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 جمموعة سامبا املالية

 ة املوحدةيإيضاحات حول القوائم املال

 2133و  2132ديسمرب  13لسنتني املنتهيتني يف ل
 

 عــــام-  3
 
 3/املرســوم امللكي رقم ميف اململكة العربية السعودية مبوجب   -شركة مساهمـة سعوديـة  -( البنك)تأسست جمموعة سامبا املالية  

يوليو  2.املوافق )هـ 333.شعبان  .2وقد بدأ البنك أعمــاله بتاريخ (. م03..فرباير  2.املوافق )هـ 333.ربيع األول  21بتاريخ 

يعمـــل البنـك مبوجب السجل التجاري رقــم . عمليات سييت بنك يف اململكة العربية السعودية بعد أن إنتقلت إليه( م03..

( فرعًا .1: ..23)فرعًا  32من خالل شبكة فروعه وعددها ( م03..ديسمرب  3.املوافق )هـ .33.صفر  1بتاريخ  ..3.33333.

بدوام كامل يف نهاية  وفروعه باخلارج بلغ عدد موظفي البنك. (فروع 3: ..23) يف اخلارج وثالثة فروعيف اململكة العربية السعودية 

طريق امللك : الرئيسي هو هوعنوان مركز ،ةإن البنك مدرج يف سوق األسهم السعودي(. موظف 39333: ..23) موظفًا .3932السنة 

 .، اململكة العربية السعودية.32..الرياض  033ب . عبدالعزيز، ص
 
منتجات بنكية  لعمالئه كما يقدم البنك. تتمثل أهداف البنك يف تقديم كافة أنواع اخلدمات املصرفية واخلدمات ذات العالقة 

 .عةيشرال متوافقة مع
 

ويشار اليها هنا بشكل مجاعي ) تشتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك وشركاته التابعة املذكورة أدناه

 :"(اجملموعة"بـ

 (سامبا كابيتال) ماروإدارة اإلستث لألصولشركة سامبا  -

، قام البنك بتأسيس شركة تابعة مملوكة له بالكامل يةسوق املالالالصادرة عن هيئة " الئحة أعمال األوراق املالية"طبقًا لـ 

 .3.3233.3.مبوجب السجل التجاري رقم " شركة ذات مسؤولية حمدودة"شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار / باسم

إلدارة خدمات البنك االستثمارية وأنشطة إدارة ( 2333أغسطس  ..املوافق ) هـ320.شعبان  1الصادر من الرياض بتاريخ 

وقد مت الرتخيص للشركة . وحفظ األوراق املاليةاألصول فيما يتعلق بعمليات التعامل، والرتتيب، واإلدارة، وتقديم املشورة، 

 .2330يناير  ..، وبدأت مبباشرة أعماهلا فعليًا  اعتبارًا من يةسوق املالالمن ِقبل هيئة 

  ، الباكستانسامبا بنك ليميتد -

أعمال املصرفية التجارية واخلدمات ذات العالقة، وهي بباكستان للقيام يف  تأسست مملوكة باألغلبية للبنك،شركة تابعة 

% 10932من  ليميتد، متت زيادة حصة البنك يف سامبا بنك 23.3ويف شهر مايو  .مدرجة يف مجيع أسواق األسهم يف باكستان

 . ليميتدوذلك من خالل االشرتاك يف إصدار حقوق أولوية من قبل سامبا بنك % 03910إىل 

 (سي أو سي إل)ست أوف شور كابيتال ليميتد إنف –شركة كو  -

إدارة بعض اإلستثمارات يف اخلارج من تأسست وفقًا لقانون جزر الكامين لغرض شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل، وهي 

 .شركة مسيطر عليها بواسطة سي أو سي إل خالل

 شركة سامبا للعقارات -

 3.3233333.وهي شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل، تأسست يف اململكة العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم 

ة ذات مسؤولية كشركوقد تأسست الشركة (. 2333يونيو  23املوافق )هـ 320.مجادى الثاني  .الصادر يف الرياض بتاريخ 

ية نيابة عن صندوق سامبا بعد احلصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بإدارة املشاريع العقارحمدودة 

 . وهو عبارة عن صندوق مدار من قبل سامبا كابيتال والبنك ،العقاري
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 ملخص ألهم السياسات احملاسبية -  2

 -:احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة أهم السياسات بفيما يلي بيانًا 
 

 أسس اإلعداد 2-3

يتبع البنك معايري احملاسبة للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي واملعايري الدولية اخلاصة  

وك ونظام الشركات يف اململكة العربية ناقبة البكما يعد البنك قوائمه املالية املوحدة لتتمشى مع نظام مر. بالتقارير املالية

 . والنظام األساسي للبنك السعودية
 
واملوجودات تعد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية، باستثناء املشتقات، واملوجودات املالية املتاحة للبيع،  

باإلضافة إىل ذلك، وطبقًا . املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة واملطلوبات 
ملا هو مبني بالتفصيل يف اإليضاحات ذات العالقة، فإن املوجودات واملطلوبات املالية مغطاة املخاطر يتم قياسها بقيمتها 

 .  العادلة بقدر املخاطر اليت يتم تغطيتها 

  .من النظام األساسي للبنك، يتبع البنك التقويم امليالدي ألغراض إعداد القوائم املالية املوحدة( 33)مبقتضى املادة  

 . تظهر القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف 

 

 أسس توحيد القوائم املالية 2-2

يتم إعداد . املركز املالي ونتائج أعمال جمموعة سامبا املالية والشركات التابعة هلاتشتمل هذه القوائم املالية املوحدة على  

إنفست  -باستثناء شركة كو ةالقوائم املالية للشركات التابعة لنفس الفرتة املالية للبنك باستخدام سياسات حماسبية مماثل

ى تاريخ نهاية الربع السابق وذلك ألغراض التوحيد اليت تعد قوائمها املالية حت( سي أو سي إل)أوف شور كابيتال ليميتد

ويتم تسوية أية تغريات جوهرية خالل الفرتة . حتى تتمكن من اإللتزام باجلدول الزمين لتقديم التقارير املالية للمجموعة

للشركات التابعة لتتماشى وعند الضرورة، يتم إجراء التعديالت على القوائم املالية . املرحلية ألغراض توحيد القوائم املالية

 .مت استبعاد األرصدة واملعامالت اهلامة املتداخلة عند توحيد القوائم املاليةوقد  .مع القوائم املالية للبنك

املالية والتشغيلية حتى يتمكن البنك  هاسياساتت اليت للبنك صالحية للتحكم يف يقصد بالشركات التابعة، مجيع املنشآ 

. من نشاطاتها، باإلضافة إىل امتالك، بشكل عام، أكثر من مخسني باملائة من حقوق التصويت احلصول على منافعمن 

من تاريخ انتقال السيطرة إىل البنك ويتم إيقاف توحيد نتائج أعماهلا من اعتبارًا يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة 

بعة املشرتاة أو املستبعدة خالل السنة يتم إدراجها يف إن نتائج الشركات التا. السيطرة عن ممارسةالبنك  توقفتاريخ 

 .من تاريخ الشراء أو حتى تاريخ االستبعاد، حسب ما هو مالئم اعتبارًا قائمة الدخل املوحدة

اخلسارة وصايف املوجودات غري اململوكة، بشكل مباشر أو أو ، احلصة يف صايف الدخل لكية غري املسيطرةمتثل حقوق امل 

ويتم عرضها يف قائمة الدخل املوحدة وضمن حقوق امللكية يف قائمة املركز  ،يف الشركات التابعة من قبل البنك غري مباشر،

 .ساهمي البنكامللكية العائدة ملاملالي املوحدة بشكل منفصل عن حقوق 

تقاس تكلفة الشراء بالقيمة العادلة . يستخدم البنك طريقة الشراء احملاسبية يف حماسبة عمليات شراء الشركات التابعة 

احملتملة بالقيمة  وااللتزامات، واملطلوبات املشرتاة القابلة للتمييز يتم قياس املوجودات. يف تاريخ املبادلة للمبلغ املدفوع

تقيد الزيادة يف تكلفة الشراء عن القيمة العادلة حلصة البنك يف صايف املوجودات القابلة للتمييز  .العادلة بتاريخ الشراء

  ".شهرة -موجودات غري ملموسة "كــ املشرتاه 
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 تتمة –ياسات احملاسبية سملخص ألهم ال-  2
 

 والتقديرات احملاسبية اهلامةاألحكام   2-1

استخدام بعض التقديرات واالفرتاضات ،  الدولية اخلاصة بالتقارير املاليةريطبقا للمعاي ،يتطلب إعداد القوائم املالية 

عند األحكام كما يتطلب من اإلدارة استخدام . اليت تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املسجلةاهلامة احملاسبية 

اضات واألحكام بصورة مستمرة وذلك على يم هذه التقديرات واالفرتييتم تق. لمجموعةتطبيق السياسات احملاسبية ل

أخرى تشتمل على احلصول على املشورة املهنية وتوقعات لألحداث املستقبلية اليت يعتقد  لوعوام موعةأساس خربة اجمل

التقديرات واالفرتاضات أو  اإلدارةوفيما يلي النواحي اهلامة اليت استخدمت فيها . بأنها معقولة وفقا للظروف واملعطيات

 :األحكام ارست فيهام

  والسلف  القروض االئتمان علىخسائر اخنفاض  (أ 

 .خنفـاض يف قيمتهـا  اإل لتقيـيم خسـائر  اخلاصـة بـه    اإلقـراض  حمـافظ مبراجعـة   بشكل ربع سنوي، ،موعةقوم اجملت

بيانـات   أيـة  تقديرات وأحكام للتأكـد مـن وجـود    بعمل موعةقوم اجملت يف القيمة، إخنفاض خسائروجود  وللتأكد من

وميكن أن يشـتمل هـذا   . ري إىل وجود إخنفاض قابل للقياس يف التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة شقابلة للمالحظة ت

تقـوم   .املقرتضنيالسداد من قبل جمموعة من  وضعيف  سليبتشري إىل وجود تغري  للمالحظةالدليل على بيانات قابلة 

ى اخلربات السابقة بشأن خسائر القروض بعـد األخـذ بعـني اإلعتبـار خصـائص      عل اإلدارة باستخدام التقديرات  بناًء

اخنفاض مماثل لتلك القـروض والسـلف الـيت تضـمنتها احملفظـة عنـد        وجودخماطر اإلئتمان والدليل املوضوعي على 

وتوقيـت   يم املنهجيـة واإلفرتاضـات املسـتخدمة يف تقـدير حجـم     يـ تق ، بصـورة منتظمـة،  يتم. تقدير التدفقات النقدية

 .التدفقات النقدية املستقبلية لتقليل أية فروقات بني اخلسائر املقدرة والفعلية

 القيمة العادلة لألدوات املالية يري املتداولة (ب

ويف حالة استخدام طرق . التسعرياملالية غري املتداولة يف سوق مالي نشط باستخدام طرق  لألدواتحتدد القيمة العادلة 

من قبل موظفني مؤهلني  ومراجعتها دوريًا ،فإنه يتم تفعيلها ،يف حتديد القيمة العادلة ،مبا يف ذلك النماذج ،التسعري

للتأكـد بـأن املخرجـات تعكـس البيانـات       يتم معايرة كافة طرق التسعري. مستقلني عن اجلهة اليت قامت بإستحداثها

النـواحي  لتسعري البيانات القابلة للمالحظة فقط، لكـن  اطرق  ، تستخدموبقدر املستطاع. السوق املقارنةوأسعار الفعلية 

 إجـراء واألمور املتداخلـة تتطلـب مـن اإلدارة     والتقلبات( والطرف اآلخر موعةاخلاصة باجمل)املتعلقة مبخاطر اإلئتمان 

 .لألدوات املاليةؤثر على القيمة العادلة املسجلة ياإلفرتاضات املتعلقة بهذه العوامل ميكن أن تغري ن إ. التقديرات

 املتاحة للبيع سهماألإخنفاض قيمة استثمارات  (ج 

التأكد  ويشتمل ذلكاملتاحة للبيع  سهماألعند مراجعة اإلخنفاض يف قيمة استثمارات األحكام مبمارسة  موعةقوم اجملت

 ،يميـ بتق ألدارةقـوم ا ت ،الصددويف هذا .  القيمة العادلة يقل عن التكلفةاجلوهري أو املستمر يففيما إذا كان اإلخنفاض 

بالتأكد فيما إذا كان اإلخنفـاض   ألدارةاقوم ت ،ذلك إىلإضافة . من بني عوامل أخرى، التغري العادي يف أسعار األسهم

والـتغريات يف   والقطـاع،  وأداء الصناعة ،وذلك عند وجود تدهور يف املركز املالي للجهة املستثمر فيها مالئمًايف القيمة 

 .التشغيلية والتمويلية ألنشطةن اعالنقدية الناجتة  توالتدفقا ،التقنية
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 تاريخ السداد  2-2
  

إن العمليات . يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية املتعلقة بشراء وبيع األدوات املالية بتاريخ السداد 

دات خالل فرتة زمنية تنص جواملتعلقة بشراء وبيع األدوات املالية هي العمليات اليت تتطلب أن يتم تسليم املواإلعتيادية 

 موعةقوم اجملتبالنسبة لألدوات املالية املقتناه بالقيمة العادلة، . عليها األنظمة أو تلك املتعارف عليها يف السوق

 .التداول وتاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة  يف القيمة العادلة بني تاريخ تساب أي تغريباح

 األدوات املالية املشتقة وحماسبة تغطية املخاطر 2-6
  

يتم قياس األدوات املالية املشتقة بالقيمة العادلة، وتدرج ضمن املوجودات األخرى عندما تكون القيمة العادلة هلا  

حتدد القيمة العادلة عادًة بالرجوع إىل األسعار . األخرى عندما تكون القيمة العادلة هلا سلبية اتضمن املطلوبوإجيابية، 

 . املتداولة بالسوق وطرق خصم التدفقات النقدية وطرق التسعري األخرى، حسبما هو مالئم

 ةتدرج أي. عملية تغطية فعالةما مل تكن جزءًا من " مشتقات مقتناة ألغراض املتاجرة"تصنف األدوات املالية املشتقة كـ  
 . تغريات يف القيمة العادلة للمشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة

 
 حماسبة تغطية املخاطر 

تغطية خماطر القيمة العادلة واليت تغطي خماطر التغريات يف القيمة ( أ: )تصنف عمليات تغطية املخاطر إىل فئتني هما 

تغطية خماطر التدفقات النقدية واليت تغطي خماطر التغريات يف ( ب)لة للموجودات أو املطلوبات اليت مت إثباتها و العاد

 .التدفقات النقدية سواًء كانت متعلقة مبخاطر حمددة مرتبطة باملوجودات أو املطلوبات املسجلة

 عندأن تكون تغطية املخاطر ذات فعالية عالية ولكي تكون املشتقات مؤهلة حملاسبة تغطية املخاطر، فإنها تتطلب ب 

خاطر بشكل بداية التغطية، حبيث يتم تسوية التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية اخلاصة بأداة تغطية امل

فعال مع التغريات اليت طرأت على البند الذي متت تغطية خماطره، وجيب أن تكون هذه التغريات قابلة للقياس بشكل 

وعند بداية تغطية املخاطر، جيب توثيق إسرتاتيجية وأهداف إدارة املخاطر مبا يف ذلك حتديد أداة تغطية . موثوق به

وتبعًا لذلك، يتم تقييم . طبيعة املخاطر املغطاة وطريقة تقييم مدى فعالية تغطية املخاطرو املخاطر والبند الذي سيتم تغطيته

 .تمرةمدى فعالية تغطية املخاطر بصورة مس

يتم التوقف عن حماسبة تغطية املخاطر عند التوقف عن ختصيصها أو عند إنتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو  

 .املخاطر ةإنهائها أو تنفيذها أو عندما مل تعد مؤهلة حملاسبة تغطي

تدرج أية مكاسب أو خسائر ط حماسبة تغطية املخاطر، وبالنسبة لعمليات تغطية خماطر القيمة العادلة اليت تفي بشر 

التغري يف ويتم تسوية . لة مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة دناشئة عن إعادة قياس أدوات تغطية املخاطر بقيمتها العا

ويف . القيمة العادلة للبند الذي متت تغطية خماطره مقابل القيمة الدفرتية لذلك البند، ويدرج يف قائمة الدخل املوحدة

بة استتوقف فيها تغطية خماطر القيمة العادلة لألدوات املالية املرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط حم احلاالت اليت

تغطية املخاطر، عندئذ يتم إطفاء تسوية القيمة الدفرتية الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة على 

 . مدى العمر املتبقي لألداة مغطاة املخاطر
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ط حماسبة تغطية املخاطر، يتم يف األصل إثبات وأما بالنسبة لعمليات تغطية خماطر التدفقات النقدية اليت تفي بشر 

تغطية فّعالة، يف  ية أداة املخاطر، اليت مت حتديدها على أنهاطاجلزء اخلاص بالربح أو اخلسارة النامجة عن تغ

اإلحتياطيات األخرى ضمن حقوق املساهمني، على أن يتم إثبات اجلزء غري الفّعال من التغطية، إن وجد، يف قائمة 

يتم حتويل األرباح أو اخلسائر اليت مت اثباتها يف األصل ضمن االحتياطيات األخرى إىل قائمة الدخل . الدخل املوحدة

 .الدخل املوحدة من خالل البند الذي متت تغطية خماطرةاملوحدة خالل نفس الفرتة اليت تتأثر بها قائمة 

 العمالت األجنبية 2-5

حتول املعامالت اليت تتم بالعمالت . تظهر القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي والذي يعترب العملة الوظيفية للبنك 

كما حتول أرصدة املوجودات واملطلوبات . ر الصرف السائدة بتواريخ إجراء املعامالتااألجنبية لرياالت سعودية بأسع

 . بتاريخ إعداد القوائم املاليةاملالية املسجلة بالعمالت األجنبية يف نهاية السنة لرياالت سعودية بأسعار الصرف السائدة 

ت التابعة باخلارج بأسعار الصرف السائدة بتاريخ ع والشركاوحتول أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية اخلاصة بالفر 

ع والشركات التابعة باخلارج مبتوسط أسعار الصرف السائدة خالل وحتول قوائم الدخل للفر. املوحدة قائمة املركز املالي

اخلارجية ن حتويل صايف االستثمارات يف املنشآت عوعند توحيد القوائم املالية، تدرج فروقات التحويل النامجة . السنة

 .ضمن حقوق امللكية

 . لتحويل يف قائمة الدخل املوحدةاتقّيد أو حتّمل األرباح أو اخلسائر احملققة وغري احملققة من عمليات  

 

 املقاصة 2-7

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج صافيها يف قائمة املركز املالي املوحدة عند وجود حق نظامي ملزم وعندما  

الصايف أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن  نية لتسوية املوجودات مع املطلوبات على أساس موعةيكون لدى اجمل

 . واحد

 

 إثبات اإليرادات  2-2

يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت اخلاصة، مبا يف ذلك األتعاب اليت تعترب جزءًا مكماًل من العائد الفعلي ألي أداة  

 . مالية، يف قائمة الدخل املوحدة باستخدام طريقة العائد الفعلي، وتشتمل على العالوة واخلصم املطفأ خالل السنة

يتم إثبات أتعاب اخلدمات البنكية على ". مطلوبات أخرى"ُيصنف دخل العموالت اخلاصة املستلم وغري املتحقق كـ  

أما أتعاب االرتباطات ملنح القروض اليت غالبًا ما يتم استخدامها، . أساس مبدأ االستحقاق احملاسيب عند تقديم اخلدمة

يتم . ا، ويتم إثباتها كتسوية للعائد الفعلي على تلك القروض عند استخدامهافيتم تأجيلها مع التكلفة املباشرة املتعلقة به

، طبقًا لعقود زمين - إثبات أتعاب احملافظ املدارة واخلدمات االستشارية واخلدمات األخرى، على أساس نسيب

ي وخدمات احلفظ والوصاية أما األتعاب املستلمة عن إدارة املوجودات واألموال وخدمات التخطيط املال. اخلدمات املعنية

واخلدمات املماثلة األخرى اليت يتم تقدميها على مدى فرتة معينة، فيتم إثباتها بشكل نسيب على مدى فرتة اخلدمة 

 .يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها واإلقرار بأحقية استالمها. املقدمة

والنقاط املدفوعة أو املستلمة وتكاليف املعامالت والعالوات أو  إن احتساب معدل العمولة الفعلي يتضمن كافة األتعاب 

تعترب تكاليف املعامالت تكاليف عرضية تتعلق مباشرة . اخلصومات واليت متثل جزءًا ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي

 .بشراء أو إصدار أو استبعاد موجودات أو مطلوبات مالية
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أرباح "ألغراض العرض يف القوائم املالية املوحدة، تشتمل و. يتم إثبات أرباح حتويل العمالت األجنبية عند نشأتها 

على أرباح وخسائر التحويل النامجة عن األدوات املالية املشتقة وعن حتويل " حتويل العمالت األجنبية، صايف

 .نبيةاملوجودات واملطلوبات املسجلة بالعمالت األج
 
 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء 2-1

( إتفاقية إعادة شراء)املباعة مع اإللتزام بإعادة شرائها يف تاريخ مستقبلي حمدد  األوراق املاليةيف إثبات  موعةستمر اجملت 

يف قائمة املركز املالي املوحدة، ويتم قياسها وفقًا للسياسات احملاسبية املتبعة بشأن االستثمارات املقتناة ألغراض 

االستثمارات املتاحة للبيع، واالستثمارات املتاجرة، واالستثمارات املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، و

يتم إظهار اإللتزام جتاه الطرف اآلخر لقاء املبالغ املستلمة منه مبوجب هذه اإلتفاقيات . األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة

سعر البيع ويتم إعتبار الفرق بني . مالء، حسبما هو مالئملعيف األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى أو ودائع ا

 . العائد الفعليأساس وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة، ويستحق على مدى فرتة إتفاقية إعادة الشراء على 

يف قائمة ( إتفاقية إعادة بيع)ال يتم إظهار املوجودات املشرتاه مع وجود إلتزام إلعادة بيعها يف تاريخ مستقبلي حمدد  

تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه . موعةالسيطرة على تلك املوجودات إىل اجمل الي املوحدة لعدم انتقالاملاملركز 

اإلتفاقيات يف النقدية واألرصدة لدى بنوك مركزية أو األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخــرى أو القروض 

ويستحق على مدى  ،والت خاصةدة البيع كدخل عمعاويتم اعتبار الفرق بني سعر الشراء وإ. والسلف، حسبما هو مالئم

 . الفعلي العائدعلى أساس  فرتة إتفاقية إعادة البيع

 

 االستثمارات 2-31

يتم، يف األصل، إثبات كافة االستثمارات يف األوراق املالية بالقيمة العادلة باستثناء االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة  
ال تتم إضافة تكلفة املعامالت، إن وجدت، إىل . من خالل قائمة الدخل، شاملة تكاليف الشراء املتعلقة باإلستثمارات

تطفأ العالوة أو و .املوحدة ي لالستثمارات املدرج قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخللقيمة العادلة عند االثبات األولا
 . وترحل إىل قائمة الدخل املوحدة م على أساس العائد الفعليصاخل

اولة بالنسبة لألوراق املالية اليت يتم تداوهلا يف األسواق املالية النظامية، حتدد القيمة العادلة على أساس األسعار املتد 
الصناديق  واالستثمارات يفحتدد القيمة العادلة للموجودات املدارة . بالسوق عند انتهاء العمل يف تاريخ قائمة املركز املالي
 .عنه االستثمارية على أساس صايف قيمة املوجودات املعلن

لعادلة على أساس القيمة السوقية أما بالنسبة لألوراق املالية غري املتداولة بالسوق، يتم إجراء تقدير مناسب للقيمة ا 
احلالية لألدوات األخرى املشابهة هلا تقريبًا، أو على أساس التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة أو على أساس ما 

 .خيص تلك األوراق املالية من صايف املوجودات ذات الصلة

. ت املختلفةادًة بإجراء أية حتويالت بني فئات االستثماريف األوراق املالية، ال يسمح عا اتوبعد اإلثبات األولي لالستثمار 
  -:املالية على النحو التالي سنةحتدد القيمة املصرح عنها لكل فئة من فئات االستثمار يف نهاية ال
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 اإلستثمارات املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل  (أ 

إستثمارات مدرجة قيمتها "أو كـ " إستثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة"اإلستثمارات ضمن هذه الفئة كـ تصنف  

يتم شراء االستثمارات املقتناة ألغراض املتاجرة . وذلك عند اإلثبات األولي هلا "العادلة من خالل قائمة الدخل

من قبل اإلدارة كـ  اتوز تصنيف اإلستثماروجي. بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء ملدد قصرية األجل

عدم التماثل أو قللت بشكل جوهري من  خفضتإذا " إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل"

والذي قد يظهر بشكل آخر نتيجة لقياس "( عدم التوافق احملاسيب"ُيشار إليه أحيانًا بـ ) يف القياس أو االثبات

جمموعة من املوجودات املالية أو أن أسس خمتلفة، أو  وفقلوبات أو إثبات األرباح واخلسائر املوجودات أو املط

على أساس القيمة العادلة، طبقًا إلدارة املخاطر أو  اؤهاوتقييم أد ااملطلوبات املالية أو كالهما قد مت إدارته

لكبار موظفي اإلدارة اسرتاتيجية اإلستثمار املوثقة واملعلومات اخلاصة باجملموعة على ذلك األساس املقدمة داخليًا 

 . جملموعةاب

ناجتة عن أي تغري يف وبعد اإلثبات األولي، تقاس االستثمارات بالقيمة العادلة، ويتم إدراج األرباح واخلسائر ال 

 .  القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة اليت تنشأ فيها
 

 االستثمارات املتاحة للبيع  (ب

النسبة لإلستثمارات املتاحة للبيع اليت مل يتم تغطية بو. تقاس هذه اإلستثمارات، بعد اقتنائها، بالقيمة العادلة 
من خالل  األرباح أو اخلسائر النامجة عن التغري يف القيمة العادلة مباشرةخماطر قيمتها العادلة، يتم إثبات 

لك يف احتياطيات القيمة العادلة ضمن حقوق املساهمني حلني انتفاء أسباب إثبات ت قائمة الدخل الشامل املوحدة
سابقًا ضمن حقوق املثبتة  –الربح أو اخلسارة املرتاكمة ر ، وعندها يتم إظهااإلستثمارات أو إخنفاض قيمتها

 . يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة –املساهمني 

يتم إدراج الربح أو اخلسارة النامجة عن التغري يف القيمة العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع،  واليت تعترب جزءًا  
 . تغطية خماطرها من تغطية فعالة، مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة بقدر التغريات يف القيمة العادلة اليت متت

 
 اإلستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة (ج

عدا تلك  –تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو املمكن حتديدها وغري املتداولة يف سوق مالي نشط  

إستثمارات "كـ  –املشرتاه بنية بيعها مباشرًة أو ملدد قصرية، واليت مل يتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع 

بالتكلفة املطفأة،  قيمتها العادلة تظهر هذه اإلستثمارات اليت مل يتم تغطية خماطر". أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة

يتم إثبات األرباح أو اخلسائر يف قائمة الدخل املوحدة عند إنتفاء أسباب . ناقصًا خمصص اإلخنفاض يف قيمتها

 . قيمتها إثبات تلك اإلستثمارات أو إخنفاض
 

 اإلستثمارات احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق (د 

فر النّية ، مع توحمددتصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو املمكن حتديدها واليت هلا تاريخ استحقاق  

خبالف االستثمارات اليت تفي  -على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق  موعةاإلجيابية واملقدرة لدى اجمل

أو " تاحة للبيعاملستثمارات اال"أو " درجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخلاملستثمارات اال"تعريف بأسس 

يتم الحقًا قياس هذه . ، كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق"قتناة بالتكلفة املطفأةاملخرى األستثمارات اال"

يتم احتساب التكلفة املطفأة بعد األخذ بعني . االستثمارات بالتكلفة املطفأة ناقصًا خمصص اإلخنفاض يف قيمتها

  .االعتبار العالوة أو اخلصم بتاريخ الشراء وباستخدام طريقة العائد الفعلي
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أرباح أو خسائر عن هذه االستثمارات يف قائمة الدخل املوحدة عند انتفاء أسباب إثبات تلك يتم إثبات أية  

 .االستثمارات أو اخنفاض قيمتها

ال ميكن بيعها أو إعادة تصنيفها دون أن " استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق"إن االستثمارات املصنفة كـ  

تصنيفها كبند مغطى املخاطر بشأن أسعار العمولة  التصنيف، وال ميكنلى استخدام هذا ع موعةتتأثر مقدرة اجمل

 .اخلاصة أو السداد املبكر كونها استثمارات طويلة األجل

 

 القروض والسلف 2-33

، وغري متداولة يف سوق مالي دفعات ثابتة أو ممكن حتديدها وذات ف هي موجودات مالية غري مشتقةلالقروض والس 

  .نشط

بعد اإلثبات  .بالقيمة العادلة شاملة مصاريف الشراء املتعلقة بها، إن وجدتتقاس كافة القروض والسلف، يف األصل،  

 . املختلفة الت بني فئات القروض والسلفحتويال يسمح عادة بإجراء أية  ،األولي للقروض والسلف

. املطفأة بالتكلفةتظهر  قيمتها العادلة ة خماطرنشط واليت مل يتم تغطيمالي سوق يف القروض والسلف غري املتداولة  

 هالذي مت تغطيت بالقيمة العادلة للبندبالنسبة للقروض والسلف اليت متت تغطية خماطرها، يتم تسوية اجلزء املتعلق 

  .ةمقابل القيمة الدفرتي

   .لفمن حساب القروض والس االئتمانيتم خصم خمصص خسائر املوحدة،  ألغراض العرض يف القوائم املالية 

 

 االخنفاض يف قيمة املوجودات املالية         2-32

إخنفاض يف قيمة أي  وجود يتم، يف نهاية كل فرتة مالية، إجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على 

يشتمل الدليل املوضوعي على وقوع اإلخنفاض على مؤشرات . من املوجودات املالية أو جمموعة من املوجودات املالية

ر عن سداد أصل املبلغ أو العمولة مة، أو اإلخفاق أو التأخضة تعاني من صعوبات مالية هارتبأن اجلهة املقي حتو

إعادة هيكلة مالية أخرى، وعندما تشري البيانات القابلة للمالحظة إىل وجود اخنفاض اخلاصة، أو احتمال اإلفالس، أو 

مثل التغريات يف الظروف االقتصادية املرتبطة حباالت اإلخفاق يف  التقديرية قابل للقياس يف التدفقات النقدية املستقبلية

لقابلة لالسرتداد لذلك األصل، ويتم إثبات أية ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم حتديد القيمة املقدرة ا. السداد

خسارة نامجة عن ذلك اإلخنفاض بالتغريات يف قيمتها الدفرتية على أساس صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية 

 .املستقبلية املتوقعة

 . ال يتم شطب املوجودات املالية إال بعد استنفاذ كافة وسائل التحصيل املمكنة هلا 

املوجودات املالية إىل قيمتها املقدرة القابلة لالسرتداد، يتم إثبات دخل العموالت اخلاصة بعد ذلك  قيمة فيضيف حال خت 

 .على أساس سعر العمولة اخلاصة املستخدم يف خصم التدفقات النقدية املستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة لالسرتداد

وقع بعد  يعود بصورة موضوعية إىل حدث اخلسارة اخنفاض وكانيف فرتة الحقة  االخنفاض وإذا اخنفض مبلغ خسارة 

وذلك بتعديل حساب سابقًا،  ا مت إثباتهخسارة االخنفاض يف القيمة اليتاالخنفاض، فإنه يتم عكس خسارة إثبات 

 .املخصص، كما يتم إثبات املبلغ الذي مت عكسه يف قائمة الدخل املوحدة
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تتم إعادة جدولة القروض بهدف إدارة العالقات مع العمالء وزيادة فرص التحصيل للحيلولة، إن أمكن، دون تعثر  

االتفاق على ( أو)قد تتضمن هذه العملية متديد فرتات السداد و . الرهونات املقدمةب ظارة أو االحتفدمبصاالقرض أو القيام 

، بشكل موعةتقوم إدارة اجمل. متأخر السداد، فإن القرض ال يعترب اجلدولةاالنتهاء من إعادة  وعند. اقراض جديدة شروط

مت استيفائها وأنه سيتم االلتزام بالدفعات قد للتأكد من أن كافة الشروط  اليت أعيد جدولتهامستمر، مبراجعة القروض 

 . املستقبلية
 

 املوجودات املالية املقتناة  بالتكلفة املطفأة اخنفاض قيمة (أ 

 لوقوع  نتيجًة على االخنفاضوجود دليل موضوعي  عند القيمة منخفضة كموجودات املوجودات املالية ُتصنف

ثر أ( وأحداث خسائر)اخلسارة  وأن حلدث (حدث خسارة) تلتلك املوجوداإلثبات األولي ا بعد كثرحدث  أو أ

واليت ميكن قياسها  لألصل املالي أو جملموعة من املوجودات  املالية املقدرة املستقبلية على التدفقات النقدية

  .بشكل موثوق به

يتم تكوين خمصص خاص خلسائر االئتمان الناجتة عن اخنفاض قيمة أي قرض أو أي من املوجودات املالية  

على حتصيل  ةكون قادرتلن  موعةأن اجملاألخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة عند وجود دليل موضوعي يشري إىل 

إن . مبلغ املخصص اخلاص الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة املقدرة القابلة لالسرتداد ميثل. املبالغ املستحقة

 القيمة املقدرة القابلة لالسرتداد متثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مبا يف ذلك القيمة املقدرة

 .الفعلية األصلية اخلاصة القابلة لالسرتداد من الضمانات والكفاالت املخصومة على أساس أسعار العمولة

باإلضافة إىل املخصص اخلاص خلسائر االئتمان، يتم تكوين خمصص لقاء أي إخنفاض مجاعي على أساس  
. اد القوائـم املالية املوحدةاحملفظة وذلك عند وجود دليل موضوعي على وجود خسائـر غري حمددة بتاريخ إعد

ويتم تقدير هذا املخصص بناًء على عدة عوامل تتضمن تصنيفات االئتمان احملددة للمقرتض أو جمموعة من 
يف التعامل مع املقرتض أو جمموعة من املقرتضني وأي  موعةاملقرتضني والوضع االقتصادي احلالي وخربة اجمل

يتم تعديل اخلربة السابقة بشأن اخلسائر باستخدام البيانات . بقةمعلومات متاحة عن حاالت اإلخفاق السا
 .  احلالية القابلة للمالحظة وذلك إلظهار أثر الظروف احلالية السائدة

بالتكلفة املطفأة، يتم تسوية القيمة الدفرتية لألصل مباشرة أو من خالل  املقتناةبالنسبـة للموجودات املالية  
  .املوحدة ج مبلغ التسوية يف قائمة الدخلويدر ،استخدام حساب خمصص

 تاحة للبيعاملوجودات املالية امل اخنفاض قيمة (ب

يف حالة إثبات اخلسارة مباشرة ضمن حقوق بالنسبة للموجودات املالية املتاحة للبيع واملقتناة بالقيمة العادلة، فإنه 

إىل قائمة الدخل املوحدة عندما يعترب األصل  لكيةاملحقوق يتم حتويل صايف اخلسارة املرتاكمة املثبتة ضمن  ،لكيةامل

 .منخفض القيمة

تاحة للبيع، فإن االخنفاض اجلوهري أو الدائم يف القيمة العادلة عن التكلفة يعترب املسهم األبالنسبة الستثمارات 
لقيمة ضمن قائمة ن اخنفاض اعباسرتداد مبلغ اخلسارة الناجتة  ال يسمح. دليل موضوعي على االخنفاض يف القيمة

بعد إدراج االخنفاض القيمة العادلة زيادة يف  ين أإوعليه ف ،بالسجالت ًاقائم األصل ظلطاملا املوحدة الدخل 
سائر اخلرباح أو األعند التوقف عن اإلثبات، يتم إدراج . ساهمنيضمن حقوق املفقط جيب أن تسجل  بالسجالت

 .للفرتة املوحدة يف قائمة الدخل -حقوق املساهمني  مت إثباتها يف السابق ضمناليت  –رتاكمة امل
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 العقارات األخرى اململوكة  2-31

تعترب هذه . العادية، بعض العقارات وذلك سدادًا للقروض والسلف املستحقة ا، خالل دورة أعماهلمجموعةتؤول لل 

ها للقروض والسلف املعنية أو قالعقارات موجودات متاحة للبيع، وتظهر عند اإلثبات األولي، بصايف القيمة املمكن حتقي

 . القيمة العادلة احلالية للعقارات املعنية ناقصًا تكاليف البيع
 
ألولي هلا، يتم إعادة تقييم العقارات األخرى اململوكة بشكل دوري، وتسجل بالقيمة الدفرتية أو صايف وبعد اإلثبات ا 

ن االستبعاد واخلسائر غري عحيمل دخل اإلجيار وكذلك األرباح أو اخلسائر احملققة . القيمة املمكن حتقيقها، أيهما أقل
 .ئمة الدخل املوحدةاحملققة الناجتة عن إعادة تقييم العقارات األخرى يف قا

 املمتلكات واملعدات  2-32

تستهلك . األراضي اململوكة ال يتم استهالك. تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة التارخيية بعد خصم االستهالك املرتاكم 

  -:تكلفة املمتلكات واملعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املتوقعة للموجودات وكما يلي
 
 سنة   33  املباني   

 فرتة اإلجيار   العقارات املستأجرة   

 .أقصرسنوات، أيهما  3.فرتة اإلجيار أو   حتسينات العقارات املستأجرة   

 سنوات  3حتى   ثاث واملعدات والسيارات األ  
 

، مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيمة املتبقية للموجودات ومن ثم تعديلها إذا موحدة إعداد كل قوائم ماليةيتم، بتاريخ  

 .  تدرج املكاسب واخلسائر النامجة عن استبعاد املمتلكات واملعدات يف قائمة الدخل املوحدة. لزم األمر

 الشهرة -املوجودات يري امللموسة  2-36

واملطلوبات وااللتزامات القابلة للتمييز يف املوجودات  بنكالعادلة حلصة المتثل الشهرة الزيادة يف تكلفة الشراء عن القيمة 

خسائر االخنفاض املرتاكمة واليت  ناقصًاتظهر الشهرة بالتكلفة . احملتملة اخلاصة بالشركة التابعة املشرتاة بتاريخ الشراء

وجود اخنفاض يف قيمتها وذلك مرة واحدة  يتم إجراء اختبار للشهرة للتأكد من. يتم حتميلها على قائمة الدخل املوحدة

 .يف السنة أو أكثر وذلك عندما تشري األحداث أو التغريات يف الظروف إلي إمكانية اخنفاض قيمتها الدفرتية

 املطلوبات املالية 2-35

سندات الدين أسواق املال، و وودائعودائع العمالء، يتم، يف األصل، إثبات كافة املطلوبات املالية اليت تشتمل على  

املصدرة بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف االقتناء، ويستثنى من ذلك، املطلوبات املالية املقتناة بالقيمة العادلة املدرجة من 

خالل قائمة الدخل، حيث ال يتم خصم تكاليف االقتناء، إن وجدت، من قياس القيمة العادلة عند اإلثبات األولي، 

 .وحدةوتدرج يف قائمة الدخل امل

ويتم الحقًا قياس مجيع املطلوبات املالية املرتبطة بعمولة خاصة، عدا تلك املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة 

لودائع ايتم تسوية . الدخل، بالتكلفة املطفأة واليت يتم احتسابها بعد األخذ بعني االعتبار اخلصم أو العالوة عند السداد

 . خماطرها بالقيمة العادلة بقدر املخاطر اليت يتم تغطيتها املرتبطة بعمولة خاصة واملغطاة
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ودائع  من مطلوبات مالية مرتبطة بالسوق ومتثلاملطلوبات املالية املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل  تتكون 

االستحقاق، يتم وبتاريخ . العمالء وذلك يف حالة مقارنة معدل العائد بأداء األدوات املعنية مثل العمالت واألسهم والبضائع

وبعد االثبات األولي هلا، يعاد قياس هذه الودائع بالقيمة . لعميل طبقًا للشروط املتعاقد عليهاسداد أصل املبلغ إىل ا

 .ح أو خسائر ناجتة عن تغريات القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة للفرتةالعادلة، وتدرج أية أربا

 الضمانات املالية  2-37

خالل دورة األعمال االعتيادية، بتقديم التزامات ملنح االئتمان تتمثل باعتمادات مستنديه وضمانات  ،موعةقوم اجملت 
طلوبات األخرى يف القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة واليت يتم يف األصل إثبات الضمانات املالية ضمن امل. وقبوالت

ضمان بالعالوة املطفأة، أو كل جتاه  موعةوبعد اإلثبات األولي، يتم قياس التزامات اجمل. متثل قيمة العالوة املستلمة
 . أفضل تقدير للمصاريف الالزمة لسداد أي ضمان مالي، نامجة عن الضمانات، أيهما أعلى

 .إثبات العالوة املستلمة يف قائمة الدخل املوحدة على مدى فرتة الضمان يتم

 املخصصات 2-32

جتنب املخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية أو متوقعة نامجة عن أحداث سابقة وأن تكاليف سداد هذه  
 . االلتزامات حمتملة وميكن تقديرها بشكل موثوق به

 النقدية وشبه النقدية 2-31

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، تعّرف النقدية وشبه النقدية بأنها تلك املبالغ املدرجة يف النقدية  
كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك . واألرصدة لدى بنوك مركزية واتفاقيات إعادة البيع، باستثناء الوديعة النظامية

 .أو أقل ثالثة اشهرل واملؤسسات املالية األخرى اليت تستحق خال

  التوقف عن إثبات األدوات املالية 2-21

 . يتم التوقف عن إثبات أي أصل مالي عند إنتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة بالتدفقات النقدية اخلاصة بهذا األصل 
 

موجودات مالية، يتم التوقف عن اإلثبات يف حال قيام  تنقل موعةيف احلاالت اليت تظهر فيها دالالت على أن اجمل
ويف احلاالت اليت ال يتم فيها نقل أو اإلبقاء على كل . بنقل كل املخاطر واملكاسب املصاحبة مللكية املوجودات موعةاجمل

السيطرة على  عن موعةاملخاطر واملكاسب املصاحبة مللكية املوجودات، يتم التوقف عن اإلثبات فقط يف حالة ختلي اجمل
بتسجيل املوجودات واملطلوبات بشكل منفصل يف حالة احلصول على احلقوق  موعةقوم اجملت. املوجودات املالية

 .واإللتزامات أو االحتفاظ بها الناجتة عن هذه العمليات
 

حملدد يف العقد أو إلغاؤه يتم التوقف عن إثبات املطلوبات املالية وذلك فقط عند إستنفاذها، أي عندما يتم تنفيذ اإللتزام ا

 .أو إنتهاء مدته

  الربامج التحفيزية احملسوبة على أساس األسهم 2-23

معتمدة من مؤسسة ( الربامج)يقدم البنك ملوظفيه املؤهلني ثالثة أنواع من الربامج التحفيزية احملسوبة على أساس األسهم  

 :امجوفيما يلي وصفًا موجزًا هلذه الرب. النقد العربي السعودي

 برنامج تنمية رأس املال (أ  

ومبوجب شروط هذا الربنامج، مينح البنك املوظفني املؤهلني خيارات أسهم بأسعار شراء حمددة سلفًا سيتم   
 . اقتطاعها من مكافآتهم السنوية وذلك إذا ما قرر املوظفني ووافقوا على املشاركة يف الربنامج
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 برنامج املكافأة طويل األجل (ب 

حمددة سلفًا وملدة شراء ومبوجب شروط هذا الربنامج، مينح البنك املوظفني املؤهلني خيارات أسهم بأسعار   
وبتاريخ استحقاق الربامج، يسلم البنك األسهم املخصصة املعنية وذلك يف حالة ممارسة املوظفني . حمددة

 .كام الربامجللخيارات وفقًا لشروط وأح
  

 برنامج مشاركة املوظفني يف أسهم البنك (ج  

حمددة سلفًا وذلك يف شراء ومبوجب شروط هذا الربنامج، مينح البنك املوظفني املؤهلني خيارات أسهم بأسعار   
 .شهر 23حالة موافقة املوظفني وقبوهلم على املشاركة يف قيمة خيارات األسهم مببالغ شهرية متساوية وملدة 

وبالنسبة لربناجمي تنمية رأس املال ومشاركة املوظفني يف أسهم البنك، فإنه حيق للموظفني، إذا ما قرروا عدم   
إضافة إىل ذلك، وبالنسبة لربنامج مشاركة املوظفني يف أسهم البنك، . ممارسة خياراتهم، استالم اشرتاكاتهم

 .سيستلم املوظفني معدل عائد حمدد سلفًا على اشرتاكاتهم

حتدد القيمة العادلة للخيارات . تقاس تكلفة هذه الربامج على أساس القيمة العادلة يف تاريخ منح اخليارات  
 (. بالك سكولز)باستخدام طريقة تسعري 

يتم إثبات تكلفة الربامج على مدى الفرتة اليت يتم خالهلا الوفاء بشرط اخلدمة واليت تنتهي بالتاريخ الذي   

 اليت يتم احتسابها –تظهر املصاريف الرتاكمية (. تاريخ االستحقاق)يستحق فيه املوظفني املعنيني خيار األسهم 

املدى الذي انتهت إليه فرتة  –حتى تاريخ االستحقاق  إعداد كل قوائم مالية بتاريخ هذه الربامج وجبمب

ميثل املبلغ احململ أو . االستحقاق، وأفضل تقديرات البنك لعدد األسهم اليت سيتم منحها يف نهاية املطاف

 . املقيد على قائمة الدخل املوحدة لفرتة ما، احلركة يف املصاريف الرتاكمية املثبتة يف بداية ونهاية تلك الفرتة

يقوم البنك، بعد احلصول . يف إدارة خماطر خياراته مبوجب الربامج" بالك سكولز"يستخدم البنك طريقة تسعري   

على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث حمايد لشراء األسهم املعنية وذلك فقط 

وطبقًا لشروط هذه االتفاقية، لن يكون البنك، . ربامجإلدارة خماطر األسعار املتعلقة بتلك األسهم مبوجب هذه ال

 . يف أي وقت من األوقات، املالك الشرعي لألسهم املعنية

  صص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفنيخم 2-22

تم احتساب خمصص مكافأة نهاية اخلدمة ملوظفي البنك وفق أسس إكتوارية طبقًا ألحكام نظام العمل والعمال السعودي ي 

 .ع والشركات التابعة يف اخلارجولبات التشريعية احمللية املتعلقة بالفرواملتط

  أسهم اخلزينة 2-21

زيعات وتقيد أسهم اخلزينة بالتكلفة ويتم إظهارها كبند خمصوم من حقوق امللكية بعد تعديلها بتكاليف املعامالت وت 

 .هذه األسهم مببلغ يعادل املبلغ املدفوع تم إثباتي ،وبعد شرائها. األسهم هذه األرباح وأرباح أو خسائر بيع

يقوم البنك بشراء هذه األسهم بعد احلصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك إلبراء ذمته من التزاماته 

مل أيضًا على األسهم املشرتاه عند سداد دين تلدفعات احملسوبة على أساس األسهم، وتشلتحفيزية لا ربامجال مبوجب

 .لالعمي
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  الزكاة وضريبة الدخل 2-22

طبقًا لألنظمة الزكوية والضريبية السعودية، تعترب الزكاة وضريبة الدخل إلتزامات على املساهمني السعوديني وغري  

 . السعوديني، على التوالي

امللكية أو صايف الدخل وفقًا لألسس املنصوص عليها يف األنظمة حتسب الزكاة على حصة املساهمني السعوديني يف حقوق 

 .حتسب ضريبة الدخل على حصة املساهمني غري السعوديني يف صايف دخل السنة. الزكوية

. ال يتم حتميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة، حيث يتم خصمها من األرباح املوزعة للمساهمني

 .للقوانني واألنظمة يف البلدان اليت تعمل فيها للضريبة وفقًا ات التابعة يف اخلارجع والشركوضع الفرخت

 خدمات إدارة االستثمار 2-26

تتضمن هذه . التابعة إحدى الشركاتيقدم البنك لعمالئه خدمات إدارة اإلستثمارات وخدمات استشارية من خالل  

اخلدمات إدارة احملافظ، على أساس إختياري وغري إختياري، وإدارة الصناديق اإلستثمارية بالتنسيق مع مستشاري 

البنك يف هذه الصناديق ضمن اإلستثمارات املتاحة للبيع أو االستثمارات املدرجة  استثماردرج ي .إستثمار متخصصني

 . كما تدرج األتعاب املكتسبة ضمن املعامالت مع األطراف ذات العالقة. الدخلقيمتها العادلة من خالل قائمة 

إن املوجودات املودعة لدى البنك، بصفته وصيًا أو مؤمتنًا عليها، ال تعترب موجودات خاصة بالبنك أو بالشركة التابعة  

 .للبنك وبالتالي ال تدرج يف قائمة املركز املالي املوحدة

 املتوافقة مع الشريعة املنتجات البنكية   2-25

إضافة إىل املنتجات البنكية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه بعض املنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية واملعتمدة  

 .من قبل اهليئة الشرعية
 

املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية حماسبيًا بإستخدام املعايري الدولية اخلاصة  البنكيةيتم معاجلة كافة املنتجات  

 .بالتقارير املالية وطبقًا للسياسات احملاسبية املذكورة يف هذه القوائم املالية املوحدة

 التغري يف السياسات احملاسبية  2-27

 مل ينتج عن .املاضيةسنة للاملوحدة اد القوائم املالية دعيف إمع تلك املتبعة شى السياسات احملاسبية املستخدمة اتتم 

املركز  وأأي أثر على السياسات احملاسبية،  التعديالت التالية اليت استخدمت بعض التحسينات على املعايري احلالية

 : املالي اأو أدائه مجموعةاملالي لل

: للمرة األوىل( املعدل)املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية إتباع  (:.) املعيار الدولي اخلاص بالتقارير املالية رقم -
 .التضخم احلاد املرتفع وأعضاء املنشأة اليت تتبع املعيار للمرة األوىل من تواريخ السريان احملددة

 –يقدم التعديل ( املعدل)اإلفصاحات املتعلقة باألدوات املالية  (:3)رقم بالتقارير املالية  ر الدولي اخلاصاياملع -
إفصاحات حمسن بشأن املوجودات املالية احملّولة اليت مت التوقف عن إثباتها بالكامل واملوجودات احملّولة اليت مت 

 .إثباتها بالكامل

 .سرتداد املوجودات املعنيةبالضرائب املؤجلة وا( املعدل)ضرائب الدخل (: 2.)معيار احملاسبة الدولي رقم  -
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 يةالنقدية واألرصدة لدى البنوك املركز-  1
 
      2132       2133  
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت   
 السعوديـــــــة  السعوديـــــــة  
      

 93139001. 9.329303. نقد يف الصندوق 

 3933391.3 39300..39 وديعة نظامية 

 3139332 32093.1 حساب جاري 

 23913.9033 2.932.9033 إيداعات أسواق املال 
      

 11.612.726 11.135.317 اإلمجالي 
      

، وفقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، اإلحتفاظ بوديعة نظامية موعةيتعني على اجمل 

بنسب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب، واإلدخار، وألجل،  مركزية أخرىمؤسسة النقد العربي السعودي وبنوك لدى 

إعادة بيع مع  ةمتثل إيداعات أسواق املال أوراق مالية مشرتاة مبوجب اتفاقي. ية كل شهراوالودائع األخرى واليت حتسب يف نه

 . مؤسسة النقد العربي السعودي
 
 
 األخرىاملؤسسات املالية و األرصدة لدى البنوك-  2

 

       2132       2133  
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت   
 السعوديـــــــة  السعوديـــــــة  
      

 93339.23. 92.39.32. حسابات جارية  

 93339131. .29321930 إيداعات أسواق املال 
      

 2.713.711 1.522.111 اإلمجالي  
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   اإلستثمارات ، صايف-  6
 
 : تصنف االستثمارات كاآلتي ( أ 
 

 االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل   -3 

 
 اإلمجالي              خارج اململكة            داخل اململكة               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
       2132       2133     2132        2133     2132       2133 
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت  
               السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة  

 612.312 3.222.571     339033. 9.339022. 3.39203 3319030 سندات بعمولة ثابتة  

 11.521 32.172 .33910 09333.-    -     سندات بعمولة عائمة 

 277.761 563.221 2339333 .13.933-    -     استثمارات مركبة 

 3.213.216 3.121.517 933.9233. 930.9133.-    -     صناديق حتوط 

 15.231 27.516 -       190.3. 239133 أسهم 
              

 إمجالي االستثمارات  

 املدرجة قيمتها   

 العادلة من خالل    

 2.122.612 1.673.716 3.261.212 1.317.262 212.112 172.221 قائمة الدخل   
              

 933393.تشتمل اإلستثمارات املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل أعاله على استثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة مببلغ  

قيمتها العادلة من خالل قائمة يتم تصنيف االستثمارات املدرجة  (.مليون ريال سعودي 11391: ..23)مليون ريال سعودي 

مدرجة ضمن األدوات املالية  الدخل أعاله على هذا النحو وذلك عندما تشتمل األدوات املالية على أداة مالية مشتقة أو أكثر

 . موعة، أو يتم تقييمها على أساس القيمة العادلة، ومبا يتفق مع إسرتاتيجية إدارة املخاطر املوثقة لدى اجملاألخرى

 

 االستثمارات املتاحة للبيع   - 2 

 اإلمجالي              خارج اململكة              داخل اململكة                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
       2132       2133     2132        2133     2132       2133 
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت  
               السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة  

 26.121.371 25.261.671 .39.039.2. 933.9313. .39.1.923. 390339.33. ت بعمولة ثابتة سندا 

 2.252.221 7.367.321 09333..39 391339323 3..391139 2930.9113 سندات بعمولة عائمة  

 532.517 575.552 1.29133 1319113-        استثمارات خاصة 

 1.122.212 1.361.212 19333.. 0.9.33. 29.339303 ..29.3.93 أسهم 
              

 إمجالي االستثمارات 

 17.225.212 17.221.225 36.336.735 32.621.621 22.711.735 21.267.255 املتاحة للبيع   
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 حتى تاريخ االستحقاق املقتناهاالستثمارات   - 1

 اإلمجالي              خارج اململكة             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
      2132      2133     2132      2133 

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة  
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
 393309333 3930393.3 393309333 3930393.3 سندات بعمولة ثابتة  
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
           6.672.616 6.627.611 6.672.616 6.627.611 حتى تاريخ االستحقاق املقتناهاالستثمارات  

 

 االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة، صايف  - 2 
 
 اإلمجالي              خارج اململكة            داخل اململكة              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
       2132       2133     2132        2133     2132       2133 

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت الرياالتبآالف  بآالف الرياالت بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة  
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  
     117.211 155.372-      .323913 .3933.. 3339333 سندات بعمولة ثابتة  

 2.272.321 3.331.163 0..33.9 2239332 ..39.3292 .0.0933 سندات بعمولة عائمة  

 2.111.612 1.211.672 3.39313 1229.33 .09323933 290139123 استثمارات مضاربة 
  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 رى األخإمجالي االستثمارات  

 32.216.352 6.676.711 762.223 3.252.362 31.562.523 2.133.523 بالتكلفة املطفأة املقتناة   
 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  

 51.372.723 62.676.171 21.217.225 22.512.621 15.277.216 27.121.111 االستثمارات، صايفإمجالي  
 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  
 

 : فيما يلي حتلياًل ملكونات االستثمارات   -ب 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   2133    2132      
 اإلمجالي يري متداولة  متداولة  اإلمجالي  يري متداولة  متداولة   

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة وديــــــةالسع السعوديــــــة السعوديــــــة  
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  

 3293139231 193339332. 393209333. 3390.29333 3932093.3. 3931393.2. سندات بعمولة ثابتة 

 .39313923. 39.239333 92339.10. 092.39133. 93339213. 1901.9332 سندات بعمولة عائمة  

 9333...39 3.9130. 29.3.9303 39.0.9313 239133. 3933393.3 أسهم  

 09.3393.3 09.3393.3-      393.39333 393.39333-      استثمارات مضاربة 

 9313..292 39333..9. 2.39033 293.39323 .2933.9.1 .133933 أخرى 
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  

 51.372.723 13.156.617 22.211.322 62.676.171 22.523.255 27.162.317 اإلمجالي   
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  
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وصكوك تشتمل السندات غري املتداولة، بشكل أساسي، على سندات تنمية حكومية سعودية وسندات سعودية بعمولة عائمة  

باستخدام إما طرق  الدفرتية ونظرًا لطبيعة سوق هذه السندات، حتدد قيمتها. صناديق حتوط واستثمارات خاصةووسندات خزينة 

تشتمل السندات بعمولة ثابتة على سندات مرهونة   .ةمستقل ةف ثالثاطرقبل أ املعلن مناملوجودات قيمة أو صايف  التسعري املالئمة

مليون ريال سعودي كما يف  93.3.بلغت القيمة الدفرتية هلذا السندات . مبوجب إتفاقيات إعادة شراء لدى بنوك وعمالء آخرين

 (.مليون ريال سعودي 39103.: ..23) 23.2ديسمرب  .3

  

جتاري  لغرضللعمالء  أموالتقديم  بواسطتهابارة عن ترتيبات مت اعتمادها من اهليئة الشرعية واليت ميكن للبنك املضاربة هي ع 

ضمن استثمارات املضاربة  تدرج. سبقًامحمددة أسس  ويتم تقاسم عوائد هذه الرتتيبات من قبل البنك والعميل وفق. حمدد

إن القيمة العادلة الستثمارات املضاربة هذه ال يتوقع بأن ختتلف كثريًا عن قيمتها . "بالتكلفة املطفأة املقتناهاالستثمارات األخرى "

 .الدفرتية

حتى تاريخ اإلستحقاق  املقتناهفيما يلي حتلياًل لألرباح واخلسائر يري احملققة والقيمة العادلة لإلستثمارات   -ج 

 :واإلستثمارات األخرى املقتناه بالتكلفة املطفأة
 
  (بآالف الرياالت السعودية)  2133                  (بآالف الرياالت السعودية) 2132     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 القيمة  إمجالي إمجالي القيمة  القيمة إمجالي إمجالي القيمة 

 العادلة  اخلسائر األرباح الدفرتية العادلة اخلسائر األرباح الدفرتية 

 يري احملققة يري احملققة   يري احملققة يري احملققة  
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

 .39230931 (...9.) 11392.3 193339.33 39.039223 (9303. ) 13.9.33 193339313 سندات بعمولة ثابتة

 3930.9333 (9001..) ..193 .393339.2 .9333933. (.03923 ) .912. .933...9. سندات بعمولة عائمة

 09.3393.3-     -     09.3393.3 393.39333-     -     393.39333 استثمارات مضاربة
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 

 21.662.517 (313.126) 571.126 31.121.517 33.712.222 (22.715) 511.672 33.351.112 اإلمجالي 
                  

 
 اجلودة االئتمانية لالستثمارات  (د
 

 :باجلودة االئتمانية لالستثمارات ًافيما يلي بيان 

       2132        2133  
 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  
       السعوديـــــــــة  السعوديـــــــــة  

 وسندات مضمونة من  السعوديةكومة احلسندات 
 23913.9233 .9333920.. وسندات خزينةاحلكومة   

 3393.29331 21933393.1 استثمارات من الدرجة األوىل 
 393339.33 3933193.2 استثمارات دون الدرجة األوىل 

       ..9.3193. 9.3.9303. استثمارات غري مصنفة

 51.372.723 62.676.171 اإلمجالي  
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االستثمــارات املصنفـة من الدرجـة "تشمل . لالستثماراتيستخدم البنك نظام تصنيف داخلي لتصنيف اجلودة االئتمانية  

تتضمن  .وكالة موديزحسب تصنيف  (Baa3إىل  Aaa)على خماطـر ائتمـان تعادل درجــات التصنيـف  "األولـى

 .االستثمارات غري املصنفة استثمارات خاصة وصناديق حتوط

 

 : فيما يلي حتلياًل لإلستثمارات حسب األطراف األخرى    -هـ 
  
       2132        2133  
 بآالف الريـاالت  بآالف الريـاالت  
 السعوديــــــــــة  السعوديــــــــــة  
      

 .3193.1933 3292.19033 ة وشبه حكومية حكومي 
 933293.3.. .39223930. بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 ..9.3.93. .393.1933 شركات  
 933.9233. 930.9133. صناديق حتوط 
 .23922. .9.3.933. أخرى  
      

       51.372.723 62.676.171 اإلمجالي  
 

 القروض والسلف، صايف -  5
  

 :القروض والسلف على النحو التاليتصنف  (أ  

 (بآالف الرياالت السعودية)       
                 
 قروض وسلف   قـــــــــروض  بطاقـــــــات   

 اجملمـــــــوع  أخـــــرى  جتاريـــــــة   شخصيـــــــة   ائتمــــــان   
                 

 2132 

 املقتناة بالتكلفة املطفأة 

 3393139033.   3339333   03912393.0   293.3..09.   .93.2932.  القروض والسلف العاملة 

 293339.11   39330.   293339313   9310..  -   القروض والسلف غري العاملة 
                 

 إمجالي القروض والسلف املقتناة 

 317.112.223   261.271   27.125.162  32.232.123   3.132.621  بالتكلفة املطفأة   

 (093.1..39 )  (.33933 )  (290.39233 )  (339113. )  (339.33 ) خمصص خسائر اإلئتمان 
                 

 312.725.126   222.612   26.112.733   32.153.232   3.251.125  صايف –القروض والسلف  
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 القروض والسلف، صايف -  5
  

 تتمة -تصنف القروض والسلف على النحو التالي (أ  

 (بآالف الرياالت السعودية)       
                 
 قروض وسلف   قـــــــــروض  بطاقـــــــات   

 اجملمـــــــوع  أخـــــرى  جتاريـــــــة   شخصيـــــــة   ائتمــــــان   
                 

 2133 

 املقتناة بالتكلفة املطفأة 

 0.93019333   0..2339   329.0393.3   39.019.33.   933393.0.  القروض والسلف العاملة  

 293139013   9131..   293239133   .23913     -     القروض والسلف غري العاملة 
                 

 إمجالي القروض والسلف املقتناة 

 12.661.311  275.722   72.116.166   35.131.631   3.167.612  بالتكلفة املطفأة   

 (.39330931)  (209.22)  (..392.391)  (309333.)  (3.9333) خمصص خسائر اإلئتمان 
                 

 21.333.221  222.512   73.512.565   36.252.171   3.115.112  صايف –القروض والسلف  
                 

 
ه، والتورق، رجامليات متويل املراحبة، واإلمتوافقة مع الشريعة وتتعلق بعتشتمل القروض والسلف، صايف، على منتجات بنكية  

 3393.3: ..23)مليون ريال سعودي  339333بعد خصم خمصص خسائر االئتمان والبالغة املطفأة واليت مت إظهارها بالتكلفة 
 (.مليون ريال سعودي

 

 :حركة خمصص خسائر االئتمان على النحو التاليكانت  ( ب  
 
 (بآالف الرياالت السعودية)        

2132 

بطاقـات 

 قروض شخصية ائتمـان

قروض و سلف 

 اجملمـــوع أخـرى جتاريــــة

 1.212.753 209.22 ..392.391 309333. 3.9333 الرصيد يف بداية السنة

 252.311 39220 2139330 39303 (09333) جمنب خالل السنة، صايف

 (652.521) - (3129333) (.31) - ديون معدومة مشطوبة

 (31.712) (333) (39.21.) (39330) - مبالغ مسرتدة جمنبة سابقًا

 (7.721) (9233.) (39033) (9131.) - تسويات حتويل عمالت

 1.332.715 11.711 2.212.227 361.557 21.321 الرصيد يف نهاية السنة

 

 (بآالف الرياالت السعودية)        

2133 

بطاقـات 

 قروض شخصية ائتمـان

قروض و سلف 

 اجملمـــوع أخـرى جتاريــــة

 1.717.113 339.33 3930.9333 3390.0. 339321 الرصيد يف بداية السنة

 277.512 (.3913) .233933 39312. (39021) جمنب خالل السنة، صايف

 (216.637) (.3.) (.3.3912) (333) -    مشطوبة ديون معدومة

 (22.272) (230) (339123) -    -    مبالغ مسرتدة جمنبة سابقًا

 (6.261) (9.13.) (292.3) (9233.) -    تسويات حتويل عمالت

 1.212.753 22.322 1.231.511 322.221 63.611 الرصيد يف نهاية السنة
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قائمة  على (مليون ريال سعودي 33.93: ..23) مليون ريال سعودي 2.093 بتحميل مبلغ قدره ،قام البنك خالل السنة

الدخل املوحدة ضمن خمصص خسائر االئتمان والذي مت إظهاره بعد خصم املبالغ املسرتدة اجملنبة سابقا وصايف املبالغ 

 .املشطوبة مباشرة
 

 اجلودة االئتمانية للقروض والسلف (ج  

 حتليل بأعمار القروض والسلف املتأخرة السداد ويري منخفضة القيمة( 3

      
        (الرياالت السعوديةبآالف )  

 قـــــــروض    
 وسلــــــــف قــــروض بطاقــــــات  
        اجملمــــــوع أخـــــرى جتاريـــــــة شخصيــة ائتمـــــان 2132 
 93339333.-     3.29333 3319.30 339332. يومًا 3.أقل من  

 39003.-     393.0. 1392.3 239310 يومًا فأكثر 3. 
       
 3.351.231-      612.223 615.272 322.621 اإلمجالي 

       

      
        (بآالف الرياالت السعودية)  

 قـــــــروض    
 وسلــــــــف قــــروض بطاقــــــات  
        اجملمــــــوع أخـــــرى جتاريـــــــة شخصيــة ائتمـــــان 2133 
 29.03..-     .332923 2..3319 339333. يومًا 3.أقل من  

 339331.-     3.9121 3.9312 0..239 يومًا فأكثر 3. 
       
 3.125.211-     213.226 226.162 322.263 اإلمجالي 
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 :حسب القطاعات االقتصاديةخسائر اإلئتمان  مبخاطر تركزات القروض والسلف وخمصص فيما يلي حتلياًل (   2

 
 

2132  
القروض والسلف 

 العاملة
القروض والسلف 

 يري العاملة
 خمصص خسائر

 االئتمان
 القروض والسلف، صايف

 بآالف الرياالت 
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
          السعوديـــــة

 933.9303. 213 - 933.9033. شبه حكوميةوحكومية 
 .1933.910 20.90.3 329131. 3..191219 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 .913..391 19323 330 391.39121 زراعة وأمساك
 39.239333. .203933 39303.. .393.3933. تصنيع

 93239.22. 3.9312 339333 93209333. مناجم وتعدين
 192329.33 139013 229023 192339.32 غاز، وخدمات صحية كهرباء، ماء،
 1..190339 3319.33 33.9132 19.3391.3 بناء وإنشاءات

 93339033.. 0.9032. 2.9.20. 93.09333.. جتارة
 93339333. ..3393 09011 93039312. نقل واتصاالت

 393139231 3339333 039133. 39.339.33 خدمات
 93339033.. 390.3.. 9310.. 93339032.. وبطاقات ائتمانقروض شخصية 

 _________ ________ ________ _________  39.3.9233. .00.932 3039.33 393309322. أخرى

          3393019333. 093.1..39 293339.11 3393139033. اإلمجالي

 
 

23..  
القروض والسلف 

 العاملة
القروض والسلف غري 

 العاملة
 خمصص خسائر

 االئتمان
 القروض والسلف، صايف

 بآالف الرياالت 
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
          السعوديـــــة

 3..3139 322 -      ..31393 حكومية وشبه حكومية
 393.3..19 2..3319 329132. 193329333 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 392.39.03 393.2 .31 392.393.0 زراعة وأمساك
 90329302.. 3..2319 .329.3. 9.339323.. تصنيع

 3.09333 339333 339333 03391.3 مناجم وتعدين
 3933.9230 339323 239132 9.13..393 كهرباء، ماء، غاز، وخدمات صحية

 390.39233 3309333 .230930 193239220 بناء وإنشاءات
 .19320933. 23393.3 3.9.33. .19303913. جتارة

 393.39.13 .309.3 .0901 393339223 نقل واتصاالت
 393339201 .903..3 .930.933. 1..393019 خدمات

 .39.109.3. 9.33... .23913 393339332. قروض شخصية وبطاقات ائتمان
          393339331. 93.193.3. 93319332. 390.39320. أخرى

          .932...0.9 .39330931 293139013 0.93019333 اإلمجالي
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   بالقروض والسلف يري متأخرة السداد ويري منخفضة القيمة فيما يلي حتليالًً (1

   2132 
بآالف الرياالت 
 السعوديــــــــة

 2133 
الرياالت بآالف 

         السعوديــــــــة

 393.09231.  .39131933.  استثمارات من الدرجة األوىل 
 193.393.3.  090339033.  قروض شخصية وبطاقات ائتمان 
 .33933.931  13933.9332  استثمارات دون الدرجة األوىل 
         3329231  ..33393  استثمارات غري مصنفة 

          22.721.121   312.112.552  اإلمجالي 

مل القروض والسلف املصنفة تتش. يستخدم البنك نظام تصنيف داخلي لتصنيف اجلودة االئتمانية حملفظة القروض والسلف

 .حسب تصنيف وكالة موديز( Baa3إىل  Aaa)إستثمــارات من الدرجـة األوىل أعاله على خماطر ائتمان تعادل درجــات التصنيف 

 
 الضمانات(  د

 :القروض والسلف كل فئة من فئات بالقيمة العادلة للضمانات احملتفظ بها لدى البنك مقابل فيما يلي حتلياًل 

          2132         2133  
 بآالف الريـاالت  بآالف الريـاالت  
 السعوديـــــــــة  السعوديـــــــــة  
      

 3393.39332  319.319333 وغري منخفضة القيمة متأخرة السدادغري  
 093239223  ..3933.91 وغري منخفضة القيمة متأخرة السداد 
 2339333  9331..2 منخفضة القيمة 
      

 22.123.151  63.267.171 اإلمجالي  
      

 القابلةالضمانات غري  بقبوليقوم البنك . وعقاراتوأوراق مالية متداولة،  ،وضمانات مالية ،ودائعتشتمل الضمانات على  

 .بها يف حالة إخفاق العميل يف السداد التصرفبغرض ( مثل العقارات)للتحويل إىل مبالغ نقدية 
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         2132     2133 

 لــــــيااإلمج لــــــيااإلمج األثاث واملعدات حتسـينات    

 والسيــــــارات  رةالعقـارات املستأج واملبانياألراضي    

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت   

      السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة   

 : التكلفة 

 293339123  293329333  3.9.30.  .333922  209230.  السنةالرصيد يف بداية   
 329.30.  329303.  039.00  ..3.93-        ت ااإلضاف  
 (309213 ) (9221. ) (2..9. ) (33 )-       والتسوياتاإلستبعادات   
           (1..39 ) (9313. ) (39.33 ) ...  (.1933 ) عمالت حتويلتسويات   

           2.262.626  2.672.121  3.166.773  615.231  123.261   السنةالرصيد يف نهاية   

 :اإلستهالك املرتاكم 

 930.9311.  910092.3.  03.9223  3209333  32393.0  الرصيد يف بداية السنة  
 339331.  .309.3.  039133  339301  39333.  احملّمل للسنة  
 (239313 ) (31. ) (33. ) (33 )-        االستبعادات والتسويات  
           (9333.) (.2913 ) (033 ) 11  (9002. ) عمالت حتويلتسويات   

      3.522.217 3.222.211 132.332 172.112 613.723 الرصيد يف نهاية السنة  

 صايف القيمة الدفرتية يف  

      763.231 317.561 221.231 111.312  2132ديسمرب  13   

 الدفرتية يفصايف القيمة  

 752.222  311.222 235.762 217.531  2133ديسمرب  13   

             
  216.322 715.732     أعمال رأمسالية حتت التنفيذ   

          

 3.351.212 3.627.122    اإلمجالي  
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 املوجودات األخرى-  2
       2132 

 بآالف الرياالت
 السعوديــــــة

      2133 
 بآالف الرياالت
 السعوديــــــة

  ________  ________ 

     :مدينة مستحقةخاصة عموالت 
 193.0  2393.2  بنوك ومؤسسات مالية أخرى   -
 2.39333  9321..2  استثمارات   -
 .1930..  .232923  قروض وسلف    -
     

 235.522  637.211  إمجالي العموالت اخلاصة املستحقة املدينة

 39.33.  339203.  مدينون
 392.39010  391339.30  (.إيضاح )القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات 

 093.2.  093.2.  عقارات أخرى، صايف 
 219320  239333  شهرة
 .333933  .3339.0  أخرى

     

 5.177.752  6.766.721  اإلمجالي
     

 
 املشتقات -  1
 
 -:العادية، باستخدام األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة ولتغطية املخاطر ا، خالل دورة أعماهلموعةاجمل مقوت 
 
وبالنسبة ملقايضات أسعار العموالت، عادة ما . ومتثل اتفاقيات تعاقدية لتبادل جمموعة من التدفقات النقدية بأخرى :املقايضات 

أما مقايضات . والت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل املبلغمتقوم األطراف األخرى بتبادل دفع الع

ويف حالة مقايضة أسعار العموالت . ر ثابت مع أصل املبلغ وذلك بعمالت خمتلفةالعمالت، فيتم مبوجبها تبادل العموالت بسع

 . موالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعمالت خمتلفةلعبعمالت خمتلفة، فإنه يتم مبوجبها تبادل أصل املبلغ زائدًا دفع ا
 
أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة  :العقود اآلجلة واملستقبلية 

العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات حمددة والتعامل بها خارج األسواق املالية . حمددين يف املستقبل

عار حمددة يف األسواق ا عقود الصرف األجنيب والعقود املستقبلية اخلاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسمأ. النظامية

 . املالية النظامية
 

وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العموالت يتم تداوهلا بشكل فردي خارج األسواق  :إتفاقيات أسعار العموالت اآلجلة 

قبلي حمدد وذلك عن أصل املالية النظامية وتنص على أن يسدد نقدًا الفرق بني سعر العمولة املتعاقد عليه وسعر السوق يف تاريخ مست

 .املبلغ خالل الفرتة الزمنية املتفق عليها
 
املكتتب )ق، وليس اإللتزام، للمشرتي احل( مصدر اخليار)وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية، مينح مبوجبها البائع  :اخليارات 

تاريخ مستقبلي حمدد أو يف أي وقت خالل الفرتة لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أسهم أو أداة مالية بسعر حمدد سلفًا يف ( باخليار

  .الزمنية احملددة
 
. خيارات على املقايضات واليت تتطلب وجود خيارات على مكونات املقايضة بسعر ثابتوهي عبارة عن  :املقايضات خيارات 

وذلك بدفع عمولة بسعر ثابت واستالم متنح خيارات املقايضات املشري أو املكتتب باخليار احلق، وليس االلتزام، إلبرام املقايضة 

  .عمولة عائم بتاريخ مستقبلي
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 املشتقات املقتناة أليراض املتاجرة 

تتعلق املبيعات بطرح املنتجات  .ذ املراكز ، وموازنة أسعار الصرفعات ، وأخيتتعلق معظم املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة باملب 

ويتعلق أخذ املراكز بإدارة خماطر مراكز السوق مع . يض املخاطر احلالية واملستقبليةللعمالء لتمكينهم من حتويل أو تعديل أو ختف

وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد  .ملعدالت أو املؤشراتا توقع احلصول على أرباح من التغريات اإلجيابية يف األسعار أو

  .واالستفادة من الفروقات يف أسعار الصرف بني األسواق أو املنتجات املختلفة بغرض احلصول على أرباح من ذلك

 ملشتقات املقتناة أليراض تغطية املخاطر ا 

ملخاطر العمالت  اذلك لتقليل تعرضهواملشتقات ألغراض تغطية املخاطر  موعةستخدم اجملت، اومطلوباته اكجزء من إدارة موجوداته 

ويتم ذلك عادة من خالل تغطية خماطر معامالت حمددة وكذلك بإستخدام اسرتاتيجية تغطية املخاطر املتعلقة . العموالت وأسعار 

اصة، وتقيد املشتقات ذات اخلطية املخاطر إن التغطية اإلسرتاتيجية للمخاطر ال ختضع حملاسبة تغ. بقائمة املركز املالي ككل

 .العالقة كمشتقات مقتناه ألغراض املتاجرة 

 موعةستخدم اجملتكما . تغطية خماطر عمالت حمددة لعقود الصرف األجنيب اآلجلة ومقايضات العمالت  موعةستخدم اجملت 

حمددة ناشئة عن التعرض ملخاطر العموالت  رمقايضات أسعار العموالت والعقود املستقبلية اخلاصة بأسعار العموالت لتغطية خماط

أيضًا مقايضات أسعار العموالت لتغطية خماطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض خماطر  موعةستخدم اجملتو. بأسعار ثابتة 

يف ذلك تفاصيل البنود  ال هذه احلاالت، جيب توثيق طبيعة تغطية املخاطر وأهدافها رمسيًا ، مبويف مث. العموالت بسعر عائم 

 . املغطاة وأداة تغطية املخاطر، ويتم قيد هذه املعامالت كتغطية خماطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 

لية املشتقة مع حتليل باملبالغ االمسية للفرتة املتبقية حتى تاريخ عكس اجلدول أدناه القيمة العادلة اإلجيابية والسلبية لألدوات املاي 

الت القائمة يف نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات مأن املبالغ االمسية، اليت تعترب مؤشرًا على حجم املعا. اإلستحقاق

واليت  موعةتعرض هلا اجملتتعرب عن خماطر االئتمان، اليت  إن هذه املبالغ اإلمسية الفوبالتالي، . النقدية املستقبلية املتعلقة بها

  .تقتصر عادة على القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات، أو خماطر السوق

إضافة إىل ذلك، يتم إظهار قائمة العقود املشمولة بإتفاقيات . يتم إظهار كافة املشتقات يف قائمة املركز املالي املوحد بالقيمة العادلة 

العادلة اإلجيابية أو السلبية مع الضمانات النقدية املستلمة  القيمةتتم مقاصة إمجالي . ة بالصايف حيثما ينطبق ذلكرئيسي مقاصة

 .الطرف اآلخر مبوجب إتفاقية مقاصة رئيسية سارية املفعولواملدفوعة إىل 

 :هلا على أساس الفرتة املتبقية حتى تاريخ االستحقاق واملبالغ اإلمسية والقيمة العادلةباألدوات املالية املشتقة  فيما يلي حتلياًل 
 

   ملبالغ اإلمسية للفرتة املتبقية حتى تاريخ اإلستحقاقا                                    
 
 

2132 
لقيمة العادلة ا

 اإلجيابية

لقيمة العادلة ا
 السلبية

مجالي املبالغ إ
 اإلمسية

 من كثرأ سنوات 6-3 شهر 32-1 هرأشـ 1الل خ
 سنوات 6

 

بآالف الرياالت  
 ةالسعودي

بآالف الرياالت 
 ةالسعودي

بآالف الرياالت 
 ةالسعودي

بآالف الرياالت 
 ةالسعودي

بآالف الرياالت 
 ةالسعودي

بآالف الرياالت 
 ةالسعودي

بآالف الرياالت 
 ةالسعودي

 

         :املقتناة أليراض املتاجرة 

  21933393.3 3390339313 393.393.0. 193339233 3.9.3392.2. 93309323. 39.339332 قايضات أسعار العموالت م 

 ةــود املستقبلية اخلاصــــالعق 
العموالت، واخليارات،  بأسعار     

  -     - 339333 339323 29323.. 29331 9333. والضمانات

  -     - 2193329133 3..39.039 3393.19013 2393.1. 209333. عقود الصرف األجنيب اآلجلة  

  -     3932393.3. 239.3.9.03 393139332. 3390209123 3.39322 3.09313 خيارات العمالت  

  -     - 292339303 3339333 291339303 309303 339233 خيارات املقايضة 

  -     039111. .3.2903 1393.3. 1129323 239213 .22933 األسهم والبضائعخيارات  

  3.93.3 - 239333 -     139333 293.3 -    أخرى  

        :املقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة

  -     - 319033 -     319033 93.1. -          العموالت مقايضات أسعار    

        :املقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية

  930.9233. 93.29333. 339333. -     393339333 .3933. .3.9.3. مقايضات أسعار العموالت 

  27.217.112 71.311.127 52.122.213 26.117.612 313.171.652 2.111.777 2.561.322 إلمجالي ا 
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 تتمه –املشتقات -  1
 

          ملبالغ اإلمسية للفرتة املتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق                      ا                       
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لقيمة العادلة ا

 اإلجيابية

لقيمة العادلة ا

 السلبية

 كثـرأ سنوات 6-3 شهر 32-1 أشـــهر 1ـالل خ مجالي املبالغ اإلمسيةإ

 سنوات 6مـن 

 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 :املقتناة أليراض املتاجرة 
        

  3293329333 3.9.339330 911.91.3. 393.19032 903.92.3.. 91.39333. 393139332 قايضات أسعار العموالت م 

 العقــــود املستقبلية اخلاصــة 

بأسعار العموالت، واخليارات،      

  -     92239313. -     -     92239313. 39233 39233 والضمانات

  -     339313. 2293039332 .9122910.. 3.90039023 339133. 29003.. عقود الصرف األجنيب اآلجلة  

  -    3933392.3. 9.3.93.3.. 193039330 2390.393.3 2.093.3 2.093.3 خيارات العمالت  

  -    9033...29 393319233 ..23393 190329131 039333. 039232. خيارات املقايضة 

  -    33190.2 2.39333 .3239.3 2.93.0. 339333 2.9.30 خيارات األسهم والبضائع 

  -    .921.. 2339333 339333 .301931 .3 39201 أخرى  

        :املقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة

العقود املستقبلية اخلاصة بأسعار     

  -     -     -    3309333 3309333 293.2 -     العموالت واخليارات

  -    319033 -    -    319033 .3932 -     مقايضات أسعار العموالت    

        :خماطر التدفقات النقديةاملقتناة لتغطية 

  29.329333 393119333 39.139333 3339333 930.9233. .33931. 2.39332 الت ومقايضات أسعار العم 

  12.112.117 57.231.711 62.131.527 16.222.277 321.537.233 2.172.512 6.237.252 إلمجالي ا 

 
مليون  2.290بلغت املبالغ املستحقة الدفع املتعلقة بالضمانات النقدية املستلمة اليت متت مقاصتها باألرباح غري احملققة عن املشتقات 

املتعلقة بالضمانات النقدية املدفوعة اليت  القبض، بينما بلغت املبالغ املستحقة (مليون ريال سعودي 3.193: ..23)ريال سعودي 
 (.ريال سعودي 393.3: ..23)مليون ريال سعودي  .2902مع اخلسائر غري املتحققة عن املشتقات متت مقاصتها 

 
 :وقيمتها العادلة ،وأداة تغطية املخاطر ،وطبيعة املخاطر املغطاة ،خماطرهااملغطاة ول أدناه ملخصًا بالبنود اعكس اجلدت
 
 

 

  صف البنود املغطاة و

 

 لقيمة ا

 العادلة

 

 طبيعة 

 التغطية

 

 

 داة التغطيةأ

 لقيمة العادلةا

 إلجيابية ا

لقيمة العادلة ا

 السلبية
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 الرياالت السعودية بآالف

      

 93.1. - العموالت واخليارات القيمة العادلة .33933  ثابتةبعمولة  سندات

 .3933. .3.9.3. العموالت واخليارات التدفق النقدي 393309.33  سندات بعمولة عائمة
       

 

 

  صف البنود املغطاة و

 

 لقيمة ا

 العادلة

 

 طبيعة 

 التغطية

 

 

 داة التغطيةأ

 لقيمة العادلةا

 إلجيابية ا

لقيمة العادلة ا

 السلبية
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 بآالف الرياالت السعودية

      

 .3902 -    مقايضات أسعار العموالت القيمة العادلة .0039.1  سندات بعمولة ثابتة

 .33931. 2.39332 العموالت واخليارات التدفق النقدي 93139330.  سندات بعمولة عائمة
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 تتمه -املشتقات -  1
 

مليون ريال  .393 قدرها خسائر:..23)مليون ريال سعودي  3933خماطر القيمة العادلة  تغطيةبلغت اخلسائر الناجتة عن أدوات 
مليون ريال  .393 قدرها مكاسب: ..23)مليون ريال سعودي  3933بلغت مكاسب البنود اليت مت تغطية خماطرها (. سعودي
 (.سعودي

 
 تغطية خماطر التدفقات النقدية

املتاجرة واليت حتمل التدفقات النقدية املستقبلية على املوجودات واملطلوبات املقتناه لغري التغريات يف ملخاطر  موعةتعرض اجملت
أسعار العموالت اخلاصة لتغطية خماطر أسعار العموالت اخلاصة عادة مقايضات  موعةستخدم اجملت. عمولة خاصة بسعر متغري

ملخاطر العمالت األجنبية وخماطر أسعار العموالت  موعةتعرض اجملتزامات املؤكدة بالعمالت األجنبية، كذلك ونتيجة لإللت .هذه
 .طاه مبقايضات أسعار العموالت اخلاصة بعمالت خمتلفةاملغاخلاصة 

وقع بأن تيالنقدية املغطاه والتاريخ الذي  التدفقات الفرتات اليت يتوقع أن حتدث خالهلا ،ديسمرب .3، كما يف اجلدول أدناه يبني
 :قائمة الدخلتؤثر فيه على 
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 شهر 32 – 1 اشهر  1خالل  بآالف الرياالت السعودية

 

 اإلمجالي  سنوات   6أكثر من  سنوات 3-6
      

 3.39.23 0..3.39 .33933. 2093.3 091.3 التدفقات النقدية الواردة
      

2133 

 شهر 32 – 1 اشهر  1خالل  بآالف الرياالت السعودية

 

 اإلمجالي  سنوات   6أكثر من  سنوات 3-6

 3339133 19030. 32093.3 23.9330 39133.. التدفقات النقدية الواردة

ؤسسات مع م موعةتقريبًا من عقود القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات اخلاصة باجمل( %31: ..23) %30مت إبرام ما نسبته 
من عقود القيمة العادلة اإلجيابية مع أطراف أخرى كما يف تاريخ قائمة املركز ( %.3: ..23) %.2مالية، بينما أبرم أقل من 

 .املالي 

 

 2133   2132      األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى-  31
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت  
       ـــةــالسعوديـ ــةــالسعوديــ  

 3119330 339333. حسابات جارية 

 2393129233 93329003.. ودائع أسواق املال 
      

 21.522.211 33.165.561  اإلمجالي  
      

 39233.: ..23)مليون ريال سعودي  33.93بل بيع سنـدات بعمولـة ثابتة قدرها ودائع أسواق املال على ودائع مقا تشتمل 

 .رائها يف تواريخ مستقبلية حمددةإلعادة ش اتفاقيةمع ( مليون ريال سعودي
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 ودائع العمالء   - 33

 : تتكون ودائع العمالء مما يلي(   أ  
        2132      2133 
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت   
 السعوديــــــــــة السعوديـــــــة   
       

 3093339233 0093339233 حتت الطلب  
 393339333 390339.13 ادخار  
 ..3.930293 3.92339220 ألجل  
 391339303 39.33..39 أخرى  

       

  317.265.252 322.715.152 اإلمجالي  
       
 

مليون ريال  09132. قدره مببلغمتوافقة مع الشريعة  الودائع ألجل على ودائع مقبولة مبوجب عقود منتجات بنكيةتشتمل  

 (.مليون ريال سعودي 39.11.: ..23)سعودي 

مليون ريال  9333.: ..23)مليون ريال سعودي  333قدرها  ثابتة بعمولة على ودائع مقابل بيع سنداتألجل الودائع تشتمل  

مليون  32.كما تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبلغ قدره . مستقبلية حمددةتواريخ إلعادة شرائها يف  مع اتفاقيات( سعودي

 . لقاء التسهيالت املمنوحة للعمالءكضمانات حمتجزة ( سعودي مليون ريال 030: ..23)ريال سعودي 

" مطلوبات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل"ومصنفة كـ مرتبطة بالسوق  عمالءالودائع ألجل على ودائع  تشتمل 

مطلوبات مدرجة قيمتها العادلة من خالل "تصنف الودائع كـ  (.مليون ريال سعودي 213: ..23)مليون ريال سعودي  33قدرها 

يتم املدرجة ضمن أدوات مالية أخرى، أو من املشتقات املالية  أو أكثر واحد نوععندما تشتمل هذه الودائع على " قائمة الدخل

 .موعةتقييمها على أساس القيمة العادلة وفقًا السرتاتيجية إدارة املخاطر املوثقة لدى اجمل
 

 :عمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتيبتشتمل الودائع أعاله على ودائع (  ب  
 

        2132       2133 
 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت   
        السعوديـــــــة  السعوديـــــــة   

 .39303923 ..19.3293 حتت الطلب  
 039333. 93.1..3 ادخار  
 393219133. .090329.3. ألجل  
 .933..3 2309.03 أخرى  

       

 26.211.312 25.231.221 اإلمجالي  
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 املطلوبات األخرى-  32

        2132      2133 
الرياالت بآالف    

 السعوديــــــة
بآالف الرياالت 

 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ    السعوديــــــة
     :عموالت خاصة مستحقة دائنة

 39210 39033   بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ    393.3.. ..23393   ودائع العمالء
      312.562 253.111   اخلاصة املستحقة الدائنةإمجالي العموالت 

 3139.00 33.9.30   دائنون
 293339132 293339333   (.إيضاح )القيمة العادلة السلبية للمشتقات 

 292009311 293339313   عمولة خاصة غري مكتسبة 
 339123 329330   إيداعات عمالء مقابل عمليات االكتتاب العام 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ    92139233. 93339.33.   أخرى
 5.513.173 5.712.126   اإلمجالي

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   
 

 رأس املال- 31

 . ريال سعودي 3.مليون سهم، قيمة كل سهم  33.يتكون رأس مال البنك املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من  
  

 االحتياطيات النظامية والعامة-  32

من صايف  ٪23مبقتضى نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك، جيب حتويل ما ال يقـــل عن  

وحيث أن االحتياطي النظامي أصبح اآلن  .السنة إىل اإلحتياطي النظامي حتى يساوي هذا اإلحتياطي رأس املال املدفوع لدخ

(. ال شيء: ..23) 23.2مل يتم حتويل أي مبلغ إىل االحتياطي النظامي من صايف الدخل لعام  مساويًا لراس املال املدفوع، فإنه

 .إن هذا اإلحتياطي غري قابل للتوزيع حاليًا

 . عند احلاجة لذلك لبنكية العامةلغ لالحتياطي العام ملواجهة املخاطر اابتجنيب مب كما يقوم البنك
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 مة العادلةيالقاحتياطيات   – 36

 (بـاالف الرياالت السعودية)                      

2132 
تغطية خماطر 

 التدفقات النقدية
 

مالية متاحة  موجودات

 للبيع
 اجملموع 

 (1.39.13)  (1339302)  3292.3 بداية السنةيف رصيد ال

 3239301  0.39.33  (329310.) القيمة العادلةصافى التغري فى 

 209010.  (339.02)  339333. الدخل املوحدة حمول اىل قائمة

 0329233  0339332  9302. صافى احلركة خالل السنة

 211.121  216.111  11.511 السنة نهايةيف  رصيدال

 
 (بـاالف الرياالت السعودية)                      

2133 
تغطية خماطر 

 التدفقات النقدية
 

مالية متاحة  موجودات

 للبيع
 اجملموع 

 (3.29.30)  (..10393)  2039333 الرصيد يف بداية السنة

 (329.02.)  .31.932  (..33293) صافى التغري فى القيمة العادلة

 (39233..)  (3339333)  3.393.3 حمول اىل قائمة الدخل املوحدة

 (2239.03)  .339.2  (23393.1) السنة صافى احلركة خالل

 (531.356)  (526.122)  12.237 الرصيد يف نهاية السنة

 التعهدات واإللتزامات احملتملة-  35
 
 الدعاوى القضائية  (  أ

أية نظرا لعدم التوقع بتكبد   ..23و  23.2ديسمرب  .3دعاوى القضائية القائمة كما يف لمل جينب أي خمصص لقاء ا
 .جوهرية  تكاليف

 التعهدات الرأمسالية  ( ب

: ..23) مليون ريال سعودي .32.9قدرها و 23.2ديسمرب  .3 يفكما  موعةالتعهدات الرأمسالية لدى اجمل تتعلق

 .معدات راءمبين وشإنشاء ب( مليون ريال سعودي .3039

 التعهدات واإللتزامات احملتملة املتعلقة باإلئتمان  ( ج

احملتملة املتعلقة باإلئتمان بشكل أساسي من االعتمادات املستندية، والضمانات،  وااللتزاماتتتكون التعهدات 

لرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفري ان الغرض إ. ئتماناإلملنح  غري القابلة للنقض والقبوالت، وااللتزامات

اليت متثل ضمانات غري قابلة للنقض من قبل )إن الضمانات وإالعتمادات املستندية . األموال للعمالء عند طلبها

حتمل نفس خماطر اإلئتمان  (بالسداد يف حالة عدم متكن العميل من الوفاء بإلتزاماتـه جتاه األطـراف األخرى موعةاجمل

، نيابة عن موعةاليت تعترب مبثابة تعهدات خطية من اجمل)إن اإلعتمادات املستندية . حتملها القروض والسلف اليت

بالبضاعة اليت ختصها، وبالتالي عادًة مضمونة  (العميل، تسمح للطرف اآلخر بسحب األموال وفق شروط وأحكام خاصة

توقع ت .لسداد الكمبياالت املسحوبة من قبل العمالء موعةاجملثل القبوالت تعهدات مت. فإنها غالبًا ما حتمل خماطر أقل

فتقل كثريًا عن  األدواتمبوجب هذه  يةأما املتطلبات النقد. والت قبل سدادها من قبل العمالءقبتقديم معظم ال موعةاجمل

  .توقع بأن يفي العمالء بإلتزاماتهم األساسيةت موعةاملبلغ امللتزم به ألن اجمل
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 تتمة -التعهدات واإللتزامات احملتملة -  35

متثل االلتزامات ملنح اإلئتمان اجلزء غري املستخدم من التسهيالت املعتمدة ملنح اإلئتمان على شكل قروض وسلف 

تمان، فمن احملتمل أن تعرض وفيما يتعلق مبخاطر اإلئتمان املتعلقة بااللتزامات ملنح اإلئ. وضمانات واعتمادات مستندية

مبلغ اخلسارة احملتملة الذي ال ميكن حتديده إال أن  .إمجالي االلتزامات غري املستخدمةخلسارة مببلغ يعادل  وعةاجملم

فورًا، يتوقع أن يكون أقل بكثري من إمجالي االلتزام غري املستخدم ألن معظم االلتزامات ملنح اإلئتمان تتطلب من العمالء 

الي االلتزامات القائمة ملنح االئتمان ال متثل بالضرورة املتطلبات النقدية إن امج. احلفاظ على معايري إئتمان حمددة

 .املستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات يتم انهاؤها أو انتهاؤها بدون تقديم التمويل املطلوب
 

 :احملتملة املتعلقة باالئتمان  وااللتزاماتلقاء التعهدات  باالستحقاقات التعاقديةيما يلي حتلياًل ف (.
 

 إلمجاليا سنوات 6كثر من أ تاسنو 6-3 شهر 32-1 أشهر 1الل خ (آالف الرياالت السعوديةب) 2132

 2.571.133 -    93319333. 291.39333 .39333933 اعتمادات مستندية

 21.526.257 .3913 393339333. 292339.33. 193229.33 خطابات ضمانات

 3.131.121 -    219120 9303..3 93339233. قبوالت 

 2.772.166 9.1.9112. 91.29333. 39230. 9.3.9022. التزامات غري قابلة للنقض ملنح االئتمان 

 215.232 .232933 309332 -    .3932. خرى أ

 26.123.112 3.175.252 31.771.226 36.221.122 32.151.251 إلمجالي ا

 

 إلمجاليا سنوات 6كثر من أ تاسنو 6-3 شهر 32-1 أشهر 1الل خ (الرياالت السعوديةآالف ب) 2133

 7.722.221 -     039.33. 39333..29 .390339.3 اعتمادات مستندية

 27.162.375 1193.2 93339133. 93319323.. 3913293.3 خطابات ضمانات

 3.211.111 -     339011 3309.30 93339333. قبوالت 

 6.122.216 923.9333. 931.9232. 93229333. 93339.32. التزامات غري قابلة للنقض ملنح االئتمان 

 125.222 3239303 -     39333 -    خرى أ

 22.126.133 3.611.175 32.163.756 35.152.112 32.121.252 إلمجالي ا

 

ديسمرب  .3والقائمة كما يف  - يف أي وقت من قبل اجملموعة ن إلغاؤهااليت ميكــ -ات زء غري املستخدم مـن االلتزامبلغ اجل

 (.عوديمليون ريال س 109331: ..23)مليون ريال سعودي  039303ما جمموعه  23.2
 
 :حسب األطراف األخرىاملتعلقة باالئتمان احملتملة  وااللتزاماتيما يلي حتلياًل بالتعهدات ف (2

 
          2132       2133 

 بآالف الرياالت  الرياالتبآالف   

 السعوديــــــــة  السعوديــــــــة  
      

 ..33933.91 9233..3393 شركات 

 923393.3. .933.9.3. بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 3339103 ..20393 أخرى 
      

 22.126.133 26.123.112  اإلمجالي 
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 تتمة -التعهدات واإللتزامات احملتملة -  35
 

 :املوجودات املرهونة ( د 

  -:للقروض كضماناتلدى املؤسسات املالية األخرى  يما يلي حتلياًل للموجودات املرهونةف
 

 2132 
 بآالف الرياالت السعودية

 2133 
 بآالف الرياالت السعودية

ملطلوبات ذات ا ــوداتــملوجــا 

 العالقـــــــــة

 ات ذات ملطلوبا ملوجــــوداتا 

 ةــــــــالعالق
        

 19.339332  3933.9320  93.19201.  .93.1933. استثمارات متاحة للبيع

 .391309.1  3910293.3  -      -     استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة 

 32.612.173  32.522.322  3.135.225  3.135.773 إلمجالي ا

 
 
 اإلجيار التشغيليةتعلقة بعقود اإللتزامات امل (ـ ه
 

 موعةها اجملتاحلد األدنى لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود اإلجيار التشغيلية غري القابلة لإللغاء واليت أبرم بلغ

 . (ال شيء: ..23)ال شيء كمستأجر 
 

 دخل ومصاريف العموالت اخلاصة -   37
       2132       2133 
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت  
 السعوديــــــــة السعوديــــــــة  

      
 :دخل العموالت اخلاصة  
 :استثمارات  
 30.9321 3.39331 متاحة للبيع  - 

 3291.0. 329.33. مقتناه حتى تاريخ االستحقاق - 

 13.9332 9333..3 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة - 
      

   .933.9101 .932.93.1 

 319333 19213.. أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى  

 392319313 3933292.3 قروض وسلف  
      

 2.772.612 2.752.365 اإلمجالي  
       

 : مصاريف العموالت اخلاصة  

 09322. 3393.0. أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى 

 31.9030 3039330 ودائع العمالء  

 19213-      دين مصدرةسندات  
      

 255.311 212.775 اإلمجالي 
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 ، صايفدخل األتعاب والعموالت-  32

       2132       2133 
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت  
 السعوديــــــــة السعوديــــــــة  

      

  والعموالت دخل األتعاب

 3019330 3329303 تداول األسهم وإدارة الصناديق    -

 3.39303  .333933  متويل جتاري    -

 339231. 2319.03 متويل شركات واستشارات   -

 3319.32  3239.31  خدمات بنكية أخرى    -
     

 3.651.121 3.256.265 مجالياإل
     

 والعموالت مصاريف األتعاب

 (239.00) (.329.2 ) بطاقات    -

 (309333.) (339300. ) بنكية أخرىخدمات     -
     

 (356.232) (372.737) مجالياإل
     

 3.112.716 3.512.611 صايف  ،والعموالتتعاب األدخل 
     

 

 املتاجرة، صايف (خسارة) دخل-  31

       2132       2133 
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت  
 السعوديــــــــة السعوديــــــــة  

      

 1.9312  3.9110  ن دي سندات 
 (09.32..) (39.33)   أدوات مالية مشتقة – اتمشتق 

     

 (67.111) 62.713  اإلمجالي 
     

 
 ، صايف  املقتناة لغري أيراض املتاجرةاإلستثمارات مكاسب -  21

       2132       2133 
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت  
 السعوديــــــــة السعوديــــــــة  

      

 3339333 339.02  إستثمارات متاحة للبيع 
 3.9.33  أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأةاستثمارات  

     

 225.267 26.322   مجاليإلا 
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 دخل العمليات األخرى-  23

       2132       2133 
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت  
 السعوديــــــــة السعوديــــــــة  

      

 ..393  .39.3  ممتلكات ومعدات استبعاد مكاسب 

 .23933. ...339 وإيرادات أخرى توزيعات أرباح 
     

 321.152 23.321 مجالي إلا 
     
 

 رواتب املوظفني وما يف حكمها  - 22

واملعايري الدوليةالصادرة عن تتمشى سياسات التعويضات البنك بالكامل مع املتطلبات النظامية ملؤسسة النقد العربي السعودي  

 حتدد السياسة املتبعة من قبل البنك يف هذا الشأن مستوى وفئات كبار املوظفني. منتدى االستقرار املالي بشأن التعويضات

 متوازن يربطاللذين يتم حتديد األهداف اليت جيب عليهم حتقيقها وقياس أدائهم وعملية تقييم أدائهم وفق نظام نقاط  األساسيني

املخاطر بعد األخذ بترتبط التعويضات املتغرية بالبنك بصايف الدخل املعدل  .على مستوى البنك األداء املالي مع إدارة املخاطر تقييم

.  ان كفاية رأس مال البنك والتقليل من املخاطر املستقبلية احملتملةضمبعني االعتبار املخاطر احلالية أو احملتملة اهلامة وذلك ل

كذلك، توجد ترتيبات السرتداد املكافآت املدفوعة يف حالة . لتعويضات املتغرية لكبار املوظفني على ثالثة دفعات سنويةيتم دفع ا

يكون البنك قد حقق أهدافه بنجاح وذلك  ،وبإتباع هذه اإلجراءات. إن املكافآت املضمونة غري مسموح بها. أي أداء سليب مستقباًل

التعويضات املؤجلة وذلك حبسب  تعديلبالتأكد بأن التعويضات املتغرية تأخذ بعني االعتبار املخاطر املرتبطة باألداء املالي وأنه يتم 

اليت متثل قياس املخاطر  راءمن إعداد إجالبنك  تهىإن. األثر السليب املستقبلي الناتج عن القرارات الصادرة خالل الفرتة احلالية

 .بعد تأسيسه عملية تقييم أداء املوظفنيمن جزءًا ال يتجزأ 

املراد حتدد نسبة التعويضات املتغرية  .تدفع التعويضات املتغرية للموظفني املؤهلني نقدًا أو شكل خيارات أسهم أو كالهما معًا 

على شكل خيارات أسهم وذلك حبسب درجة املسئولية ودور كل موظف والعمل الذي يقوم به و مبا يتناسب مع  وأنقدًا  دفعها

 . قدرته على القيام بنشاطات رقابية  أو نشاطات تشتمل على خماطر

مكونة من ثالثة ت للرتشيحات والتعيينا، قام جملس اإلدارة بالبنك بتشكيل جلنة لمتطلبات النظامية املتعلقة باحلوكمةلوطبقًا  

إن هذه اللجنة مسئولة عن التصميم واإلشراف الكلي على نظام . مدراء غري تنفيذيني ويرأسهم عضو جملس إدارة مستقل

كما تقوم اللجنة برفع التوصيات جمللس اإلدارة بشأن مستوى ومكونات التعويضات بعد األخذ بعني االعتبار . التعويضات

 على ضوءبالتأكد من مدى تطبيق سياسة التعويضات وحتقيق األهداف املوضوعة دوريًا تقوم اللجنة كما . مدخالت إدارة املخاطر

ويف الوقت احلاضر، فإن سامبا . كما تقدم اللجنة تقارير دورية إىل مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الشأن .التوجيهات الصادرة

 .تتفق مع إرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي ويض شاملةعسياسة تتطبيق دأ بنك ليمتد، الباكستان، ب

التعويضات املتعلقة  بصورة مستقلةاجلدول  يظهر. ..23و  23.2 يالبنك لعام ياًل بالتعويضات املدفوعة ملوظفيفيما يلي حتل 

 (:سامبا بنك ليميتد)بالشركة التابعة للبنك يف اخلارج 
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 تتمة -رواتب املوظفني وما يف حكمها  - 22

 التعويضات الثابتة  عدد املوظفني  

  ..23 2132 فئات املوظفني

2132 

بآالف الرياالت 

 السعودية

23.. 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 .22933 219333  3. 0. )*(كبار املدراء التنفيذيني 

 3.29.33 3319333  .3. 0.3 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على خماطر

 3393.3. .33933.  303 133 رقابية مراقبون يقومون بنشاطات 

 139.23. 3.9301.  .932. .903.  موظفون آخرون

 - -  - موظفون بعقود خارجية يقومون بنشاطات تشتمل على خماطر

 .1319.3 1339232  39333 .3932 االمجالي

      
 3.9132. 3.9331.    التعويضات املتغرية املستحقة خالل السنة

 3..9..3 30.9323    )**(املوظفني األخرى تكاليف 

 2.93.3 239.33    تكاليف املوظفني املتعلقة بسامبا بنك ليميتد، الباكستان

 922393.2. 92.39.33.    امجالي رواتب موظفني وما يف حكمها

 فيما  
 (بآالف الرياالت السعودية)

2132 2133 

 نقدًا نقدًا

   339.33   239333 

 .32932   039.33   موظفون رئيسيون يقومون بنشاطات تشتمل على خماطر

 39333.   09313.   رقابيةمراقبون رئيسيون يقومون بنشاطات 

 39.31   39.01    موظفون آخرون

 - - موظفون بعقود خارجية يقومون بنشاطات تشتمل على خماطر

 335.126   321.222   إلمجالي ا
 
 .فقة مؤسسة النقد العربي السعودييقصد بكبار املدراء التنفيذيني أولئك اللذين يتطلب تعيينهم موا*   

 ،على اقساط التأمني املدفوعة، واشرتاكات التأمينات االجتماعية، ومصاريف النقل، واالستقدام تشتمل تكاليف املوظفني األخرى * * 

 . والتدريب، والتطوير وبعض التكاليف األخرى ذات العالقة
 

 ربح السهم األساسي واملخفض  -21

مليون  33. على عدد األسهم البالغ ..23و  23.2مت احتساب ربح السهم األساسي واملخفض وذلك بتقسيم صايف الدخل لعامي  
 .سهم

 

 ، والزكاة الشرعية وضريبة الدخل توزيعات األرباح- 22

وبعد (. مليون ريال سعودي .03: ..23) 23.2مليون ريال سعودي لعام  33.قدرها نهائية اقرتح جملس اإلدارة توزيع أرباح  
ريال  3903: ..23)ريال سعودي  3903للمساهمني السعوديني للسنة خصم الزكاة وضريبة الدخل، يبلغ صايف ربح السهم املدفوع 

، (ريال سعودي 913.: ..23)ريال سعودي  913.يبلغ إمجالي صايف ربح السهم املوزع للمساهمني السعوديني للسنة . (سعودي
 .مت دفعه مرحليًا يف السابق خالل السنة( ريال سعودي 3903: ..23)ريال سعودي  3903منه 

، (مليون ريال سعودي 0..: ..23)مليون ريال سعــودي  331 املساهمني السعوديني للسنةب املتعلقةبلغت الزكاة املقدرة 
بلغ التزام ضريبة الدخل املتعلقة باملساهمني األجانب عن حصتهم من دخل  .. ح املوزعةبامن حصتهم من األر وسيتم خصمها
سيتم خصم أية التزامات ضريبية غري مدفوعة عن (. مليون ريال سعودي 32: ..23)مليون ريال سعودي  32السنة احلالية 

: ..23)مليون ريال سعودي  .2بلغ صايف الربح املوزع للمساهمني األجانب . من حصتهم من األرباح املوزعة للسنة 23.2عام 
  (.مليون ريال سعودي 22
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 النقدية وشبه النقدية- 26

  -:تتكون النقدية وشبه النقدية من اآلتيألغراض قائمة التدفقات النقدية املوحدة،  

       2132       2133 
 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  
 السعوديــــــــة  السعوديــــــــة  

      
 فيما عدا مركزيةبنوك نقدية وأرصدة لدى  

 2193139330 .239333913 (3إيضاح )الوديعة النظامية    

  93.39120.  92.3..93. أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى 
       

 27.271.575 22.131.111 اإلمجالي 
     

 

 التشغيليةقطاعات ال- 25
 

 -:الرئيسية التالية التشغيليةقطاعات المن  موعةتألف اجملت 
 
ويشمل الودائع ألجل واحلسابات اجلارية وحتت الطلب واإلدخار اخلاصة باألفراد إضافة إىل بطاقات اإلئتمان  - طاع األفرادق

 . واملنتجات اإلستثمارية اخلاصة باألفراد، والقروض الشخصية
 
 دينةاحلسابات اجلارية املوالشركات حتت الطلب اخلاصة بوويشمل الودائع ألجل واحلسابات اجلارية  -طاع الشركات ق

واملشتقات واخلدمات اإلستشارية املالية  مجموعةوالقروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى وكذلك احملفظة اإلستثمارية والتجارية لل
 .اخلاصة بالشركات

 
واملشتقات عامالت أسواق املال، والعمالت األجنبية، واملتاجرة بأسعار العموالت بشكل رئيسي بإدارة م ويقوم -طاع اخلزينة ق

واحلفاظ على السيولة وإدارة  موعةكما يقوم بإدارة التمويل لعمليات اجمل. انفسه موعةللشركات ولكبار العمالء وحلساب اجمل
 .ركز املاليقائمة املو مجموعةاحملفظة االستثمارية لل

 
املتعلقة بأنشطة التعامل واإلدارة والرتتيب  األصول إدارةوويتضمن خدمات إدارة اإلستثمارات : اخلدمات البنكية االستثمارية

تقدم اخلدمات البنكية االستثمارية من قبل شركة ذات كيان قانوني مستقل وهي شركة سامبا  .واملشورة وحفظ األوراق املالية
 . لألصول وإدارة االستثمار

 
العمليات إن نتائج . يف اخلارج تابعة تنيفروع وشركثالثة  اولديه ربية السعوديةالرئيسي يف اململكة الع انشاطه موعةارس اجملمت

 .ككل مجموعةوائم املالية املوحدة للال تعترب جوهرية بالنسبة للق اخلارجية
 

يتم يف العادة إعادة توزيع األموال بني . وفقًا لألحكام والشروط التجارية اإلعتيادية التشغيليةقطاعات التتم املعامالت بني 
ال توجد . حتمل عمولة خاصة على هذه األموال على أساس األسعار السائدة بني البنوك. القطاعات، وبالتالي إعادة توزيع تكلفتها

 . التشغيلية القطاعات هناك إيرادات أو مصاريف جوهرية أخرى بني
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العمليات وإمجالي دخل ، ..23و  23.2ديسمرب  .3جودات ومطلوبات البنك كما يف وبإمجالي م حتلياًليما يلي ف (أ 

لكل  ني املنتهيتني يف هذين التارخينيللسنتواملصاريف الرأمسالية واالستهالك العمليات وصايف الدخل مصاريف وإمجالي 

 :التشغيلية قطاعاتالقطاع من 
 

 قطـاع اخلزينـة طـاع الشركاتق طـاع األفـرادق (آالف الرياالت السعوديةب) 2132

اخلدمات البنكية 

 إلمجالـــــــــيا االستثمارية

 311.222.311 09.33. 0393339233 9131..0293 3192339331 مجالي املوجوداتإ

 357.226.162 119332 392209122. 3.93.29130 3391.09333 مجالي املطلوبات إ

 5.512.113 .303933 9.0.9.31. .29313901 2931293.3 عمليات لمجالي دخل اإ
 2.153.116 .33930. 09303.. 3009133 .92039.3. عمليات لمجالي مصاريف اإ

      :تتكون من

 312.313 39.33 39113 3..339 3393.1 استهالك   

 212.562 -    -     2339330 3393.1 خمصص خسائر االئتمان    

 2.112.115 9.33..1 93139.12. 1..93339. 930.9310. خلايف الدص
 621.523 223 .39.3 3139300 339333 مصاريف رأمسالية 

 

 قطـاع اخلزينـة طـاع الشركاتق طـاع األفـرادق (آالف الرياالت السعوديةب) 2133

البنكية اخلدمات 

 إلمجالـــــــــيا االستثمارية

 312.771.211 3.93.1. 393.19323. 1..1.93039 .3293.29.3 مجالي املوجوداتإ

 352.635.622 339333 .2293.29.3 33933.9.30 .139330913 مجالي املطلوبات إ

 5.652.157 3..3.39 0.39103 293.19333 291339322 عمليات لمجالي دخل اإ
 2.267.632 1.9330. 290.2.. 33391.0 92339333. عمليات لمصاريف امجالي إ

      :تتكون من

 312.625 390.0 .2920 339332 3.9333 استهالك    

 113.232 -     -     1..2309 1392.1 خمصص خسائر االئتمان    

 2.112.221 3339333 30393.3 93.09333. 93339332. ايف الدخلص
 161.572 329321 310 2019333 ..3392 مصاريف رأمسالية 

 

 -:أعاله التشغيليةقطاعات اللكل قطاع من  موعةتعرض هلا اجملتملخاطر االئتمان اليت  فيما يلي حتليل (ب
 

 (آالف الرياالت السعوديةب)  2132

___________________ 

البنكية اخلدمات  قطـاع اخلزينـة طـاع الشركاتق طـاع األفـرادق

 االستثمارية

 إلمجالــــــــــيا

 353.112.163 393.3 3192.09331 3393119333 3393.39033 درجة يف قائمة املركز املالياملوجودات املخماطر 

 26.135.123 -   33390.3 2393.29333 .2.3913 التعهدات وااللتزامات احملتملة

 7.111.151 -   .393029.3 29.319303 339031. املشتقات

 
 (آالف الرياالت السعوديةب)  2133

___________________ 

اخلدمات البنكية  قطـاع اخلزينـة طـاع الشركاتق طـاع األفـرادق

 االستثمارية

 إلمجالــــــــــيا

 362.137.121 39330 ..129.3193 1293239.33 2193029.32 املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املاليخماطر 

 22.132.525 -   33.9333 .239332933 2329322 التعهدات وااللتزامات احملتملة

 7.535.311 -   39.3093.3 293239033 2.9.31. املشتقات

 

ك وبنفيما عدا النقدية واألرصدة لدى  يف قائمة املركز املالياملدرجة ـودات القيمة الدفرتية للموجعلى االئتمان تشتمل خماطر 

مت عرض خماطر االئتمان املتعلقة بالتعهدات وااللتزامات احملتملة، . واملوجودات األخرى ،واملمتلكات واملعدات، ةمركزي

 .ةاملركزي البنوكطبقًا للتعليمات الصادرة عن  واملشتقات باملعادل االئتماني هلا
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ؤدي إىل تكبد بشأن أداة مالية مما ي موعةبإلتزاماته املالية جتاه اجملعدم مقدرة عميل ما على الوفاء اإلئتمان ل خماطر ثمت 

بإدارة خماطر اإلئتمان وذلك بالتأكد من أن عمالئه يوفون باحلد األدنى من متطلبات  موعةقوم اجملت .خلسارة مالية موعةاجمل

ب الرتكيز يف املخاطر اخلاصة بأفراد أو ة اإلقراض وذلك بتجنظومن خالل تنويع حمف موعةاإلئتمان اليت حتددها إدارة اجمل

ومراقبة خماطر اإلئتمان بصورة مستمرة للتأكد من  بتقييم موعةقوم اجملتكذلك . جمموعة من العمالء يف أماكن أو نشاطات معينة

 . حتديد خماطر اإلئتمان احملتملة بصورة منتظمة

التجارية وذلك بإبرام إتفاقيات  ابإدارة خماطر اإلئتمان املتعلقة بأنشطته موعةقوم اجملتإىل مراقبة حدود خماطر اإلئتمان، ة إضاف 

قوم تكما . مقاصة رئيسية والدخول يف ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى يف الظروف املالئمة واحلد من فرتات التعرض للمخاطر

 .أحيانًا بإقفال املعامالت وسدادها على أساس صايف القيمة احلالية موعةاجمل

ينتج الرتكيز يف خماطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى نشاطات مماثلة أو ممارسة أعماهلم يف نفس املنطقة اجلغرافية  

التعاقدية عند حدوث التغريات يف الظروف  مأو يكون هلم نفس اخلصائص اإلقتصادية اليت ستؤثر يف مقدرتهم على الوفاء بإلتزاماته

جتاه التطورات اليت  موعةيشري الرتكيز يف خماطر اإلئتمان إىل مدى تأثر أداء اجمل. لسياسية أو الظروف األخرىاإلقتصادية أو ا

باحلد من آثار الرتكيز يف املخاطر وذلك بوضع حدود دنيا بصورة  موعةقوم اجملتكما . تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافية معينة

 .ضمانات، حسبما هو مالئم، لتقليل املخاطرمتدرجة بشأن الفرتات الطويلة، وأخـذ ال

مت بيان حتليل . ، بشكل أساسي، مبخاطر ديون سياديةللمجموعة تتعلق سندات الديون املدرجة يف احملفظة اإلستثمارية

حول القوائم املالية املوحدة، على ( 1)و ( 3)االستثمارات حسب األطراف األخرى ومكونات القروض والسلف يف اإليضاحني 

التوالي، بينما مت بيان طبيعة ومدى خماطر اإلئتمان اخلاصة باألدوات املشتقة، والتعهدات واإللتزامات احملتملة يف اإليضاحني 

 .، على التوالي(1.)و ( .)

 أنواعمنها مثاني ، ع التصنيفات املعرتف بها عامليًاإىل عشرة أنواع من املخاطر واليت تتماشى م ابتصنيف خماطره موعةقوم اجملت 

يم ديونية املطور داخليًا والذي يقوم بتقيكل مقرتض على أساس نظام تصنيف امل تقييميتم . لغري العاملة  نيللقروض العاملة واثن

 أول على األقتتم مراجعة هذه التصنيفات سنويًا . يم واملوافقةدي هذه التصنيفات إىل إجراء التقيتؤ. املخاطر العتبارات مالية ونوعية

 لرتكزات االئتمانية وتعّرف اإلدارة علىا ًا إلدارةالتصنيفات تشكل أساس هذهأن  اـكم. كـرة أقل عندما يستدعي األمر ذلـخالل فت

 .حاالت االئتمان الرديئة

 وذلكيتم اعتبار املخاطر اليت تصنف بأقل من نطاق تصنيف معني مشكوك فيها ويتم تكوين خمصص خاص مقابل هذه القروض 

م قارنة القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مع قيمتها الدفرتية وفقًا لألسس احملددة يف معيار احملاسبة الدولي رقمب

كما أن االخنفاض وعدم املقدرة على التحصيل يتم قياسهما واالعرتاف بهما على أساس احملفظة جملموعة القروض املشابهة (. .3)

 .على أنها مشكوك فيهابشكل فردي ديدها يتم حتواليت مل 
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 .األخذ بعني االعتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى دون خاطر االئتمانملقصى احلد األالتالي  يوضح اجلدول  . – 23
 

  بآالف الرياالت السعودية           

       2132       2133  

 املوجودات

 ..2933.93 391329333 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 .139.33932 3293339.33 ، صايفاستثمارات

 .932...0.9 3393019333. قروض وسلف، صايف
     

 362.137.121 353.112.163 املوجودات إمجالي
     

 39101..239 .2393.1932 التعهدات وااللتزامات احملتملة

 .391.19.3 .393.3931 قاتاملشت
     

 322.622.722 311.231.223 اجملموع
     
 

 الرتكيز اجلغرايف  - 22

 :وخماطر االئتمانلرئيسية للموجودات واملطلوبات والتعهدات واإللتزامات احملتملة افيما يلي التوزيع اجلغرايف للفئات  ( أ 

 ول أخـرى د إلمجالـــــــيا

 

 جنوب شرق

 آسيـــــــــا

مريكـــــــا أ

 وروبـــــــاأ الشماليـــــة

ول جملس  التعاون د

منطقة اخلليجي  و

 الشرق األوسط

اململكة العربية 

 السعوديــــــــة

 

 

 

 (بآالف الرياالت السعودية) 2132       

 ملوجودات ا       

 قدية وأرصدة لدى بنوك مركزية ن   3393.393.3 19323.. 29303 -     -    3.9230 19.33..339

391329333 2329.33 19003 3139333 352.721 3.231.215 1319323 

 رصدة لدى البنوك واملؤسساتأ  

 األخرى  املالية    

 ، صايفاستثمارات 20900390.3 2.522.221 6.612.216 .3923.9.3. 1239313 .13.903 3293339.33

 روض وسلف، صايف ق 39333..29. 1.115.262 3.151.172 -     -    9.319302. 3393019333.

 إلمجاليا .339.10933. 31.166.552 7.172.721 ..390..39. .123913 .293.3903 9.239300...

 ملطلوبات ا       

 رصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرىأ 19.339330 393139333 31.9330 -     -     31090.3 33.165.561

 دائع العمالءو   3190329313. 2393.3. 109333 39313 19033 .013923 322.715.152

 إلمجاليا 361.211.111 2.523.312 212.233 2.252 5.271 3.112.123 351.511.127

        

       

مبينة باملعادل االئتماني )خماطر االئتمان 

 (هلا

 التعهدات وااللتزامات احملتملة   933.9233.. 293039.11 92319332. 3339111 91.09233. 3339333 .2393.1932

 املشتقات   29.229331 .233923 393339.13 .31.903 -     ..2093 .393.3931

 اإلمجالي 23.171.171 2.522.217 2.621.612 3.111.217 3.532.212 516.523 12.211.111
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 ول أخـرى د إلمجالـــــــيا

 

 جنوب شرق

 آسيـــــــــا

مريكـــــــا أ

 وروبـــــــاأ الشماليـــــة

ول جملس  التعاون د

اخلليجي  ومنطقة 

 الشرق األوسط

اململكة العربية 

 السعوديــــــــة

 

 

 

 (بآالف الرياالت السعودية) 2133       

 ملوجودات ا       

 قدية وأرصدة لدى بنوك مركزية ن 3393339223 339131 9023. - - 1.9323 3393309333

2933.93.. 139210 39333 .9..2930. 627.515 252.113 .139..3 

 رصدة لدى البنوك واملؤسساتأ

 األخرى  املالية  

 ،صايفاستثمارات 31903393.3 2.231.367 6.111.331 3913.9323. 3.29332 32.9.23 .139.33932

 روض وسلف، صايفق 3.91339.33 7.512.221 167.111 - - 39303.. .932...0.9

 إلمجاليا 3393329333. 31.761.177 5.226.222 393139333. 3.39032 933393.3. 03932191.3.

 

 . إن خماطر االئتمان مبينة باملعادل االئتماني هلا طبقًا ملا حددته مؤسسة النقد العربي السعودي
 
  

 ملطلوباتا       

 األخرىرصدة للبنوك واملؤسسات املالية أ 1923.9321 .39033913 1933.9303 293209302 - 1239331 21.522.211

 دائع العمالءو   33933293.1. 1339.01 039332 130 .3933 .333933 317.265.252

 إلمجاليا 322.121.122 6.631.226 5.226.222 2.621.311 1.713 3.151.237 367.226.367

        

       

مبينة باملعادل االئتماني )خماطر االئتمان 

 (هلا

 التعهدات وااللتزامات احملتملة   092.39333. 292339333 92329333. 3139032 903.9333. 1019003 39101..239

 املشتقات   29.309013 339.00. 39.319313 ..33390 - 3393.3 .391.19.3

 اإلمجالي 23.351.122 2.232.222 6.371.123 3.216.723 3.213.116 752.272 12.611.716
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 :فيما يلي التوزيع اجلغرايف للقروض والسلف غري العاملة وخمصص خسائر االئتمان (ب
 

 (آالف الرياالت السعوديةب) 

 

 

 القروض والسلف

  ، صايفالعاملةيري 

 خمصص خسائر االئتمـان  

 2132  2133  2132  2133 

 391.1..39  2903393.3  293309231  9.33..90. اململكة العربية السعودية

 منطقةدول جملس التعاون اخلليجي و

 29.22.  1193.1  319231  309002. األوسطالشرق   

 239033.  .23902.  2.39.10  039333. أوروبا 

 319310.  .2931.  3.9233.  39123. دول أخرى

 1.212.753  1.332.715  2.751.251  2.121.155 إلمجاليا

 
 السوقخماطر  -21

ات املالية بسبب التغريات اليت تدفقات النقدية املستقبلية لألدوالقيمة العادلة أو ال الناجتة عن تذبذبالسوق املخاطر  خماطرمتثل 
ق طر السوخما موعةصنف اجملت. وأسعار األسهم األجنبية العمالتوأسعار اخلاصة التموالسوق مثل أسعار الع األسعار يفتطرأ على 

 .، والعمليات املصرفيةاملتاجرة، وغري املتاجرةتعرض هلا كمخاطر تتعلق بعمليات تاليت 

 تاجرةعمليات امل –خماطر السوق ( أ)

املتاجرة،  بعملياتاملتعلقة دارة خماطر السوق إلو. عمليات املتاجرةاملقبولة يف إدارة بوضع حدودًا ملستوى املخاطر  موعةاجمل تقام

ير اخلسائر دتقلالقائمة وأيضًا لتقييم خماطر السوق ( القيمة املعرضة للمخاطر)قوم بشكل دوري بتطبيق طريقة ت موعةفإن اجمل

 .الظروف السائدة يف السوقاالقتصادية احملتملة بناًء على جمموعة من االفرتاضات والتغريات يف 

، يتم تقدير التغري السليب احملتمل يف القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معني من "القيمة املعرضة للمخاطر"ومبوجب طريقة 

طرق حماكاة عند تقدير التغريات احملتملة اليت تطرأ على القيمة السوقية  موعةجملستخدم ات. الثقة وعلى مدى فرتة زمنية حمددة

، يف العادة، لقياس خماطر السوق خالل "القيمة املعرضة للمخاطر"تصمم طريقة . لعمليات املتاجرة بناًء على البيانات التارخيية

ألنها ترتكز على العالقات التارخيية " عرضة للمخاطرالقيمة امل"ظروف اعتيادية، وبالتالي هناك قيود على استخدام طريقة 

 .إحصائي التغريات املستقبلية على شكل توزيع كما تفرتض هذه الطريقة بأن تكون. املتداخلة والتغريات يف أسعار السوق

من اخلسائر  ٪..ره متثل تقديرًا وذلك باستخدام مستوى ثقة قد موعةاملتبعة من قبل اجمل" القيمة املعرضة للمخاطر"إن طريقة 

 ٪..إن استخدام مستوى الثقة بنسبة . ال يتوقع جتاوزها يف حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق ملدة يوم واحداحملتملة اليت 
جيب أال حتدث، يف املتوسط، أكثر من مرة " القيمة املعرضة للمخاطر"على مدى يوم واحد يوضح بأن اخلسائر اليت جتاوزت مبلغ 

 .مكل مائة يو

حتدث  ميكن أناليت سائر اخل بعني االعتبار، وال تأخذ ما يوم عمل عند انتهاء احملافظ، خماطر "ضة للمخاطرالقيمة املعر"متثل 

 ،"للمخاطر القيمة املعرضة"احتساب الفعلية ميكن أن ختتلف عن طرق  ملتاجرةعمليات انتائج لكن . الثقة احملددةفرتة خارج 

  .إجيابيًا عن األرباح أو اخلسائر خالل أوضاع السوق غري العادية ًامؤشر تعطيال  هذه االحتساب خاصة وأن عمليات
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بإجراء اختبارات اجلهد للمحفظة  موعةقوم اجملت ،"القيمة املعرضة للمخاطر"وللتغلب على القيود أعاله املتعلقة باستخدام طريقة 

للوقوف على الظروف اليت حتدث خارج فرتات الثقة االعتيادية، ويتم إبالغ جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك بانتظام باخلسائر 

 .احملتملة اليت حتدث خالل إختبارات اجلهد ملراجعتها

 :..23و  23.2ديسمرب  .3يف  ني املنتهيتنيللسنتر علومات املتعلقة بالقيمة املعرضة للمخاطفيما يلي امل
 
 أسعارخماطر  حتويل خماطر 

 اإلمجالـــــي اخلاصـةالعمولة  األجنبيةالعمالت  (باآلف الرياالت السعودية) 2132
       

 31.215 6.711 6.311 ديسمرب .3القيمة املعرضة للمخاطر كما يف 

 32.556 32.711 1.156 خالل السنةمتوسط القيمة املعرضة للمخاطر 

 

 خماطر أسعار خماطر حتويل 

 اإلمجالـــــي العمولة اخلاصـة العمالت األجنبية (باآلف الرياالت السعودية) ..23
       

 09.33 39333 393.3 ديسمرب .3القيمة املعرضة للمخاطر كما يف 

 0..29. 9331. 39332 خالل السنةمتوسط القيمة املعرضة للمخاطر 

 
 أو بالعمليات املصرفية املتاجرةعمليات بغري تعلقة امل –خماطر السوق  ( ب

املخاطر الناجتة عن التغريات اليت تطرأ على أسعار لعمليات املصرفية ا املتعلقة بغري عمليات املتاجرة أومتثل خماطر السوق 

  .وأسعار األسهم بيةنوالعمالت األج اخلاصةالعموالت 
 

 اخلاصة خماطر أسعار العموالت( 3

العادلة أو  ةأسعار العموالت اخلاصة على القيم نتيجة الحتمال تأثري التغريات يفاخلاصة ة العمول تنشأ خماطر أسعار

 خالل اخلاصة أسعار العموالت يف للفجوات بوضع حدود موعةاجملقوم ت. ية املستقبلية لألدوات املاليةالتدفقات النقد

بقاء املراكز ن اتغطية املخاطر لضم تخدم اسرتاتيجيةستو املراكز يوميًا،مبراقبة  موعةقوم اجملت. ةالزمنية املقررلفرتات ا

 .الفجوات املقررةحدود ضمن 

اليت بقيت األخرى ، وكذلك التغريات اخلاصة ةالعمول أسعارر التغريات احملتملة املعقولة يف أثأدناه اجلدول  وضحي

يف  الدخل ميثل أثر التغريات املفرتضةعلى ثر األإن . لكيةحقوق امل وأ مجموعةللعلى قائمة الدخل املوحدة  ،ثابتة

املالية  واملطلوبات اتداملوجوأساس على  وذلكملدة سنة  الت اخلاصةالعمو دخل على صايف العموالت اخلاصةأسعار 

على يتم احتساب األثر .  التغطية أدوات شاماًل أثر، ديسمرب  .3يف   كماعائمة  أغراض املتاجرة بعمولةغري املقتناة ل

ديسمرب  .3كما يف تغطية ال أثرثابتة مبا يف ذلك  ةعمولباملتاحة للبيع  املالية داتيم املوجويبإعادة تقوذلك  لكيةحقوق امل

حسب تاريخ استحقاق  امللكيةاألثر على حقوق  وقد مت حتليل. عموالت اخلاصةفرتضة يف أسعار الاملتغريات على أثر ال

 .  ةاملقايض األصل أو

 :باآلثار املتعلقة بها ، وفيما يلي حتلياًلتركز العمالتحسب العمليات املصرفية وحتليلها يتم مراقبة 
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    (بآالف الرياالت السعودية)     

   األثــــــر /الزيادة 2132 

   على دخل نقصال  

 امللكيةاألثـــــر على حقوق   العموالت يف نقطة  العملة 

  اإلمجالي      اخلاصـة األساس  

 أكثر من 6 - 3 32 - 5 أشهر 5    

         سنوات 6 سنوات  شهر أو أقل   

 (29231) (333) (131) (3.3) (3.1) (39333 ) .+ ريال سعودي
 -.  39333  3.1  3.3  131  333  29231   

 (19.33) (3..9.) (39310) (.33) (132) (.1921 ) .+ دوالر أمريكي
 -.  1921.  132  33.  39310  .9..3  19.33   

 (3.756) (3.371) (251) (51) (55) (3.751) 3+ يورو
 -.  .9313  11  13  313  .9.33  .9313 

  

    (بآالف الرياالت السعودية)     

   األثــــــر /الزيادة 3213 

   على دخل النقص  

 األثـــــر على حقوق امللكية  العموالت يف نقطة  العملة 

  اإلمجالي      اخلاصـة األساس  

 أكثر من 6 - 3 32 - 5 أشهر 5    

         سنوات 6 سنوات  شهر أو أقل   

 (.33) (2) (02) (20) (233) 0..  .+ ريال سعودي
 -. (..0) 233 20 02 2 33.   

 (..093) (29003) (.39.3) (130) (103) (39323) .+ دوالر أمريكي
 -. 39323 103 130 39.3. 29003 093..   

 (3.733) (.33) (333) (33.) (3..) (9333.) .+ يورو
 -.   .9333 ..3 .33 333 33. 3.733 

  
  

 ااملالي وتدفقاته اتقلبات يف أسعار العموالت السائدة يف السوق على مركزهالأثر ملختلف املخاطر املتعلقة ب موعةاجملتعرض ت

 موعةكما يشتمل على موجودات ومطلوبات اجمل .يشتمل اجلدول أدناه على ملخص ملخاطر أسعار العموالت. النقدية

 موعةتعرض اجملت. جتديد األسعار أو تواريخ االستحقاق، أيهما حيدث أواًلاريخ وجلة بالقيم الدفرتية مصنفة حسب تسامل

نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات يف قيم املوجودات واملطلوبات واألدوات املالية خارج ملخاطر أسعار العموالت اخلاصة 

وذلك بإدارة هذه املخاطر  موعةقوم اجملت .دةديد أسعارها خالل فرتة زمنية حمدجتسيتم  قائمة املركز املالي اليت تستحق أو

 .رتاتيجيات إدارة املخاطرالل إساملوجودات واملطلوبات من خ تواريخ جتديد أسعارمبطابقة 
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2132 

 (بآالف الرياالت السعودية )

 ـــــاللخ

 أشــهر 1 

 كثــر منأ سنوات 6-3 شهر 1-32

 سنوات 6 

ري مرتبطة ي

 بعمولــــــة

 إلمجالـــيا

       ملوجودات ا

 11.135.317 93019203. -    -    -    2.932.9033 قدية وأرصدة لدى بنوك مركزيةن

 رصدة لـدى البنوك واملؤسساتأ

 1.522.111 92.39.32. -    -    39033.. .29220933 املالية األخرى   

 62.676.171 .39033933 391.193.3. 9.3.9333. 1933293.3 9.309.33.. ، صايفستثماراتإ

 312.725.126 9333. 3932.9123 .092339.3. 2393.393.0 09333..329 روض وسلف، صايف ق

 3.627.122 93339.20. -    -    -    -    ممتلكات ومعدات، صايف

 6.766.721 393339323 -    -    -    -    وجودات أخرى م

 311.222.311 23.152.152 21.525.132 22.312.225 11.616.556 12.226.225 لي املوجوداتامجإ
       

       ملطلوبات وحقوق امللكيةا

 رصدة للبنوك واملؤسساتأ

 33.165.561 339333. -    0393.1 .31.931 39.339.30. املالية األخرى   

 322.715.152 391339.03. 290329033 .3.39.3 ..0933393 32923391.3 دائع العمالء و

 5.712.126 193.29323 -    -    -    -    طلوبات أخرىم

 13.712.727 13.712.727 -    -    -    -    إمجالي حقوق امللكية 

 311.222.311 312.321.155 2.272.216 211.627 1.131.121 62.213.513 مجالي املطلوبات وحقوق امللكية إ
       

 ئمةالفجوة للبنود داخل قا

  (29.339.32..) 3933392.3. .2391.2913 2392039303 3293239133 املركز املالي  

خارج قائمة املركز  لفجوة للبنودا

   (23.9033) (393.09.33) 39.3.9312 30.9331 املالي

 مجالي الفجوة اخلاضعةإ

   37.613.112 22.271.735 27.125.527 21.131.213 ملخاطر أسعار العموالت  

 ملوقف الرتاكمي اخلاضع ا

   (332.376.312) 12.571.752 71.211.122 21.131.213 ملخاطر أسعار العموالت   
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2133 

 (بآالف الرياالت السعودية )

 ـــــاللخ

 أشــهر 1 

 كثــر منأ سنوات 6-3 شهر 1-32

 سنوات 6 

ري مرتبطة ي

 بعمولــــــة

 إلمجالـــيا

       ملوجودات ا

 11.612.726 3..090319 - - - 23913.9033 قدية وأرصدة لدى بنوك مركزيةن  

 رصدة لـدى البنوك واملؤسساتأ  

 2.713.711 93339.23. - - ..33093 93.39003. املالية األخرى     

 51.372.723 391039333 19.1.9330. ...9.1.9.. 3920093.3 3..2292139 ، صايفستثماراتإ  

 21.333.221 .2931 933392.2.. 3913.9223. 2391319.33 ..33933393 روض وسلف، صايف ق  

 3.351.212 9.1.9332. - - - - ممتلكات ومعدات، صايف  

 5.177.752 193339313 - - - - وجودات أخرى م  

 312.771.211 23.313.612 2093319333 2.91329321 3392339.30 03911.9333 لي املوجوداتامجإ
       

       ملطلوبات وحقوق امللكيةا

 واملؤسساترصدة للبنوك أ  

 21.522.211 3119330 - 29.22. 3..3.9. 90.39.21.. املالية األخرى     

 317.265.252 .0.9213902 3..290339 33.9.33 9.03...39 3390339.13 دائع العمالء و  

 5.513.173 .1913.933 - - - - طلوبات أخرى م  

 22.267.152 22.267.152 - - - - إمجالي حقوق امللكية   

 312.771.211 335.731.512 2.222.116 222.125 2.171.377 52.525.111 مجالي املطلوبات وحقوق امللكية إ

       
 ئمةالفجوة للبنود داخل قا

  (393209333.) 239.1.9333 2.9.009333 .39.1..229 09.029.33. املركز املالي   

لفجوة للبنود خارج قائمة املركز ا

   (93139333.) .91309.3. (93219330.) 9.2.9333. املالي

 مجالي الفجوة اخلاضعةإ

   21.213.133 11.225.611 32.752.221 22.332.127 ملخاطر أسعار العموالت  

 ملوقف الرتاكمي اخلاضع ا

   16.622.171 73.727.161 21.221.661 22.332.127 ملخاطر أسعار العموالت   

 

لقيمة اإلمسية لألدوات املالية خارج قائمة املركز املالي اليت تستخدم يف إدارة اثل الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املالي صايف مت

 . خماطر أسعار العموالت 
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 األجنبية العمالت خماطر(   2

 .ةيف أسعار العمالت األجنبي اتقيمة األدوات املالية بسبب التغريمتثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن التغريات يف 

. السائدة بالسوق على مركزه املالي وتدفقاته النقديةاألجنيب أسعار الصرف  يف تقلباتال آثارخماطر بإدارة  موعةاجمل قومت

 ملستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وبشكل إمجالي ملراكز العمالت، لليلة واحدة وخالل اليوم حدوداإلدارة بوضع قوم ت

 :فيما يلي حتلياًل بصايف خماطر العمالت اجلوهرية كما يف نهاية السنة. ، ويتم مراقبتها يوميًاواسرتاتيجيات التغطية
 
       2132      2133 
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت  
 السعوديــــــــة السعوديــــــــة  
 (مدين) دائن مركز  (مدين) دائنمركز   

      

 33392.3  93239313. والر أمريكي د

 (.1900.) (2139.33 ) درهم إماراتي

 2.9330 19333. جنية إسرتليين

 .3.3933 33093.3 روبية باكستاني

على املوجودات  ..23و  23.2ديسمرب  .3كما يف  موعةهلا اجملتعرض تيبني اجلدول أدناه خماطر العمالت اجلوهرية اليت 

التغريات ر أث إن هذا التحليل حيتسب. والتدفقات النقدية املتوقعة أغراض املتاجرةلغري املقتناة  النقدية اليةواملطلوبات امل

األخرى ثابتة على قائمة الدخل املوحدة عقولة يف أسعار صرف العمالت مقابل الريال السعودي مع إبقاء املتغريات احملتملة امل

وعلى  (تة ملخاطر العمالضعاملقتناة لغري أغراض املتاجرة اخلا غري النقدية بسبب القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات)

 املستخدمة يف وعقود الصرف األجنيب اآلجلة تاملتعلقة مبقايضات العمالبسبب تغريات القيمة العادلة )حقوق املساهمني 

كما . حقوق املساهمني وأثر اإلجيابي الزيادة احملتملة يف قائمة الدخل املوحدة األيوضح (. تغطية خماطر التدفقات النقدية

 .حقوق املساهمني وأ ةالسليب النقص احملتمل يف قائمة الدخل املوحد يوضح األثر
 
      2132ديسمرب  13             

 األثـر على صايف الدخل يف التغري نسبة  خماطر العمالت       

  بآالف الرياالت السعودية سعر العملة  

 322.137 ٪3 دوالر أمريكي 

 5.212 ٪3 يورو 
 

      ..23ديسمرب  .3             

 على صايف الدخل األثر يف التغري نسبة خماطر العمالت        

  بآالف الرياالت السعودية سعر العملة  

 3293.3  %. دوالر أمريكي 

 (..392) %. يورو 
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 خماطر أسعار األسهم(   1

املتاجرة نتيجة  أغراض لغريمتثل خماطر أسعار األسهم، خماطر اخنفاض القيم العادلة لألسهم يف احملفظة االستثمارية املقتناة 

إن الزيادة فبافرتاض بقاء كافة املتغريات األخرى ثابتة، . التغريات احملتملة املعقولة يف مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حدة

سيؤدي إىل زيادة أو  23.2ديسمرب  .3يف قيمة استثمارات األسهم املتاحة للبيع اخلاصة باجملموعة كما يف % .أو اإلخنفاض بواقع 

 (.مليون ريال سعودي 2.93: ..23)مليون ريال سعودي  3393فاض األسهم مببلغ إخن
 

 خماطر السيولة- 11
 
حتدث خماطر السيولة عند وجود عدم . اعلى تلبية صايف متطلبات التمويل اخلاصة به موعةمتثل خماطر السيولة عدم مقدرة اجمل 

وللتقليل من هذه املخاطـر، . ويلممما يؤدي إىل قلة يف بعض مصادر التاستقرار يف السوق أو إخنفاض مستوى التصنيف اإلئتماني 

قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويـل وإدارة املوجودات بعد األخذ بعني اإلعتبـار توفر السيولة، واحلفاظ على رصيد مالئم للنقدية 

 . وشبه النقدية، واألوراق املالية القابلة للبيع

  

البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، حيتفظ البنك لدى املؤسسة بوديعة نظامية  وطبقًا لنظام مراقبة 

  .(، على التوالي%3و  %3: ..23) وألجلمن ودائع اإلدخار  %3من إمجالي الودائع حتت الطلب و  %3تعادل 

ويكون هذا االحتياطي من . من التزامات ودائعه  %23يقل عن  باحتياطي سيولة الأيضًا حيتفظ البنك  ،لوديعة النظاميةلإضافة 

 .يومًا 33أو املوجودات اليت ميكن حتويلها إىل نقد خالل فرتة ال تزيد عن  السعودية سندات احلكوميةالالنقد أو الذهب أو 
 
مقابل  لنقد العربي السعوديمؤسسة اكما ميكن للبنك استقطاب مبالغ إضافية من خالل تسهيالت إعادة الشراء املتاحة لدى  

 .للسندات املقتناه االمسيةمن القيمة  %33ولغاية السعودية سندات احلكومية ال
 

 لكية اخلاصة باجملموعةدات واملطلوبات وحقوق املحمفظة إستحقاقات املوجو (3

 

كما يف تاريخ  موعةاخلاصة باجمل امللكيةواملطلوبات وحقوق  اتتشتمل اجلداول أدناه على ملخص مبحفظة إستحقاقات املوجود

مت حتديد اإلستحقاقات التعاقدية للموجودات واملطلوبات على أساس . اإلستحقاقات التعاقدية أساسعلى  اعداد القوائم املالية

من توفر  كدللتأكما تقوم اإلدارة مبراقبة حمفظة اإلستحقاقات  .توقعات االدارة بشان االسرتداد او السداد بتاريخ القوائم املالية

مليون  9301..واالدخار واألخرى وقدرها  وألغراض العرض، مت إدراج الودائع حتت الطلب. موعةالسيولة الكافية لدى اجمل

  "بدون تاريخ استحقاق حمدد"حتت بند  (مليون ريال سعودي 039333: ..23)ريال سعودي 
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 (السعودية بآالف الرياالت ) 2132
 ــــاللخ
 أشــهر 1

 كثـر منأ سنوات 6-3 شهر 1-32
 سنوات 6

دون تاريخ ب
 حمدد اقإستحق

 حمـــــــدد

 إلمجاليا

       ملوجوداتا

 11.135.317 93019203. - - - 2.932.9033 قدية وأرصدة لدى بنوك مركزيةن

 1.522.111 92.39.32. - - 39033.. .29220933 رصدة لدى البنوك واملؤسسات املاليةاألخرى أ

 62.676.171 .39033933 1913092.0. .3931.933. .09300933 3933.9.21. صايف، ستثماراتإ

 312.725.126 309330. .39033933. .219323933 .33902.931 2.9.3391.3 روض وسلف، صايف ق  

 3.627.122 93339.20. - - - - ممتلكات ومعدات، صايف  

 6.766.721 393339323 - - - - وجودات أخرى م  

 311.222.311 22.322.156 12.615.151 11.125.211 11.535.371 51.271.116 الي املوجودات  مجإ

       ملطلوبات وحقوق امللكية  ا

 33.165.561 339333. - 39.31.. 33.9.33 39.339331. ألخرىارصدة للبنوك واملؤسسات املالية أ

 322.715.152 93019.33.. 290329033 39.33. 923.9130. 2..33933.9 العمالء دائعو  

 5.712.126 193339320  09133 393.2. 9303.. طلوبات أخرىم  

 13.712.727 3.93309303 - - - - امللكيةحقوق  إمجالي 

 311.222.311 312.111.721 2.272.212 236.226 1.151.161 27.222.152 مجالي املطلوبات وحقوق امللكيةإ

 

 (بآالف الرياالت السعودية ) ..23
 ــــالل خ
 أشــهر 3

 كثـر منأ سنوات 3-. شهر 2.-3
 سنوات 3

دون تاريخ ب
إستحقاق حمدد 

 حمـــــــدد

 إلمجاليا

       ملوجوداتا

 11.612.726 3..090319 - - - 23913.9033 قدية وأرصدة لدى بنوك مركزيةن

 2.713.711 93339.23. - - ..33093 93.39003. رصدة لدى البنوك واملؤسسات املاليةاألخرى أ

 51.372.723 3931291.0 .0933..09. ...9.1.9.. 3903.9323 .09.22933. ، صايفستثماراتإ

 21.333.221 ...339. 392339.02. 09.2.9033. 2.9.039233 3093339333 روض وسلف، صايفق  

 3.351.212 9.1.9332. - - - - ممتلكات ومعدات، صايف  

 5.177.752 193339313 - - - - وجودات أخرى م  

 312.771.211 23.115.173 22.122.113 11.113.111 11.313.761 21.326.311 الي املوجوداتمجإ

       ملطلوبات وحقوق امللكيةا

 21.522.211 3119330 - 29.22. 339023. 90.19333.. رصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرىأ

 317.265.252 0393339333 3..290339 33.9.33 393339133 30933.9.13 دائع العمالءو  

 5.513.173 .19323903 - - .339.1. .933. طلوبات أخرىم  

 22.267.152 2092339312 - - - - إمجالي حقوق امللكية 

 312.771.211 321.332.512 2.222.112 222.125 7.111.222 62.176.232 مجالي املطلوبات وحقوق امللكية إ
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 املتبقية لالستحقاقات التعاقدية خصومة على أساس الفرتةاململطلوبات املالية يري حتليل ا (2

وذلك على ديسمرب  .3كما يف  موعةاخلاصة باجمل املالية املطلوباتيشتمل اجلدول أدناه على ملخص مبحفظة استحقاقات 
إن املبالغ اإلمجالية الظاهرة يف هذه اجلداول ال تتطابق مع قائمة املركز املالي . أساس التزامات السداد غري املخصومة التعاقدية

مت  .عاقدية يف اجلدول على أنها غري خمصومةاملوحدة ألنه مت إدراج العموالت اخلاصة املدفوعة وكذلك تواريخ االستحقاق الت
حتى تاريخ االستحقاق  إعداد القوائم املاليةحتديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية على أساس الفرتة املتبقية بتاريخ 

بالودائع لدى  الوقائع التارخيية لالحتفاظ هال يعكس اجلدول أدناه التدفقات النقدية املتوقعة حسبما تظهر .التعاقدي
 .موعةاجمل

 
2132  

 (بآالف الرياالت السعودية)
 واتسن 6-3 شهر  32-1 اشهر 1خالل 

 6اكثر من 

 سنوات
 االمجاىل حتت الطلب

 ارصدة للبنوك و املؤسسات

 33.152.312 339333. - 9301... .333933 .39.33923. األخرىاملالية   

 322.212.256 93019.33.. .29032903 09.31. 921.9300. 39012..339 ودائع العمالء

 7.522.231 193339320 9333..0 039032 39033. 9332.. مطلوبات اخرى

 352.221.321 317.312.122 1.513.215 212.212 31.122.121 27.272.256 اإلمجالي

 
2133 

 (بآالف الرياالت السعودية)
 واتسن 6-3 شهر  32-1 اشهر 1خالل 

 6اكثر من 

 سنوات
 االمجاىل الطلبحتت 

 ارصدة للبنوك و املؤسسات

 21.512.212 3119330 - 29333. 3392.2. 90239.23.. املالية األخرى  

 317.113.521 .039300933 3..290309 .332933 393039121 30901.9323 ودائع العمالء

 1.172.221 09.139.23 - - .339.1. .933. مطلوبات اخرى

 357.112.211 17.132.122 2.222.116 222.516 2.116.227 62.511.113 اإلمجالي

 

 القيمة العادلة لألدوات املالية- 13

بشروط تعامل وأو سداد مطلوبات ما بني أطراف راغبة يف ذلك  ما إن القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم مبوجبها تبادل موجودات 

 : ة لألدوات املالية واإلفصاح عنهااملستويات التالية عند حتديد القيمة العادل موعةستخدم اجملت. ةعادل
  

 .(بدون تعديل) سواق املالية النشطة لنفس األداهاألسعار املتداولة يف األ : األولاملستوى 
   

أو طرق تقييم أخرى يتم حتديد األسعار املتداولة يف األسواق املالية النشطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة  : الثانياملستوى 

 .يف السوق كافة مدخالتها اهلامة وفق بيانات قابلة للمالحظة
   

 .يف السوق أي من مدخالتها اهلامة وفق بيانات قابلة للمالحظة يتم حتديدطرق تقويم مل  : الثالثاملستوى 
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 السعوديةبآالف الرياالت  

2132 
املستوى 

 األول
املستوى 
 الثاني 

ى املستو
 اإلمجالي الثالث

     املوجودات املالية
 1.673.716 - 3.122.727 3.621.112 قائمة الدخل من خالل مدرجة قيمتها العادلةموجودات مالية 

 17.221.225 211.111 21.361.155 35.275.161 مالية متاحة للبيع  استثمارات

 23.232.623 211.111 22.322.511 32.261.162 اليمجاإل

     املطلوبات املالية

 26.216 - 26.216 - مطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 26.216 - 26.216 -  اليمجاإل

 
     أدوات مالية مشتقة

 391339.30 - 391329313 300 موجودات مالية

 293339333 - 2932.9300 .930. مطلوبات مالية

 
 بآالف الرياالت السعودية

2133 
املستوى 

 األول
املستوى 
 الثاني 

املستوى 
 اإلمجالي الثالث

     املوجودات املالية
 2933393.2 - 293.393.0 3339333 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

 3390319332 9133..3 090.19330. 09.309333. استثمارات مالية متاحة للبيع 

 9323...339 9133..3 39331..239 093009020. الي مجاإل
     

     املطلوبات املالية

 مطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
- 2139.3. - 2139.3. 

 .2139.3 - .2139.3 - الي مجاإل

 
     أدوات مالية مشتقة

 392.39010 - 392.39010 - موجودات مالية

 293339132 - 293339132 - مطلوبات مالية

ألدوات ل اخلتامية وذلك لقياس القيمة العادلة ضمن املستوى الثالثاألرصدة  إىل يبني اجلدول أدناه تسوية األرصدة األفتتاحية
 :تاحة للبيعاملالية املدوات األقائمة الدخل و من خاللدرجة قيمتها العادلة املاملالية 

 
    2132 

بآالف الرياالت 
 السعوديـــــــة

    23.. 
بآالف الرياالت 
 السعوديـــــــة

 0139032  9133..3 رصيد بداية السنة 
 (317.266)  61.233 املدرجة يف اإليرادات الشاملة األخرى( اخلسائر)إمجالي املكاسب 

 321.516  311.117 مشرتيات

 (327.112)  (372.262) مبالغ مسددة 

 713.521  211.111 رصيد نهاية السنة 
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ات إن القيمة العادلة لألدوات املالية داخل قائمة املركز املالي، بإستثناء االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة، واالستثمار 

إن . ، ال ختتلف جوهريًا عن القيمة الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية املوحدةاملطفأة حتى تاريخ اإلستحقاق املسجلة بالتكلفةاملقتناة 

، واألرصدة لدى وللبنوك املسجلة بالتكلفة املطفأة ال ختتلف كثريًا وودائع العمالء املرتبطة بعموالتالقيمة العادلة للقروض والسلف، 

الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية املوحدة ألن أسعار العموالت احلالية السائدة يف السوق ألدوات مالية مماثلة ال ختتلف عن القيمة 

 . لبنوكلكثريًا عن األسعار املتعاقد عليها وعلى املدى القصري األجل بالنسبة لألرصدة لدى و
 

حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة، على أساس حتدد القيمة العادلة املقدرة لإلستثمارات املقتناة 

مت اإلفصاح عن القيمة . األسعار املتداولة بالسوق عند توفرها، أو طرق التسعري بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة، على التوالي

 (.3)العادلة هلذه اإلستثمارات يف اإليضاح 

ويشار . احلصول عليها من خالل طريقة تسعري معينة ميكن أن ختتلف عن سعر املعاملة اخلاصة بأداة مالية ماإن القيمة اليت مت 

، وتطفأ أما على مدى فرتة املعاملة مع تأجيلها حلني "ربح أو خسارة اليوم الواحد"إىل الفرق بني سعر املعاملة وطريقة التقويم بـ 

تدرج . ها من خالل االستبعادققباستخدام البيانات القابلة للمالحظة يف السوق، أو حتإمكانية حتديد القيمة العادلة لإلداة 

 .أرباح أو خسائر اليوم الواحد اليت مت تأجيلهاالتغريات الالحقة يف القيمة العادلة مباشرًة يف قائمة الدخل املوحدة بدون عكس 

 
 ملعامالت مع األطراف ذات العالقةا- 12

 
ختضع املعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب املنصوص . مع إطراف ذات عالقة ،خالل دورة أعماله العادية ،بنكتعامل الي

 الناجتة عن تلك املعامالت يف أرصدة نهاية السنةظهرت  .ةك املركزيوالبنعليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن 

 :القوائم املالية املوحدة على النحو التالي
      2132      2133 
 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة  السعوديــــــة  

      
 املساهمني اآلخرين، وكبار ،عضاء جملس اإلدارةأ  

 :والشركات املنتسبة هلم     

 3..039 23.9133 قروض وسلف  

 90039332. 3923.9333. ودائع العمالء  

 3391.3 2.9321 التعهدات واإللتزامات احملتملة  
 
  :ناديق سامبا االستثماريةص  

 23390.3 2339123 ودائع العمالء   
 
 . واملدرجة يف تداول للبنكواملدفوع من رأس املال املصدر  ٪3أولئك الذين ميتلكون أكثر من  يقصد بكبار املساهمني اآلخرين 
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 :فيما يلي حتلياًل باإليرادات واملصاريف املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة 
 
      2132       2133 
 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة  السعوديــــــة  

      

 1..29 .3900 دخل عموالت خاصة  

 339.33. 339000. مصاريف عموالت خاصة  

 .03933. 2339201 ، صايفدخل األتعاب والعموالت 

 ..390 39033 مكافأة أعضاء جملس اإلدارة  
 
 : السنةكبار موظفي اإلدارة خالل لفيما يلي حتلياًل بإمجالي التعويضات املدفوعة  

      2132       2133 
 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة  السعوديــــــة  

      

 339331 .33931 مزايا موظفني قصرية األجل  

 ،مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني ،مزايا ما بعد التوظيف 

 ...39. 29302. حتفيزية حمسوبة على أساس األسهموبرامج    
 

بأعمال التخطيط  ديهم الصالحية واملسئولية للقياماألشخاص، مبا فيهم العضو املنتدب و الذين ليقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك  

 . والتوجيه واألشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غري مباشرة

 
  رأس املال كفاية( أ -  11

 ،احملددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية واملعدالت وذلك باستخدام املنهجي اة رأمساهليمبراقبة مدى كفا موعةقوم اجملت 
احملدد من قبل مؤسسة النقد العربي  النظامي تطلبات رأس املالمب وللوفاءلدعم تطوير العمل  برأمسال أساسي قوي وذلك لالحتفاظ

املوجودات املدرجة يف  يتم قياس مدى كفاية رأس املال وذلك مبقارنة بنود رأس املال املؤهل مع ،ومبوجب هذه املعدالت .السعودي
خماطرها  اروااللتزامات احملتملة، واملبالغ االمسية للمشتقات باستخدام األرصدة املرجحة إلظه قائمة املركز املالي، والتعهدات

 .النظامي مبتطلبات رأس املالبالكامل  ةملتزم ،السنةخالل  ،موعةاجمل تكان. ةلييالتشغواملخاطر  قالنسبية وخماطر السو

ملواجهة  كاف رأس املال أنبومستوى املوجودات املرجحة املخاطر للتأكد  األساسي ي، مبراجعة رأس املالدوربشكل  تقوم اإلدارة، 
اليت تؤثر بشكل مباشر  وكذلك الظروف االقتصادية بعني االعتبار خطة أعمال اجملموعة اإلدارةتأخذ كما . هاألخطار املالزمة ألعمال

 .ةاحمللي يةمتطلبات النظاملل طبقًاإدارة رأس ماهلا تقوم الشركة التابعة يف اخلارج ب. أو غري مباشر على بيئة العمل

سرى مفعوهلا واليت  (2)االفصاحات اليت أوصت بها جلنة بازل رشادات بشأن القد قامت مؤسسة النقد العربى السعودى باصدار  
ملخاطر ا رجحةاملوجودات بيانًا بامل، نقدم أدناه (2)صيات جلنة بازل ووطبقًا ملا مت احتسابه وفقًا لت .2330يناير  .اعتبارًا من 

تابعة ال غري موحد بالنسبة للشركةوعلى أساس  موحد بالنسبة للمجموعةبها على أساس  النسب املتعلقةوإمجالي رأس املال و
 :ديسمرب .3وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية كما يف  خاطر االئتمانواحملسوبة مل
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  2132   2133 
 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت 

 ةـــــــــــالسعودي       ةـــــــــــالسعودي (على أساس موحد)جمموعة سامبا املالية 

 9333..3291. 32933393.2. ملخاطرااملتعلقة باملوجودات املرجحة االئتمان خماطر 

 .9.23903.. 93339.32.. ملخاطرااملتعلقة باملوجودات املرجحة تشغيلية الخاطر امل

      3..93339.. 29.319133. ملخاطرااملتعلقة باملوجودات املرجحة  السوقخماطر 

                                                                                                31933393.3. 1191339.10. املخاطراملوجودات املرجحة إمجالي 

 20923.9333 3.93.393.3 (.تري )رأس املال األساسي 

      91309132. 91.191.3. (2تري ) املساندرأس املال 

       2.900.9131 2..9..3393 واملساند جمموع رأس املال األساسي
 

 % نسبة كفاية رأس املال

       %.09.  %.. (.تري )نسبة رأس املال األساسي 

      %92.. %23 (2تري )نسبة رأس املال املساند ( + .تري )نسبة رأس املال األساسي 

 
 باكستان – ليميتدنك سامبا نسب كفاية رأس املال لب

  %3191  %.339 (.تري )نسبة رأس املال األساسي 
     

 %3193 %31 (2تري )نسبة رأس املال املساند ( + .تري )نسبة رأس املال األساسي 
     

 
، واألرباح املسيطرة غري يةكلامية والعامة واألخرى، وحقوق املمن رأس املال، واالحتياطيات النظ (. تري)يتكون رأس املال األساسي 

من إمجالي املخصصات ( 2 تري) املساندبينما يتكون رأس املال . يف نهاية السنة البنكى املوجودات غري امللموسة لد ناقصًااملبقاة 
 . املؤهلة

  
 2بازل  جلنةاإلفصاحات األخرى مبوجب الركن الثالث من توصيات ( ب

 
ملتطلبات وذلك وفقًا  (2) بنشر بعض اإلفصاحات الكمية املطلوبة مبوجب الركن الثالث من توصيات جلنة بازلقام البنك 

  .www.samba.comوذلك على موقعه اإللكرتوني  مؤسسة النقد العربي السعودي
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 دمات إدارة اإلستثمارخ- 12

املوجودات  بلغت. تقدم خدمات إدارة االستثمار من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك 

مليون ريال سعودي  2.9331املدارة القائمة يف نهاية السنة مبا يف ذلك الصناديق االستثمارية واحملافظ املدارة على أساس اختياري 

 ..393.ويشمل ذلك الصناديق املدارة مبوجب حمافظ معتمدة من اهليئة الشرعية قدرها  (.مليون ريال سعودي .2.932: ..23)

 (.مليون ريال سعودي 39333.: ..23)دي مليون ريال سعو

أو بالشركة التابعة له عليها، ال تعترب موجودات خاصة بالبنك  منةتأو موئ وصية ا، بصفتهموعةإن املوجودات املودعة لدى اجمل 

 .للمجموعة املالية املوحدة القوائمدرج يف توبالتالي ال 

 

 احملسوبة على أساس األسهم الدفعات- 16

فيما يلي اخلصائص . احملسوبة على أساس األسهم والقائمة يف نهاية السنة للدفعات التاليةالربامج التحفيزية يوجد لدى البنك 

 :امج من هذه الربامجاهلامة لكل برن

 
 برنامج املكافأة طويل األجل طبيعة الربنامج

 3 عدد الربامج القائمة 
  

 ..23ومارس  2333رب فمونبني  تاريخ املنح
  

 23.1ومارس  23.3بني إبريل  تاريخ االستحقاق
  

 19.309333 عدد اخليارات املمنوحة بتاريخ املنح،بعد تعديلها باألسهم اجملانية املصدرة  واجملزئة
  

 ريال سعودي 03و  33بني  سعر شراء اخليار بتاريخ املنح، بعد تعديله باألسهم اجملانية املصدرة واجملزئة
  

 سنوات 3و  3بني  فرتة االستحقاق
  

 للبقاء على رأس العملمشاركة املوظفني  شروط االستحقاق
  

 أسهم طريقة السداد
  

 سكولز -بالك  طريقة التقييم املستخدمة 
  

   سعوديريال  .3و  0.بني  .القيمة العادلة للخيار بتاريخ املنح بعد تعديله باألسهم اجملانية املصدرة واجملزئة
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 تتمة – الدفعات احملسوبة على أساس األسهم- 16
 

 : باملتوسط املرجح لسعر ممارسة اخليار واحلركة يف عدد خيارات األسهم فيما يلي حتلياًل
 
 عدد خيارات األسهم           املتوسط املرجح لسعر املمارسة    

      (ريال سعودي)            
              

       2132      2133        2132       2133 
               
  093.3..09   09.109.33   33931   1.9.3  رصيد بداية السنة  

  932.9323.-          33-        ممنوح خالل السنة 

  (..393.)  (..2932390 )  (32902 )  (13931 ) متنازل عنه  

                (29.329330)  (3393.1. )  (.3393 )  (.339 ) انتهت مدته/متت ممارسته 

                2.352.317   6.711.611   53.37   61.73  صيد نهاية السنة ر 

 

 33: ..23) ريال سعودي 03اىل  ريال سعودي 33 حبدود سعر ممارسة 23.2ديسمرب  .3يوجد خليارات األسهم القائمة يف 

بتاريخ لسعر السهم بلغ املتوسط املرجح . سنوات 3د عليها قويبلغ املتوسط املرجح للفرتة املتعا ،(ريال سعودي 03إىل ريال سعودي 

 (.ريال سعودي 33: ..23)ريال سعودي  31933خالل السنة  اخليار ممارسة
 

مليون ريال  23: ..23) ال شيء ك سكولزبلغت القيمة العادلة خليارات األسهم املمنوحة خالل السنة باستخدام طريقة تقويم بال

يعات األرباح زتووسعر السهم بتاريخ املنح، سعر املمارسة، مدة اخليار،  يفاملدخالت املستخدمة يف طريقة التقويم  تتمثل(. سعودي

ات ري املتوقع يف سعر السهم بناءاً على التحاليل اإلحصائية للحركغالتمت حتديد . السنوي اخلالي من املخاطر العائداملتوقعة ومعدل 

 . اليومية ألسعار األسهم

 

بلغ إمجالي . بها الظروف السائدة بالسوق واملتعلقةشريطة البقاء على رأس العمل بدون األخذ بعني االعتبار متنح خيارات األسهم 

 .. ما مقداره 23.2لعام ة يف هذه القوائم املالية املوحدة بشأن الربامج التحفيزية احملسوبة على أساس األسهم جاملصاريف املدر

 . (مليون ريال سعودي 3.93: ..23) مليون ريال سعودي

 

 أرقام املقارنة- 15
 

 .السنـة احلالية  بعيد تبويب بعض أرقام املقارنة للسنة املاضيــة مبا يتمشى مع تبويأ
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 بعد ويري سارية املفعول احملاسبية الصادرةعايري امل- 17
 

االلتزام  موعةواليت مت نشرها ويتعني على اجمل التالية عدم االتباع املبكر للتعديالت على املعايري احملاسبة موعةاجمل تلقد ارتأ

 .23.3يناير  . بعداليت تبدأ  مجموعةاحملاسبية لل اعتبارًا من السنة بها
 

تتطلب هذه التعديالت من املنشأة   –األدوات املالية  – 7التعديالت على املعيار الدولي اخلاص بالتقارير املالية رقم  * 

يسري مفعول هذه التعديالت على الفرتات السنوية اليت . اإلفصاح على احلقوق املرتبة على املقاصة واإلتفاقيات املتعلقة بها

 .23.3يناير  .تبدأ يف أو بعد 
 

 –س املوجودات املالية واملطلوبات املالية تصنيف وقيا –األدوات املالية  – 1املعيار الدولي اخلاص بالتقارير املالية رقم  * 

 .23.3يناير  .يسري مفعوله على الفرتات اليت تبدأ يف أو بعد 
 

القوائم املالية  – 27القوائم املاليةاملوحدة، ومعيار احملاسبة الدولي رقم  – 31املعيار الدولي اخلاص بالتقارير املالية رقم  * 

  23.3يناير  .يسري مفعوهلما على الفرتات اليت تبدأ يف أو بعد  – املستقله
 

يسري مفعوله على الفرتات  – اإلفصاح عن العالقة مع املنشآت األخرى – 32املعيار الدولي اخلاص بالتقارير املالية رقم  * 

  . 23.3يناير  .اليت تبدأ يف أو بعد 

 

 موافقة جملس اإلدارة -12
 

 .(23.3 يناير 22)املوافق  هـ333.ربيع األول  3. القوائم املالية املوحدة من جملس اإلدارة بتاريخ اعتمدت

 




