقالتآآال تعوتضآ   ياآآدفع ياث بآآ  

بويسآطة نظآ م قآوي اتحلتآل أديء يألديالةل إن مآنح يامك فآ   وياتآي تآتم ماليقبتهآ  وقت سآه   ويامتغتال على تحقتق يابنك ألهديفه

يامتغتالة )على أسآ س نقآدي و علآى يسآ س أسآهم( تعتمآد بشآكل مآتحفظ علآى تحقتآق مجموعآة مآن يألهآديل و مسآتوى هآذي 

تقتآتم  ق م يابنك بتطبتق مبآدأ بط قآة أعلىل متغتالة تصنتل أديء أعلى وب ات اي مك ف   ياتحقتقل تضمن تحقتق أعلى األهديل

يألديء بحتآآث تآآم تصآآنتل يألهآآديل إاآآى أالبآآع فئآآ  : أهآآديل م اتآآة و أهآآديل خ صآآة ب اعمتآآل و أهآآديل خ صآآة بآآ إلجاليءي  

 وأهديل خ صة ب اع ملتنل
 

ياالبحتآآة، و ماليقبآآة يانفقآآ  ،  :هآآديل، تتضآآمن تلآآك يانمآآ ذجب ألتآآتم إسآآتخديم نمآآ ذج م اتآآة وغتآآال م اتآآة اقتآآ س يألديء مق النآآة 

و إالشآ دي  يإلقآاليض،  سآتماليالتة مم السآ   ياعمآل، ويياع ملآة و تنوتع ياقآوة ياموظل، وإالتب ط و تطوتال والض ء ياعمتل،

 لتنفتذ يألعم ل و أنظمةاتزيم ب الويئح،و يإل، وإجاليءي  ياالق بة ياديخلتة
 

شآ دي  يامخآ طال ست سآة إال إطآ ال تتم ياتالكتز على إديالة يامخ طال يافّع اة الحف ظ على أس س تشآغتل قآوي وآمآنل تآم تطبتآق

 وياتي ُتعتبال يإلاتزيم به  أماليً أس ست ً اك فة ياقاليالي  ياخ صة ب امك ف   بم  في ذاك ياق ئمة على أس س متغتالل
 

ل تالتبط ياتعوتض   يامتغتالة بإبتك ال ياقتمآة ب إلض فة إاى م سبق، فإنه تتم تشجتع ياموظفتن اإلاتح ق بباليمج أسهم ياموظفتن

معآ تتال أديء  قطآ ع ياعمآل و أديء ،أديء يافآالدعلآى مسآتوى  أتضآ ً  جل وعلآى يامخآ طالل وهآذي تعتمآدل يألعلى يامستوى طوت

منحآة يألسآهم  ببالنآ مجفآي مسآتوت   يإلديالة تآتم شآمواهم  ويامالتفآعياويعد  فإن ياموظفتن أصح ب يألديء ،ء علتهيابنكل وبن 

تعتمآد يامآنح  لب اتويزي مع تحقق يامخ طال طوتلة يألجل الةيامتغتياتعوتض    من الموظفتن ياتنفتذتتن، حتث تتم تأجتل جزء

 لةياتخصتص ياس بق ات  آعلى 
 

كم  تقوم ياشالك   يات بعة البنك بتطبتق أسلوب مش به وذاك بتطبتق ست س   مك ف   وتعوتض   ياموظفتن يامذكوالة أعآاله 

 في إط ال يامعقواتة في إديالة يامخ طالل
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 )تتمة( –رسا  والحوكمة الخاصة بها . التعويضا  و المما24
 

ملتآون  61.3مآ  قتمتآه  2016دتسآمبال  31ك ن يامبل  يإلجم اي التعوتض   يامدفوعة اآإلديالة ياتنفتذتآة السآنة يامنتهتآة فآي 

 ملتون لاير سعودي( وبلغ  مزيت  م  بعد ياخدمة اإلديالة ياتنفتذتة يامستحقة أو يامدفوعة السنة 58.0: 2015لاير سعودي )

 لملتون لاير سعودي( 3.6: 2015ملتون لاير سعودي ) 3.9 م  قتمته 2016دتسمبال  31يامنتهتة في 
 

 2016دتسآمبال  31الع م  يامنتهآي فآي  مع يامجموعةياخدمة يإلجم اي يامدفوع الموظفتن يامنتهتة خدم تهم  نه تة ك ن مبل  

 149 ك ن عآدد يامسآتفتدتن مآن هآذه ياخآدم  و عودي(لملتون لاير س 14.5 :2015ملتون لاير سعودي )اع م  17.6مبل  

لاير  0.9 :2016عآ م  خآالل تندألحآد يامسآتفتدفعآة  أعلآىمسآتفتد(ل بلغآ   143 :2015)اعآ م  2015 عآ م خآالل مستفتد

 لاير سعودي(ل 1.1 :2015سعودي )اع م 
 

 . ربح السهم األساسي و المخفض25
 

وذاك بتقستم صآ في دخآل  2015و  2016دتسمبال  31نتتن يامنتهتتتن في تم إحتس ب ياالبح يألس سي ويامخفض السهم الس

(ل ونتتجآة 26)أنظآال إتضآ ح  2016صآديال يألسآهم يامج نتآة فآي إملتون سهم، وذاك بعد إظهآ ال أثآال  700ياسنة على عدد 

اآتعكس إصآديال قآد تآم تعدتلآه بآأثال الجعآي  2015دتسآمبال  31السنة يامنتهتة في ويامخفض ذاك، فإن البح ياسهم يألس سي ا

 يألسهم يامج نتةل
 

 والزكاة الشرعية وضريبة الدخل  توزيعا  األرباح  .26
 

لاير  سآآعودي  0.50ملتآآون لاير سآآعودي)بويقع  350إقتآآالح مجلآآس يإلديالة توزتعآآ   أالبآآ ح نقدتآآة بقتمآآة  2016فآآي عآآ م 

ملتآون لاير سآعوديل هآذي وقآد إقتآالح  70ة السهم( وذاك بعد يازك ة ياتي ستتم إستقط عه  من يامسآ همتن ياسآعودتتن وياب اغآ

لاير سآعودي اكآل سآهم، بمآ  تعنآي مآنح  10ملتون سهم بقتمة أسآمتة  50مجلس يإلديالة أتض ً إصديال أسهم مج نتة مقدياله  

سهم ق ئمل هذي وستتم عالض إقتاليح توزتع   يألالب ح وإصديال يألسهم يامج نتة المصآ دقة علتهآ   14سهم مج ني ويحد اكل 

 ل2017جتم ع ياجمعتة ياعمومتة ياغتال ع دتة ياتي من يامتوقع إنعق ده  خالل خالل إ
 

لاير  سآعودي  0.75ملتآون لاير سآعودي )بويقآع  487.5إقتالح مجلس يإلديالة توزتع   أالب ح نقدتة بقتمآة  2015في ع م 

تآون لاير سآعوديل هآذي وقآد إقتآالح مل 47السهم( وذاك بعد يازك ة ياتي ستتم إستقط عه  مآن يامسآ همتن ياسآعودتتن وياب اغآة 

لاير سآعودي اكآل سآهم، بمآ  تعنآي مآنح  10ملتون سآهم بقتمآة أسآمتة  50مجلس يإلديالة أتض ً إصديال أسهم مج نتة مقدياله  

سهم ق ئمل هذي وقد تم يعتم د توزتع   يألالب ح يانقدتة ويصديال يألسهم يامج نتة يامقتالحة مآن قبآل  13سهم مج ني ويحد اكل 

يبالتآآل  4هآآـ )يامويفآآق  1437جمآآ دي ياثآآ ني  26يابنآآك فآآي إجتمآآ ع ياجمعتآآة ياعمومتآآة غتآآال ياع دتآآة يامنعقآآدة فآآي مسآآ همي 

 (ل و قد تم دفع ص في توزتع   يألالب ح وتحوتل يألسهم يامج نتة امس همي يابنك بعد إنعق د ياجمعتةل2016
 

لاير سعودي  0.80ملتون لاير سعودي، بم  مقدياله  480، إقتالح مجلس يإلديالة توزتع   أالب ح نقدتة بقتمة 2014في ع م 

ملتآون لاير سآعوديل  هآذي وقآد يقتآالح مجلآآس  42السآهم، وذاآك بعآد يازكآ ة يامسآتقطعة مآن يامسآ همتن ياسآآعودتتن وياب اغآة 

م لاير سآعودي اكآل سآهم، بمآ  تعنآي مآنح سآه 10ملتآون سآهم بقتمآة أسآمتة  50ياديالة أتض ً إصآديال أسآهم مج نتآة مقآدياله  

سهم قآ ئمل هآذي وقآد تآم يعتمآ د توزتعآ   يألالبآ ح يانقدتآة ويصآديال يألسآهم يامج نتآة يامقتالحآة مآن قبآل  12مج ني ويحد اكل 

مآآ الس  8هآآـ )يامويفآآق  1436جمآآ دي يألول  17مسآآ همي يابنآآك فآآي إجتمآآ ع ياجمعتآآة ياعمومتآآة غتآآال ياع دتآآة يامنعقآآدة فآآي 

 حوتل يألسهم يامج نتة امس همي يابنك بعد إنعق د ياجمعتةل(ل و قد تم دفع ص في توزتع   يألالب ح وت2015
 

 إسآتقط عسآتقط ع يازكآ ة ياشآالعتة يامسآتحقة والمسآ همتن غتآال ياسآعودتتن بعآد يالمس همتن ياسعودتتن بعآد  يألالب حتم دفع ت

 ياضالتبة يامستحقة كم  تلي:
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  )تتمة( –. توزيعا  األرباح والزكاة الشرعية وضريبة الدخل 26
 

 امس همتن ياسعودتتن:ي  ( أ
 

 104.0 مبل  تقآ الب 2015 إاى 2013 من  ياعويمعن  ياسعودتتن يامس همتن  يازك ة ياشالعتة يامستحقة علىبلغ  

ملتآون  32.1مبلآ  تقآ الب  2016ل  بلغ  يازك ة يامتوقعة على يامسآ همتن ياسآعودتتن عآن عآ م سعودي  التـ لملتون 

ملتون لاير سعودي  136.1مبل  تق الب  2016لى يامس همتن ياسعودتتن حتى ع م لاير سعوديل بل  مجموع يازك ة ع

حتآى عآ م  2013وياتي ستتم خصمه  من حصتهم في توزتعآ   يألالبآ ح يامسآتقبلتةل بلغآ  يازكآ ة يامتاليكمآة مآن عآ م 

مآ   2015 حتآى 2012: بلغ  يازكآ ة يامتآالي كمآة منآذ عآ م 2015) لاير سعودي على ياسهم 0.19م  تق الب  2017

 للاير سعودي على ياسهم( 0.17تق الب 
 

 :ياج نبامس همتن ي  ( ب
 

 ملتآون لاير سآعودي 21.6مبلآ   2016بلغ  ضالتبة يادخل يامقدالة على حصة يامسآ همتن غتآال ياسآعودتتن عآن عآ م 

 ل2016ل اتوجد أتة ضالتبة دخل غتال مستع ضة عن ياسنوي  قبل ع م ملتون لاير سعودي( 24.2: 2015)
 

 30هآذي ياتقآدتم بتآ التخ  تسآتحقحتآث  ،ياآدخلالزك ة و  الهتئة ياع مةبتقدتم ملل ضالتبة يادخل ويازك ة ياخ ص به  بنكيام ق 

 ل2015دتسمبال  31 يامنصالمة وحتى ياع م يامنتهي في يألعويموذاك عن  ،من كل ع مأبالتل 
 

ملتآون لاير سآعودي  277إضآ فتة بمآ  تقآ الب ستقطعة ازك ة و ضالتبة يادخل وضاليئب منه ئتة يا ياالبوطبإستالم  يابنكم ق 

وتجدال ياشآ الة إاآى ياالجآوع  ل2009إاى  2003دخل وضاليئب مستقطعة عن يألعويم من تخص إقاليالي  زك ة وضالتبة 

 من تلك ياقويئم يام اتة ياموحدة بخصوص تقدتالي  يازك ة ياتي ام تب  بشأنه  الشالكة يازمتلةل (9إلتض ح القم )
 

وذاآك عآن يإلقآاليالي   لاير سآعودي تقالتبآ ً ملتآون  383بمبلآ  إضآ في مجموعآه  جزئتآة ازكآ ة البآوط نكياب إستلمكذاك وقد 

 ل2013و 2011و 2010ازكوتة األعويم ي
 

بسآبب عآدم سآم ح  كتقآدتالي  زكآ ة نشآأ  أس سآ ً  ملتآون لاير سآعودي 573م تقآ الب  ياجزئتة ويانه ئتة، ياالبوطتشتمل كال 

 بخصم إستثم الي  محددة طوتلة يألجل من ياوع ء يازكويل  لبنكازك ة و يادخل ياهتئة ياع مة ال
 

ياهتئآة ياع مآة اآدى  ويانه ئتآة ياجزئتآة وقد ق م يابنك ،وب اتش وال مع خباليء زكآ ة وضآالتبة مهنتآتن، بإسآتئن ل هآذه ياتقآدتالي 

صآب فآي مصآلحة يابنآك، حتآث سآتئن ف   يامقدمآة ستإلي هل إاتوم  ستؤ في أن يألديالة تثق، وفي ياوق  ياتي زك ة و يادخلال

يألسآتئن ل وياتالتتبآ   ياخآالىل وب اتآ اي، اآم تآتم أخآذ أي مبآ ا  كمخصصآ    حولتنتظال يابنك ياالدود وياقاليالي  يانه ئتة 

 ل2016دتسمبال  31ضمن ياقويئم يام اتة ياموحدة البنك كم  في 
 

إذي و  ل2015و  2014، 2012وياآدخل األعآويم  ياع مة الزك ة ياهتئةفعه  من قبل الفي ح اة وجود تقدتالي  إض فتة تمكن 

ة مآن ياوعآ ء ياضآالتبي البنآك ، وفآي ضآوء نآسآتثم الي  طوتلآة ياجآل معتيسم ح بطآالح يام  تم الفض إستئن ل يابنك على 

ياتقدتالي  ياص دالة سلف ً، فإن ذاك ستؤدي إاى إاتزيم زكوي إضآ في جآوهالي علآى يابنآكل تعتبآال هآذي ياموضآوع ع مآ ً اكآل 

 يابنك بهذي ياخصوصل قلويافص ح عن تلك يامب ا  تؤثال ب اطبع على مو في يامملكة ياعالبتة ياسعودتة يابنكيياقط ع 
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 النقدية و شبه النقدية .27
 

 من يآلتي : ياموحدة يانقدتة وشبه يانقدتة يامدالجة في ق ئمة ياتدفق   يانقدتةتتكون بند 
  

2015  2016  

 ب ال ياالت ا 

  ـــةياسعودت

 ب    الريا  

  السعودية

 ( 4فتم  عدي ياودتعة يانظ متة )إتض ح  نقدتة وأالصدة ادى مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعودي 2.108.575  702.259

 تستحق خالل تسعتن توم ً من ت التخ يإلقتن ء  ويامؤسس   يام اتة يألخالى أالصدة ادى يابنوك 2.274.077  6.401.710    

 جم ايإلي 4.382.652  7.103.969 

 
  التشغيليةقطاعا  ال .28

 
وياتآآي تآآتم  المجموعآآةعلآآى أسآآ س ياتقآآ التال يإلديالتآآة ياديخلتآآة ياخ صآآة ب اعن صآآال يألس سآآتة  ياتشآآغتلتةقط عآآ   ياتآآتم تعالتآآل 

قتآتم يألديء وذاك ألغاليض توزتع يامآويالد وت ياعملت تيماليجعته  دوالت ً بويسطة مجلس يإلديالة بصفته ياوظتفتة كمتخذ القاليال 

 القط ع  ل 
 

ال يألكثآال وضآوح ً اقتآ س نتآ ئج قط عآ   شآأن ذاآك تعتبآال يامؤتتم قتآ س يألديء علآى أسآ س البآح ياقطآ ع حتآث تعتقآد يألديالة 

 محددة امؤس   أخالى تعمل في نفس يامج لل
 

 لإعتم ده من ياديالة تحسب م تم تتم ياتع مال  بتن ياقط ع   ياتشغتلتة وفق ً األحك م وياشالوط ياتج التة يامعت دة
 

تتم قت س يإلتاليدي  من يألطاليل  ياخ الجتة ويامقدمآة امجلآس يإلديالة بطالتقآة متم ثلآة مآع تلآك يامعالوضآة فآي ق ئمآة ياآدخل 

  نشآ طهامجموعآة مآ الس يت لياموجآودي  ويامطلوبآ   القط عآ   يامختلفآة ياموجآودي  ويامطلوبآ   ياتشآغتلتة ياموحدةل تمثل

 ياعالبتة ياسعودتةل ياالئتسي في يامملكة
 

 تلي: مم  المجموعةتتكون ياقط ع   ياتشغتلتة  
 

ة مآع مآ  تآم أسآتخديمه نآمق ال 2016دتسآمبال  31ق م يابنك بتغتتال أس س تقستم قط ع   يألعم ل كم  في و السنة يامنتهتآة فآي 

تآآالي  فآآي تض ماليعآآ ة ياتغ، وذاآآك بغآآال2015دتسآآمبال  31كمآآ  فآآي والسآآنة يامنتهتآآة فآآي  ياتشآآغتلتةقط عآآ   ياكأسآآ س تقسآآتم 

 2015 دتسآمبال 31يامنتهتة فآي  السنةو تق التال اجنة مجلس يامخ طال و مجلس يإلديالةل تم تعدتل أالق م فتالة يامق النة كم  في 

 اتتم ش مع عالض يافتالة ياح اتةل 
 

 طاع التجزئة ق
نشآآ   ياصآآغتالة األفآآاليد ويامأخآآالى  إئتم نتآآةوديئآآع ومنتجآآ   ، قآآالوض و بشآآكل أس سآآي تتضآآمن هآآذي ياقطآآ ع

 ويامتوسطة ياحجمل
 
 طاع الشركا ق

 ل ويامؤسس  وديئع ومنتج   إئتم نتة أخالى الشالك   ياكبالى  قالوض و ،بشكل أس سي تتضمن هذي ياقط ع
 
  و ا ستثمارا  طاع الخزينةق

وخآآدم    ويإلسآآتثم الي  فآآي ياشآآالك   يازمتلآآة قآآدتم خآآدم   أسآآويق يامآآ لتبشآآكل أس سآآي،  تتضآآمن هآآذي ياقطآآ ع
  يألخالىل ياخزتنة

 
 شركاء األعمال

 ياستثم الي  في شالك   زمتلة ويألنشطة ذي  ياصلةل
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 )تتمة( –القطاعا  التشغيلية  .28
 

 :قطاع إدارة األصول والوساطة
 تتضمن أنشطة إديالة يألصول وياوس طة خدم   ياتع مل وإديالة وتقدتم يامشوالة وياحفظ األواليق يام اتةل 

 
 :أخرى
 ياتحكمل ياديالة ياخالى و و وحدي ئتم ن ياسثن ئي يادعم، يألمه م 

 

ل ي سآع ال تحوتآل يامآويالد فآي أتتضآمن مسآ همة صآ في  عتم د أسآع ال تحوتآل يامآويالدلاعمواة على ياقط ع   ياتشغتلتة بإتحمَّ

دي  وع ئآد سآع ال تحوتآل يامآويالد اتكآ اتل ياموجآواكآل قطآ ع بعآد أ ياخ صة ص في دخل ياعموا يامعلوم   ياقط عتة أدن ه 

 أعاله من أطاليل خ الجتةليألخالى  تتأال ك فة إتاليدي  ياقط ع  يامطلوب  ل 
 

 31كمآآ  فآآي  مجموعآآةيايامقدمآآة امجلآآس يإلديالة مآآن إجمآآ اي موجآآودي  ومطلوبآآ    المجموعآآةتتكآآون يابت نآآ   ياقط عتآآة  ( أ

تتن يامنتهتتآتن فآي ذاآك مصآ التل ياعملتآ   وصآ في دخآل ياسآن و إجمآ اي دخآل ياعملتآ  ، و ،2015و  2016دتسمبال 

 يات التخ كم  تلي:

 إجمالي

 

 قطاعا  

 أخرى

 قطاع  

ادارة ا صول 

  والوساطة

 قطاع

 شركاء

  ا عمال

قطاع 

الخزينة و 

األستثمارا  

 و الخزينة

 

 قطاع 

 الشركا 

 

 قطاع 

 2016  التجزئة

   بأ   الريا   السعودية

94.361.498  1.801.345 
 

 إجم اي ياموجودي   28.418.146  36.012.877  26.788.160  1.000.337  340.633

 إجم اي يامطلوب     47.560.355  17.994.538  14.457.595  97  (16.390)  822.115  80.818.310

 ص في دخل ياعموا  ياخ صة  271.741  1.171.520  315.746  -  18.428  (105.379)  1.672.056

-  (2.014)  -  (98.580)  -  (418.956)  519.550  

صآآآآآآ في تحآآآآآآوتال  أسآآآآآآع ال تحوتآآآآآآل 

 يامويالد

1.672.056  (107.393)  18.428  (98.580)  315.746  752.564  791.291  

صآآ في ياعمآآوا  بعآآد تطبتآآق أسآآع ال 

 تحوتل يامويالد

 دخل أتع ب خدم   بنكتة، ص في  130.625  225.170  28.024  -  67.180  (35.495)  415.504

318.306  (121.620) 
 

 ياعملت   يألخالى )خس ئال( دخل  80.789  84.462  228.607  43.631  2.437

2.405.866  (264.508) 
 

 ياعملت   )خس ئال(  إجم اي دخل  1.002.705  1.062.196  572.377  (54.949)  88.045

557.120  - 
 

 شالة مص التل عملت   مب   381.785  70.905  23.080  2.954  78.396

493.422  11.905 
 

 مص التل عملت   غتال مب شالة  240.815  168.478  72.224  -  -

453.000  - 

 

 مخصص   يانخف ض في ياقتمة  146.050  99.950  207.000  -  -

1.503.542  11.905 
 

   مص التل ياعملت  إجم اي   768.650  339.333  302.304  2.954  78.396

902.324  (276.413) 
 

 ياتشغتل)خس ئال(  دخل  234.055  722.863  270.073  (57.903)  9.649

150.634  - 
 

 ياحصة في دخل ياشالك   يازمتلة  -  -  -  150.634  -

1.052.958  (276.413) 
 

 ص في يادخل  234.055  722.863  270.073  92.731  9.649

55.038  35.650 

 

487  -  1  696  18.204  

و  يامعآدي ، لى ياممتلك  يإلض ف   ع

 ياموجودي  غتال ياملموسة

89.001  35.748 
 

 يألستهالك وياطف ء  47.024  1.371  194  -  4.664
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 إجم اي

 

    قط ع

 أخالى

 قط ع  

يديالة ياصول 

  وياوس طة

 قط ع 

شالك ء 

  ياعم ل

 قط ع 

و  ياخزتنة

يألستثم الي  

 نةو ياخزت
 

 قط ع 

 ياشالك  

 

 قط ع 

 2015  ياتجزئة

   بأال ياالت ا  ياسعودتة

93.578.336  1.475.468 
 

 إجم اي ياموجودي   26.218.149  38.261.793  26.287.127  939.022  396.777

 إجم اي يامطلوب     54.395.563  14.704.564  10.415.446  97  44.105  1.982.099  81.541.874

 ياخ صة ياعموا دخل ص في   448.555  941.150  319.094  -  25.190  (2.800)  1.731.189

-  (84.166)  -  (56.495)  148.026  (290.261)  282.896  

صآآآآآآ في تحآآآآآآوتال  أسآآآآآآع ال تحوتآآآآآآل 

 يامويالد

1.731.189  (86.966)  25.190  (56.495)  467.120  650.889  731.451  

تآآق أسآآع ال صآآ في ياعمآآوا  بعآآد تطب

 تحوتل يامويالد

 دخل أتع ب خدم   بنكتة، ص في  113.621  246.934  54.209  -  90.116  (54.805)  450.075

329.793  (87.387) 
 

 ياعملت   يألخالى )خس ئال(  دخل  63.241  61.504  240.807  46.074  5.554

2.511.057  (229.158) 
 

   ياعملت   )خس ئال(  دخلإجم اي   908.313  959.327  762.136  (10.421)  120.860

590.178  - 
 

 مص التل عملت   مب شالة   395.449  73.279  26.298  2.778  92.374

443.417  127.963 
 

 مص التل عملت   غتال مب شالة  157.780  110.358  47.316  -  -

305.000  - 

 

 اقتمةمخصص   يانخف ض في ي  16.164  101.836  187.000  -  -

1.338.595  127.963 
 

   مص التل ياعملت  إجم اي   569.393  285.473  260.614  2.778  92.374

1.172.462  (357.121) 
 

 دخل )خس ئال( ياتشغتل  338.820  673.854  501.522  (13.199)  28.486

156.195  - 
 

 ياحصة في دخل ياشالك   يازمتلة  -  -  -  156.195  -

1.328.657  (357.121) 
 

 ص في يادخل  338.920  673.854  501.522  142.996  28.486

192.618  122.290 

 

4.576  -  821  178  64.753  

يإلض ف   على ياممتلك  ، يامعآدي  و 

 ياموجودي  غتال ياملموسة

80.581  29.386 
 

 يآلستهالك وياطف ء  44.204  1.210  126  -  5.655

 

 الً لمخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من قطاعا  األعمال أعاله:فيما يلي تحلي  ب( 
 

   بأال ياالت ا  ياسعودتة

 إجم اي

 

    قط ع

 أخالى

 قط ع  

يديالة ياصول 

  وياوس طة

 قط ع 

شالك ء 

  ياعم ل

 قط ع 

و  ياخزتنة

يألستثم الي  

 و ياخزتنة
 

 قط ع 

 ياشالك  

 

 قط ع 

 2016  ياتجزئة

89.531.235  380.134  233.722  -  25.706.420  36.010.672  27.200.287  

ياموجآآآآآآودي  يامدالجآآآآآآة فآآآآآآي ق ئمآآآآآآة   

 يامالكز يام اي ياموحدة

 ياتعهدي  ويإلاتزيم   يامحتملة  4.474.555  3.381.861  198.477  -  -  -  8.054.893

 يامشتق    -  -  2.364.845  -  -  -  2.364.845

 يإلجم اي  31.674.842  39.392.533  28.269.742  -  233.722  380.134  99.950.973
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   بأال ياالت ا  ياسعودتة

 إجم اي

 

    قط ع

 أخالى

 قط ع  

يديالة ياصول 

  وياوس طة

 قط ع 

شالك ء 

  ياعم ل

 قط ع 

و  ياخزتنة

يألستثم الي  

 و ياخزتنة
 

 قط ع 

   ياشالك

 

 قط ع 

 2015  ياتجزئة

88.888.862  470.489  217.045  -  24.989.706  38.259.087  24.952.535  

ياموجآآآآآآودي  يامدالجآآآآآآة فآآآآآآي ق ئمآآآآآآة   

 يامالكز يام اي ياموحدة

 ياتعهدي  ويإلاتزيم   يامحتملة  4.789.800  3.479.996  199.200  -  -  -  8.468.996

 يامشتق    -  -  1.482.660  -  -  -  1.482.660

 يإلجم اي  29.742.335  41.739.083  26.671.566  -  217.045  470.489  98.840.518
 
 

فآي ق ئمآة يامالكآز  يامدالجآةياقتمآة يادفتالتآة الموجآودي   ياآويالدة فآي ق ئمآة يامالكآز يامآ اي ياموحآدة تتضمن مخ طال يإلئتم ن
 ،ياعقآآآ الي  يألخآآآالى ،و ياموجآآآودي  غتآآآال ياملموسآآآة يامعآآآدي ، لكآآآ  ، ياممتندوقصآآآه فآآآي يام عآآآدي يانقدتآآآياموحآآآدة يامآآ اي 

يامعآ دل  كم  تم إداليج  ،يألخالى ياموجودي  يألستثم الي  في شالك   زمتلة، يألستثم الي  في يألسهم وصن دتق يألستثم ال و
 لياجدول أعالهضمن  تعهدي  ويااتزيم   يامحتملة ويامشتق  اليإلئتم ني 

 

 مخاطر اإلئتمان .29
 
مخ طال في عدم مقدالة طالل م  على ياوف ء ب اتزيم تآه  تلك تعالض اه  و تتمثلتبإديالة مخ طال يإلئتم ن ياتي  يامجموعةقوم ت

بشأن أدية م اتة محددة، مم  تؤدي إاى تكبد ياطالل يآلخال اخس الة م اتةل تنشأ ياتعالض امخ طال يإلئتم ن أس س ً عن يامخ طال 
ستثم الي ل توجد أتض ً مخ طال إئتم ن في يألدوي  يام اتة خ الج إلفظة ياقالوض وياسلل وييامتعلقة ب إلئتم ن ياموجود في مح

إحتم ا  ياتعثال العمالء بإسآتخديم نظآ م تصآنتل يامجموعة  مقتَ تُ  ق ئمة يامالكز يام اي ياموحدة مثل يإلاتزيم   امنح يإلئتم نل
 الجي معد من قبآل وكآ ا  تصآنتل الئتسآتة مآ  أمكآن أتض ً نظ م  تصنتل مخ طال خ امجموعةستخدم يتمخ طال ديخلي، كم  

 ذاكل
 

مخآآ طال يإلئتمآآ ن وياتآآي تتضآآمن ماليجعآآة مسآآتقلة   بغآآالض إديالة تآآم إعتمآآ ده مآآن مجلآس يإلديالة إطآآ ال شآآ مليامجموعآآة اآدى 

الض بماليقبآة مخآ طال يإلئتمآ ن عآن طالتآق الق بآة ياتعآ يامجموعآةقآوم تاوظتفة يإلئتمآ ن و وماليقبآة عملتآة مخآ طال يإلئتمآ نل 

طآاليل ب سآتماليالل تآم تصآمتم بتقتآتم يامآالءة يام اتآة اهآذه يأل امخ طال يإلئتم ن وياحد من يامع مال  مع أطاليل محددة وياقت م

اتآزيم إلمن تحدتد ووضع  حآدود  يامخآ طال يامالئمآة واماليقبآة يامخآ طال وييامجموعة تمكن تا يإلئتم ن ست س   إديالة مخ طال

أحت نآ ً يامجموعآة قوم تتعالض يافعلي المخ طال مق بل ياحدود ياموضوعة بشكل منتظمل كم  ب احدود ياموضوعةل وتتم الق بة يا

فتمآ  يامجموعآة بإقف ل يامع مال  أو ياتن زل عنه  اص اح أطاليل أخالى اتقلتل مخ طال يإلئتم نل تتمثل مخ طال يإلئتمآ ن اآدى 

اآة إخفآ ق يألطآاليل يألخآالى فآي ياوفآ ء بإاتزيمآ تهم و تتعلق ب امشتق   في ياتكلفة يامتوقعة إلسآتبديل عقآود يامشآتق   فآي ح 

نفآس يألسآ اتب يامتبعآة فآي  بإسآتخديمبتقتتم يألطاليل يألخآالى يامجموعة قوم تياتحكم بمستوى مخ طال يإلئتم ن يامقبواة، كم  

 أنشطة يإلقاليضل
 

مم السآة أعمآ اهم فآي نفآس  تظهال ياتالكز في مخ طال يإلئتمآ ن عنآد مزيواآة عآدد مآن يألطآاليل يألخآالى انشآ ط   مم ثلآة أو

عنآد  ياتع قدتآة ميامنطقة ياجغاليفتة أو تكون اهم نفس ياخص ئص يإلقتص دتة ياتي سآتؤثال فآي مقآدالتهم علآى ياوفآ ء ب اتزيمآ ته

ُتظهآآال ياتالكآآزي  فآآي مخآآ طال يإلئتمآآ ن مآآدى  لحآآدوث تغتآآالي  فآآي ياظآآالول ياقتصآآ دتة أو ياست سآآتة أو ياظآآالول يألخآآالى

 لمعتنة تطوالي  تؤثال على قط ع أو منطقة جغاليفتة أيمق بل يامجموعة حس ستة أديء 
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قاليض اتف دي ياتالكز في يامخ طال ياخ صآة بآأفاليد معتنآتن أو ة يإلظبإديالة مخ طال يإلئتم ن وذاك بتنوتع محفيامجموعة قوم ت

ياقتص دتةل تآتم يافصآ ح عآن تالكآزي  ياقط عآ   ياقتصآ دتة  أو ياقط ع   معتنة أنشطةمجموعة من ياعمالء في أم كن أو 

 ل(3-)ج –( 7 ح )ضضمن إت
 

تسآتخدم يامجموعآآة نظآ م تصآآنتل اإلئتمآآ ن وياآذي تسآآتخدم كآأدية المسآآ عدة فآآي إديالة جآودة مخآآ طال يإلئتمآ ن ضآآمن محفظآآة 

تعمل علآى توجتآه مخصصآ   اهآذه ياقالوضل هذي ياتصنتل تتضمن دالج   تفصل بتن يامح فظ ياع ملة ومنخفضة ياقتمة و 

يامح فظ ومخصص   أخالى محددةل  تحدد يامجموعة تصنتل كل عمتل علآى حآده بنآ ءيً علآى عويمآل م اتآة و معآ تتال تقتآتم 

تج التة موضوعتة و شخصتة تغطي كل من خدمة ياقالض، ياالبحته، ياستواة، تالكتبآة الأس يامآ ل، ياقطآ ع ياتجآ الي، جآودة 

ل تقوم يامجموعة بعمل تصنتل جودة علآى جمتآع يامقتالضآتن وياآذي تاليجآع وتوثآق مآن قبآل وحآدة يإلديالة، و مالءة ياشالكة

   -( 7وامزتد من يامعلوم   حول ياجودة يألئتم نتة القالوض وياسلل، أنظال إتض ح ) إديالة مخ طال مستقلة اهذي ياغالضل

  (ل2- و )ج (1 -ج )
 

مخآ طال يإلئتمآ نل تتضآمن  ضأخذ ضآم ن   اتآأمتن تخفآتب أتض ً عتت دتة تقوم يامجموعة، خالل دوالة عمله  يإلئتم ني يا كم  

لآآب و وديئآآع نقدتآآة أخآآالى، ضآآم ن   م اتآآة وتع قدتآآة، أسآآهم محلتآآة طهآآذة ياضآآم ن   ب ألسآآ س وديئآآع ألجآآل، وديئآآع تحآآ  يا

القآالوض  م ثلآةمبهذة ياضآم ن   مق بآل قآالوض تج التآة و قآالوض  ظ فحتاأخالىل تتم ي ث بتةوأجنبتة، عق الي  و موجودي  

تقوم يإلديالة بماليقبة ياقتمة ياسوقتة الضم ن   وطلب  لبلة التحقق ياقتمة ياص فتة ياق بحس ياضم ن   ههذتتم إديالة ياتج التة و

اليقبآة ياقتمآة ياسآوقتة الضآم ن عآن كثآب خآالل ماليجعآة كف تآة تقآوم كآذاك بم و ،ةيامبالملعقود ا ضم ن   إض فتة أخالى وفق ً 

تآتم  كمآ  تقآوم يامجموعآة بطلآب ضآم ن   إضآ فتة مآن يألطآاليل يألخآالى حآ ل مآ  خف ض في ياقتمةلمخصص   خس ئال يان

 –( 7)أ( و ) –( 7يامعلوم   حول  ياضم ن   يامحتفظ به  موجآودة فآي إتضآ ح )مالحظة مؤشاليً على ينخف ض في ياقتمةل 

 ي(ل –)ج 

 
 (ل3-)ج -(7القالوض وياسلل، أنظال يإلتض ح ) و امزتد من ياتفصتل حول تالكز يامخ طال في ياقط ع   ياقتص دتة

 

و سآندي   ومؤسسآ   م اتآة ،بنآوك و مؤسس  دتون ياستثم الي  بشكل أس سي في  محفظة تتمثل سندي  يادتن يامدالجة في

 لئتم نإلو ياتعالض امخ طال ي تحلتل ياستثم الي  حسب يألطاليل يألخالى )د( -6و  )ج( -(6تض ح )تبتن يإلست دتة، 
 

 ( ياجودة يألئتم نتة األالصدة ادى يابنوك ويامؤسس   يام اتة ياخالىل5تض ح القم )تبتن يإل
 

 )ي(ل  –( 30و إتض ح ) (11يامعلوم   يامتعلقة بمخ طال يإلئتم ن ياخ صة ب امشتق   في يإلتض ح  )
 

و إتضآ ح  (19إلتضآ ح )و يإلاتزيمآ   يامحتملآة فإنهآ  مبتنآة فآي ي ب اتعهآدي يامتعلقة  بخصوص مخ طال يألئتم ن امعلوم  ي

 )أ(ل  –( 30)
 

 ل)ب( – (28عم ل مبتنة في يإلتض ح )ض امخ طال يإلئتم ن حسب قط ع   يأليامعلوم   بخصوص ياتعال
 

 (ل35مبتنة في يإلتض ح ) و أوزين مخ طاله  يانسبتةيامعلوم   بخصوص مدى ياتعالض امخ طال يإلئتم ن 
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 :ويامشتق   وياتعهدي  ويإلاتزيم   يامحتملةو يامطلوب   ياتوزتع ياجغاليفي الموجودي   فتم  تلي    أ (
 

  دول أخرى  اإلجمالي

جنوب شرق 

  آسيا

 أمريكا 

  أوروبا  الشمالية

مجلس  ولد

التعاون 

 الخليجي

األخرى 

والشرق 

  األوسط

لمملكة العربية ا

 2016 السعودية

  ب    الريا   السعودية

  ياموجودي              

5.684.338  -  -  -  -  -  5.684.338 

 نقدتة وأالصدة ادى مؤسسة يانقد

  ياعالبي ياسعودي

2.302.293  85.064  -  41.512  247.166  437.359  1.491.192 

 أالصدة ادى يابنوك ويامؤسس   

 يام اتة يألخالى

 يستثم الي ، ص في  10.167.127  7.617.419  1.029.818  2.181.777  -  451.753  21.447.894

 قالوض وسلل، ص في 60.249.052  -  -  -  -  -  60.249.052

 يستثم الي  في شالك   زمتلة 1.000.337  -  -  -  -  -  1.000.337

987.600  -  -  -  -  -  987.600 

 ، معدي  و موجودي  غتال ممتلك 

 ملموسة، ص في

 ياقتمة ياع داة ياموجبة المشتق   547.907  284.261  1.082.549  -  -  -  1.914.717

 أخالىعق الي   418.724  -  -  -  -  -  418.724

 موجودي  أخالى 356.543  -  -  -  -  -  356.543

 جم اي يإل 80.902.820  8.339.039  2.359.533  2.223.289  -  536.817  94.361.498

 يامطلوب                

8.996.716  467  -  -  2.937.197  1.918.954  4.140.098 

 ة ـتـيام ا الصدة البنوك ويامؤسس  أ 

 يألخالى 

 ديئع ياعمالء و 65.640.325  -  -  -  -  -  65.640.325

 قالوض ألجل 2.032.187  -  -  -  -  -  2.032.187

 سندي  دتن ث نوتة 2.002.373  -  -  -  -  -  2.002.373

 ياقتمة ياع داة ياس ابة المشتق   407.751  211.546  805.630  -  -  -  1.424.927

 مطلوب   أخالى 721.782      -  -  -  721.782

 جم اي يإل 74.944.516  2.130.500  3.742.827  -  -  467  80.818.310

              

11.264.500  234.373  49.053  478.848  226.779  161.232  10.114.215 
يإلئتم ن يامتعلق ب اتعهدي  

 يامحتملة ويااتزيم  

              

             
 ياقصوى )تتم  مخ طال يإلئتم ن

 عالضه  بقتمة يامع دل يإلئتم ني(:  

 يامحتملة ياتعهدي  ويإلاتزيم   6.992.018  137.704  196.229  477.128  41.895  209.919  8.054.893

 يامشتق   709.369  334.784  1.320.692  -  -  -  2.364.845
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  دول أخالى  يإلجم اي

جنوب شالق 

  آست 

 أمالتك 

  أوالوب   ياشم اتة

مجلس ول د

ياتع ون 

 ياخلتجي

يألخالى 

وياشالق 

  يألوسط

امملكة ياعالبتة ي

    2015 ياسعودتة

  ب ال ياالت ا  ياسعودتة

  ياموجودي              

4.086.987  -  -  -  -  -  4.086.987 

 نقدتة وأالصدة ادى مؤسسة يانقد

  ياعالبي ياسعودي

6.410.263  1.774  -  57.238  699.537  1.519.234  4.132.480 

 أالصدة ادى يابنوك ويامؤسس  

 يام اتة يألخالى

 يستثم الي ، ص في  9.259.048  6.565.896  1.059.468  2.060.462  -  38.097  18.982.971

 قالوض وسلل، ص في 60.268.806  -  -  -  -  -  60.268.806

 يستثم الي  في شالك   زمتلة 939.022  -  -  -  -  -  939.022

1.021.564  -  -  -  -  -  1.021.564 

ك  ، معدي  و موجودي  غتال ممتل

 ملموسة، ص في

 ياقتمة ياع داة ياموجبة المشتق   458.834  69.875  758.434  -  -  -  1.287.143

 أخالىعق الي   152.836  -  -  -  -  -  152.836

 موجودي  أخالى 428.744  -  -  -  -  -  428.744

 يإلجم اي  80.748.321  8.155.005  2.517.439  2.117.700  -  39.871  93.578.336

 يامطلوب                

5.329.148  471  -  -  2.943.710  1.626.587  758.380 

 الصدة البنوك ويامؤسس  أ 

 يألخالى  ة ـتـيام ا

 ديئع ياعمالء و 70.518.482  -  -  -  -  -  70.518.482

 قالوض ألجل 2.011.221  -  -  -  -  -  2.011.221

 سندي  دتن ث نوتة 1.999.800  -  -  -  -  -  1.999.800

 ياقتمة ياع داة ياس ابة المشتق   356.714  54.323  589.635  -  -  -  1.000.672

 مطلوب   أخالى 682.551  -  -  -  -  -  682.551

 يإلجم اي  76.327.148  1.680.910  3.533.345  -  -  471  81.541.874

11.720.408  238.657  65.924  398.442  281.922  211.171  10.524.292 
علق ب اتعهدي  يإلئتم ن يامت

 يامحتملة ويااتزيم  

             
 ياقصوى )تتم  مخ طال يإلئتم ن

 ئتم ني(:  عالضه  بقتمة يامع دل يإل

                       يامحتملة ياتعهدي  ويإلاتزيم   7.379.598  182.946  246.476  393.607  57.026  209.343  8.468.996

  يامشتق   443.486  127.291  911.883  -  -  -  1.482.660

 

مخآ طال يإلئتمآ ن معآ دل إاآى  هذه يامبآ ا  تعكس يامب ا  يان تجة عن تحوتل التعهدي  ويإلاتزيم   إن مب ا  يامع دل يإلئتم ني 

  تحوتل إئتم نتة محددة من قبل مؤسسة يانقد ياعالبآي ياسآعوديل  تآتم إسآتخديم معآدا عويملياتي تحمله  ياقالوض بإستخديم 

إن مبآ ا  يامعآ دل يإلئتمآ ني المشآتق    نتتجة قت م يابنك بتنفتذ تعهديتآهل تحوتل إئتم نتة التعالل على مخ طال يإلئتم ن يامحتملة

حتث تتم تطبتق ذاآك يامعآ دل  ستخديم عويمل تحوتل إئتم نتة محددة من مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعوديلإب أتض ً  تم ياوصل اه 

  ئمةلعلى يامب ا  يألسمتة ياق
 
   و 2016دتسآمبال  31كمآ   فآي القآالوض وياسآلل غتآال ياع ملآة ومخصآص خسآ ئال يإلئتمآ ن  ياتوزتآع ياجغاليفآي تتالكز  ب( 

 في يامملكة ياعالبتة ياسعودتةلب اك مل  2015
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مسآتقبلتة اآألدوي  يام اتآة نتتجآة ياتقلآب مخ طال ياسوق هي يامخ طال يامتعلقة ب اتذبذب في ياقتمة ياع داآة أو ياتآدفق   يانقدتآة يا

  تعالضآآه يامجموعآآةصآآنل تُ فآآي متغتآآالي  ياسآآوق كأسآآع ال ياعمآآوا  و أسآآع ال صآآالل ياعمآآال  يألجنبتآآة و أسآآع ال يألسآآهمل 

 ليامصالفتة ياعملت   مت جالة أوايعملت   امخ طال ياسوق إاى 
 

 المتاجرة: عمليا  –أ(   مخاطر السوق 
 

تعالضآ    ح اتآ ً  يامجموعآة اآدىيامتآ جالةل  عملتآ  د مقبواة امستوى يامخآ طال عنآد إديالة ق م مجلس يإلديالة بوضع حدو

 و مق تض   أسع ال عموا ل ياصالل ياجنبي عقود  في مت جالة عن عملت   ن تجة
  

 :العمليا  المصرفية –ب(   مخاطر السوق 
 

أسآع ال  ياتعآالض امخآ طال الئتستة من   الةبصو ياعملت   يامصالفتةفي   يامجموعةتنشأ مخ طال ياسوق يامتعلقة بماليكز 

 ياعموا  و مخ طال ياستواة و مخ طال ياعمال  و مخ طال أسع ال يألسهمل
 

 (  مخاطر أسعار العمو   1
 

حتم اتة تأثتال تقلب   أسآع ال ياعمآوا  وياتآي بآدواله  قآد تآؤثال علآى ياتآدفق   يانقدتآة إتنشأ مخ طال أسع ال ياعموا  من 

متعلقآآة بآآ افجوة ياخ صآآة  ل وضآآع مجلآآس إديالة يابنآآك حآآدوديً ع داآآة اآآألدوي  يام اتآآة ويااتزيمآآ  يامسآآتقبلتة أو ياقآآتم يا

ياماليكز وتقوم بإستخديم خطط ياتحوط من يامخ طال التأكآد  يامجموعةاليقب تامخ طالأسع ال ياعموا  الفتالي  يامحددة و 

 من بق ء ياماليكز ضمن ياحدود يامقالالةل 
 

ويامعقواآة مآع بقآ ء يامتغتآالي  يألخآالى ث بتآة  حآدوثه  حتمآليامث ال تقلب   أسآع ال ياعمآال  تبتن ياجدول يات اي حس ستة آ

ويامعقواآآة علآآى  محتملآآة ياحآآدوث ل تعتمآآد ياتغتآآالي يامسآآ همتنأو حقآآوق لمجموعآآة اوذاآآك علآآى ق ئمآآة ياآآدخل ياموحآآدة 

ُتظهآال ياتآأثتال  ل(2015 -2011: 2015) (2016-2012ياتحالكآ   فآي أسآع ال ياعمآوا  خآالل آخآال خمآس سآنوي  )

، في حتن ُتظهال ياتأثتال ياسلبي إحتم ل ص في يامس همتنتج بي يحتم ل ص في يازت دة في ق ئمة يادخل ياموحدة وحقوق يإل

 ل يامس همتنيانخف ض في ق ئمة يادخل ياموحدة وحقوق 

 

ياخ صة علآى صآ في دخآل تمثل حس ستة ص في دخل ياعموا  ياخ صة تأثتال ياتغتالي  يامفتالضة في أسع ال ياعموا  

خالل ياع م معتمديً على ياموجآودي  يام اتآة ويامطلوبآ   يام اتآة يامقتنآ ة اغتآال أغآاليض يامتآ جالة ذي  ياخ صة ياعموا  

 يامخ طالل ياتحوط من، بم  في ذاك تأثتالي  أدوي  2015و  2016دتسمبال  31ياسعال ياع ئم في 
 

بمآ  فآي  –دة تقتآتم ياموجآودي  يامت حآة البتآع ذي  سآعالياعمواة ياث بتآة بإعآ  يامسآ همتنتحتسب آث ال ياتقلب   على حقوق 

ويان تجآآة عآآن تآآأثتال أي تغتآآالي   2016و  2012دتسآآمبال  31كمآآ  فآآي  –يامخآآ طال  بآآ اتحوط مآآنذاآآك أي تآآأثتال مآآالتبط 

ياموجودي   حسب فتالي  إستحق قيامس همتن هذه ياتقلب   على حقوق  ثالأمفتالضة في أسع ال ياعموا ل  كم  تتم تحلتل 

 يآلثآآ ال أو يامق تضآآ   و تآآتم تحلتآآل وماليقبآآة جمتآآع ياتعالضآآ   امخآآ طال يامحآآ فظ وذاآآك حسآآب ياعمآآال  و تفصآآح عآآن 

في ياجديول أدن ه،  فإن مطلوبآ   ياوديئآع قصآتالة يألجآل ذي  ياعالض ألغاليض  يامتعلقة به   ب ال ياالت ا  ياسعودتةل

 تاللغتوديئع ذي  سعال مكسعال ياث ب  تم مع مالته   
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 2016    ب    الريا   السعودية

       الملكيةآثار التقلبا  على حقوق   

  شهر أو اقل 6 شهر 12-6 سنوا  5-1 سنوا  5أكثر من   اإلجمالي

أثر التقلبا  على 

صافي دخل العمو   

  الخاصة

الزيادة 

)ا نخفاض( 

في نقاط 

 مولةسعر الع  األساس

 س تبوال  -129+/33  +239.686/-61.315  - - +54.339/-13.916 +269.714/-68.996  +324.113/-82.912

 اتبوال  -52+/25  +28.712/-13.804  +1.584/-762 +1.793/-863 +61.407/-29.523 +140.771/-67.678  +205.555/-98.826

 توالوبوال  -5+/161  -54+/1.728  - - - -  -

 

 2015    ياالت ا  ياسعودتةب ال 

       ياملكتةآث ال ياتقلب   على حقوق   

  أشهال أو يقل 6 شهال 12-6 سنوي  5-1 سنوي  5أكثال من   يإلجم اي

أثال ياتقلب   على 

ص في دخل ياعموا  

  ياخ صة

يازت دة 

)يانخف ض( 

في نق ط 

 ياعمواة  يألس س

 س تبوال  -28+/67  +34.733/-83.111  - - +14.745/-35.282 +54.944/-131.473  +69.689/-166.755

 اتبوال  -9+/30  +7.627/-25.422  - +251/-834 +15.036/-50.120 +10.099/-33.660  +25.386/-84.614

 توالوبوال  -11+/164  -18+/276  - - - -  -

 

ياسآ ئدة فآي ياسآوق علآى ياخ صآة مآوا  ياع أسآع الفآي  متعلقة ب اتقلبآ  مخ طال ياتعالض ألث العدة بإديالة  يامجموعة قوم ت

تسآعتال أسآع ال  تجدتآديامستوت   ياعلتآ  يامقبواآه اعآدم ياتويفآق فآي كذاك تحدد مجلس يإلديالة  مالكزه يام اي و تدفق ته يانقدتةل

 ياخزتنةل وحدةوياتي تتم ماليقبته  من قبل  ياخ صة ياعموا 
 

اعآآدم ياتطآآ بق أو اوجآآود فجآآوي  فآآي قآآتم ياموجآآآودي   نتتجآآة ياخ صآآة امخآآ طال أسآآع ال ياعمآآوا  يامجموعآآةتعآآالض ت 

قآآوم ت لتسآآعتاله  فآآي فتآآالة محآآددة تجدتآآدويامطلوبآآ   ويألدوي  خآآ الج ق ئمآآة يامالكآآز يامآآ اي ياموحآآدة ياتآآي تسآآتحق أو سآآتتم 

ة تسآعتالياموجودي  ويامطلوبآ   مآن خآالل إسآتاليتتجت   إديال تجدتآدويالتخ تآ بإديالة هذه يامخ طال وذاك بمط بقآة يامجموعة

 ليامخ طال أسع ال ياعموا 
 

 يامجموعآةعلآى موجآودي  ومطلوبآ    شآتملتكمآ   لياخ صآة ول أدن ه على ملخآص امخآ طال أسآع ال ياعمآوا يياجد تشتمل

  لت التخ يإلستحق ق، أتهم  تحدث أواً و أ ياتسعتالمصنفة حسب ت التخ تجدتد ويامب ا  خ الج ق ئمة يامالكز يام اي 
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  اإلجمالي

غير مرتبطة 

  بعمولة

 5أكثر من 

  سنوا 

1-5 

  أشــهر 12-3  سنوا 

 3الل خ

 2016 أشــهر

  ب    الريا   السعودية

 اموجودي  ي           

5.684.338  4.464.338  -  -  -  1.220.000 

انقد يقدتة وأالصدة ادى مؤسسة   ن

             ياسعوديياعالبي 

2.302.293  -  -  -  28.216  2.274.077 

الصدة ادى يابنوك ويامؤسس   يام اتة أ

  يألخالى  

 ي ، ص في يستثم ال 5.148.250  1.753.482  5.414.222  7.950.379  1.181.561  21.447.894

 الوض وسلل، ص في ق 31.328.046  17.245.322  11.021.516  654.168  -  60.249.052

 يستثم الي  في شالك   زمتلة -  -  -  -  1.000.337  1.000.337

987.600  987.600  -  -  -  - 

موجودي  غتال و  معدي ، ممتلك  

 ، ص في ملموسة

 ياقتمة ياع داة ياموجبة المشتق   -  -  -  -  1.914.717  1.914.717

 عق الي  أخالى -  -  -  -  418.724  418.724

 دي  أخالى وجوم  -  -  -  -  356.543  356.543

 اي   جميإل 39.970.373  19.027.020  16.435.738  8.604.547  10.323.820  94.361.498

     
   يامس همتنامطلوب   وحقوق ي           

8.996.716  4.712  -  -  2.695.000  6.297.004 

 ة ـتـيام ا الصدة البنوك ويامؤسس  أ

 يألخالى 

 ديئع ياعمالء و 24.225.747  16.749.020  -  -  24.665.558  65.640.325

 قالوض ألجل 32.187  2.000.000  -  -  -  2.032.187

 سندي  دتن ث نوتة 2.373  2.000.000  -  -  -  2.002.373

 ياقتمة ياع داة ياس ابة المشتق   -  -  -  -  1.424.927  1.424.927

 مطلوب   أخالى -  -  -  -  721.782  721.782

 قوق يامس همتن ح -  -  -  -  13.543.188  13.543.188

 يإلجم اي  30.557.311  23.444.020  -  -  40.360.167  94.361.498

 

-  (30.036.347)  8.604.547  16.435.738  (4.417.000)  9.413.062 

 ياخ صة آث ال ياتقلب   في سعال ياعمواة

على يابنود ديخل ق ئمة يامالكز 

 يام اي 

-  -  (3.526.880)  (600.320)  (1.278.088)  5.405.288 

آث ال ياتقلب   في سعال ياعمواة ياخ صة 

على يابنود خ الج ق ئمة يامالكز 

 يام اي 

-  (30.036.347)  5.077.667  15.835.418  (5.695.088)  14.818.350 

إجم اي فجوة مخ طال أسع ال ياعموا  

 ياخ صة

-  -  30.036.347  24.658.680  9.123.262  14.818.350 

يافجوة ياتاليكمتة آلث ال ياتقلب   في 

 أسع ال ياعموا  ياخ صة
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  يإلجم اي

غتال مالتبطة 

  بعمواة

 5أكثال من 

  سنوي 

1-5 

  أشــهال 12-3  سنوي 

 3الل خ

 2015 أشــهال

  ب ال ياالت ا  ياسعودتة

 اموجودي  ي           

4.086.987  4.086.987  -  -  -  - 

انقد يقدتة وأالصدة ادى مؤسسة   ن

             ياسعوديياعالبي 

6.410.263  -  -  -  8.553  6.401.710 

الصدة ادى يابنوك ويامؤسس   يام اتة أ

  يألخالى  

 ي ، ص في يستثم ال 4.110.178  1.010.046  7.266.286  5.156.671  1.439.790  18.982.971

 الوض وسلل، ص في ق 34.409.776  17.284.014  8.146.839  428.177  -  60.268.806

 يستثم الي  في شالك   زمتلة -  -  -  -  939.022  939.022

1.021.564  1.021.564  -  -  -  - 

موجودي  غتال و ممتلك  ، معدي  

 ملموسة، ص في 

 جبة المشتق  ياقتمة ياع داة يامو -  -  -  -  1.287.143  1.287.143

 عق الي  أخالى -  -  -  -  152.836  152.836

 وجودي  أخالى م  -  -  -  -  428.744  428.744

 يإلجم اي   44.921.664  18.302.613  15.413.125  5.584.848  9.356.086  93.578.336

     
   يامس همتنامطلوب   وحقوق ي           

5.329.148  7.600  -  -  1.431.689  3.889.859 

 ة ـتـيام ا الصدة البنوك ويامؤسس  أ

 يألخالى 

 ديئع ياعمالء و 28.780.284  20.461.459  -  -  21.276.739  70.518.482

 قالوض ألجل 2.011.221  -  -  -  -  2.011.221

 سندي  دتن ث نوتة -  1.999.800  -  -  -  1.999.800

 ياقتمة ياع داة ياس ابة المشتق   -  -  -  -  1.000.672  1.000.672

 مطلوب   أخالى         682.551  682.551

 قوق يامس همتن ح -  -  -  -  12.036.462  12.036.462

 يإلجم اي  34.681.364  23.892.948  -  -  35.004.024  93.578.336

 

-  (25.647.938)  5.584.848  15.413.125  (5.590.335)  10.240.300 

ال ياتقلب   في سعال ياعمواة ياخ صة آث 

على يابنود ديخل ق ئمة يامالكز 

 يام اي 

-  -  (1.914.336)  (1.420.688)  (302.056)  3.637.080 

آث ال ياتقلب   في سعال ياعمواة ياخ صة 

على يابنود خ الج ق ئمة يامالكز 

 يام اي 

-  (25.647.938)  3.670.512  13.992.437  (5.892.391)  13.877.380 

إجم اي فجوة مخ طال أسع ال ياعموا  

 ياخ صة

-  -  25.647.938  21.977.426  7.984.989  13.877.380 

يافجوة ياتاليكمتة آلث ال ياتقلب   في 

 أسع ال ياعموا  ياخ صة

 

دم في إديالة مخ طال ياتي تستخ يامشتقةاقتمة يإلسمتة األدوي  يام اتة يمثل يافجوة الماليكز خ الج ق ئمة يامالكز يام اي ص في ت

  لياخ صة أسع ال ياعموا 
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 ( مخاطر العمال 2
 

تتمثل مخ طال ياعمال  في مخ طال تذبذب قتمة يألدوي  يام اتة بسآبب ياتقلبآ   فآي أسآع ال صآالل ياعمآال  يألجنبتآةل قآ م 

ياعمآال ل و تآتم ماليجعآة هآذه ياماليكآز علآى أسآ س  مجلس يإلديالة بوضع حدود امستوى ياتعالض اهذه يامخ طال اماليكز

 تومي كم  تستخدم إستاليتتجت   تحوط من يامخ طال التأكد من ماليقبة ماليكز ياعمال  ضمن ياحدود يامقالالةل
 

، في ياموجودي  2015و  2016دتسمبال  31المخ طال فته  كم  في  يامجموعة تعالض ت ُتبتن ياجدول أدن ه ياعمال  ياتي

ل تقوم هذي ياتحلتل في ياجدول أدن ه بحس ب تأثتال ياتغتآالي  ياعملت   يامصالفتةوياتدفق   يانقدتة يامقدالة في و يامطلوب   

علآى تآ التخ ياتحالكآ   فآي سآعال  بنآ ءيً نبتة مق بآل ياآلاير ياسآعودي، و يامعقواة اسعال صالل ياعملة يألج محتملة ياحدوث

عملآآة اياقتمآآة ياع داآآة  أثآآال ياتغتآآال فآآي اآآدخل ياموحآآدة )بسآآببياصآآالل، مآآع بقآآ ء يامتغتآآالي  يألخآآالى ث بتآآة علآآى ق ئمآآة ي

و يامعقواآآة علآآى أسآآ س  محتملآآة ياحآآدوثقآآتم ياتغتآآالي  تُ (ل ياعملتآآ   يامصآآالفتةياموجآآودي  و يامطلوبآآ   يام اتآآة فآآي 

ل تظهآال (2015 – 2011: 2015) (2016 – 2012سآ بقة )ياتحالك   سعال ياصالل يألجنبآي خآالل ياخمآس سآنوي  

يامتوقعآة فآي ياآدخل ياموحآد  بتنمآ  تظهآال ياتآأثتال ياسآلبي اصآ في يانخفآ ض فآي ياآدخل  اصآ في يازتآ دةتجآ بي ياتأثتال يإل

 ياموحدل
 

 األثر على صافي الدخل

  التغير في سعر الصر  %  ب    الريا   السعودية 

 العمال  المعرضة للمخاطر

 2016ديسمبر  31كما في 

 أمالتكيدواال   -0.09+/0.29  +1.337/-431 

 توالو  -6.13+/25.89  -0+/2

 جنته يستالاتني  -10.54+/26.69  +23/-9
 

 يألثال على ص في يادخل

  ياتغتال في سعال ياصالل %  ب ال ياالت ا  ياسعودتة 

 ياعمال  يامعالضة المخ طال

 2015دتسمبال  31كم  في 

 دواال أمالتكي  -0.05+/0.27  +1.352/-250 

 توالو  -5.58+/33.52  -37+/224

 جنته يستالاتني  -4.33+/12.32  +47/-16
 
 
 ( مركز العمال 3
 

ياتعالض آلث ال ياتقلب   فآي أسآع ال صآالل ياعمآال  يألجنبتآة ياسآ ئدة ب اسآوق علآى مالكآزه يامآ اي بإديالة يامجموعة قوم ت

 اي اماليكز ياعمال ، وضع حدود امستوى ياتعالض يامقبواة اكل عملة وبشكل إجمبوتقوم مجلس يإلديالة  ليانقدتة وتدفق ته

 امجموعآةفتم  تلي تحلتالً ب اتعالض   ياجوهالتة ياخ صة ب  لخالل ياتوم، وتتم ماليقبته  تومت ً ك ن  في نه تة ياتوم أو سويءً 

 بشأن ياعمال  يألجنبتة كم  في نه تة ياسنة:

2015  2016  

 ب ال ياالت ا 

  ياسعودتـــة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

  )مدين( / مركز دائن  )مدتن( / مالكز ديئن

    
 واال أمالتكيد 466.961  500.793

 توالو (8)  668 

 جنته يستالاتني 86  378 

 تن ت ب ني 185  211

 دالهم يم اليتي 15.337  15.096

 أخالى 3.951  10.132
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 ( مخاطر أسعاراألسهم:4
 

يامجموعآة  يامت حآة البتآع سآتثم الي يانخف ض ياقتم ياع داآة األسآهم فآي محفظآة هم في مخ طال يثل مخ طال أسع ال يألستتم

 معقواه في مستوت   مؤشالي  يألسهم وقتمة كل يستثم ال على حدةل ياحدوث نتتجة تغتالي  محتملة
 

ياتغتآالي  فآي مؤشآالي  في يألسهم و ياصآن دتق ياسآتثم التة  مآن  يامجموعةثتال على يستثم الي  توضح ياجدول أدن ه ياتأ

تقآدال  ليامسآ همتنيألسويق ذي  ياصلة، مع بق ء ياعويمل يألخالى ث بتة، و توضح أتض ً ياجآدول ذاآك ياتآأثتال علآى حقآوق 

الخمآس  يامؤشآالي في تلآك  ياتغتالي ويامعقواة في مؤشالي  يألسويق ذي  ياصلة على أس س  يامحتمل حدوثه ياتغتالي  

 حقآآوقفآآي  يامحتملآآةتجآآ بي يازتآآ دة ال يإلثتل تظهآآال ياتآآأ(2015 – 2011: 2015) (2016 – 2012سآآنوي  ياسآآ بقة )

 ياموحدةليامس همتن  حقوقيانقص يامحتمل في  تظهال ياتأثتال ياسلبي  حتن ياموحدة فييامس همتن 

 

   2016ديسمبر  31  2015دتسمبال  31

ثتال بآآآآآآ ال ياالتآآآآآآ ا  ياتآآآآآآأ

  ياسعودتة

 ياتغتال في

  سعال ياسهم

  الريآآآآآآآا   ثير بآآآآآآآ  التآآآآآآآأ

  السعودية

 التغير في

 مؤشر السوق  سعر ا سهم  %

 تديول  -14.39/%+%76.22  -145.606/%+%771.274  -37.38/%+%31.16  -510.022/%+%425.155

 غتال مدالجة   -5.00/%+%5.00  -75+/75  -5.00/%+%5.00  -75+/75
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فآي صآعوبة تلبتآة يامتطلبآ   ياخ صآة بتموتآل يامطلوبآ    يامجموعآةويجه  تمخآ طال ياتآي سآتمثل مخآ طال ياسآتواة تلآك يا

اة عنآد وجآود تحآدث مخآ طال ياسآتو لموجآودي  م اتآة أخآالى خ صآة بآه نقآديً أوعلآى شآكليام اتة وياتي تآتم تسآوتته  إمآ  

 لوتآآلممصآآ دال ياتنخفآآ ض مسآآتوى يإلئتمآآ ن ممآآ  تآآؤدي إاآآى شآآح مفآآ ج  و فآآوالي فآآي بعآآض إضآآطاليب فآآي ياسآآوق أو ي

والتقلتآآل مآآن هآآذه يامخآآ طال، ق مآآ  يإلديالة بتنوتآآع مصآآ دال ياتموتآآل، وإديالة ياموجآآودي  بعآآد يألخآآذ بعآآتن يإلعتبآآ ال تآآوفال 

ياسآآتواة، وياحفآآ ظ علآآى الصآآتد كآآ لو النقدتآآة وشآآبه يانقدتآآة ويألواليق يام اتآآة ياق بلآآة البتآآع كجآآزء مآآن موجوديتهآآ  ع اتآآة 

  لياستواة
 

 مسآتوى ياسآتواةالتأكد من توفال ستواة من سبةل تآتم ماليقبآة ياموجودي  ويامطلوب   ستحق ق   إقبة مدى تقوم يإلديالة بمالي

 ياع دتآةمختلفآة وياتآي تغطآي كآل مآن ياحآ ا     هسآتن التومستمالة تح   ياستواة بصفة جهدوتتم عمل إختب الي  تومت ً 

عتهآ  و يامويفقآة علتهآ  مآن قبآل اجنآة ياموجآودي  و وياح دة ألحويل ياسوقل جمتع ست س   وإجاليءي  ياسآتواة تآتم ماليج

تقالتآال ملخآص  إصآديالل وتآتم يامجموعآةل تآتم عمآل تقآ التال تومتآة توضآح مسآتوت   ياسآتواة  فآي ب امجموعةيامطلوب   

ب إلضآ فة  متضمن ً جمتع ياح ا  يإلستثن ئتة وياحلول يامتخذة وتقدتمه بصفة دوالتة إاآى اجنآة ياموجآودي  و يامطلوبآ  ل

شكل منآتظم اتتويفآق مآع ب مجموعةياتموتل ال إستقاليال ة ص فينسبستواة ويانسبة تغطتة تتم ماليقبة كالً من  فإنهى ذاك، إا

عآدة حآ ا   بحسببشكل منتظم و ياجهدتقوم يابنك كذاك بإجاليء إختب الي   م إالش دي  مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعوديل ك

 لياح دةة و  دتعويل ياحالسوق في يأل اتحملطتة أوض ع يغات
 

 يانقآد  اآدى مؤسسآةيامجموعآة  حآتفظتوطبق ً انظ م ماليقبة يابنوك ويألنظمة ياص دالة عن مؤسسة يانقآد ياعالبآي ياسآعودي، 

يإلدخآ ال  وديئعمن  %(4: 2015) %4و  ياوديئع تح  ياطلبمن إجم اي %(  7: 2015) %7تس وي بودتعة نظ متة 

وديئآع يا% من إاتزيم    20بإحتت طي ستواة ا تقل عن يامجموعة  حتفظتة، إض فة إاى ياودتعة يانظ مت جللوياوديئع أل

سآندي  ياتنمتآة ياحكومتآة  وتكآون هآذي يإلحتتآ طي مآن يانقآد أو لمؤسسة يانقد ياعالبي ياسعودي ادىفي شكل نقد وأالصدة 

توفتال مب ا  المجموعة كم  تمكن   ًلياموجودي  ياتي تمكن تحوتله  إاى نقد خالل فتالة ا تزتد عن ثالثتن توم ياسعودتة أو

ياسآعودتة  إض فتة من خالل تسهتال  إع دة ياشاليء ادى مؤسسآة يانقآد ياعالبآي ياسآعودي مق بآل سآندي  ياتنمتآة ياحكومتآة

  من ياقتمة ياسمتة اهذه ياسندي ل %100واغ تة 
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 وبا :أ( ملخص اإلستحقاقا  التعاقدية للموجودا  والمطل
 

 31كمآآ  فآآي  و حقآآوق يامسآآ همتن ويامطلوبآآ   ي يإلسآآتحق ق   ياتع قدتآآة الموجآآود تشآآتمل ياجآآديول أدنآآ ه علآآى ملخآآص 

علآى أسآ س يافتآالة يامتبقتآة بتآ التخ  الموجآودي  ويامطلوبآ   تع قدتآةتآم تحدتآد ياسآتحق ق   يال 2015و  2016دتسمبال 

 ق ياتع قآدي وا تأخآذ بعآتن يإلعتبآ ال تآ التخ يإلسآتحق ق يافعلآي حسآبم  ق ئمة يامالكز يام اي ياموحدة حتآى تآ التخ يإلسآتحق

يامفصآآح عنهآآ  المشآآتق   وياتعهآآدي   يامبآآ ا  ا تعتبآآال ليامجموعآآةتظهآآاله ياوقآآ ئع يات التختآآة اإلحتفآآ ظ بآآ اوديئع مآآن قبآآل 

  إلاتزيم   يادفع   يامستقبلتةل و دااةذمؤشاليً ويااتزيم   يامحتملة 

 

  اإلجمالي

اريخ بدون ت

 استحقاق محدد

  / عند الطلب

 5أكثر من 

  سنوا 

1-5 

  أشــهر 12-3  سنوا 

 3الل خ

 2016 أشــهر

  ب    الريا   السعودية

 اموجودي  ي           

5.684.338  4.464.338  -  -  -  1.220.000 

انقد يقدتة وأالصدة ادى مؤسسة   ن

             ياسعوديياعالبي 

2.302.293  401.900  -  -  28.216  1.872.177 

أالصدة ادى يابنوك ويامؤسس   

            يام اتة يألخالى 

            يستثم الي ، ص في  1.260.469  1.433.082  9.054.430  8.518.352  1.181.561  21.447.894

     قالوض و سلل, ص في 23.461.139  17.114.015  16.673.368  3.000.530  -  60.249.052

 يستثم الي  في شالكة زمتلة -  -  -  -  1.000.337  1.000.337

987.600  987.600  -  -  -  - 

و موجودي  غتال  معدي ، ممتلك  

            ص في ملموسة،

 ياقتمة ياع داة ياموجبة المشتق   -  1.914.717  -  -  -  1.914.717

 أخالىعق الي   -  -  -  -  418.724  418.724

 وجودي  أخالى م  -  356.543  -  -  -  356.543

            جم اي  يإل 27.813.785  20.846.573  25.727.798  11.518.882  8.454.460  94.361.498

     
   يامس همتنحقوق  و امطلوب  ي            

8.996.716  4.712  -  -  2.695.000  6.297.004 

 ة ـتـايام  الصدة البنوك ويامؤسس  أ

 يألخالى 

 ديئع ياعمالء و 20.152.087  12.957.005  3.792.015  -  28.739.218  65.640.325

 قالوض ألجل 32.187  1.000.000  1.000.000  -  -  2.032.187

 سندي  دتن ث نوتة  2.373  -  2.000.000  -  -  2.002.373

 س ابة المشتق  ياقتمة ياع داة يا -  1.424.927  -  -  -  1.424.927

 مطلوب   أخالى -  721.782  -  -  -  721.782

 قوق يامس همتن ح -  -  -  -  13.543.188  13.543.188

 يإلجم اي    26.483.651  18.798.714  6.792.015  -  42.287.118  94.361.498

33.687.230  -  4.381.706  10.539.055  11.424.985  7.341.484 

ياتعهدي  ويااتزيم    يامشتق  ، و

            يامحتملة
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  يإلجم اي

بدون ت التخ 

محدد يستحق ق 

  / عند ياطلب

 5أكثال من 

  سنوي 

1-5 

  أشــهال 12-3  سنوي 

 3الل خ

 2015 أشــهال

  ب ال ياالت ا  ياسعودتة

 اموجودي  ي           

4.086.987  4.086.987  -  -  -  - 

انقد يقدتة وأالصدة ادى مؤسسة   ن

             ياسعوديياعالبي 

6.410.263  155.733  -  -  8.553  6.245.977 

أالصدة ادى يابنوك ويامؤسس   

            يام اتة يألخالى 

            يستثم الي ، ص في  171.419  955.212  10.236.798  6.179.752  1.439.790  18.982.971

          قالوض وسلل، ص في 25.800.479  17.387.803  14.655.364  2.425.160  -  60.268.806

        يستثم الي  في شالك   زمتلة -  -  -  -  939.022  939.022

1.021.564  1.021.564  -  -  -  - 

ممتلك  ، معدي  و موجودي  غتال 

            ملموسة، ص في

 ياقتمة ياع داة ياموجبة المشتق   -  1.287.143  -  -  -  1.287.143

 أخالىعق الي   -  -  -  -  152.836  152.836

 وجودي  أخالى م  -  428.744  -  -  -  428.744

            يإلجم اي   32.217.875  20.067.455  24.892.162  8.604.912  7.795.932  93.578.336

     
   يامس همتنقوق امطلوب   وحي            

5.329.148  7.600  -  -  1.431.689  3.889.859 

 ة ـتـيام ا الصدة البنوك ويامؤسس  أ

 يألخالى 

 ديئع ياعمالء و 26.659.652  16.669.444  4.292.015  -  22.897.371  70.518.482

 قالوض ألجل -  1.011.221  1.000.000  -  -  2.011.221

 سندي  دتن ث نوتة  -  -  1.999.800  -  -  1.999.800

 ياقتمة ياع داة ياس ابة المشتق   -  1.000.672  -  -  -  1.000.672

 مطلوب   أخالى -  682.551  -  -  -  682.551

 قوق يامس همتن ح -  -  -  -  12.036.462  12.036.462

 جم اي يإل  30.549.511  20.795.577  7.291.815  -  34.941.433  93.578.336

25.993.563  -  5.206.727  7.275.647  8.805.532  4.705.657 

يامشتق  ، و ياتعهدي  ويااتزيم   

            يامحتملة 

 
 تبل المجموعة  محددة خالىأديئع و وو وديئع يادخ ال ألغاليض ياعالض في ياجدول أعاله، فإن ياوديئع  تح  ياطلب 

ملت ال لاير سعودي( قد تم عالضهم ضمن  22.9: 2015) 2016دتسمبال  31  في ملت ال لاير سعودي كم 28.7 تقالتب ً 

 بند "بدون ت التخ أستحق ق محدد / عند ياطلب"ل
 

أالصدة ادى مؤسسة  و تتضمن ياموجودي  يامت حة امق بلة جمتع يامطلوب   واتغطتة تعهدي  ياقالوض ياق ئمة من يانقد،

قوم يامجموعة بماليقبة ت بنوك وعمالءلممنوحة اقالوض و سلل  و تل،بنود في طوال ياتحص و يانقد ياعالبي ياسعودي،

 إن فتالي  يإلستحق ق يامتاليكمة التعهدي  ويإلاتزيم   لتأكد من ياتوفال ياك في الستواةلاتويالتخ يألستحق ق بشكل دوالي 

 ( من هذه ياقويئم يام اتة ياموحدةل   1-)ج 19 مبتنة في يإلتض ح  يامحتملة
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 :المخصومةغير ب( تحليل المطلوبا  المالية بحسب فترا  اإلستحقاق 
 

على  بن ءيً  2015و  2016دتسمبال  31لمطلوب   يام اتة كم  في ا يامقدالة ستحق ق  يإلول أدن ه يلخص ياجدت

دن ه تحتوي على دفع   ياعموا  أب االغم من أن ياجديول  غتال يامخصومةل يامستقبلتة إاتزيم   إع دة يادفع ياتع قدتة

تم تحدتد  ق ئمة يامالكز يام اي ياموحدةل نفس مب ا  يابنود في اتتط بق مع  مب ا  يابنود في ياجدول أدن هياخ صة، فإن 

على يافتالة يامتبقتة في ت التخ ق ئمة يامالكز يام اي ياموحدة إاى ت التخ  بن ءيً إستحق ق   يامطلوب   ياغتال مخصومة 

من  دتدعياتقوم  أن ا يامجموعةتوقع تل لتةق ق ياتع قدي، وا تأخذ في ياعتب ال يإلستحق ق   يامتوقعة يافعيإلستح

ب ادفع وب ات اي ا تعكس ياجدول أدن ه تأثتال ياتدفق    ةلزممُ كون تياعمالء بطلب إع دة يادفع في ت التخ مبكال، وبذاك ان 

 ليامجموعةختة اإلحتف ظ ب اوديئع ادى يانقدتة يامتوقعة حسبم  تظهال ياوق ئع يات الت
 

 فتم  تلي ملخص ً إلستحق ق   يامطلوب   غتال يامخصومة:
 

  إلجماليا

بدون تاريخ 
استحقاق محدد / 

  عند الطلب
 5أكـثر من 
  شهراً  12-3  سنوا  5-1  سنوا 

 ـالل خ
 أشــهر 3

2016 

9.042.076  4.712  -  -  2.723.634  6.313.730 

س   يام اتة ؤسويام البنوكأالصدة 

 ياخالى 

 وديئع ياعمالء 20.233.703  13.166.908  4.099.168  -  28.739.218  66.238.997

 الوض ألجلق 50.687  1.033.917  1.166.500  -  -  2.251.104

 سندي  دتن ث نوتة 21.423  57.150  2.190.500  -  -  2.269.073

 اقتمة ياع داة ياس ابة المشتق   ي -  1.424.927  -  -  -  1.424.927

 إجم اي  26.619.543  18.406.536  7.456.168  -  28.743.930  81.226.177

 يامشتق   86.773  211.503  675.606  109.223  -  1.083.105

 يإلجم اي 26.706.316  18.618.039  8.131.774  109.223  28.743.930  82.309.282

 
 

  إلجم ايي

 التخ بدون ت
يستحق ق محدد / 

  عند ياطلب
 5أكـثال من 
  شهاليً  12-3  سنوي  5-1  سنوي 

 ـالل خ
 أشــهال 3

2015 

5.332.238  7.600  -  -  1.438.096  3.886.542 

أالصدة البنوك ويامؤسس   يام اتة 

 ياخالى 

 وديئع ياعمالء 26.517.628  16.789.464  4.446.528  -  22.897.371  70.650.991

 قالوض ألجل 9.300  1.017.050  1.013.950  -  -  2.040.300

 سندي  دتن ث نوتة 13.650  40.950  2.195.650  -  -  2.250.250

 ياقتمة ياع داة ياس ابة المشتق    -  1.000.672  -  -  -  1.000.672

 إجم اي  30.427.120  20.286.232  7.656.128  -  22.904.971  81.274.451

 يامشتق   57.362  146.804  523.310  84.091  -  811.567

 يإلجم اي 30.484.482  20.433.036  8.179.438  84.091  22.904.971  82.086.018
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أصآل أو ياسآعال يامآدفوع اتحوتآل ياتآزيم فآي عملتآة يعتت دتآة بآتن  ُتعالل ياقتمة ياع داة بأنه  ياسعال ياذي ستتم إستالمه ابتآع

فآي  متع ملتن في ياسوق بت التخ ياتقتتمل ُتبنى قت س ياقتمة ياع داة على يفتاليض أن بتع أصل أو تحوتل إاتزيم تآتم تنفتآذه إمآ 

 ح اة غت ب ياسوق يألس سيل أفضلتة األصل أو اإلاتزيم ، وذاك في، أو في أكثال سوق اإلاتزيمياسوق يألس سي األصل أو 
 

 – 2تستخدم يامجموعة ياتسلسل ياهالمي يات اي عند إحتس ب وعالض ياقتمة ياع داة األدوي  يام اتة كم  هو مبآتن يتضآ ح  

 ل2، –)د( 
 

 2015و  2016دتسآمبال  31ياجدول يات اي توضح تحلتالً الموجودي  ويامطلوب   يام اتة يامسجلة بقتمته  ياع داة كم  في 

 سب مستوت   ياتسلسل ياهالميلح
 

 2016 ستوى األولمال  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

  الريا   السعودية ب   

 م اتة:موجودي         

 مشتق   يألدوي  يام اتة -  1.528.296  386.421  1.914.717

 حة البتعيامت  ياستثم الي  13.398.792  7.520.053  529.049  21.447.894

 يإلجم اي 13.398.792  9.048.349  915.470  23.362.611

 م اتة:مطلوب          

 مشتق   يألدوي  يام اتة -  1.424.927  -  1.424.927

 يإلجمـ اـي -  1.424.927  -  1.424.927

 

 2015 ستوى يألولميا  يامستوى ياث ني  يامستوى ياث اث  يإلجم اي

  سعودتةياالت ا  يا ب ال

 موجودي  م اتة:       

 مشتق   يألدوي  يام اتة -  987.983  299.160  1.287.143

 ياستثم الي  يامت حة البتع 12.000.726  6.439.840  542.405  18.982.971

 يإلجم اي 12.000.726  7.427.823  841.565  20.270.114

 مطلوب   م اتة:       

 مشتق   يألدوي  يام اتة -  1.000.672  -  1.000.672

 يإلجمـ اـي -  1.000.672  -  1.000.672

 

تمكن أن تختلل ياقتمة يان تجة عن نم ذج ياتسعتال عن سعال ياعملتة يألصلتة األدية يام اتةل تعالل يافالق بتن سعال ياعملتة و 

إطف ئهآ  خآالل مآدة ياعملتآة وياتآي تؤجآل نم ذج ياتسعتال بـ )أالب ح وخس ئال ياتوم يألول(ل تتم يإلعتاليل بهآ  إمآ  عآن طالتآق 

حتى تكون ب إلستط عة تحدتد ياقتمآة ياع داآة بإسآتخديم معلومآ   سآوقتة تمكآن مالحظتهآ ، أو تآتم يإلعتآاليل بهآ  مآن خآالل 

 يإلستبع دل إن ياتغتالي  ياالحقة في ياقتمة ياع داة تعتالل به  مب شالة في ق ئمة يادخل يامالحلتة ياموجزة ياموحدة دون عكس

 أالب ح و خس ئال ياتوم يألول يامؤجلةل

 

، 2016دتسآمبال  31يامنتهتآة فآي  لسآنةتبل  إجم اي ياتغتالي  في ياقتمة ياع داة ويامدالج قتمتهآ  فآي ق ئمآة ياآدخل ياموحآدة ا

 94.4: م  مقدياله  2015دتسمبال  31ملتون لاير سعودي ) 88.5ويامقدالة بإستخديم نم ذج ياتقتتم يامن سبة، مك سب بقتمة 

 ملتون لاير سعودي(ل
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تكآون مآن سآندي  شآالك   سآعودتة وسآندي  ت حآة البتآع علآى سآندي  دتآن وياتآي تتحتوي يامستوى ياث ني االسآتثم الي  يام

تال متديواآةل فآي غتآ ب يألسآع ال يامتديواآة بنوك وسندي  حكومة يامملكة ياعالبتة ياسعودتةل تعتبال هذه ياسندي  بشكل ع م غ

في ياسوق يانشط، تتم تقتتم هذه ياسندي  ب ستخديم معطت   تمكن مالحظته  مثل معلوم   ياع ئد األدوي  يامتم ثلآة أو سآعال 

قتتمآ   يات تعتبآال ياتعآدتال  جآزءيً مآنءيً على مؤشالي  ياسوق يامتديواةل ياسندي  أو بن  انفس ُمصدالآخال عملتة تم تنفتذه  

عندم  تكون من ياضالوالي يامح سبة عآن عويمآل مختلفآة اتلآك يألدوي  بمآ  فآي ذاآك آجآ ل تلآك يألدوي ل كآون يامعطتآ   

  ياه مة اتلك ياستثم الي  تمكن مالحظته ، فقد ق م  يامجموعة بتصنتفه  ضمن يامستوى ياث نيل

 

أو ختآ الي   صآالل أجنبآي آجلآة  متعآددة تتضآمن عقآود المستوى ياث ني على عقود مشآتق  يامشتقة تحتوي يألدوي  يام اتة

إعتاليل ويسآآعل بإسآآتخديم نمآآ ذج تسآآعتال تتمتآآع بآآ تآآتم تقتآآتم هآآذه يامشآآتق   مق تضآآ   أسآآع ال ياعمواآآةلو ، ياصآآالل ياجنبآآي

اتآآة تال يامعتآآ الي يامسآآتقبلي، بإسآآتخديم إحتسآآ ب ياقتمآآة ياح نمآآ ذج ياتسآآعا إسآآتخديم ً  ،تتضآآمن أكثآآال تقنتآآ   ياتسآآعتال تطبتقآآ ً 

سآتخدم  هآذه يانمآ ذج عملتآة دمآج عآدة معطتآ   سآوق إستخديم نم ذج خت الي  ياتسعتال )بالك سكواز( ويسعة يانتش اللوبإ

، وأسع ال مستقبلتة، ومنحنت   ع ئد، وب ات اي فإن هذه يامشتق   قآد تآم تصآنتفه  ضآمن صالل أجنبيمختلفة تتضمن أسع ال 

 يامستوى ياث نيل

 

تثم الي  يام اتآآة يامت حآآة البتآآع علآآى سآآندي  حكومتآآة اآآدول مجلآآس ياتعآآ ون ياخلتجآآي وكآآذاك تحتآآوي يامسآآتوى ياث اآآث االسآآ

تعتبال هذه ياسندي  بشكل عآ م غتآال ة خ صة، وسندي  مضمونة بموجودي ل يستثم الي  في صن دتق تحوط، وصن دتق ملكت

صآدال ياسآندي  أو طآالل خآ الجي مُ متديواة في سوق نشط، وب ات اي تآتم تقتآتم هآذه ياسآندي  ب سآتخديم معطتآ   ويالدة مآن 

 تم تقتتم تلك ياسندي  ب اتكلفةلتعندم  تغتب أي من تلك يابديئل كمؤشال تقدتال تمكن ياعتم د علته، فإنه  ، أوآخال
 
 
ياالئتسآتة ياح اتآة وياتآي  ياضمني اختآ ال يابتآع يان شآ  مآن يإلتف قتآةتضمن مشتق   يألدوي  يام اتة المستوى ياث اث يامشتق ت

(ل واغآالض تحدتآد ياقتمآة ياع داآة اختآ ال يابتآع هآذي، 11تخص ياستثم ال في شآالكة زمتلآة )أنظآال إتضآ ح  فتم ابنك ي أبالمه 

و قبآواًل تتطلآآب هآذي يانمآآوذج معطتآ   محآآددة اتمكآآن تسآعتال ياختآآ الي  يألوسآع ينتشآآ اليً إسآتخدم يابنآآك نمآوذج ذو حآآدتن ا

فآي  قتة ياالئتستة مع ياشآالكة يازمتلآة، طت   تم تحدتده  في ياتفمالحظته  في ياسوق ياح ايل كذاك فإن بعض من هذه يامع

نفس ياوق  ياتي تتوفال فته بعض يامعطت   ضمن نتآ ئج يألعمآ ل ياسآ بقة الشآالكة يازمتلآةل ب اضآ فة اآذاك، تتطلآب بعآض 

وياتي تمكن أن تظهال  ،لةأحك م تحتوي على تقدتالي  عن يانت ئج يامستقبلتة الشالكة يازمتبتطبتق  ياديالة قت متلك يامعطت   

تم فآي تآكنتتجة اتنفتذ ياخت ال، وتقدتال ياقتمة ياع داة االسآتثم ال ياالئتسآيل تجآدال يإلشآ الة إاآى أن ياعدتآد مآن معطتآ   ياختآ ال 

 لست ق مستقل
 

د أو أن فآي يام ئآة، فآإن ياقتمآة ياع داآة تمكآن أن تزتآ 10ل-أو  10فته ياتقدتالي  ياه مة المعطت   بـ + في ياح ل ياذي تتغتال

ملتآون لاير( كنتتجآة اتقآدتال يانتآ ئج يامسآتقبلتة الشآالكة  120.3: 2015) سآعودي ملتآون لاير 107.7تنخفض بمآ  تقآ الب 

ملتآون لاير سآعودي( كنتتجآآة  59.2: 2015ملتآون لاير سآآعودي ) 57.4يات بعآة، وتمكآن أن تزتآد أو تآآنخفض بمآ  تقآ الب 

الشآآالكة يازمتلآآة وياتآآي قآآد تظهآآال نتتجآآة اتنفتآآذ ياختآآ ال، وتمكآآن أن تزتآآد أو  اتقآآدتال ياتآآأثتالي  يامحآآددة علآآى نتآآ ئج ياعملتآآ  

ملتون لاير سعودي( كنتتجة اتقدتال ياقتمة ياع داة االسآتثم ال  42.3: 2015) سعودي ملتون لاير 27.5تنخفض بم  تق الب 

  ياالئتسيل 
  

ألحك م ياخ صة بكل جزئتة من يامعطت  ، وفي كآل على ياخبالة وييألس ستة،  ، من ك فة يألوجهياتقدتالي  ياه مة البنكُتبنى 

التأكد من أن يامعطت   تتسم ب اتحفظ التأكد مآن أن تقآدتال ياقتمآة ياع داآة تعتبآال منطقتآ ً فآي  ياويجبةتم بذل ياعن تة تيألحويل، 

 كل يألحويلل واكن، قد تختلل يامب ا  يامتحققة في يامستقبل عن تقدتالي  يابنك اتلك ياقتمة ياع داةل
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 :2015و  2016 دتسمبال 31يامنتهتتتن في  لسنتتناتلخص ياجدول أدن ه ياتغتالي  في ياقتمة ياع داة المستوى ياث اث  
  

  2016  2015 

  
ب    الريا   

  السعودية
ب ال ياالت ا  

 ياسعودتة

 301.956  839.392  ياسنةفي بديتة ياقتمة ياع داة 

 99.568  87.543  ص في ياتغتال في ياقتمة ياع داة

 455.227  4.522  إستثم الي  مشتالية

 (17.359)  (15.987)  إستثم الي  مب عة 

 839.392  915.470  ياالصتد في نه تة ياسنة

تتم تسجتله  ب اقتمة ياع داة في  ام طلوب   يام اتة وياتيتلخص ياجدول أدن ه ياقتم ياع داة يامقدالة الموجودي  يام اتة ويام

 لمع ياقتم يادفتالتة اتلك يابنود ياقويئم يام اتة ياموحدة مق النةً 
 

القيم العادلة 

  المقدرة

 القيم

  2016 الدفترية

ب    الريا   
  السعودية

ب    الريا   
  السعودية

 موجودي  م اتة:   

 يألخالىالصدة ادى يابنوك ويامؤسس   يام اتة أ 2.302.293  2.302.293

 قالوض و سلل، ص في 60.249.052  62.155.329

 إجم اي 62.551.345  64.457.622

 مطلوب   م اتة:   

 يألخالىلبنوك ويامؤسس   يام اتة اأالصدة  8.996.716  8.996.716

 وديئع ياعمالء  65.640.325  64.762.600

 ض ألجل، ص فيقالو 2.032.187  2.032.187

 سندي  دتن ث نوتة، ص في 2.002.373  2.002.373

 إجم اي 78.671.601  77.793.876
 

    

   2015  

 :اتةم موجودي     

 يألخالىأالصدة ادى يابنوك ويامؤسس   يام اتة  6.410.263  6.410.263

 قالوض و سلل، ص في 60.268.806  61.579.240

  ايإجم 66.679.069  67.989.503

 :مطلوب   م اتة   

5.329.148  5.329.148 

 329.148ل

 يألخالىبنوك ويامؤسس   يام اتة الأالصدة 

 وديئع ياعمالء  70.518.482  69.854.510

 قالوض ألجل، ص في 2.011.221  2.011.221

 سندي  دتن ث نوتة، ص في 1.999.800  1.999.800

 إجم اي 79.858.651  79.194.679
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تم إحتس ب ياقتمة يامقآدالة القآالوض وياسآلل، ب اصآ في بإسآتخديم نمآ ذج ياتآدفق   يانقدتآة يامخصآومة، علآى أسآ س أسآع ال 

امقآدالة ياسوق، اكل محفظة من مح فظ ياقالوض ب ستخديم يامتوسط يامالجح يامقدال اتويالتخ ياستحق قل تم يحتس ب ياقتمآة ي

اوديئآآع ياعمآآالء  بإسآآتخديم نمآآ ذج ياتآآدفق   يانقدتآآة يامخصآآومة، علآآى أسآآ س أسآآع ال ياسآآوق، اكآآل عمواآآة محملآآة بإسآآتخديم 

هالمآي ضمن ياتسلسآل يا ياث اثتلك ياقتم ياع داة يامقدالة تعتبال ضمن يامستوى يامتوسط يامالجح يامقدال اتويالتخ ياستحق قل 

  القتمة ياع داةل
 

اة األدوي  يام اتة يألخآالى غتآال يامدالجآة فآي ق ئمآة يامالكآز يامآ اي ياموحآدة، اتختلآل جوهالتآ ً عآن ياقتمآة إن ياقتمة ياع د

يادفتالتة يامدالجة في ياقويئم يام اتة يامالحلتة ياموجزة ياموحدةل ُتدالج ياقتمة ياع داة اوديئع ياعمالء ذي  ياعمواة وياقآالوض 

ابنوك ويألالصدة البنوك ب اتكلفة يامطفأة، حتث ا تختلل جوهالت ً عن ياقتمآة ألجل و سندي  يادتن ياث نوتة ويألالصدة ادى ي

يادفتالتآآة يامدالجآآة فآآي ياقآآويئم يام اتآآة يامالحلتآآة يامآآوجزة ياموحآآدة بسآآبب عآآدم وجآآود إخآآتالل جآآوهالي بأسآآع ال ياعمآآوا  

ال يافتالي  ياتع قدتة األالصدة اآدى ياخ صة ياس ئدة في ياسوق األدوي  يام اتة يامش بهة األسع ال يامتع قد علته ، وبسبب قص

 يابنوك ويألالصدة البنوكل
 

 .   المعامال  مع األطرا  ذا  العالقة          34
 

تخضع أالصدة و مع مال   يألطاليل  ل كم عتت دتة، ب اتع مل مع أطاليل ذي  عالقةيا أعم اه في ست ق  يامجموعةقوم ت
أصدال   وقد مة يألخالى ياص دالة عن مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعوديلذي  ياعالقة ألحك م نظ م ماليقبة يابنوك ويألنظ

حوكمة ياشالك   البنوك ياع ملة في يامملكة ياعالبتة  د  امب تحدتث ً  ،2014، خالل ع م مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعودي
عط ء ل وبدون إمال  ذي  ياصلة بشكل ع دياح جة ياى مع اجة تلك يامع  و طاليل ذي  ياعالقةيألتعالل ياسعودتة ياتي 

فص ح عن تلك امع مال ، وكذاك تقالال متطلب   يإلتحدد تض الب يامص اح يامحتمل ضمن تلك ي و أواوتة اتلك يألطاليل
 .يامع مال  ياخ صة ب ألطاليل ذي  ياعالقة

 
ست سة يا هألطاليل ذي  ياعالقة اتتويفق هذيفص ح عن مع مال  ث ست سة ياتعالتل ويإلق م يابنك بتحدت، 2014خالل ع م 

ل ياتي تم  يامويفقة علته  من قبل مجلس إديالة يابنكومع يالويئح ياجدتدة ياص دالة عن مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعودي، 
 وتشمل هذِه يالويئح ياتعالتف   يات اتة بخصوص يألطاليل ذي  ياعالقة:

 

 ،إديالة يابنك و/أو أفاليد يألسالة يامب شالتن 

 يألسالة يامب شالتن،  يامس همتن ياالئتستتن البنك و/أو أفاليد 

 ستخديم طالتقة ياملكتة،  ياتي تتم يامح سبة عنه  بإ يامنش و متلة البنكزياشالك   يا 

  و من قبل يابنك تتم إديالته من فع يألخالى ياتي ياموظفي يابنك مثل ياتق عد أو خطط  من فعصن دتق ، 

 جوهالت ً بشكل مب شال أو غتال مب شال  أي أطاليل أخالى تكون إديالته  وياست س   ياتشغتلتة ياخ صة به  متأثالة

   لمن قبل يابنك

ياسلطة اوضع ياست س   ادتهم يامسؤواتة اتحقتق أهديل يابنك وياذتن  تشمل إديالة يابنك أوائك يألشخ ص ياذتن تتحملون
يابنك  ويتخ ذ ياقاليالي  ياتي تتم من خالاه  مت بعة تلك يألهديلل وب ات اي تشمل تعالتل يإلديالة أعض ء مجلس إديالة

 عة من مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعوديلنوأعض ء إديالة يابنك ياتي تتطلب إعتم د عدم يامم 
 

سالة يامب شالتن يآلب ء و يألزويج ويألواد ويألحف د وياذتن قد تكونوي مس همتن الئتستتن أو أعض ء إديالة يألتشمل أفاليد 
 متن أو مؤثالتنلكأن تكونوي متح بتنهمالتة التن أو تؤدي ياعالقة يألسثيعتب الهم متحكمتن مؤوياذتن تمكن 

 
و/ أو مصلحة ياتصوت   في ملكتة يابنك% من حق ياتصوت  5يامس همتن ياالئتستتن يامالك ياذتن تملكون أكثال من تشمل 
 .البنك
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، 2016ديسمبر  31بالقوائم المالية الموحدة كما في  في مدرجةمالت والاالمع هذهتتلخص األرصدة الناتجة عن  ( أ)

 كاآلتي:  2015

2015  2016  

 ب ال ياالت ا 

  ياسعودتـــة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:   

 قالوض وسلل  91.470  92.138

 وديئع ياعمالء 316.326  372.928

 ن الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:المساهمي   

 أالصدة ادى يابنوك ويامؤسس   يام اتة يألخالى 33.429  2.560

 قالوض وسلل 596.477  536.467

 وديئع ياعمالء 10.924.783  12.242.900

 قالض ألجل -  1.000.000

 سندي  دتن ث نوتة 700.000  704.000

 ي  ويإلاتزيم   يامحتملةياتعهد 2.789.005  2.627.139

   

التي يتم المحاسبة عنها بإستخدام  نشأ للبنك والمبة سالمنتالشركا  

 طريقة الملكية:

 قالوض وسلل  1.022.467  849.102

 وديئع ياعمالء 49.378  32.172

 ياتعهدي  ويإلاتزيم   يامحتملة 616.984  849.084

   

أو خطط المنافع األخرى التي يتم  صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد

 إدارتها من قبل البنك:

                                                     وديئع ياعمالء و مطلوب   أخالى 129.507  280.916
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 ب( فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية) 

 الموحدة:

 

 (ل24ياسنة في يإلتض ح القم ) خاللتم يإلفص ح عن ياتعوتض   يإلجم اتة يامدفوعة اإلديالة ياتنفتذتة 

 

 كفاية رأس المال.   35
 

إديالة  الأس يامآ ل يإلاتآزيم بمتطلبآ   الأس يامآ ل ياموضآوعة مآن قبآل مؤسسآة يانقآد  يامجموعة بخصوصتتضمن أهديل 

 ستماليالتة ويامح فظة على ق عدة الأس م ل قوتةليا علىيامجموعة ياسعودي اضم ن قدالة ياعالبي 
 

سآتخديم الأس يامآ ل يانظآ ميل  تفآالض مؤسسآة يانقآد ياعالبآي ياسآعودي يبماليقبآة كف تآة الأس يامآ ل ويامجموعآة تقوم إديالة 

ي  % االأس يام ل يانظ مي مق بل ياموجآود8.625يإلحتف ظ بحد أدنى من الأس يام ل يانظ مي ويإلحتف ظ بمعدل اتقل عن 

 يامالجحة يامخ طالل
 

ة الأسآم اه وذاآك بإسآتخديم يامعآدا  يامحآددة مآن قبآل مؤسسآة يانقآد ياعالبآي ياسآعودي، تآبماليقبة مآدى كف  يامجموعةقوم ت

يامؤهآل مآع ياموجآودي  يامدالجآة فآي يانظآ مي وبموجبه  تتم قت س مدى كف تة الأس يام ل وذاآك بمق النآة بنآود الأس يامآ ل 

اتزيمآآ   يامحتملآآة ويامبآآ ا  يإلسآآمتة المشآآتق   بإسآآتخديم يامبآآ ا  يامالجحآآة إلحآآدة وياتعهآآدي  ويق ئمآآة يامالكآآز يامآآ اي يامو

 ليامخ طال يامتعلقة به   الإلظه
 
 
 
 
 
 
 

2015  2016  

 ب ال ياالت ا 

  ياسعودتـــة

   الريا  ب  

  السعوديـــة

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:   

 دخل عموا  خ صة 3.643  3.894

 مص التل عموا  خ صة 36  41

 أتع ب خدم   بنكتة 11  5

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:   

 دخل عموا  خ صة 11.983  30.752

 مص التل عموا  خ صة 24.907  36.942

 دخل أتع ب خدم   بنكتة 4.219  3

   

الشركا  المنتسبة للبنك والمنشأ  التي يتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة 

 الملكية:

 دخل عموا  خ صة 3.830  2.128

 دخل أتع ب خدم   بنكتة 5.223  3.130

   

فع األخرى التي يتم صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنا

 إدارتها من قبل البنك:

 مص التل عموا  خ صة 324  724

 مكاف   أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس  األخرى: 5.507  4.368
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و نسآب كف تآة  يامالجحة المخ طال الالكتزة يألواى، الأس يام ل يألس سي ويامس نديامجموعة تلخص ياجدول أدن ه موجودي  

 الأس يام لل
 

2015  2016  

 ب ال ياالت ا 

 ياسعودتـــة

 ب    الريا   

  السعوديـــة

 مخ طال يإلئتم ن الموجودي  يامالجحة المخ طال 79.109.431  80.748.272

 مخ طال ياعملت   الموجودي  يامالجحة المخ طال 4.294.667  3.924.371

 جودي  يامالجحة المخ طالمخ طال ياسوق المو 605.492  752.949

 الموجودي  يامالجحة المخ طال   –مجموع ياالكتزة يألواى  84.009.590  85.425.592

 الأس يام ل يألس سي 13.524.893  12.018.167

 الأس يام ل يامس ند 2.549.514  2.455.881

 إجم اي الأس يام ل يألس سي ويامس ند 16.074.407  14.474.048

 الأس يام ل نسبة معدل كف تة   
 أس سي 16.10%  14.07%

 أس سي + يامس ند 19.13%  16.94%
 

تم إحتس ب  ياموجودي  يامالجحة  المخ طال الالكتزة يألواى و الأس يام ل يامس ند ويألس سي و نسب كف تة الأس يام ل كمآ  

ودي ويإلالشآآ دي  وفقآآ ً إلطآآ ال ياعمآآل ياموضآآوع بويسآآطة مؤسسآآة يانقآآد ياعالبآآي ياسآآع 2015و  2016دتسآآمبال  31فآآي 

 لIIIب زل  مقالالي ب ياخ صة بتطبتق تقوتم الأس يام ل بحس
 

 األصول و الوساطةخدما  إدارة .   36
 

يسآتثم ال   دتقل تشآمل هآذه ياخآدم   علآى إديالة صآنيات بعآة  ه تشآالكمآن خآالل  اعمالئه خدم   يستثم التة  يامجموعةقدم ت

ملتآون لاير سآعودي تقالتبآ ً                       5.135ودي  تحآ  يإلديالة بلغآ  بمجمآوع موجآ ب اتع ون مع مستش الي يستثم ال متخصصتن

ملتآآون لاير سآآعودي(ل وتتضآآمن هآآذه ياصآآن دتق صآآن دتق مآآديالة تحآآ  محآآ فظ شآآالعتة معتمآآده بمبلآآ   4.394: 2015)

 ملتون لاير سعودي(ل  1.801: 2015ملتون لاير سعودي تقالتب ً )  1.396

 

 ظفينخيارا  أسهم المو .  37
 

ق ئمة فآي نه تآة ياسآنة، و فتمآ  تلآي ياخصآ ئص ياه مآة  الموظفتن يألسهمدفع   على أس س  ةمج تحفتزتيبال يامجموعةادى 

 :اه 

 2015و  2014، 2013تن تال  1تويالتخ يامنحة: 

 2019 حتى 2017 منتويالتخ ياستحق ق: 

 سنوي  اكل بالن مج 4: يألستحق قمدة 

 يامش الكتن على الأس ياعمل  : بق ء ياموظفتنيألستحق قشالوط 

 طالتقة ياسديد: أسهم

 لاير سعودي السهمل 4.28لاير سعودي إاى  3.93من  ياتكلفة على ياموظفتن يامشتالكتن في يابالن مج:
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 ثالثآةع قآدي مآالجح مآ  بآتن سآنة إاآى اهآ  متوسآط عمآال ت 2015و  2016دتسآمبال  31 فيإن خت الي  يألسهم ياق ئمة كم  

على شالوط ياخدمة واتوجد أي إشتاليط   مالتبطة بح اة ياسوقل تتم منح خت الي  يألسآهم  بن ءيً سنوي ، تمنح هذه يألسهم 

 تح  شالط يابق ء على الأس ياعمل فقط وغتال متعلق بشالط ياسوقل
 

و  2016دتسآآمبال  31مآآة السآآنتتن يامنتهتتآآتن فآآي تن ياق ئفياحالكآآة علآآى عآآدد ختآآ الي  أسآآهم يامآآوظ هتلخآآص ياجآآدول أدنآآ 

 ل2015

2015  2016  

 خت الي  أسهم ياموظفتن في بديتة ياسنة 6.171.183  6.451.466

 خالل ياسنة ياموزعةيألسهم  -  1.761.527

 خالل ياسنة ياممنوحةيألسهم  (2.018.012)  (1.481.804)

 خالل ياسنة يانسح ب   (539.506)  (560.006)

 خت الي  أسهم ياموظفتن في نه تة ياسنة 3.613.665  6.171.183
 

 اعآ مصديال أسهم مج نتة بويسآطة يابنآك إال من ثجعي يألالاتعكس بأثال سنة تتم تعدتل خت الي  أسهم ياموظفتن في بديتة كل 

  ل2016

 

ن يألسهم ياممنوحآة فآي % م25و  2012% من يألسهم ياممنوحة الموظفتن في تن تال 25، ق م يابنك بمنح 2016في ع م 

ملتآون  36.4سآهم بتكلفآة تقآدال بآـ  2.018.012بمآ  تعآ دل  2014% من يألسهم ياممنوحة فآي تنآ تال 25و  2013تن تال 

 لاير سعوديل

 

% من يألسهم ياممنوحآة فآي 25و  2011% من يألسهم ياممنوحة الموظفتن في تن تال 25، ق م يابنك بمنح 2015في ع م 

 تآونمل 30.3سآهم بتكلفآة تقآدال بآـ  1.481.804بمآ  تعآ دل  2013يألسهم ياممنوحة فآي تنآ تال % من 25و  2012تن تال 

 لاير سعوديل
 

بالنآ مج قآ ئم بتآ التخ و هآو ادى يامجموعة إتض ً بالن مج تحفتآزي اختآ الي  أسآهم يامآوظفتن تقآوم علآى مشآ الكة يامآوظفتن 
 2016دتسآمبال  31فته  وياق ئمة السنتتن يامنتهتتتن فآي  تلخص ياجدول أدن ه ياحالكة في عدد يألسهم يامشتالك نه تة ياع مل

 ل2015و 
 

2015  2016  

 يألسهم يامشتالك فته  كم  في بديتة ياسنة 1.092.145  1.616.436

 يألسهم يامشتالك فته  خالل ياسنة 3.972.734  -

 خالل ياسنة  ياموزعةيألسهم  (559.535)  -

 خالل ياسنة يابالن مجيانسح ب   من  (567.944)  (524.291)

 مجموع يألسهم يامشتالك فته  في نه تة ياسنة 3.937.400  1.092.145
 

تتم تعدتل عدد يألسهم يامشتالك فتهآ  فآي بديتآة كآل سآنة بآأثال الجعآي اآتعكس إصآديال يألسآهم يامج نتآة بويسآطة يابنآك اعآ م 
 ل2016
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انسبة ابالن مج أسهم منحة ياموظفتن و بالن مج خت الي  أسهم ياموظفتن بمشآ الكة يامآوظفتن، فآإن يامجموعآة تقآوم بشآاليء ب 

تلخص ياجدول أدن ه تكلفة هآذه يألسآهم يامقتنآ ة مآن قبآل ب عدد يألسهم يامطلوبه عن يألستحق ق ويألشتاليك  ل بحسيألسهم 
 يألشتاليك يامعتالل بهل يامجموعة ب اص في بعد خصم يامخصص   على أس س

 

  أجم اي

يامخصص   

يااتزيم    ق بلةام

 على أس س يألسهم

 

  تكلفة يألسهم

ب ال ياالت   

  ياسعودتة

ب ال ياالت   

  ياسعودتة

ب ال ياالت   

  ياسعودتة

 2014 دتسمبال 31ياالصدة كم  في  (31.551)  -  (31.551)

 ةتكلفة يألسهم يامقتن  (96.580)  -  (96.580)

مخصص   امق بلة يااتزيم   على أس س يألسهم  32.837  38.539  71.376

 2015دتسمبال  31ياالصدة كم  في  (95.294)  38.539  (56.755) ويامنحه، حالكة ياتحوتال  ، مب اغ  في

 تلكفة يألسهم يامقتن ة (58.206)  -  (58.206)

   على أس س يألسهممخصص   امق بلة يااتزيم  54.810  (2.733)  52.077

 2016دتسمبال  31ياالصدة كم  في  (98.690)  35.806  (62.884)

 
 

 ة األولى حصكوك الشري  . 38
 

و  ل"(يابالنآ مجة )"عمع ياشآالت يامتويفقة شالتحة يألواىاليادتن ياث نوي بالن مج صكوك من تكوتن  ب انته ء م  يامجموعةق 

 ليامجموعةمن قبل مس همي و ياسلط   ياالق بتة قد تم يامويفقه على هذي يإلصديال من قبل 

  

ُتصدال صكوك ياشالتحة يألواى بدون ت التخ سديد محدد وتمثل حقوق إمتالك احملة تلك ياصكوك في موجودي  ياصكوك 

المجموعة  بم  تشكل ياتزيم شالطي غتال مضمون وث نوي على يابنك حتث تم تصنتل تلك ياصكوك ضمن حقوق ياملكتةل 

 ليابالن مجفي ياسديد خالل فتالة زمنتة محددة وفق ً الشالوط و ياحك م يامنصوص علته  في  ياحق ياحصالي

 

بآ ثال الجعآي عنآد تآ التخ ياتوزتآع ياآدوالي،  نصآل سآنويتتم تطبتق معدل البح على صكوك ياشالتحة يألواى اتآدفع بشآكل 

،  فآي تلآك ياح اآه، تمكآن مجموعآةياتستثنى من ذاك ظهوال حدث ستتوجب عآدم ياآدفع أو عنآد أختتآ ال عآدم ياآدفع بويسآطة 

يامنفآآالد ياخ ضآآع الشآآالوط و ياحكآآ م، أن تختآآ ال عآآدم ياقتآآ م بآآأي توزتعآآ  ل وعلآآى ذاآآك، ا تعتبآآال  هآآ وب ختت ال المجموعآآة

عآن ياسآديد كمآ  أن يامبآ ا  غتآال ياموزعآة  يامجموعآةياحدث ياذي تستوجب عدم يادفع أو عند أختت ال عدم يادفع أخف ق ً من 

 ماليكمته  أو تجمتعه  ضمن أي توزتع   مستقبلتةل  حتنه  ا تتم 
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 أعتد تصنتل بعض أالق م يامق النة السنة ياس بقة كي تتم شى مع تصنتف   ياسنة ياح اتةل 

 
س بق  في ياموجودي  يألخالى ويامطلوب    ي تم عالضه ويادفع ياتياعموا  مستحقة يإلستالم وتشمل عملت   إع دة ياتصنتل 

يل ، على ياتويابعموا  محملةأو مطلوب    ياموجودي  بعموا  مكتسبةته  إاى يألخالى على ياتوياي، وياتي تم تصنتفه  وإض ف

تصنتل  ل كم  أعتدياقالوض وياسلل، ص في ضمن اتكونمن يامطلوب   يألخالى  السوم ياقالوض يامؤجلة صنتلوكذاك تم إع دة ت

تأثتال ذي  إع دة اتصنتل  عملتة ن هن كتك ام .في بند منفصل اتكونيألخالى في ياموجودي  دالجة ياتي ك ن  م ياعق الي  يألخالى

 .عةالمجمو ياملكتةعلى أي من يامكون   يافالدتة من مجموع حقوق 

 

 

 

  
الصآآآآآآتد ياسآآآآآآنة 

 ياس بقة 

 
مبلآآآآآآآآآ  إعآآآآآآآآآ دة 

 ياتصنتل 

ياالصآآآآآآآتد بعآآآآآآآد  
 إع دة ياتصنتل

بآآأال ياالتآآ ا    
 اسعودتةي

بآآآأال ياالتآآآ ا   
 ياسعودتة

 
بآآآأال ياالتآآآ ا  

 ياسعودتة
       الموجودا 

 4.086.987  -  4.086.987  نقدتة وأالصدة ادى مؤسسة يانقد ياعالبي ياسعودي

 6.410.263  4.480  6.405.783  أالصدة ادى يابنوك ويامؤسس   يام اتة ياخالى

 18.982.971  140.644  18.842.327   ، ص فييستثم الي 

 60.268.806  243.827  60.024.979  قالوض وسلل، ص في

 939.022  -  939.022  يستثم الي  في شالك   زمتلة

 1.021.564  -  1.021.564  ممتلك  ، معدي  و موجودي  غتال ملموسة، ص في

 1.287.143  248  1.286.895  ياقتمة ياع داة ياموجبة المشتق  

 152.836  152.836  -  عق الي  أخالى

  موجودي  أخالى
 

1.026.162  (597.418)  428.744 

 93.578.336  (55.383)  93.633.719  ياموجودي إجم اي 

       الملكيةالمطلوبا  وحقوق 

 المطلوبا 
 

     

 أالصدة البنوك ويامؤسس   يام اتة يألخالى
 

5.321.488  7.660  5.329.148 

 وديئع ياعمالء
 

70.328.812  189.670  70.518.482 

 قالوض ألجل
 

2.000.000  11.221  2.011.221 

 سندي  دتن ث نوتة
 

2.000.000  (200)  1.999.800 

 ياقتمة ياع داة ياس ابة المشتق  
 

1.000.672  -  1.000.672 

 مطلوب   أخالى
 

946.285  (263.734)  682.551 

 إجم اي يامطلوب  
 

81.597.257  (55.383)  81.541.874 

 إجم اي حقوق ياملكتة
 

12.036.462  -  12.036.462 

 ياملكتةحقوق 
 

93.633.719  (55.383)  93.578.336 
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وياتي تم إصدياله  واكن ام تحن تطبتقه  بويسطة يامع تتال ياويالدة أدن ه أو ياتعدتال  على يامع تتال ياويالدة أدن ة 

تتلخص تلك  ل2016تن تال  1تقع احق ً ات التخ  تتال وياتعدتال  يامعهذة حتث أن ت التخ سالت ن تطبتق  يامجموعة،

 يامع تتال فتم  تلي:

 
 ل2017تن تال  1بديتة من  –مب دالة يافص ح  –ياتعدتال  على مع تتال يامح سبة يادواتة   -

  
ياعتاليل بموجودي  ياضاليئب يامؤجلة الخس ئال غتال  –( 12  على معت ال يامح سبة يادواي القم )ياتعدتال -

 ل2017تن تال  1بديتة من  –يامحققة 

، حتث تقدم 2018تن تال  1بديتة من  طبقنت –يألدوي  يام اتة  –( 9معت ال ياتق التال يام اتة يادواي القم ) -

ويامطلوب   يام اتة، وكذياك تقدم قت س ً إلستبع د يامعت ال إالش دي  حول تصنتل وقت س ياموجودي  

يألدوي  يام اتة كم  تدمج يامتطلب   يامعداة على مح سبة ياتحوط من يامخ طال وياتي سول تسمح المنش   

 أن تعكس أنشطته  إلديالة يامخ طال ضمن قويئمه  يام اتة ل

تنآ تال  1بديتآة مآن  طبآقنت  -مآع ياعمآالء  يإلتآاليدي  مآن ياعقآود –( 15معت ال ياتق التال يام اتة يادواي القآم ) -

، حتث تبتن يامعت ال متطلبآ   ياعتآاليل بآ إلتاليد اك فآة ياعقآود مآع ياعمآالء )بإسآتثن ء عقآود يإلتجآ ال 2018

 وعقود ياتأمتن وعقود يألدوي  يام اتة(ل 

وتحآآدد  2019تنآآ تال  1بديتآآة مآآن  طبآآق نت  -)عقآآود يإلتجآآ ال(  –( 16معتآآ ال ياتقآآ التال يام اتآآة ياآآدواي القآآم ) -

 يامتطلب   ياجدتدة المح سبة عن عقد يإلتج ال بويسطة يامؤجال ويامستأجالل
 

السنوي   هفق   يانقدتة" وياذي تسالي تطبتقدق ئمة يات" –( 7ياتعدتال  على مع تتال يامح سبة يادواي القم ) -

مي ياقويئم يام اتة مستخدُتمّكن  ياذيل تلك ياتعدتال  تتطلب يافص ح 2017تن تال  1ياتي تبدأ من أو بعد 

 ياتدفق  من ياتغتالي  من  ياتغتتالي  في يامطلوب   يان تجة من يألنشطة يام اتة وياتي تتضمن كالً  من تقتتم

 يانقدتة وياتدفق   غتال يانقدتةل
 

   على أس س يألسهم"، وياذي تسالي ع"يادف - (2ياتعدتال  على معت ال ياتق التال يام اتة يادواي القم ) -

ل تلك ياتعدتال  تغطي قت س يادفع   على أس س 2018تن تال  1  ياتي تبدأ من أو بعد تطبتقه السنوي

ياضاليئب  بص فييألسهم ياتي تم تسوتته  نقديً، حتث تتم تصنتل يادفع   على أس س يألسهم بعد تسوتته  

س ياتسوتة   على أس س يألسهم من يس س ياتسوتة يانقدتة  إاى يس محتجزة، ويامح سبة عن تعدتل يادفع يا

 لعن طالتق حقوق ياملكتة
 

 تقوم يامجموعة ح ات ً بتقتتم أثال تلك يامع تتال وياتعدتال  أعاله على يامجموعة و توقت  ياتطبتق اهذه يامع تتالل
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