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 قائمة الدخل الشامل  الموحدة

 4131و  4132ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

 

 

   

4132 

 بآالف الرياالت

  السعوديـــــــة

4131 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــــــة

      

 967986998   .76898697   صافي دخل السنتين

      

 بنود يمكن  –اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 

 إعادة تصنيفها الحقاً ضمن قائمة الدخل الموحدة:

     

 (396983)  96189   فروقات تحويل العمليات الخارجية

      

      للبيع:الموجودات المالية المتاحة 

 9136.37   1016181   التغير في القيمة العادلة  -

 (3.6989)  (8..97.6)   مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -

      

      تغطية مخاطر التدفقات النقدية

 (.993609)  30.69.0   التغير في القيمة العادلة  -

 (98769.9)  (.937600)   مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة  -

 6.116.577   5.114.292   لسنتينلإجمالي الدخل الشامل 

      

      العائد على:

 768816138   68836399.   مساهمي البنك 

 376970   399   حقوق الملكية غير المسيطرة  

   5.114.292   6.116.577 

      

 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 38إلى  1عتبر اإليضاحات المرفقة من ت
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

 4131و  4132ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

 العائدة لمساهمي البنك حقوق الملكية

       احتياطيات أخرى     

  

 رأس المـال
االحتياطي 

 النظــامي

االحتياطي 

 العـــــام

 إحتياطي تحويل

 عمالت أجنبية

موجودات مالية 

 متاحة للبيع  

تغطية مخاطر 

 األرباح المبقاة التدفقات النقدية 

األرباح 

المقترح 

 توزيعها

 اإلجمالــي أسهم الخزينة

حقوق 

ملكية غير ال

 المسيطرة

إجمالي حقوق 

 الملكية

  
 إيضاح

بآالف الرياالت 
 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

بآالف 
 الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

بآالف 
 الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

4132              

 12.911.625 342.527 12.714.797 (3.176.752) 3.135.111 35.323.297 (376.517) 966.752 (357.994) 311.111 9.111.111 9.111.111  الرصيد كما في بداية السنة

 - - - - - (1.111.111) - - - - - 1.111.111 93 إصدار أسهم مجانية 

 - - - - - (1.111.111) - - - - 1.111.111 - 99  محول إلى االحتياطي النظامي

 19.942 - 19.942 37.231 - 43.632 - - - - - -  صافي التغيرات في أسهم الخزينة

 3899توزيعات أرباح مدفوعة لعام 

 (4.153.111) - (4.153.111) - (3.135.111) (3.126.111) - - - - - - 39 )نهائية(  3893)مرحلية( ولعام 

 - - - - 3.392.111 (3.392.111) - - - - - - 39 3899أرباح مقترح توزيعها نهائية لعام 

 5.114.292 432 5.114.422 - - 6.116.127 361.774 749.149 35.977 - - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 17.933.992 342.796 17.272.314 (3.152.263) 3.392.111 34.945.191 (12.245) 3.276.391 (364.112) 311.111 34.111.111 34.111.111  الرصيد كما في نهاية السنة 

4131              

 3969306909 9896138 396.3.60.9 (969996379) 1936888 93679.6037 336.11 3876318 (9396983) 9386888 168886888 168886888  الرصيد كما في بداية السنة

 986989 - 986989 306918  - 996.99 - - - - - -  صافي التغيرات في أسهم الخزينة

 3893توزيعات أرباح مدفوعة لعام 

 )نهائية(  3893)مرحلية( ولعام 

39 

- - - - - - (1996888) (1936888) - (960096888) - (960096888) 

 - - - - 9689.6888  (9689.6888) - - - - - - 39 3893أرباح مقترح توزيعها نهائية لعام 

 768376.00 376970 768816138 - - 967986873 (3916389) 9786999 (396301) - - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 .396138679 9396.90 3960836010 (9680760.9) 9689.6888 9.69996910 (9076.80) 17760.9 (9.06113) 9386888 168886888 168886888  الرصيد كما في نهاية السنة 

 

 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 38إلى  1عتبر اإليضاحات المرفقة من ت
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 4131و  4132ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

 

 عــــام - 3

 

 3في المملكة العربية السعودية بموجب المرســوم الملكي رقم م/  -شركة مساهمـة سعوديـة  -تأسست مجموعة سامبا المالية )البنك(  

يوليو  93هـ )الموافق 9988شعبان  31م(. وقد بدأ البنك أعمــاله بتاريخ 9108فبراير  93هـ )الموافق 9988ربيع األول  .3بتاريخ 

قلت إليه عمليات سيتي بنك في المملكة العربية السعودية. يعمـــل البنـك بموجب السجل التجاري رقــم م( بعد أن إنت9108

 93: 3893فرعا  ) 93م( من خالل شبكة فروعه وعددها 9108ديسمبر  93هـ )الموافق 9989صفر  .بتاريخ  9898837391

بدوام كامل  وفروعه بالخارج . بلغ عدد موظفي البنك(فروع 3: 3893) في الخارج وثالثة فروعفرعا ( في المملكة العربية السعودية 

الرئيسي هو:  هوعنوان مركز ،ةموظف(. إن البنك مدرج في سوق األسهم السعودي .3638: 3893موظفا  ) 36989في نهاية السنة 

 ، المملكة العربية السعودية.99939الرياض  033طريق الملك عبدالعزيز، ص. ب 
 

 متوافقة معمنتجات بنكية  لعمالئه البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية والخدمات ذات العالقة. كما يقدم البنكتتمثل أهداف  

 عة.يشرال
 

 :)ويشار اليها هنا بشكل جماعي بـ"المجموعة"( تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة المذكورة أدناه

 )سامبا كابيتال( ماروإدارة اإلستث لألصولشركة سامبا  -

باسم/ ، قام البنك بتأسيس شركة تابعة مملوكة له بالكامل يةسوق المالالطبقا  لـ "الئحة أعمال األوراق المالية" الصادرة عن هيئة 

الصادر من  9898339971"شركة ذات مسؤولية محدودة" بموجب السجل التجاري رقم شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار 

( إلدارة خدمات البنك االستثمارية وأنشطة إدارة األصول فيما 3889أغسطس  91هـ )الموافق 9930شعبان  .الرياض بتاريخ 

. وقد تم الترخيص للشركة من قِبل هيئة ليةوحفظ األوراق المايتعلق بعمليات التعامل، والترتيب، واإلدارة، وتقديم المشورة، 

 .3880يناير  91، وبدأت بمباشرة أعمالها فعليا   اعتبارا  من يةسوق المالال

  ، الباكستانسامبا بنك ليميتد -

 أعمال المصرفية التجارية والخدمات ذات العالقة، وهي مدرجةبباكستان للقيام في  تأسست مملوكة باألغلبية للبنك،شركة تابعة 

إلى % 086.0من  ليميتد، تمت زيادة حصة البنك في سامبا بنك 3899مارس  39وفي  في جميع أسواق األسهم في باكستان.

 . ليميتدوذلك من خالل االشتراك في إصدار حقوق أولوية من قبل سامبا بنك % 09679

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

إدارة بعض اإلستثمارات في الخارج من خالل تأسست وفقا  لقانون جزر الكايمن لغرض للبنك بالكامل،  شركة تابعة مملوكةوهي 

 شركة مسيطر عليها بواسطة سي أو سي إل.

 شركة سامبا للعقارات -

 9898339979وهي شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل، تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

كشركة ذات مسؤولية (. وقد تأسست الشركة 3889يونيو  39هـ )الموافق 9930جمادى الثاني  1الصادر في الرياض بتاريخ 

ية نيابة عن صندوق سامبا العقاري، ربي السعودي للقيام بإدارة المشاريع العقاربعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العمحدودة 

 ار من قبل سامبا كابيتال والبنك.وهو عبارة عن صندوق مد
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 4

 -فيما يلي بيانا  بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة :
 

 أسس اإلعداد 4-3

يتبع البنك معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير  

 المالية. كما يعد البنك قوائمه المالية الموحدة لتتمشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية

 . والنظام األساسي للبنك

والموجودات تعد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء المشتقات، والموجودات المالية المتاحة للبيع،  

المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة . باإلضافة إلى ذلك، وطبقا  لما هو والمطلوبات 

مبين بالتفصيل في اإليضاحات ذات العالقة، فإن الموجودات والمطلوبات المالية مغطاة المخاطر يتم قياسها بقيمتها العادلة 

 بقدر المخاطر التي يتم تغطيتها .  

  للبنك، يتبع البنك التقويم الميالدي ألغراض إعداد القوائم المالية الموحدة. األساسي( من النظام 39بمقتضى المادة ) 

 تظهر القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف.  
 

 أسس توحيد القوائم المالية 4-4

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على المركز المالي ونتائج أعمال مجموعة سامبا المالية والشركات التابعة لها. يتم إعداد  

إنفست أوف  -القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة باستثناء شركة كو

أو سي إل( التي تعد قوائمها المالية حتى تاريخ نهاية الربع السابق وذلك ألغراض التوحيد حتى  شور كابيتال ليميتد)سي

ويتم تسوية أية تغيرات جوهرية خالل الفترة المرحلية تتمكن من اإللتزام بالجدول الزمني لتقديم التقارير المالية للمجموعة. 

راء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لتتماشى مع القوائم وعند الضرورة، يتم إجألغراض توحيد القوائم المالية. 

  المالية للبنك.

 تم استبعاد األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة عند توحيد القوائم المالية.وقد 

ها لمخاطر ولديه . يسيطر البنك على منشأة ما عندما يتعرض بشأنلبنكيسيطر عليها ات التي المنشآالشركات التابعة هي  

حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته بالمنشأة ولديه المقدرة على التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاته 

من تاريخ انتقال السيطرة إلى البنك ويتم إيقاف توحيد نتائج  اعتبارا  يتم توحيد نتائج أعمال الشركات التابعة  على تلك المنشأة.

السيطرة. إن نتائج الشركات التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل السنة يتم  عن ممارسةالبنك  توقفمن تاريخ أعمالها 

 من تاريخ الشراء أو حتى تاريخ االستبعاد، حسب ما هو مالئم. اعتبارا   إدراجها في قائمة الدخل الموحدة

الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة، بشكل مباشر أو أو ، الحصة في صافي الدخل ملكية غير المسيطرةتمثل حقوق ال 

ويتم عرضها في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة  ،في الشركات التابعة غير مباشر، من قبل البنك

 مساهمي البنك.الملكية العائدة لالمركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن حقوق 

للمبلغ المحاسبية في محاسبة عمليات شراء الشركات التابعة. تقاس تكلفة الشراء بالقيمة العادلة يستخدم البنك طريقة الشراء  

المحتملة بالقيمة العادلة  وااللتزامات، والمطلوبات المشتراة القابلة للتمييز في تاريخ المبادلة. يتم قياس الموجودات المدفوع

كــ المشتراه تقيد الزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لحصة البنك في صافي الموجودات القابلة للتمييز  .بتاريخ الشراء

 شهرة". -"موجودات غير ملموسة 
 

 قياس القيمة العادلة  4-1

بموجب معاملة نظامية تتم مطلوبات ُتعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو السعر المدفوع لتحويل  

يتم إما في  مطلوبات ماافتراض أن بيع أصل أو تحويل بقياس القيمة العادلة  يتم. القياسمتعاملين في السوق بتاريخ  بين

فائدة للموجودات أو المطلوبات في حالة عدم وجود السوق  قاسواأل، أو في أكثر المطلوباتالسوق األساسي لألصل أو 

 األساسي.
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 تتمة –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 4

في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو  بافتراض أن المتعاملين للموجودات أو المطلوباتالقيمة العادلة  ُتقاس 

لة في المطلوبات وأن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية. تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداو

اسواق نشطة على أساس األسعار المتداولة في السوق أو عروض األسعار من المتعاملين. بالنسبة لألدوات المالية األخرى 

غير المتداولة في األسواق النشطة، تحدد القيمة العادلة باستخدام طرق التقويم المالئمة وفقا  للظروف. تشتمل طرق التقويم 

ام آخر معامالت تمت وفقا  لشروط التعامل مع األطراف األخرى بعد تعديلها عند الضرورة، على طريقة السوق )أي باستخد

وطريقة اإليرادات )أي تحليل التدفقات النقدية المخصومة  (وعلى أساس القيمة السوقية الحالية ألدوات مماثلة لها تماما  

ريقة ممكنة معقولة(. يأخذ قياس القيمة العادلة وطرق تسعير الخيارات باستخدام بيانات السوق المتوفرة والمؤيدة بط

للموجودات غير المالية بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل 

األقصى من األصل عن طريق االستخدام األفضل و ونسيستفيد نواألقصى لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق والذي

 .له

تحويل بين  تم أيذا فيما إالمجموعة  تقررفي القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر،  المثبتةبالنسبة للموجودات والمطلوبات  

لقياس  األدنى التي تعتبر هامةمستوى مدخالت الالمستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناء  على 

 .ةمالي فترة( في نهاية تاريخ كل ككلالقيمة العادلة 

خصائصها وطبيعتها،  والمطلوبات بحسبالموجودات  فئاتوألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد  

 .ك التسلسل الهرمي للقيمة العادلةوكذل بهاوالمخاطر المتعلقة 

 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  4-2

، طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية، استخدام بعض التقديرات واالفتراضات الموحدة القوائم الماليةيتطلب إعداد  

المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما يتطلب من اإلدارة استخدام األحكام عند تطبيق 

ييم هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام بصورة مستمرة وذلك على أساس خبرة السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم تق

المجموعة وعوامل أخرى تشتمل على الحصول على المشورة المهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة 

تقديرات واالفتراضات أو مارست فيها وفقا للظروف والمعطيات. وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة ال

 األحكام:

 
 القروض والسلف  االئتمان علىخسائر انخفاض  أ (

 وللتأكد منلتقييم خسائر اإلنخفاض في قيمتها.  ا، بشكل ربع سنوي، بمراجعة محافظ اإلقراض الخاصة بهمجموعةقوم الت

بعمل تقديرات وأحكام للتأكد من وجود أية بيانات قابلة للمالحظة تشير  مجموعةقوم التوجود خسائر إنخفاض في القيمة، 

إلى وجود إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة . ويمكن أن يشتمل هذا الدليل على بيانات قابلة 

وم اإلدارة باستخدام التقديرات  للمالحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في وضع السداد من قبل مجموعة من المقترضين. تق

بناء  على الخبرات السابقة بشأن خسائر القروض بعد األخذ بعين اإلعتبار خصائص مخاطر اإلئتمان والدليل الموضوعي 

على وجود انخفاض مماثل لتلك القروض والسلف التي تضمنتها المحفظة عند تقدير التدفقات النقدية. يتم، بصورة 

هجية واإلفتراضات المستخدمة في تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لتقليل أية فروقات بين منتظمة، تقييم المن

 الخسائر المقدرة والفعلية.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة ب(

المتداولة في سوق مالي نشط باستخدام طرق التسعير. وفي حالةة اسةتخدام طةرق تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية غير 

فةي تحديةد القيمةة العادلةة، فإنةه يةتم تفعيلهةا، ومراجعتهةا دوريةا  مةن قبةل مةوظفين مةؤهلين  ،بمةا فةي ذلةك النمةاذج ،التسعير

مستقلين عن الجهة التي قامت بإستحداثها. يتم معةايرة كافةة طةرق التسةعير للتأكةد بةأن المخرجةات تعكةس البيانةات الفعليةة 

ت القابلةة للمالحظةة فقةط، لكةن النةواحي المتعلقةة لتسةعير البيانةااوأسعار السوق المقارنة. وبقدر المستطاع، تستخدم طرق 

والطرف اآلخر( والتقلبات واألمور المتداخلة تتطلب من اإلدارة إجراء التقديرات.  مجموعةبمخاطر اإلئتمان )الخاصة بال

 إن تغير اإلفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية.

 إنخفاض قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع ج (

بممارسة األحكام عند مراجعة اإلنخفاض فةي قيمةة اسةتثمارات األسةهم المتاحةة للبيةع ويشةتمل ذلةك التأكةد  مجموعةقوم الت

بتقيةيم، مةن  قةوم األدارةت. وفي هذا الصدد، ي القيمة العادلة يقل عن التكلفةفيما إذا كان اإلنخفاض الجوهري أو المستمر ف

بالتأكةد فيمةا إذا كةان اإلنخفةاض فةي  األدارةقةوم تبين عوامل أخرى، التغير العادي فةي أسةعار األسةهم. إضةافة إلةى ذلةك، 

القيمة مالئما  وذلك عند وجود تدهور في المركةز المةالي للجهةة المسةتثمر فيهةا، وأداء الصةناعة والقطةاع، والتغيةرات فةي 

 الناتجة عن األنشطة التشغيلية والتمويلية.التقنية، والتدفقات النقدية 

 تاريخ السداد  4-6
  

يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع األدوات المالية بتاريخ السداد. إن العمليات  

اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع األدوات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تنص 

تساب أي باح مجموعةقوم التف عليها في السوق. بالنسبة لألدوات المالية المقتناه بالقيمة العادلة، عليها األنظمة أو تلك المتعار

 ر في القيمة العادلة بين تاريخ التداول وتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .تغي

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر 4-5
  

يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة، وتدرج ضمن الموجودات األخرى عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية،  

ضمن المطلوبات األخرى عندما تكون القيمة العادلة لها سلبية. تحدد القيمة العادلة عادة  بالرجوع إلى األسعار المتداولة و

 النقدية وطرق التسعير األخرى، حسبما هو مالئم. بالسوق وطرق خصم التدفقات 

 ةتصنف األدوات المالية المشتقة كـ "مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة" ما لم تكن جزءا  من عملية تغطية فعالة. تدرج أي 

 تغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. 

 

 محاسبة تغطية المخاطر 

تصنف عمليات تغطية المخاطر إلى فئتين هما: )أ( تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة  

العادلة للموجودات أو المطلوبات التي تم إثباتها و )ب( تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي مخاطر التغيرات في 

 ة سواء  كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المسجلة.التدفقات النقدي

بداية  عندولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإنها تتطلب بأن تكون تغطية المخاطر ذات فعالية عالية  

لخاصة بأداة تغطية المخاطر بشكل فعال مع التغطية، بحيث يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ا

التغيرات التي طرأت على البند الذي تمت تغطية مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. 

تحديد أداة تغطية المخاطر والبند  وعند بداية تغطية المخاطر، يجب توثيق إستراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك

الذي سيتم تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تقييم مدى فعالية تغطية المخاطر. وتبعا  لذلك، يتم تقييم مدى فعالية 

تغطية المخاطر بصورة مستمرة. يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر عند التوقف عن تخصيصها أو عند إنتهاء سريان 

 فيذها أو عندما لم تعد مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر.أداة التغطية أو بيعها أو إنهائها أو تن
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 تتمة  – األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر 4-5

 تتمة  – محاسبة تغطية المخاطر  

ط محاسبة تغطية المخاطر، تدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة وبالنسبة لعمليات تغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشر 

القيمة العادلة التغير في عن إعادة قياس أدوات تغطية المخاطر بقيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة . ويتم تسوية 

لموحدة. وفي الحاالت التي تتوقف للبند الذي تمت تغطية مخاطره مقابل القيمة الدفترية لذلك البند، ويدرج في قائمة الدخل ا

فيها تغطية مخاطر القيمة العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطية المخاطر، عندئذ 

لألداة  يتم إطفاء تسوية القيمة الدفترية الناتجة عن التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي

 مغطاة المخاطر. 

ط محاسبة تغطية المخاطر، يتم في األصل إثبات الجزء وأما بالنسبة لعمليات تغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بشر 

تغطية فّعالة، في اإلحتياطيات األخرى  الخاص بالربح أو الخسارة الناجمة عن تغطية أداة المخاطر، التي تم تحديدها على أنها

حقوق المساهمين، على أن يتم إثبات الجزء غير الفّعال من التغطية، إن وجد، في قائمة الدخل الموحدة. يتم تحويل ضمن 

األرباح أو الخسائر التي تم اثباتها في األصل ضمن االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة خالل نفس الفترة التي 

 لبند الذي تمت تغطية مخاطرة.تتأثر بها قائمة الدخل الموحدة من خالل ا

 العمالت األجنبية 4-2

تظهر القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للبنك. تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  

 النقديةت والمطلوبات لرياالت سعودية بأسعار الصرف السائدة بتواريخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصدة الموجودا

التي تعتبر جزءا  من صافي االستثمارات في العمليات  النقدية)عدا البنود غير  المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة

 . الموحدة بتاريخ إعداد القوائم الماليةلرياالت سعودية بأسعار الصرف السائدة  الخارجية(

ع والشركات التابعة بالخارج بأسعار الصرف السائدة بتاريخ والخاصة بالفر النقديةتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات  

ع والشركات التابعة بالخارج بمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل و. تحول قوائم الدخل للفرالموحدة ةالمالي إعداد القوائم

ويل صافي االستثمارات في المنشآت الخارجية ن تحعالسنة. وعند توحيد القوائم المالية، تدرج فروقات التحويل الناجمة 

 ضمن حقوق الملكية.

 تقّيد أو تحّمل األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة من عمليات التحويل في قائمة الدخل الموحدة.  

 

 المقاصة 4-7

عند وجود حق نظامي ملزم تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافيها في قائمة المركز المالي الموحدة  

نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد  مجموعةوعندما يكون لدى ال

 المطلوبات في آن واحد. 

 

 إثبات اإليرادات  4-9

يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة، بما في ذلك األتعاب التي تعتبر جزءا  مكمال  من العائد الفعلي ألي أداة مالية،  

يتم مقاصة دخل في قائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة العائد الفعلي، وتشتمل على العالوة والخصم المطفأ خالل السنة. 

 سلف المستلمة وغير المحققة مقابل الموجودات ذات العالقة.العموالت الخاصة عن القروض وال
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  تتمة  – إثبات اإليرادات 4-9

يتم إثبات أتعاب الخدمات البنكية على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي عند تقديم الخدمة. أما أتعاب االرتباطات لمنح  

ما يتم استخدامها، فيتم تأجيلها مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها، ويتم إثباتها كتسوية للعائد الفعلي على تلك  القروض التي غالبا  

 - القروض عند استخدامها. يتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات االستشارية والخدمات األخرى، على أساس نسبي

تعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات التخطيط المالي وخدمات ، طبقا  لعقود الخدمات المعنية. أما األزمني

الحفظ والوصاية والخدمات المماثلة األخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة معينة، فيتم إثباتها بشكل نسبي على مدى فترة 

المستلم وغير  األتعابُيصنف دخل  قية استالمها.الخدمة المقدمة. يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها واإلقرار بأح

 المتحقق كـ "مطلوبات أخرى".

إن احتساب معدل العمولة الفعلي يتضمن كافة األتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة وتكاليف المعامالت والعالوات أو  

معامالت تكاليف عرضية تتعلق مباشرة الخصومات والتي تمثل جزءا  ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي. تعتبر تكاليف ال

 بشراء أو إصدار أو استبعاد موجودات أو مطلوبات مالية.

ألغراض العرض في القوائم المالية الموحدة، تشتمل "أرباح تحويل ويتم إثبات أرباح تحويل العمالت األجنبية عند نشأتها.  

عن األدوات المالية المشتقة وعن تحويل الموجودات العمالت األجنبية، صافي" على أرباح وخسائر التحويل الناجمة 

 والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية.

 

 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء 4-31

المباعة مع اإللتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )إتفاقية إعادة شراء(  األوراق الماليةفي إثبات  مجموعةستمر الت 

في قائمة المركز المالي الموحدة، ويتم قياسها وفقا  للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن االستثمارات المقتناة ألغراض 

االستثمارات المتاحة للبيع، واالستثمارات األخرى المتاجرة، واالستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، و

المقتناة بالتكلفة المطفأة. يتم إظهار اإللتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه اإلتفاقيات في األرصدة 

سعر البيع وإعادة الشراء للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو ودائع العمالء، حسبما هو مالئم. ويتم إعتبار الفرق بين 

 العائد الفعلي. أساس كمصاريف عموالت خاصة، ويستحق على مدى فترة إتفاقية إعادة الشراء على 

ال يتم إظهار الموجودات المشتراه مع وجود إلتزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد )إتفاقية إعادة بيع( في قائمة المركز  

. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه اإلتفاقيات في مجموعةالسيطرة على تلك الموجودات إلى ال المالي الموحدة لعدم انتقال

النقدية واألرصدة لدى بنوك مركزية أو األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخــرى أو القروض والسلف، حسبما هو 

 ويستحق على مدى فترة إتفاقية إعادة البيع ،والت خاصةمالئم. ويتم اعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عم

 . الفعلي العائدعلى أساس 

 

 االستثمارات 4-33

يتم، في األصل، إثبات كافة االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة العادلة باستثناء االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من  

لقيمة العادلة اخالل قائمة الدخل، شاملة تكاليف الشراء المتعلقة باإلستثمارات. ال تتم إضافة تكلفة المعامالت، إن وجدت، إلى 

تطفأ العالوة أو الخصم على أساس  .الموحدة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ةي لالستثمارات المدرجعند االثبات األول

 . وترحل إلى قائمة الدخل الموحدة العائد الفعلي

اولة بالنسبة لألوراق المالية التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية، تحدد القيمة العادلة على أساس األسعار المتد 

الصناديق  واالستثمارات فيبالسوق عند انتهاء العمل في تاريخ قائمة المركز المالي. تحدد القيمة العادلة للموجودات المدارة 

  .عنه االستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات المعلن
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 تتمة  – االستثمارات 4-33

لألوراق المالية غير المتداولة بالسوق، يتم إجراء تقدير مناسب للقيمة العادلة على أساس القيمة السوقية الحالية أما بالنسبة  

لألدوات األخرى المشابهة لها تقريبا ، أو على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة أو على أساس ما يخص تلك األوراق 

 صلة.المالية من صافي الموجودات ذات ال

وبعد اإلثبات األولي لالستثمارات في األوراق المالية، ال يسمح عادة  بإجراء أية تحويالت بين فئات االستثمارات المختلفة.  

 -تحدد القيمة المصرح عنها لكل فئة من فئات االستثمار في نهاية السنة المالية على النحو التالي:

 

 اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل  أ (

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

جرة بشكل . يتم شراء االستثمارات المقتناة ألغراض المتاوذلك عند اإلثبات األولي لها العادلة من خالل قائمة الدخل"

من قبل اإلدارة كـ  اتأساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء لمدد قصيرة األجل. ويجوز تصنيف اإلستثمار

عدم التماثل في أو قللت بشكل جوهري من  خفضت"إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل" إذا 

لمحاسبي"( والذي قد يظهر بشكل آخر نتيجة لقياس الموجودات )ُيشار إليه أحيانا  بـ "عدم التوافق ا القياس أو االثبات

مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات أن أسس مختلفة، أو  وفقأو المطلوبات أو إثبات األرباح والخسائر 

اتيجية اإلستثمار على أساس القيمة العادلة، طبقا  إلدارة المخاطر أو استر اؤهاوتقييم أد االمالية أو كالهما قد تم إدارته

وبعد   . لمجموعةابلكبار موظفي اإلدارة الموثقة والمعلومات الخاصة بالمجموعة على ذلك األساس المقدمة داخليا  

اإلثبات األولي، تقاس االستثمارات بالقيمة العادلة، ويتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن أي تغير في القيمة 

 العادلة في قائمة الدخل الموحدة للفترة التي تنشأ فيها.  

 

 االستثمارات المتاحة للبيع  ب(

لنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع التي لم يتم تغطية مخاطر تقاس هذه اإلستثمارات، بعد اقتنائها، بالقيمة العادلة. وبا 

من خالل قائمة الدخل  قيمتها العادلة، يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناجمة عن التغير في القيمة العادلة مباشرة

تثمارات أو لك اإلسالقيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين لحين انتفاء أسباب إثبات ت في احتياطي الشامل الموحدة

في قائمة  –المثبتة سابقا  ضمن حقوق المساهمين  –، وعندها يتم إظهار الربح أو الخسارة المتراكمة إنخفاض قيمتها

 الدخل الموحدة للفترة. 

يتم إدراج الربح أو الخسارة الناجمة عن التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع،  والتي تعتبر جزءا  من  

 ية فعالة، مباشرة في قائمة الدخل الموحدة بقدر التغيرات في القيمة العادلة التي تمت تغطية مخاطرها. تغط

 

 اإلستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة ج(

عدا تلك المشتراه  –تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها وغير المتداولة في سوق مالي نشط  

كـ "إستثمارات أخرى مقتناة  –بيعها مباشرة  أو لمدد قصيرة، والتي لم يتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع  بنية

بالتكلفة المطفأة، ناقصا  مخصص  قيمتها العادلة بالتكلفة المطفأة". تظهر هذه اإلستثمارات التي لم يتم تغطية مخاطر

ائر في قائمة الدخل الموحدة عند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلنخفاض في قيمتها. يتم إثبات األرباح أو الخس

  اإلستثمارات أو إنخفاض قيمتها. 
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 اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق د (

محدد، مع توفر النّية اإليجابية تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها والتي لها تاريخ استحقاق  

بخالف االستثمارات التي تفي بأسس تعريف  -والمقدرة لدى المجموعة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

"االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل" أو "االستثمارات المتاحة للبيع" أو "االستثمارات 

فة المطفأة"، كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق. يتم الحقا  قياس هذه االستثمارات األخرى المقتناة بالتكل

بالتكلفة المطفأة ناقصا  مخصص اإلنخفاض في قيمتها. يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو 

 الخصم بتاريخ الشراء وباستخدام طريقة العائد الفعلي.

أية أرباح أو خسائر عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند انتفاء أسباب إثبات تلك  يتم إثبات 

 االستثمارات أو انخفاض قيمتها.

إن االستثمارات المصنفة كـ "استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق" ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها دون أن تتأثر  

تصنيفها كبند مغطى المخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصة  هذا التصنيف، وال يمكنلى استخدام ع مجموعةمقدرة ال

 أو السداد المبكر كونها استثمارات طويلة األجل.

 

 القروض والسلف 4-34

  ، وغير متداولة في سوق مالي نشط.القروض والسلف هي موجودات مالية غير مشتقة وذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها 

بعد اإلثبات األولي  .كافة القروض والسلف، في األصل، بالقيمة العادلة شاملة مصاريف الشراء المتعلقة بها، إن وجدتتقاس  

 للقروض والسلف، ال يسمح عادة بإجراء أية تحويالت بين فئات القروض والسلف المختلفة. 

بالتكلفة المطفأة. بالنسبة تظهر  قيمتها العادلة طرالقروض والسلف غير المتداولة في سوق مالي نشط والتي لم يتم تغطية مخا 

الذي تم تغطيته مقابل القيمة  بالقيمة العادلة للبندللقروض والسلف التي تمت تغطية مخاطرها، يتم تسوية الجزء المتعلق 

  الدفترية.

   والسلف. ألغراض العرض في القوائم المالية الموحدة، يتم خصم مخصص خسائر االئتمان من حساب القروض 
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  4-31

إنخفاض في قيمة أي من  وجود يتم، في نهاية كل فترة مالية، إجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على 

ي حتوالموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. يشتمل الدليل الموضوعي على وقوع اإلنخفاض على مؤشرات 

ر عن سداد أصل المبلغ أو العمولة الخاصة، أو مة، أو اإلخفاق أو التأخرضة تعاني من صعوبات مالية هاتبأن الجهة المق

إعادة هيكلة مالية أخرى، وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في احتمال اإلفالس، أو 

مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت اإلخفاق في السداد. وفي حالة  التقديرية التدفقات النقدية المستقبلية

لقابلة لالسترداد لذلك األصل، ويتم إثبات أية خسارة ناجمة عن ذلك وجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد القيمة المقدرة ا

 اإلنخفاض بالتغيرات في قيمتها الدفترية على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

 ال يتم شطب الموجودات المالية إال بعد استنفاذ كافة وسائل التحصيل الممكنة لها.  

الموجودات المالية إلى قيمتها المقدرة القابلة لالسترداد، يتم إثبات دخل العموالت الخاصة بعد ذلك على  قيمة خفيضفي حال ت 

 أساس سعر العمولة الخاصة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة لالسترداد.

وقع بعد  يعود بصورة موضوعية إلى حدث الخسارة انخفاض وكانفي فترة الحقة  االنخفاض وإذا انخفض مبلغ خسارة 

وذلك بتعديل حساب المخصص، سابقا ،  اي تم إثباتهخسارة االنخفاض في القيمة التاالنخفاض، فإنه يتم عكس خسارة إثبات 

 كما يتم إثبات المبلغ الذي تم عكسه في قائمة الدخل الموحدة.

تتم إعادة جدولة القروض بهدف إدارة العالقات مع العمالء وزيادة فرص التحصيل للحيلولة، إن أمكن، دون تعثر القرض أو  

القيام بمصادرة أو االحتفاظ بالرهونات المقدمة. قد تتضمن هذه العملية تمديد فترات السداد و )أو( االتفاق على شروط 

دارة، بشكل مستمر، بمراجعة اإلالجدولة، فإن القرض ال يعتبر متأخر السداد. تقوم اقراض جديدة. وعند االنتهاء من إعادة 

 القروض التي أعيد جدولتها للتأكد من أن كافة الشروط قد تم استيفائها وأنه سيتم االلتزام بالدفعات المستقبلية. 

 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية المقتناة  بالتكلفة المطفأة أ (

ودات المالية كموجودات منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي على االنخفاض نتيجة  لوقوع  حدث  أو ُتصنف الموج

أحداث خسائر( أثر على التدفقات النقدية )حدث خسارة( وأن لحدث الخسارة ) أكثر بعد اإلثبات األولي لتلك الموجودات

  المالية والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به.المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة من الموجودات  

يتم تكوين مخصص خاص لخسائر االئتمان الناتجة عن انخفاض قيمة أي قرض أو أي من الموجودات المالية األخرى  

المقتناة بالتكلفة المطفأة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل المبالغ المستحقة. 

ة والقيمة المقدرة القابلة لالسترداد. إن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد يمثل مبلغ المخصص الخاص الفرق بين القيمة الدفتري

تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بما في ذلك القيمة المقدرة القابلة لالسترداد من الضمانات والكفاالت 

 .العمولة الخاصة الفعلية األصلي سعرالمخصومة على أساس 

فة إلى المخصص الخاص لخسائر االئتمان، يتم تكوين مخصص لقاء أي إنخفاض جماعي على أساس المحفظة وذلك باإلضا 

عند وجود دليل موضوعي على وجود خسائـر غير محددة بتاريخ إعداد القوائـم المالية الموحدة. ويتم تقدير هذا المخصص 

مقترض أو مجموعة من المقترضين والوضع االقتصادي الحالي بناء  على عدة عوامل تتضمن تصنيفات االئتمان المحددة لل

معلومات متاحة عن حاالت اإلخفاق السابقة.  ةوخبرة المجموعة في التعامل مع المقترض أو مجموعة من المقترضين وأي

 لظروف الحالية السائدة.  يتم تعديل الخبرة السابقة بشأن الخسائر باستخدام البيانات الحالية القابلة للمالحظة وذلك إلظهار أثر ا

بالنسبـة للموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة، يتم تسوية القيمة الدفترية لألصل مباشرة أو من خالل استخدام حساب  

  مخصص، ويدرج مبلغ التسوية في قائمة الدخل الموحدة.
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 الموجودات المالية المتاحة للبيعانخفاض قيمة  ب(

، لكيةبالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع والمقتناة بالقيمة العادلة، فإنه في حالة إثبات الخسارة مباشرة ضمن حقوق الم

 إلى قائمة الدخل الموحدة عندما يعتبر األصل منخفض حقوق الملكيةيتم تحويل صافي الخسارة المتراكمة المثبتة ضمن 

 القيمة.

بالنسبة الستثمارات األسهم المتاحة للبيع، فإن االنخفاض الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة عن التكلفة يعتبر دليل 

ن انخفاض القيمة ضمن قائمة الدخل باسترداد مبلغ الخسارة الناتجة ع موضوعي على االنخفاض في القيمة. ال يسمح

سجالت، وعليه فإن أي زيادة في القيمة العادلة بعد إدراج االنخفاض بالسجالت يجب أن الموحدة طالما ظل األصل قائما  بال

تم إثباتها في التي  –متراكمة الخسائر الرباح أو األتسجل فقط ضمن حقوق المساهمين. عند التوقف عن اإلثبات، يتم إدراج 

 للفترة. الموحدة في قائمة الدخل -السابق ضمن حقوق المساهمين 
 

 العقارات األخرى المملوكة  4-32

العادية، بعض العقارات وذلك سدادا  للقروض والسلف المستحقة. تعتبر هذه العقارات  ا، خالل دورة أعمالهمجموعةتؤول لل 

موجودات متاحة للبيع، وتظهر عند اإلثبات األولي، بصافي القيمة الممكن تحقيقها للقروض والسلف المعنية أو القيمة العادلة 

 لية للعقارات المعنية ناقصا  تكاليف البيع. الحا
 

وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إعادة تقييم العقارات األخرى المملوكة بشكل دوري، وتسجل بالقيمة الدفترية أو صافي القيمة  

ئر غير المحققة ن االستبعاد والخساعالممكن تحقيقها، أيهما أقل. يحمل دخل اإليجار وكذلك األرباح أو الخسائر المحققة 

 قائمة الدخل الموحدة. علىالناتجة عن إعادة تقييم العقارات األخرى 

 الممتلكات والمعدات  4-36

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية بعد خصم االستهالك المتراكم. ال يتم استهالك األراضي المملوكة. تستهلك  

  -تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات وكما يلي:
 

 سنة   33  المباني   

 فترة اإليجار   العقارات المستأجرة   

 سنوات، أيهما أقصر. 98فترة اإليجار أو   تحسينات العقارات المستأجرة   

 سنوات  9حتى   األثاث والمعدات والسيارات   
 

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

 األمر. تدرج المكاسب والخسائر الناجمة عن استبعاد الممتلكات والمعدات في قائمة الدخل الموحدة.  

 الشهرة -الموجودات غير الملموسة  4-35

والمطلوبات وااللتزامات القابلة للتمييز في الموجودات  بنكتمثل الشهرة الزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لحصة ال

خسائر االنخفاض المتراكمة والتي  ناقصا  المحتملة الخاصة بالشركة التابعة المشتراة بتاريخ الشراء. تظهر الشهرة بالتكلفة 

يتم تحميلها على قائمة الدخل الموحدة. يتم إجراء اختبار للشهرة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة في 

 و أكثر وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلي إمكانية انخفاض قيمتها الدفترية.السنة أ
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 المطلوبات المالية 4-32

أسواق المال، وسندات الدين المصدرة  ودائع العمالء، وودائعيتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية التي تشتمل على  

بالقيمة العادلة ناقصا  تكاليف االقتناء، ويستثنى من ذلك، المطلوبات المالية المقتناة بالقيمة العادلة المدرجة من خالل قائمة 

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

 الموحدة.

ويتم الحقا  قياس جميع المطلوبات المالية المرتبطة بعمولة خاصة، عدا تلك المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، 

ة لودائع المرتبطة بعمولابالتكلفة المطفأة والتي يتم احتسابها بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند السداد. يتم تسوية 

 خاصة والمغطاة مخاطرها بالقيمة العادلة بقدر المخاطر التي يتم تغطيتها. 

ودائع  من مطلوبات مالية مرتبطة بالسوق وتمثلالمطلوبات المالية المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل  تتكون 

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

لعميل طبقا  للشروط المتعاقد عليها. وبعد االثبات األولي لها، يعاد قياس هذه الودائع بالقيمة العادلة، سداد أصل المبلغ إلى ا

 .للسنةوتدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن تغيرات القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة 

 الضمانات المالية  4-37

خالل دورة األعمال االعتيادية، بتقديم التزامات لمنح االئتمان تتمثل باعتمادات مستنديه وضمانات وقبوالت.  ،مجموعةقوم الت 

يتم في األصل إثبات الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة والتي تمثل قيمة 

ضمان بالعالوة المطفأة، أو أفضل تقدير كل تجاه  مجموعةيتم قياس التزامات ال العالوة المستلمة. وبعد اإلثبات األولي،

للمصاريف الالزمة لسداد أي ضمان مالي، ناجمة عن الضمانات، أيهما أعلى. يتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل 

 الموحدة على مدى فترة الضمان.

 المخصصات 4-39

ات قانونية حالية أو متوقعة ناجمة عن أحداث سابقة وأن تكاليف سداد هذه االلتزامات تجنب المخصصات عند وجود التزام 

 محتملة ويمكن تقديرها بشكل موثوق به. 

 النقدية وشبه النقدية 4-41

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تعّرف النقدية وشبه النقدية بأنها تلك المبالغ المدرجة في النقدية واألرصدة  

. كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات (باستثناء الوديعة النظامية)لدى بنوك مركزية واتفاقيات إعادة البيع، 

 أو أقل. ثالثة اشهرالل المالية األخرى التي تستحق خ

 التوقف عن إثبات األدوات المالية  4-43

أو نقله وأن  يتم التوقف عن إثبات أي أصل مالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاصة بهذا األصل 

موجودات مالية، يتم  تنقل مجموعةال . في الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أنالنقل سيكون مؤهال  للتوقف عن االثبات

بنقل كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات. وفي الحاالت التي ال  مجموعةالتوقف عن اإلثبات في حال قيام ال

لي يتم فيها نقل أو اإلبقاء على كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات، يتم التوقف عن اإلثبات فقط في حالة تخ

بتسجيل الموجودات والمطلوبات بشكل منفصل في حالة  مجموعةقوم التعن السيطرة على الموجودات المالية.  مجموعةال

 الحصول على الحقوق واإللتزامات أو االحتفاظ بها الناتجة عن هذه العمليات.
 

تنفيذ اإللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية وذلك فقط عند إستنفاذها، أي عندما يتم 

 إنتهاء مدته.
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 البرامج التحفيزية المحسوبة على أساس األسهم  4-44

النقد  معتمدة من مؤسسةوالالمحسوبة على أساس األسهم )البرامج(  التالية يقدم البنك لموظفيه المؤهلين البرامج التحفيزية 

 العربي السعودي. وفيما يلي وصفا  موجزا  لهذه البرامج:

 

 على أساس الخيارات مكافأة طويل األجلالبرنامج  (أ 

محددة سلفا  ولمدة محددة. شراء وبموجب شروط هذا البرنامج، يمنح البنك الموظفين المؤهلين خيارات أسهم بأسعار   

األسهم المخصصة المعنية وذلك في حالة ممارسة الموظفين للخيارات وفقا  وبتاريخ استحقاق البرامج، يسلم البنك 

 لشروط وأحكام البرامج.

  

 برنامج مشاركة الموظفين في أسهم البنك ( ب 

محددة سلفا  وذلك في شراء وبموجب شروط هذا البرنامج، يمنح البنك الموظفين المؤهلين خيارات أسهم بأسعار   

وإذا  شهر. 37وقبولهم على المشاركة في قيمة خيارات األسهم بمبالغ شهرية متساوية ولمدة حالة موافقة الموظفين 

ما قرر الموظفين عدم ممارسة خياراتهم، فإنه يحق لهم استالم اشتراكاتهم. إضافة إلى ذلك، سيستلم الموظفين معدل 

 عائد محدد سلفا  على اشتراكاتهم.

  

 األجلبرنامج مكافأة باألسهم طويل  ج ( 

ولفترة زمنية محددة. وبموجب شروط هذا البرنامج، يمنح البنك الموظفين المؤهلين أسهم بأسعار شراء محددة سلفا    

وبتاريخ االستحقاق المحدد في شروط البرنامج، يسلم البنك األسهم المخصصة للموظفين شريطة الوفاء بشروط 

 .المنح بصورة مرضية

أساس القيمة العادلة في تاريخ منح الخيارات. تحدد القيمة العادلة للخيارات باستخدام  تقاس تكلفة هذه البرامج على  

وتحدد القيمة العادلة للبرنامج األخير بالرجوع إلى القيمة السوقية . للبرنامجين األولين طريقة تسعير )بالك سكولز(

 .لألسهم في بداية البرنامج باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة

ين يتم إثبات تكلفة البرامج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشرط الخدمة والتي تنتهي بالتاريخ الذي يستحق فيه الموظفين المعني 

إعداد كل  بتاريخ هذه البرامج موجبب التي يتم احتسابها –)تاريخ االستحقاق(. تظهر المصاريف التراكمية أو األسهم خيار األسهم 

المدى الذي انتهت إليه فترة االستحقاق، وأفضل تقديرات البنك لعدد األسهم التي سيتم منحها في  –حتى تاريخ االستحقاق  ماليةقوائم 

نهاية المطاف. يمثل المبلغ المحمل أو المقيد على قائمة الدخل الموحدة لفترة ما، الحركة في المصاريف التراكمية المثبتة في بداية 

 ة. ونهاية تلك الفتر

يستخدم البنك طريقة تسعير "بالك سكولز" في إدارة مخاطر خياراته بموجب البرامج. يقوم البنك، بعد الحصول على موافقة مؤسسة  

م النقد العربي السعودي، بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث محايد لشراء األسهم المعنية وذلك فقط إلدارة مخاطر األسعار المتعلقة بتلك األسه

 ه البرامج. وطبقا  لشروط هذه االتفاقية، لن يكون البنك، في أي وقت من األوقات، المالك الشرعي لألسهم المعنية. بموجب هذ
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 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  4-41

طبقا  ألحكام نظام العمل والعمال السعودي  يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي البنك وفق أسس إكتوارية 

 والمتطلبات التشريعية المحلية المتعلقة بالفروع والشركات التابعة في الخارج.

 أسهم الخزينة  4-42

تقيد أسهم الخزينة بالتكلفة ويتم إظهارها كبند مخصوم من حقوق الملكية بعد تعديلها بتكاليف المعامالت وتوزيعات األرباح  

 أو خسائر بيع هذه األسهم. وبعد شرائها، يتم إثبات هذه األسهم بمبلغ يعادل المبلغ المدفوع.وأرباح 

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

 مل أيضا  على األسهم المشتراه عند سداد دين العميل.بموجب البرامج التحفيزية للدفعات المحسوبة على أساس األسهم، وتشت

 الزكاة وضريبة الدخل  4-46

طبقا  لألنظمة الزكوية والضريبية السعودية، تعتبر الزكاة وضريبة الدخل إلتزامات على المساهمين السعوديين وغير  

 السعوديين، على التوالي. 

الملكية أو صافي الدخل وفقا  لألسس المنصوص عليها في األنظمة تحسب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق 

 الزكوية. تحسب ضريبة الدخل على حصة المساهمين غير السعوديين في صافي دخل السنة.

خضع تال يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة، حيث يتم خصمها من األرباح الموزعة للمساهمين. 

 للقوانين واألنظمة في البلدان التي تعمل فيها. وفقا  الدخل لضريبة  والشركات التابعة في الخارجع والفر

 خدمات إدارة االستثمار 4-45

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

إدارة المحافظ، على أساس إختياري وغير إختياري، وإدارة الصناديق اإلستثمارية بالتنسيق مع مستشاري إستثمار 

البنك في هذه الصناديق ضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع أو االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة  استثماردرج ي متخصصين.

 معامالت مع األطراف ذات العالقة.من خالل قائمة الدخل. كما تدرج األتعاب المكتسبة ضمن ال

إجمالي الحصص االقتصادية للبنك في  صندوق االستثمار عادة على تقييم بالسيطرة علىإذا كان البنك يقوم  التأكد فيما يتوقف

مدير الصندوق. واستنادا  إلى التقييم الذي أجراه البنك، فقد توصل إلى نتيجة أنه يعمل كوكيل  بإقالةالصندوق وحق المستثمر 

 للمستثمرين في جميع الحاالت ولذلك لم يتم توحيد هذه الصناديق في هذه القوائم المالية.

الموجودات المودعة لدى البنك، بصفته وصيا  أو مؤتمنا  عليها، موجودات خاصة بالبنك أو بالشركة  ال تعتبر إضافة إلى ذلك،

 .للبنك التابعة وبالتالي ال تدرج في قائمة المركز المالي الموحدة
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  الهيئة الشرعية المعتمدة منالمنتجات البنكية   4-42

إلى المنتجات البنكية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه بعض المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والمعتمدة من إضافة  

 قبل الهيئة الشرعية.
 

بالتقارير يتم معالجة كافة المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية محاسبيا  بإستخدام المعايير الدولية الخاصة  

 المالية وطبقا  للسياسات المحاسبية المذكورة في هذه القوائم المالية الموحدة.

 التغير في السياسات المحاسبية  4-47

تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة الماضية. لم ينتج عن  

تحدثت بعض التحسينات على المعايير الحالية أي أثر على السياسات المحاسبية، أو المركز المالي التعديالت التالية التي اس

 للمجموعة أو أدائها المالي: 

 (12( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )01( ورقم )01تعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

المنشآت التي تفي بشروط تعريف المنشأة االستثمارية المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص  لقد قدمت التعديالت استثناءاً من توحيد -

 (.01بالتقارير المالية رقم )

 (: مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية21تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 ن القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية(: االفصاح ع23تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 (: تبديل المشتقات واالستمرار في محاسبة تغطية المخاطر 23تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 تتطلب هذه التعديالت االستمرار في محاسبة تغطية المخاطر عند تبديل المشتقات المخصصة كأداه تغطية تفي بمعايير محددة. -

 إتباع المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ألول مرة –( 0تعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

 (: قياس القيمة العادلة 02تعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

 الرسوم المفروضة –لخاصة بالتقارير المالية ( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية ا10التفسير رقم ) -

 

 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية - 1

       4132       4131 

 بآالف الريـــاالت  بآالف الريـــاالت   

 السعوديــــــــــــة  السعوديــــــــــــة  
      

 963976303  969836.33 نقد في الصندوق 

 060876019  16.976739 وديعة نظامية 

 93163.1  99963.9 حساب جاري 

 16.336139  363906190 إيداعات أسواق المال 
      

 41.171.171  32.529.199 اإلجمالي 
      

يتعين على المجموعة، وفقا  لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، اإلحتفاظ بوديعة نظامية لدى  

مؤسسة النقد العربي السعودي وبنوك مركزية أخرى بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب، واإلدخار، وألجل، والودائع 

شهر. تمثل إيداعات أسواق المال أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقية إعادة بيع مع مؤسسة النقد العربي  األخرى تحسب في نهاية كل

 السعودي. 
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 والمؤسسات المالية األخرى األرصدة لدى البنوك - 2

 

      4132      4131 

 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت   

 ـــةـــالسعوديــــ  ــةـــالسعوديـــــ  
      

 .969376.0  768006990 حسابات جارية  

 ..3698360  363996999 إيداعات أسواق المال 
      

 2.762.664  2.216.696 اإلجمالي 
      

 

  اإلستثمارات ، صافي - 6
 
 

 تصنف االستثمارات كاآلتي:  أ ( 
 

 االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل   -3 

 

 اإلجمالي              خارج المملكة            داخل المملكة               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

       4132       4131     4132        4131     4132       4131 

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

 السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة  
              

 729.421 3.111.911 396309. 1376990 .399607 176973 سندات بعمولة ثابتة  

 212.253 125.444 93969.9 39.6333 -    -    استثمارات مركبة 

 3.522.152 3.769.515 96.9963.9 .960716.3 -    -    صناديق تحوط 

 129.313 151.911 -    093 3916989 3.36839 أسهم 
              

 إجمالي االستثمارات  

 المدرجة قيمتها   

 العادلة من خالل    

 1.121.224 1.511.553 4.225.636 1.324.327  545.962 267.271 قائمة الدخل   
              

 9631960تشتمل اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل أعاله على استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة بمبلغ  

يتم تصنيف االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل  مليون لاير سعودي(. 9637063: 3893مليون لاير سعودي )

، أو يتم مدرجة ضمن األدوات المالية األخرى أعاله على هذا النحو وذلك عندما تشتمل األدوات المالية على أداة مالية مشتقة أو أكثر

 . مجموعةق مع إستراتيجية إدارة المخاطر الموثقة لدى التقييمها على أساس القيمة العادلة، وبما يتف

  



 مجموعة سامبا المالية

PUBLIC 

11 

 

 تتمة – اإلستثمارات ، صافي - 6

 

 االستثمارات المتاحة للبيع   - 4 

 اإلجمالي              خارج المملكة              داخل المملكة                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

       4132       4131     4132        4131     4132       4131 

 الرياالتبآالف  بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة  
              

 16.679.527 3161.16778 963996799 061976093 3063906989 3968736980 سندات بعمولة ثابتة  

 7.613.171 169906113 763196319 761906988 363836901 367886313 سندات بعمولة عائمة  

 219.196 16.90.. 9816317 16.90.. -       -     استثمارات خاصة 

 2.361.725 969906393 3006388 9996830 .360.36.9 968396399 أسهم 
              

 إجمالي االستثمارات 

 27.961.924 62.415.614 31.515.211 36.537.377 16.132.619 17.677.132 المتاحة للبيع   
              

 

 حتى تاريخ االستحقاق المقتناهاالستثمارات   - 1

 اإلجمالي              خارج المملكة             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
      4132      4131     4132      4131 
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت  
 السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة  
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  

 .76931689 761916991 .76931689 761916991 سندات بعمولة ثابتة 
 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  

           6.249.125 6.929.239 6.249.125 6.929.239 حتى تاريخ االستحقاق المقتناهاالستثمارات  

 

 المقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي االستثمارات األخرى  - 2 
 

 اإلجمالي              خارج المملكة            داخل المملكة              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
       4132       4131     4132        4131     4132       4131 

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

 السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة  
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  

 9396939 3986990 .908601 9716780 7936037 786.98 سندات بعمولة ثابتة  

 3396378 3396378 3396378 3396378 -      -    سندات بعمولة عائمة  

 963996397 3396300 9886173 3396300 1986333 -    استثمارات مضاربة 
  ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  

 رىاألخإجمالي االستثمارات  

 4.472.465 267.735 711.197 217.325 3.272.367 61.521 بالتكلفة المطفأة المقتناة   
  ========= ========= ========= ========= ========= ========= 

 51.121.225 52.636.597 44.936.194 46.237.413 12.246.562 19.192.252 االستثمارات، صافيإجمالي  
  ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
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 تتمة - اإلستثمارات ، صافي - 6
 

 فيما يلي تحليالً لمكونات االستثمارات:    -ب 
 
      4132    4131 
      

 اإلجمالي غير متداولة  متداولة  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة   

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

 السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة السعوديــــــة  
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  

 24.944.557 3969396999 9769196339 22.351.127 .386398699 9.61386333 سندات بعمولة ثابتة 

 7.244.111 9689869.7 9699369.0 9.521.423 .96881693 06.396987 ةسندات بعمولة عائم 

 2.649.922 9.96119 963.96173 2.634.425 996973 969196919 أسهم  

 3.123.426 963996397 -     142.177 3396300 -     استثمارات مضاربة 

 4.742.641 3630.69.3 93969.9 4.726.226 367316373 39.6333 أخرى 
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  

 51.121.225 14.513.521 42.219.315 52.636.597 12.341.526 11.196.161 اإلجمالي   
              

 

وسندات وصكوك تشتمل السندات غير المتداولة، بشكل أساسي، على سندات تنمية حكومية سعودية وسندات سعودية بعمولة عائمة  

باستخدام إما طرق التسعير  الدفترية صناديق تحوط واستثمارات خاصة. ونظرا  لطبيعة سوق هذه السندات، تحدد قيمتهاوخزينة 

تشتمل السندات بعمولة ثابتة على سندات مرهونة بموجب   .ةمستقل ةف ثالثاطرقبل أ المعلن منالموجودات قيمة أو صافي  المالئمة

 3899ديسمبر  39مليون لاير سعودي كما في  999بلغت القيمة الدفترية لهذا السندات  عادة شراء لدى بنوك وعمالء آخرينإتفاقيات إ

 مليون لاير سعودي(. .30: 3893)
  

يتم تجاري محدد.  لغرضللعمالء  أموالللبنك تقديم  وبموجبها يمكنالمضاربة هي عبارة عن ترتيبات تم اعتمادها من الهيئة الشرعية  

االستثمارات األخرى "ضمن استثمارات المضاربة  تدرجسبقا . ممحددة أسس  تقاسم عوائد هذه الترتيبات من قبل البنك والعميل وفق

 .إن القيمة العادلة الستثمارات المضاربة هذه ال يتوقع بأن تختلف كثيرا  عن قيمتها الدفترية. "بالتكلفة المطفأة المقتناه

حتى تاريخ اإلستحقاق واإلستثمارات  المقتناهفيما يلي تحليالً لألرباح والخسائر غير المحققة والقيمة العادلة لإلستثمارات   -ج 

 األخرى المقتناه بالتكلفة المطفأة:
 

 )بآالف الرياالت السعودية( 4131                    )بآالف الرياالت السعودية( 4132      
     

 القيمة  إجمالي إجمالي القيمة  القيمة إجمالي إجمالي القيمة 

 العادلة  الخسائر األرباح الدفترية العادلة الخسائر األرباح الدفترية 

 غير المحققة غير المحققة   غير المحققة غير المحققة  
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 

 استثمارات مقتناة حتى

 االستحقاقتاريخ 

 68736879. -       3336899 .76931689 .63976.3. -      3.76199 761916991 سندات بعمولة ثابتة
 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ 

 ستثماراتالامجموع 

 حتى تاريخ مقتناةال  

 5.164.162 -       141.133 6.249.125 5.436.515 -      456.932 6.929.239  االستحقاق  
                  

 استثمارات أخرى مقتناة

 بالتكلفة المطفأة  

 9796093 -       386999 9396939 .330679 -     906310 3986990 سندات بعمولة ثابتة

 3896831 (996399) -      3396378 ..39360 (06309 ) -     3396378 سندات بعمولة عائمة

 963996397 -      -      963996397 3396300 -    -     3396300 استثمارات مضاربة
 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ 

 االستثماراتإجمالي 

 األخرى المقتناة  

 4.111.375 (32.433) 11.323 4.472.465 257.711 (7.172) 37.197 267.735 بالتكلفة المطفأة  
                  

 7.166.421 (32.433) 161.364 7.135.114 5.972.255 (7.172) 472.136 5.217.616 المجموع الكلي
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 الجودة االئتمانية لالستثمارات  د(
 

 بالجودة االئتمانية لالستثمارات: ا  فيما يلي بيان 

       4132        4131  

 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  

 السعوديـــــــــة  السعوديـــــــــة  
      

 وسندات مضمونة السعوديةحكومة السندات 

 306.996399 3961936979 وسندات خزينةالحكومة من   

 3760386.98 3.69186983 استثمارات من الدرجة األولى 

 969396813 369376039 استثمارات دون الدرجة األولى 

 969796088 36.0.6838 استثمارات غير مصنفة
      

 51.121.225 52.636.597 اإلجمالي  
      

الدرجـة  االستثمــارات المصنفـة من". تشمل لالستثماراتيستخدم البنك نظام تصنيف داخلي لتصنيف الجودة االئتمانية  

تتضمن  حسب تصنيف وكالة موديز.( Baa3إلى  Aaa)على مخاطـر ائتمـان تعادل درجــات التصنيـف  "األولـى

 وألغراض العرض أعاله، تم تصنيف األسهم حسب معدل االستثمارات غير المصنفة استثمارات خاصة وصناديق تحوط.

 الطرف اآلخر. الدين

 

 فيما يلي تحليالً لإلستثمارات حسب األطراف األخرى:     -هـ 

  

       4132        4131  

 بآالف الريـاالت  بآالف الريـاالت  

 السعوديــــــــــة  السعوديــــــــــة  
      

 3167876311 9963196933 ة وشبه حكومية حكومي 

 9368376.09 93607.6800 بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 68996837. 96.086993 شركات  

 96.9963.9 .960716.3 صناديق تحوط 

 9687063.0 0306310 أخرى  
      

 51.121.225 52.636.597 اإلجمالي  
     _ 

  



 مجموعة سامبا المالية

PUBLIC 

11 

 
 القروض والسلف، صافي - 5

  
 تصنف القروض والسلف على النحو التالي: أ ( 

 )بآالف الرياالت السعودية(       
                 

 قروض وسلف   ــــــروضـقـــ  بطاقـــــــات   

 المجمـــــــوع  أخـــــرى  ـــةـــتجاريــــ   شخصيـــــــة   ائتمــــــان   
                 

 4132 

 المقتناة بالتكلفة المطفأة 

 93768096399  969096991  98968.36733  9069736919  9630.60.1  القروض والسلف العاملة 

 .96.71699  936073  96.396188  336113  -      القروض والسلف غير العاملة 
                 

 إجمالي القروض والسلف المقتناة 

 345.222.172  3.397.114  316.572.214  37.222.272  3.175.759  بالتكلفة المطفأة   

 (4.552.521)  (.39679)  (369396819)  (9906391)  (936990) مخصص خسائر اإلئتمان 
                 

 342.129.222  3.325.265  311.451.116  37.499.416  3.121.363  صافي –القروض والسلف  
                 

 

 )بآالف الرياالت السعودية(       
                 

 قروض وسلف   قـــــــــروض   بطاقـــــــات   

 المجمـــــــوع  أخـــــرى  ــــةــتجاريــــــ   شخصيـــــــة   ائتمــــــان   
                 

 4131 

 المقتناة بالتكلفة المطفأة 

 332.121.425   3796999   17689.6913   .996.93693   9637.6999  القروض والسلف العاملة 

 4.133.512   .9.687   961996999   3969.9   -        القروض والسلف غير العاملة 
                 

 إجمالي القروض والسلف المقتناة 

 335.173.931   121.411   92.132.919   32.512.692   3.165.322  بالتكلفة المطفأة   

 (4.945.623)  (.30633)  (36.086733)  (99.6831)  (996.99) مخصص خسائر اإلئتمان 
                 

 331.266.159   123.792   92.112.122   32.253.657   3.132.611  صافي – القروض والسلف 
                 

 

تشتمل القروض والسلف، صافي، على منتجات بنكية متوافقة مع الشريعة وتتعلق بعمليات تمويل المرابحة، واإلجاره، والتورق، والتي  

مليون لاير  796097: 3893مليون لاير سعودي ) 06199.تم إظهارها بالتكلفة المطفأة بعد خصم مخصص خسائر االئتمان والبالغة 

 سعودي(.
 
 

 حركة مخصص خسائر االئتمان على النحو التالي:كانت  ب (  
 

 )بآالف الرياالت السعودية(        

4132 

بطاقـات 

 قروض شخصية ائتمـان

قروض و سلف 

 المجمـــوع أخـرى تجاريــــة

 4.945.623 .30633 36.086733 99.6831 996.99 الرصيد في بداية السنة

 316.722 (96087) 196399 996389 36899 مجنب خالل السنة، صافي

 (112.222) (96099) (3196991) (996990) - ديون معدومة مشطوبة

 (53.214) (030) (7.6937) (96991) - مبالغ مستردة مجنبة سابقا  

 2.347 938 36737 093 - تسويات تحويل عمالت

 4.552.521 43.625 4.242.192 327.429 21.237 الرصيد في نهاية السنة
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 تتمة –القروض والسلف، صافي       - 5

 

 )بآالف الرياالت السعودية(        

4131 

بطاقـات 

 قروض شخصية ائتمـان

قروض و سلف 

 المجمـــوع أخـرى تجاريــــة

 1.337.295 386931 360196399 9..9786 936993 الرصيد في بداية السنة

 426.114 (1.9) 3906390 316999 (96911) مجنب خالل السنة، صافي

 (246.571) - (9376999) (..3) - ديون معدومة مشطوبة

 (12.611) (338) (336309) (.9610) - مبالغ مستردة مجنبة سابقا  

 (2.313) (96381) (96301) (96783) - تسويات تحويل عمالت

 4.945.623 47.115 4.571.614 325.149 23.522 الرصيد في نهاية السنة

 

قائمة الدخل  على مليون لاير سعودي( 37369: 3893) مليون لاير سعودي 99963 بتحميل مبلغ قدره ،السنةقام البنك خالل 

الموحدة ضمن مخصص خسائر االئتمان والذي تم إظهاره بعد خصم المبالغ المستردة المجنبة سابقا وصافي المبالغ المشطوبة 

 .مباشرة

 

 الجودة االئتمانية للقروض والسلف ج ( 

 منخفضة القيمةال( تحليل بأعمار القروض والسلف المتأخرة السداد وغير 3

 )بآالف الرياالت السعودية(   
       

 قـــــــروض    

 وسلــــــــف قــــروض بطاقــــــات  

 المجمــــــوع أخـــــرى تجاريـــــــة شخصيــة ائتمـــــان 4132 
       

 3.259.239 .1 0.36779 7806973 196338 يوما   18أقل من  

 356.431 -   36809. 996991 396.78 يوما  فأكثر 18 
       

 3.512.949 95 946.514 671.413 347.921 اإلجمالي 
       

      

 )بآالف الرياالت السعودية(  
       

 قـــــــروض    

 وسلــــــــف قــــروض بطاقــــــات  

 المجمــــــوع أخـــــرى تجاريـــــــة شخصيــة ائتمـــــان 4131 
       

 3.417.519 9.1 006988. 9796918 136708 يوما   18أقل من  

 99.151 -   96389 16710. 3769.9 يوما  فأكثر 18 
       

 3.117.114 359 591.112 645.277 337.123 اإلجمالي 
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  تتمة –القروض والسلف، صافي       - 5

 

 بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر اإلئتمان حسب القطاعات االقتصادية: فيما يلي تحليالً  (   4

 
 

4132 
القروض والسلف 

 العاملة
القروض والسلف 

 غير العاملة
 مخصص خسائر

 االئتمان
القروض والسلف، 

 صافي
 بآالف الرياالت 

 السعوديـــــة
 بآالف الرياالت

 السعوديـــــة
 بآالف الرياالت

 السعوديـــــة
 بآالف الرياالت

          السعوديـــــة

 215.517 - - 93.6.80 شبه حكوميةوحكومية 

 2.111.921 33.6998 - 967986998 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 2.561.123 9961.0 379 96177..96 زراعة وأسماك

 41.659.344 .338699 996899 3869706919 تصنيع

 4.692.993 936933 - 36.996999 مناجم وتعدين

 7.515.236 096833 336990 76.31..06 كهرباء، ماء، غاز، وخدمات صحية

 7.999.492 .968886.3 .099630 169006.39 بناء وإنشاءات

 41.145.211 3976893 6733.. 3363876333 تجارة

 36.311.199 716339 96983 9769706390 نقل واتصاالت

 4.925.141 9986873 716838. .36939637 خدمات

 39.717.924 3396110 336113 38688.6199 قروض شخصية وبطاقات ائتمان

          31.111.119 97.6939 396889 9369336933 أخرى

 342.129.222 4.552.521 3.569.225 346.172.123 اإلجمالي
         

 

 
 
3389 

القروض والسلف 
 العاملة

القروض والسلف 
 غير العاملة

 مخصص خسائر
 االئتمان

القروض والسلف، 
 صافي

 بآالف الرياالت 
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
 السعوديـــــة

 بآالف الرياالت
          السعوديـــــة

 3.424.324 - - 963936993 حكومية وشبه حكومية

 5.135.169 .339689 - 63936897. مالية أخرىبنوك ومؤسسات 

 2.211.551 96990 377 969986903 زراعة وأسماك

 35.211.522 9036319 .3693. 9.67736011 تصنيع

 3.712.121 936.19 - 960786939 مناجم وتعدين

 7.161.919 36999. 396873 068176388 كهرباء، ماء، غاز، وخدمات صحية

 7.131.112 0176909 986.31. .06737699 بناء وإنشاءات

 43.479.511 9996839 36870. 3969836.83 تجارة

 34.523.572 396.77 96913 9369896091 نقل واتصاالت

 1.452.121 7396738 1.16989 ..3603960 خدمات

 37.225.197 3996.93 3969.9 9061.16398 قروض شخصية وبطاقات ائتمان

          31.742.191 7996091 9106937 9963836739 أخرى

 993697763.1 3613.6799 368996.39 .9996398639 اإلجمالي
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  تتمة –القروض والسلف، صافي       - 5

 

 فيما يلي تحليالً بالقروض والسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة (1

   
4132 

بآالف الرياالت 

 السعوديــــــــة

 
4131 

بآالف الرياالت 

          السعوديــــــــة

 3769896138  386.136393  من الدرجة األولى قروض وسلف 

 9063396909  9169396971  قروض شخصية وبطاقات ائتمان 

 163.36.39.  9369936.39  دون الدرجة األولى قروض وسلف 

          .393633  9096399  غير مصنفة قروض وسلف 

 
          331.114.422  341.264.234  اإلجمالي

مل القروض والسلف من الدرجـة تيستخدم البنك نظام تصنيف داخلي لتصنيف الجودة االئتمانية لمحفظة القروض والسلف. تش

 ( حسب تصنيف وكالة موديز.Baa3إلى  Aaaاألولى أعاله على مخاطر ائتمان تعادل درجــات التصنيف )

 

 الضماناتد(  

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

          4132         4131  

 بآالف الريـاالت  بآالف الريـاالت  

 السعوديـــــــــة  السعوديـــــــــة  
      

 7760916399  7867886993 وغير منخفضة القيمة متأخرة السدادغير  

 76.176383  9368116880 وغير منخفضة القيمة متأخرة السداد 

 3336901  36037. منخفضة القيمة 
      

  53.712.751  51.553.966 اإلجمالي  
      

 القابلةالضمانات غير تلك  بقبوليقوم البنك وعقارات. وأوراق مالية متداولة،  ،وضمانات مالية ،ودائعتشتمل الضمانات على  

 بها في حالة إخفاق العميل في السداد. التصرفللتحويل إلى مبالغ نقدية )مثل العقارات( بغرض 
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 ، صافي الممتلكات والمعدات - 2

             4132      4131 

 اإلجمالــــــي  اإلجمالــــــي  األثاث والمعدات  تحسـينات      

 ــاراتـــوالسيــــ  رةالعقارات المستأج  األراضي والمباني    

 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت    

      السعوديــــــة  السعوديــــــة  السعوديــــــة  السعوديــــــة  السعوديــــــة    

 التكلفة:  

 367996893  36.096.99  969976.93  336100.  .199610  السنةالرصيد في بداية   

 9386713  086373  .7.671  9063.7  76313  اإلضافات   

 (16039)  (336.91 ) (9360.3 ) (778 ) (.0638 ) اإلستبعادات  

           (96913)  (367.8 ) (36397 ) (991 ) (.9683 ) عمالت تحويلتسويات   

           4.572.532  4.223.593  3.375.113  523.542  932.115   السنةالرصيد في نهاية   

 اإلستهالك المتراكم: 

 960336033 6700..961 9688.6399 .999697 7936007  الرصيد في بداية السنة  

 99.6108  9336.07  916097  936730  996333  المحّمل للسنة  

 (739)  (9368.9 ) (996397 ) -      (.90 ) االستبعادات  

           (36989)  180  96337  (933 ) (387 ) عمالت تحويلتسويات   

      3.955.677 4.179.341 3.125.144 269.724 661.445 الرصيد في نهاية السنة  

 صافي القيمة الدفترية في  

        564.623 331.119 373.264 151.731  4132ديسمبر  13   

 الدفترية فيصافي القيمة  

 9396831  .931631 38.6733 3976989  4131ديسمبر  13   
              
 3.314.227 3.232.332     أعمال رأسمالية تحت التنفيذ   
          

 3.741.712 4.155.576    اإلجمالي  
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 الموجودات األخرى - 7

       4132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــــــة

      4131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــــــة
  ________  ________ 

     :مدينة مستحقةخاصة عموالت 

 336913  976309  بنوك ومؤسسات مالية أخرى   -

 38969.3  .913689  استثمارات   -

 3116093  3386931  قروض وسلف    -
      

 611.357  612.649  إجمالي العموالت الخاصة المستحقة المدينة

 9316399  9896308  مدينون

 .36888639  363096713  (1القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات )إيضاح 

 9.69.9  9.69.9  عقارات أخرى، صافي 

 .33699  336.93  شهرة

 9.96989  036733.  أخرى
      

      2.326.224  2.564.111  اإلجمالي

 

 المشتقات  - 9
 

 -العادية، باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر: ا، خالل دورة أعمالهمجموعةقوم الت 
 

وتمثل اتفاقيات تعاقدية لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم  المقايضات: 

تبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ. أما مقايضات العمالت، فيتم األطراف األخرى ب

بموجبها تبادل العموالت بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. وفي حالة مقايضة أسعار العموالت بعمالت مختلفة، فإنه 

 دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلفة. يتم بموجبها تبادل أصل المبلغ زائدا  
 

وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين  العقود اآلجلة والمستقبلية: 

عامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما في المستقبل. العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصا  لتلبية احتياجات محددة والت

 عقود الصرف األجنبي والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية. 
 

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

المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقدا  الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل 

 المبلغ خالل الفترة الزمنية المتفق عليها.
 

صدر الخيار( الحق، وليس اإللتزام، للمشتري )المكتتب بالخيار( وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع )م الخيارات: 

لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أسهم أو أداة مالية بسعر محدد سلفا  في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية 

 المحددة.
 

ود خيارات على مكونات المقايضة بسعر ثابت. تمنح وهي عبارة عن خيارات على المقايضات والتي تتطلب وج خيارات المقايضات: 

ري أو المكتتب بالخيار الحق، وليس االلتزام، إلبرام المقايضة وذلك بدفع عمولة بسعر ثابت واستالم عمولة تخيارات المقايضات المش

 عائم بتاريخ مستقبلي.
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 تتمة -المشتقات  - 9
 

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

تتعلق  ذ المراكز ، وموازنة أسعار الصرف.المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبيعات ، وأخالخاصة بالمجموعة و معظم المشتقاتتتعلق  

ويتعلق أخذ المراكز بإدارة يض المخاطر الحالية والمستقبلية. المبيعات بطرح المنتجات للعمالء لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخف

وتتعلق موازنة  .قع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشراتمخاطر مراكز السوق مع تو

أسعار الصرف بتحديد واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من 

  .ذلك

 المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر  

لمخاطر العمالت  االمشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه مجموعةستخدم الت، اومطلوباته اكجزء من إدارة موجوداته 

العموالت . ويتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وكذلك بإستخدام استراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة وأسعار 

إن التغطية اإلستراتيجية للمخاطر ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر الخاصة، وتقيد المشتقات ذات العالقة  بقائمة المركز المالي ككل.

 كمشتقات مقتناه ألغراض المتاجرة .

مقايضات  مجموعةستخدم التتغطية مخاطر عمالت محددة . كما لعقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العمالت  مجموعةستخدم الت 

أسعار العموالت والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت لتغطية مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر العموالت بأسعار 

أيضا  مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر  مجموعةستخدم التثابتة . و

ل هذه الحاالت، يجب توثيق طبيعة تغطية المخاطر وأهدافها رسميا  ، بما في ذلك تفاصيل البنود المغطاة وأداة تغطية عائم . وفي مث

 المخاطر، ويتم قيد هذه المعامالت كتغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية . 

لية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات الما 

اإلستحقاق. أن المبالغ االسمية، التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات 

والتي تقتصر  مجموعةتعرض لها التتعبر عن مخاطر االئتمان، التي  إن هذه المبالغ اإلسمية الفالنقدية المستقبلية المتعلقة بها. وبالتالي، 

 عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، أو مخاطر السوق. 

العقود المشمولة بإتفاقيات  كافةبالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يتم إظهار ت في قائمة المركز المالي الموحدة يتم إظهار كافة المشتقا 

العادلة اإليجابية أو السلبية مع الضمانات النقدية المستلمة  القيمةحيثما ينطبق ذلك. تتم مقاصة إجمالي  ،ة بالصافيرئيسيمقاصة 

 .الطرف اآلخر بموجب إتفاقية مقاصة رئيسية سارية المفعولوالمدفوعة إلى 
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 تتمة -المشتقات  - 9

 لها على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق: والمبالغ اإلسمية والقيمة العادلةباألدوات المالية المشتقة  فيما يلي تحليال   
 

 المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق    

 

4132 

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

 أكثر من سنوات 6-3 شهر 34-1 أشـهر 1خالل  غ اإلسميلالمب

 سنوات 6

بآالف  

الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

        المقتناة ألغراض المتاجرة :

 3963.06991 7968816138 9969396890 368136083 1069116338 8..736. 363996839 مقايضات أسعار العموالت  

 ود المستقبلية الخاصةالعق 

 7996.00 0816997 -    369016890 769936909 16888 .99637 والخياراتبأسعار العموالت،      

 - 967996739 9.63186399 33670.6993 9969996109 9.96979 9.36999 عقود الصرف األجنبي اآلجلة  

 - 38610968.0 3961916178 996.9361.3 9367996109 3396333 3786993 خيارات العمالت  

 - -     16397 -     16397 6003. -     خيارات المقايضة 

 - 9619967.1 361996179 3.96901 769396393 3136919 3936.93 خيارات األسهم والبضائع 

 9096788 -      986103 106999 3796379 96799 .38611 أخرى  

       المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:

 368396788 963886988 968886888 - 763306388 076999 096891 مقايضات أسعار العموالت 

 13.117.312 75.272.451 55.514.542 27.229.275 414.512.631 3.627.133 1.472.694 اإلجمالي  

 

 المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق    

 

4131 

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

 أكثر من سنوات 6-3 شهر 34-1 أشـهر 1خالل  غ اإلسميلالمب

 سنوات 6

بآالف  

الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

        المقتناة ألغراض المتاجرة :

 .386313679 7960096399 9.69.36001 369976303 98969036187 0116938 .36793607 مقايضات أسعار العموالت  

 العقـود المستقبلية الخاصة 

 - 0816997 - 976839 .009691 6938. 6.89. بأسعار العموالت، والخيارات     

 - 969896131 .06817679 3369396330 3367396093 706811 360.3. عقود الصرف األجنبي اآلجلة  

 - 3969196139 396.996910 9363096383 9769736939 3336399 3386939 خيارات العمالت  

 - 16397 960176133 - 961876380 396337 .39689 خيارات المقايضة 

 - 76319. 363736979 93063.7 .36077609 936399 186390 خيارات األسهم والبضائع 

 036813 .988699 - - 9036331 986039 36031 أخرى  

       المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:

 3688.6378 969386988 3906888 - 369096178 3376993 936199 مقايضات أسعار العموالت 

 14.273.769 75.414.321 52.342.141 17.522.399 443.276.462 3.641.745 1.111.435 اإلجمالي  

 

مليون لاير  339المتعلقة بالضمانات النقدية المستلمة التي تمت مقاصتها باألرباح غير المحققة عن المشتقات  بلغ إجمالي الذمم الدائنة

تمت مقاصتها مع  المتعلقة بالضمانات النقدية المدفوعة التي الذمم المدينة إجماليمليون لاير سعودي(، بينما بلغ  919: 3893سعودي )

 لاير سعودي(.مليون  96900: 3893مليون لاير سعودي ) 96199 حققة عن المشتقاتالخسائر غير الم
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 تتمة -المشتقات  - 9
 

 :وقيمتها العادلة ،وأداة تغطية المخاطر ،وطبيعة المخاطر المغطاة ،مخاطرهاالمغطاة ول أدناه ملخصا  بالبنود اعكس الجدت
 

 

 

  وصف البنود المغطاة 

 

 العادلة القيمة 

 

 طبيعة التغطية

 

 

 التغطية أداة

 القيمة العادلة

 اإليجابية 

القيمة العادلة 

 السلبية
       

4132 

 الرياالت السعودية بآالف

      

 076999 096891 عموالتمقايضات أسعار ال تدفق نقدي 769906933  سندات بعمولة عائمة
       

4131 

 بآالف الرياالت السعودية

      

 3376993 936199 مقايضات أسعار العموالت تدفق نقدي 369.86933  سندات بعمولة عائمة

 

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية

التدفقات النقدية المستقبلية على الموجودات والمطلوبات المقتناه لغير المتاجرة والتي تحمل التغيرات في لمخاطر  مجموعةتعرض الت

 .أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة هذهعادة مقايضات  مجموعةستخدم الت. عمولة خاصة بسعر متغير

الخاصة لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار العموالت  مجموعةتعرض التزامات المؤكدة بالعمالت األجنبية، كذلك ونتيجة لإللت

 المغطاه بمقايضات أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة.

وقع بأن تيوالتاريخ الذي  من البند المغطىالنقدية  التدفقات الفترات التي يتوقع أن تحدث خاللها ،ديسمبر 39في  ، كماالجدول أدناه يبين

 :قائمة الدخلتؤثر فيه على 

 

4132 

 شهر 34 – 1 اشهر  1خالل  بآالف الرياالت السعودية

 

 اإلجمالي  سنوات 6أكثر من  سنوات 3-6
      

 621.154 3376911 3986393 336098 96909 التدفقات النقدية الواردة
      

4131 

 شهر 34 – 1 اشهر  1خالل  بآالف الرياالت السعودية

 

 اإلجمالي  سنوات 6أكثر من  سنوات 3-6

 512.476 30161.7 3976007 396389 96930 التدفقات النقدية الواردة

ؤسسات مالية، مع م مجموعةالعادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة بال( تقريبا  من عقود القيمة %33: 3893) %39تم إبرام ما نسبته 

( من عقود القيمة العادلة اإليجابية مع أطراف أخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي %93: 3893) %.9بينما أبرم أقل من 

 .الموحدة
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 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى - 31

         4132       4131 

 بآالف الرياالت   بآالف الرياالت     

 السعوديــــــــــة   السعوديـــــــــة     
       

 976399.  916391. حسابات جارية 

 60796130.  069876991 ودائع أسواق المال 
      

 2.221.426  9.176.197  اإلجمالي  
      

مليون لاير  30769: 3893مليون لاير سعودي ) 99.61بل بيع سنـدات بعمولـة ثابتة قدرها ودائع أسواق المال على ودائع مقا تشتمل 

 رائها في تواريخ مستقبلية محددة.إلعادة ش اتفاقيةسعودي( مع 

 

 ودائع العمالء   - 33

 تتكون ودائع العمالء مما يلي:  

         4132       4131 

 بآالف الرياالت   بآالف الرياالت     

 السعوديــــــــــة   ــــةــالسعوديـــ     
       

 .9836819670 9896.996399 تحت الطلب  

 7693163.8 .637.6.9. ادخار  

 93619960.3 9860736998 ألجل  

 67776880. 061996999 أخرى  
       

 367.115.235 351.292.717 اإلجمالي  
       

 

مليون لاير سعودي  9369.0 قدره بمبلغمتوافقة مع الشريعة  بموجب عقود منتجات بنكيةتشتمل الودائع ألجل على ودائع مقبولة  

 مليون لاير سعودي(. 996393: 3893)

إلعادة  ( مع اتفاقياتالشئ: 3893) مليون لاير سعودي 939قدرها  ثابتة بعمولة على ودائع مقابل بيع سنداتألجل الودائع تشتمل  

 .9633: 3893مليون لاير سعودي ) 36339مستقبلية محددة. كما تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبلغ قدره تواريخ شرائها في 

 . لقاء التسهيالت الممنوحة للعمالءسعودي( كضمانات محتجزة  مليون لاير

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

 نوععندما تشتمل هذه الودائع على  تصنف الودائع على هذا النحو مليون لاير سعودي(. 998: 3893مليون لاير سعودي ) 907

على أساس القيمة العادلة وفقا  الستراتيجية إدارة يتم تقييمها المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى، أو من المشتقات المالية  أو أكثر واحد

 .مجموعةالمخاطر الموثقة لدى ال
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 ودائع العمالء )تتمة( - 33

 عمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي:بتشتمل الودائع أعاله على ودائع  
 

        4132       4131 

 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت   

 السعوديـــــــة  السعوديـــــــة   
       

 9869396913 9869196931 تحت الطلب  

 7.36979 0396393 ادخار  

 .996833613 9167316700 ألجل  

  31363.0  3396803 أخرى  

  46.131.961  13.197.123 اإلجمالي  
 

 المطلوبات األخرى - 34

      4132       4131 

بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة

الرياالت بآالف  

 السعوديــــــة

    عموالت خاصة مستحقة دائنة:

 36037  6339. بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 .339639  3376938 ودائع العمالء
    

 447.333  113.522 إجمالي العموالت الخاصة المستحقة الدائنة
    

 336971.  99.6390 دائنون

 .96733603  967906899 (1 القيمة العادلة السلبية للمشتقات )إيضاح

 .301637  9936199 دخل أتعاب غير مكتسب

 .99698  .90639 إيداعات عمالء مقابل عمليات االكتتاب العام 

 967976839  363916.89 أخرى

 2.495.194  6.115.792 اإلجمالي

  

 رأس المال -31

 98، قيمة كل سهم مليون سهم( 188: 3893) سهممليون  96388مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من ن رأسيتكو 

 لاير سعودي.

على إصدار أسهم مجانية وذلك بواقع سهم  3899مارس  38صادق المساهمون خالل الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ  

وقد تم إصدار األسهم المجانية للمساهمين اعتبارا  من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية.  .واحد لكل ثالثة أسهم مملوكة

مليون سهم مصدر  96388مليون لاير سعودي، ويتكون من  936888ونتيجة إلصدار األسهم المجانية، إزداد رأسمال البنك إلى 

 ومدفوع.

مليون سهم مجاني، بقيمة إسمية قدرها  088( إصدار 3897يناير  39هـ )الموافق .993ربيع الثاني  9أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ  

لاير سعودي للسهم الواحد وذلك للمساهمين الحاليين وبواقع سهمين مجانين لكل ثالثة أسهم مملوكة وذلك برسملة األرباح المبقاة،  98

 دية والجهات المختصة.ويخضع ذلك لموافقة المساهمين خالل الجمعية العمومية غير العا
 

 االحتياطيات النظامية والعامة - 32

٪ من صافي دخل 37ل عن ساسي للبنك، يجب تحويل ما ال يقبمقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األ 

 ياطي غير قابل للتوزيع حاليا .إن هذا اإلحت السنة إلى اإلحتياطي النظامي حتى يساوي هذا اإلحتياطي رأس المال المدفوع.

: الشئ( إلى االحتياطي النظامي من األرباح 3893مليون لاير سعودي ) 36888خالل السنة، قرر مجلس االداره تحويل مبلغ قدره  

 المبقاة بالبنك.

  .مالئما  ما يرى ذلك عند لغ لالحتياطي العام لمواجهة المخاطر البنكية العامةابتجنيب مب كما يقوم البنك
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 مة العادلةيالقاحتياطيات   – 36

 )بـاالف الرياالت السعودية(                      

4132 
تغطية مخاطر 

 التدفقات النقدية
 

مالية  موجودات

 متاحة للبيع
 المجموع 

 .998637  17760.9  (9076.80) بداية السنةفي رصيد ال

      :العائد لـ صافى التغير فى القيمة العادلة

 9639.6.99  1016181  30.69.0 حقوق المساهمين   -
 (36138)  (36138)  -     حقوق الملكية غير المسيطرة   -

 963936979  1076101  30.69.0  صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة
 (.313679)  (8..97.6)  (.937600) محول الى قائمة الدخل الموحدة

 1086399  0316331  9786003 السنةصافى الحركة خالل 

 3.261.252  3.276.391  (12.245) السنة نهايةفي  رصيدال

 )بـاالف الرياالت السعودية(                      

4131 
تغطية مخاطر 

 التدفقات النقدية
 

مالية  موجودات

 متاحة للبيع
 المجموع 

 3316801  3876318  336.11 الرصيد في بداية السنة

      العائد لـ: صافى التغير فى القيمة العادلة

 906900.  9136.39  (.993609) حقوق المساهمين   -
 (976973)  (976973)  -      حقوق الملكية غير المسيطرة   -

 36337..  9996909  (.993609)  صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة
 (93369.0)  (3.6989)  (98769.9) محول الى قائمة الدخل الموحدة

 73969.9  9786999  (3916389) صافى الحركة خالل السنة

 221.465  966.752  (376.517) الرصيد في نهاية السنة

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة - 35
 

 الدعاوى القضائية  أ  (

 تكاليفتوقع تكبد حيث أنه ال ي 3893و  3899ديسمبر  39لم يجنب أي مخصص لقاء الدعاوى القضائية القائمة كما في 

 جوهرية .

 التعهدات الرأسمالية  ب (

 999: 3893) مليون لاير سعودي 389قدرها و 3899ديسمبر  39كما في  مجموعةالتعهدات الرأسمالية لدى ال تتعلق

 .معدات راءمبني وشإنشاء بمليون لاير سعودي( 

 مات المحتملة المتعلقة باإلئتمانالتعهدات واإللتزا ج (

المحتملة المتعلقة باإلئتمان بشكل أساسي من االعتمادات المستندية، والضمانات، والقبوالت،  وااللتزاماتتتكون التعهدات 

ئتمان. إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء اإللمنح  غير القابلة للنقض وااللتزامات

بالسداد في حالة  مجموعةالتي تمثل ضمانات غير قابلة للنقض من قبل ال)عند طلبها. إن الضمانات وإالعتمادات المستندية 

خاطر اإلئتمان التي تحملها القروض والسلف. تحمل نفس م (عدم تمكن العميل من الوفاء بإلتزاماتـه تجاه األطـراف األخرى

، نيابة عن العميل، تسمح للطرف اآلخر بسحب مجموعةالتي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من ال)إن اإلعتمادات المستندية 

ل تمث. بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالبا  ما تحمل مخاطر أقلعادة  مضمونة  (األموال وفق شروط وأحكام خاصة

والت قبل سدادها قبتقديم معظم ال مجموعةتوقع الت .لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء مجموعةالقبوالت تعهدات ال

توقع بأن يفي ت مجموعةفتقل كثيرا  عن المبلغ الملتزم به ألن ال األدوات. أما المتطلبات النقدية بموجب هذه من قبل العمالء

  األساسية.العمالء بإلتزاماتهم 
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 تتمة -التعهدات واإللتزامات المحتملة  - 35

تمثل االلتزامات لمنح اإلئتمان الجزء غير المستخدم من التسهيالت المعتمدة لمنح اإلئتمان على شكل قروض وسلف 

تعرض تتمل أن تمان، فمن المحوضمانات واعتمادات مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح اإلئ

مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال يمكن تحديده فورا ، إال أن  إجمالي االلتزامات غير المستخدمة.لخسارة بمبلغ يعادل  المجموعة

يتوقع أن يكون أقل بكثير من إجمالي االلتزام غير المستخدم ألن معظم االلتزامات لمنح اإلئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ 

إئتمان محددة. إن اجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن على معايير 

 العديد من هذه االلتزامات يتم انهاؤها أو انتهاؤها بدون تقديم التمويل المطلوب.

 

 محتملة المتعلقة باالئتمان :ال وااللتزاماتلقاء التعهدات  باالستحقاقات التعاقديةفيما يلي تحليال   (9
 

 اإلجمالي سنوات 6أكثر من  سنوات 6-3 شهر 34-1 أشهر 1خالل  )بآالف الرياالت السعودية( 4132

 31.129.672 36378 7916937 3699.6791 63796.33. اعتمادات مستندية

 12.692.672 96919 9361836390 97637969.9 163376899 خطابات ضمانات

 4.974.592 -     986990 0916393 368136339 قبوالت 

 6.791.425 3886391 960196909 01769.8 .361836.7 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان 

 146.322 3096099 986998 -     36709 أخرى 

 62.326.143 277.912 36.192.724 41.621.236 41.576.342 اإلجمالي 

 

 اإلجمالي سنوات 6أكثر من  سنوات 6-3 شهر 34-1 أشهر 1خالل  )بآالف الرياالت السعودية( 4131

 9.543.744 -    9896.80 36.736199 763.96388 اعتمادات مستندية

 14.625.521 96937 9968336073 9969.16813 963906118 خطابات ضمانات

 4.225.337 -    .31637 976039. 368996830 قبوالت 

 6.399.211 7936093 .96188613 9976039 36.986999 التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان 

 175.532 3736339 386389 -     36813 أخرى 

 61.611.962 911.759 31.593.765 37.531.557 32.142.652 اإلجمالي 

 

ما  3899ديسمبر  39والقائمة كما في  - أي وقت من قبل المجموعةن إلغاؤها في التي يمك -ات زء غير المستخدم مـن االلتزامبلغ الج

 عودي(.مليون لاير س 116879: 3893مليون لاير سعودي ) 1.6189مجموعه 
 

 حسب األطراف األخرى:المتعلقة باالئتمان المحتملة  وااللتزاماتفيما يلي تحليال  بالتعهدات  (3
 

          4132       4131 

 بآالف الرياالت  الرياالتبآالف   

 السعوديــــــــة  السعوديــــــــة  
      

 9163.76131 7769996183 شركات 

 1316981 961996989 بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 3376381 786899 أخرى 
      

 61.611.962 62.326.143  اإلجمالي 
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 تتمة -التعهدات واإللتزامات المحتملة  - 35
 

 الموجودات المرهونة د  (

  -:للقروض كضماناتلدى المؤسسات المالية األخرى  فيما يلي تحليال  للموجودات المرهونة
 

 4132 

 بآالف الرياالت السعودية

 4131 

 بآالف الرياالت السعودية

المطلوبات ذات  ــوداتــالموجــ 

 العالقـــــــــة

 ات ذات لمطلوبا الموجــــودات 

 ةــــــــالعالق
        

 قيمتهامدرجة استثمارات مقتناة 

 99.6008  99.6.39 قائمة الدخل  في العادلة 

 

3076931  307699. 

 176.235  176.219  225.771  225.513 اإلجمالي 
 
 

 متعلقة بعقود اإليجار التشغيليةاإللتزامات ال هـ (
 

 .3893و  3899ر ـديسمب 39اء كما في ـة لاللغـة غير قابلـار تشغيليـود إيجـب عقـات بموجـال يوجد التزام

 

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة   - 32

       4132       4131 

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت  

 السعوديــــــــة السعوديــــــــة  
      

 دخل العموالت الخاصة  

 استثمارات : 

 7036730 7196337 متاحة للبيع  - 

 99.68.9 3836000 تاريخ االستحقاقمقتناه حتى  - 

 9196391 6793..9 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة - 
      

   951.545 966.763 

 136739 196988 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  

 361996037 361086377 قروض وسلف  
      

 2.992.431 6.123.173 اإلجمالي  
      

 

  مصاريف العموالت الخاصة  

 986188 96383. أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 3106831 3036938 ودائع العمالء  
      

 257.949 222.241 اإلجمالي 
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 ، صافيدخل األتعاب والعموالت - 37

       4132       4131 

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت  

 السعوديــــــــة السعوديــــــــة  
      

  والعموالت دخل األتعاب

 99.6890 7196998 تداول األسهم وإدارة الصناديق    -

 3076391  99.6099  تمويل تجاري    -

 9.369.9 93.69.0 تمويل شركات واستشارات   -

 9.06108  0336978  خدمات بنكية أخرى    -
     

 3.251.717 3.953.369 جمالياإل
     

 والعموالت مصاريف األتعاب

 (736990) (096919 ) بطاقات    -

 (9986383) (9896131 ) بنكية أخرىخدمات     -
     

 (351.161) (375.315 ) جمالياإل
     

 3.511.277 3.226.141 صافي  ،والعموالتتعاب األدخل 
     

 

 دخل المتاجرة، صافي)خسارة(  - 39

       4132       4131 

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت  

 السعوديــــــــة السعوديــــــــة  
      

 9.6390  796793  ن دي سندات 

 396333  (86909. ) وأخرى اتمشتق 
     

 331.661  (9.434) اإلجمالي 
     

 

 ، صافي  المقتناة لغير أغراض المتاجرةاإلستثمارات مكاسب  - 41

       4132       4131 

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت  

 السعوديــــــــة السعوديــــــــة  
      

 45.212  373.439  إستثمارات متاحة للبيع 
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 ، صافيدخل العمليات األخرى - 43

       4132       4131 

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت  

 السعوديــــــــة السعوديــــــــة  
      

 (.99) (.93 ) ممتلكات ومعدات استبعاد رئخسا 

 96098 -    مكاسب استبعاد عقارات أخرى 

 .979677 9376339 وإيرادات أخرى توزيعات أرباح 
     

 364.941 312.713 اإلجمالي  
     

 
 رواتب الموظفين وما في حكمها  - 44

الصادرة عن  النظامية لمؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدوليةالبنك بالكامل مع المتطلبات بتتمشى سياسات التعويضات  

منتدى االستقرار المالي بشأن التعويضات. تحدد السياسة المتبعة من قبل البنك في هذا الشأن مستوى وفئات كبار الموظفين األساسيين 

األداء المالي  تقييم أدائهم وفق نظام نقاط متوازن يربط تقييماللذين يتم تحديد األهداف التي يجب عليهم تحقيقها وقياس أدائهم وعملية 

المخاطر بعد األخذ بعين بترتبط التعويضات المتغيرة بالبنك بصافي الدخل المعدل  .على مستوى البنكالمصاحبة لذلك  مع المخاطر

والتقليل من المخاطر المستقبلية المحتملة.  يتم دفع مال البنك ان كفاية رأسضماالعتبار المخاطر الحالية أو المحتملة الهامة وذلك ل

التعويضات المتغيرة لكبار الموظفين على ثالثة دفعات سنوية. كذلك، توجد ترتيبات السترداد المكافآت المدفوعة في حالة أي أداء 

حقق أهدافه بنجاح وذلك بالتأكد بأن  يكون البنك قد ،سلبي مستقبال . إن المكافآت المضمونة غير مسموح بها. وبإتباع هذه اإلجراءات

التعويضات المؤجلة وذلك بحسب األثر  تعديلالتعويضات المتغيرة تأخذ بعين االعتبار المخاطر المرتبطة باألداء المالي وأنه يتم 

لتي تمثل جزءا  ال يتجزأ اقياس المخاطر  اتمن إجراءالبنك  تهىالسلبي المستقبلي الناتج عن القرارات الصادرة خالل الفترة الحالية. إن

 .اتباعهبعد  عملية تقييم أداء الموظفينمن 

المراد تحدد نسبة التعويضات المتغيرة  .جمعيهاخيارات أسهم أو أسهم أو تدفع التعويضات المتغيرة للموظفين المؤهلين نقدا  أو شكل  

بما يتناسب مع قدرته على القيام بنشاطات رقابية  أو  بحسب درجة المسئولية ودور كل موظف والعمل الذي يقوم به و بأي شكل دفعها

 نشاطات تشتمل على مخاطر. 

مكونة من ثالثة مدراء غير للترشيحات والتعيينات لمتطلبات النظامية المتعلقة بالحوكمة، قام مجلس اإلدارة بالبنك بتشكيل لجنة لوطبقا   

مسئولة عن التصميم واإلشراف الكلي على نظام التعويضات. كما تقوم  تنفيذيين ويرأسهم عضو مجلس إدارة مستقل. إن هذه اللجنة

 اللجنة برفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن مستوى ومكونات التعويضات بعد األخذ بعين االعتبار مدخالت إدارة المخاطر

التوجيهات  على ضوءف الموضوعة بالتأكد من مدى تطبيق سياسة التعويضات وتحقيق األهدادوريا  . كما تقوم اللجنة بالمجموعة

سامبا بنك ليمتد، الباكستان، بتطبيق  كما قامكما تقدم اللجنة تقارير دورية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الشأن.  .الصادرة

 .ويض شاملة تتفق مع إرشادات مؤسسة النقد العربي السعوديعسياسة ت

 :3893و  3899 يلموظفي البنك لعامفيما يلي تحليال  بالتعويضات المدفوعة  

 



 مجموعة سامبا المالية

PUBLIC 

11 

 
 تتمة –رواتب الموظفين وما في حكمها  - 44
 

 التعويضات المتغيرة المدفوعة  التعويضات الثابتة  عدد الموظفين الفئة

 4132 4131  4132 4131  4132 4131 4132 4131 4132 4131 

بآالف  

الرياالت 

 السعودية

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

بآالف  

الرياالت 

 السعودية

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

بآالف  

الرياالت 

 السعودية

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

 المجموع أسهم نقد       

 396709 336337 36383 36337 336309 396888  .39639 3969.8  90 90 كبار المدراء التنفيذيين )*(

 096009 196399 36993 369.9 096999 096789  3996019 3996399  131 137 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 916738 396988 939 .9699 .90690 386709  9986981 9736979  7.9 30. موظفون يقومون بنشاطات رقابية 

 6973. 96993 979 999 6383. 963.1  90.6717 9196137  96913 96033 موظفون آخرون 

 778 88. - - 778 88.  916993 906907  333 .91 بعقود خارجية آخرون موظفون 

 - - - - - -  - -  - - خارجية يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر موظفون بعقود

 327.993 362.164 5.113 2.194 324.591 325.951  576.575 213.723  1.649 1.511 االجمالي

             

 الموظفين األخرى  وتكاليفالتعويضات المتغيرة خالل السنة 

   7996390 77.6997    ذات الصلة )**(  

     

        3.442.112 3.467.135    إجمالي رواتب الموظفين وما في حكمها

 يقصد بكبار المدراء التنفيذيين أولئك اللذين يتطلب تعيينهم موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. *  

 والتطوير وبعض التكاليف األخرى ذات العالقة.  تشتمل تكاليف الموظفين األخرى على اقساط التأمين المدفوعة، واشتراكات التأمينات االجتماعية، ومصاريف النقل، واالستقدام، والتدريب، ** 
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 ربح السهم األساسي والمخفض  -41

مليون  96388 على عدد األسهم البالغ 3893و  3899تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض وذلك بتقسيم صافي الدخل لعامي  

 سهم.

 

 ، والزكاة الشرعية وضريبة الدخلتوزيعات األرباح -42

 النهائية المقترح توزيعهااألرباح  ( أ

وبعد مليون لاير سعودي(.  .9689: 3893) 3899مليون لاير سعودي لعام  96919قدرها نهائية اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح  

لاير  8607: 3893لاير سعودي ) 8698 بالبنكخصم الزكاة وضريبة الدخل، يبلغ صافي ربح السهم المدفوع للمساهمين السعوديين 

لاير سعودي(، منه  96.7: 3893لاير سعودي ) 9637يبلغ إجمالي صافي ربح السهم الموزع للمساهمين السعوديين للسنة . سعودي(

وزيعات . يبلغ إجمالي تفي السابق خالل السنة كتوزيعات أرباح مرحليةلاير سعودي( تم دفعه  8608: 3893لاير سعودي ) 86.7

لي توزيعات مليون لاير سعودي(، وبالتالي يبلغ إجما 199: 3893مليون لاير سعودي ) 96897مبلغ  3899ة لعام ياألرباح المرحل

 .مليون لاير سعودي( 96179: 3893مليون لاير سعودي ) 36393األرباح عن كامل السنة 

 عليها من قبل الجمعية العمومية السنوية للمساهمين. لحين المصادقةضمن حقوق الملكية  تدرج األرباح النهائية المقترح توزيعها 

 االلتزامات الزكوية والضريبية ( ب

ين السعوديعلى المساهمين نب على التوالي. تحتسب الزكاة األجاو ينالسعوديعلى المساهمين تمثل الزكاة وضريبة الدخل التزاما  

 في صافي الدخل. بنااألج المساهمينبينما يتم احتساب ضريبة الدخل من حصة  ،في حقوق الملكية وصافي الدخل على حصتهم

وسيتم ، مليون لاير سعودي( 977: 3893مليون لاير سعــودي ) 711 بمبلغ السعوديين للسنة المساهمينب المتعلقةالزكاة  تقدر

األخذ بعين االعتبار استبعاد بعض  بعدسنة الحالية لل الزكوية اتلتزامالح الموزعة. تم احتساب امن حصتهم من األربا خصمها

المستشارين الخارجيين استنادا  إلى الممارسات الحالية  المشورة منبعد الحصول على مقتناة لدى البنك، الاالستثمارات طويلة األجل 

االحتساب ويعتزم هذا  يوافق علىفإن البنك ال  ومن الناحية المبدئية،الدخل )المصلحة(. ومع ذلك، ومصلحة الزكاة المتبعة من قبل 

ة الخاصة بالبنك. ويربوط الزكالالمصلحة باستبعاد االستثمارات طويلة األجل من  قيامالجهات المختصة في حال  االعتراض لدى

: 3893مليون لاير سعودي ) .3 بمبلغ المتعلقة بالمساهمين األجانب عن حصتهم من دخل السنة الحالية الضريبية االلتزامات تقدر

من حصتهم من األرباح الموزعة للسنة.  3899عام مليون لاير سعودي(. سيتم خصم أية التزامات ضريبية غير مدفوعة عن  33

 مليون لاير سعودي(. 33: 3893مليون لاير سعودي ) .3بلغ صافي الربح الموزع للمساهمين األجانب 

 

 الزكوية والضريبية الربوط ( ج

الزكاة والدخل. استلم البنك إلى مصلحة  3893قدم البنك إقراراته الزكوية والضريبية عن جميع السنوات المالية السابقة حتى عام 

 ألف 963336399، حيث طالبت المصلحة فيها بإلتزامات زكوية إضافية قدرها 3881الربوط الزكوية والضريبية للسنوات حتى 

لاير سعودي، نتيجة لقيام المصلحة باستبعاد بعض االستثمارات طويلة األجل. وقد تم االعتراض على هذه االلتزامات الزكوية 

ة من قبل البنك بالتعاون مع كافة البنوك األخرى في المملكة العربية السعودية. كما اعتراض البنك رسميا  على هذه الربوط اإلضافي

 والتي لم يصدر رد المصلحة عليها بعد. 

من قبل المصلحة بعد، وعليه فإن البنك غير قادر  3893حتى  3898لم يتم إجراء الربوط الزكوية والضريبية النهائية لألعوام من 

 . أثر هذا الربط الضريبي والزكوي بشكل موثوقعلى تحديد 
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 النقدية وشبه النقدية -46

  -تتكون النقدية وشبه النقدية من اآلتي:ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة،  

       4132       4131 

 بآالف الرياالت  الرياالتبآالف   

 السعوديــــــــة  السعوديــــــــة  
      

 فيما عدا مركزيةبنوك نقدية وأرصدة لدى  

 .996799690  7683360.3 (3الوديعة النظامية )إيضاح    

 368096093  763336398 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
       

 31.569.147  31.455.413 اإلجمالي 
     

 
 التشغيليةقطاعات ال -45

 

 -الرئيسية التالية: التشغيليةقطاعات المن  مجموعةتألف الت 
 

ويشمل الودائع ألجل والحسابات الجارية وتحت الطلب واإلدخار الخاصة باألفراد إضافة إلى بطاقات اإلئتمان  - قطاع األفراد

 والمنتجات اإلستثمارية الخاصة باألفراد، والقروض الشخصية. 
 

والقروض  المدينةالحسابات الجارية والشركات تحت الطلب الخاصة بوويشمل الودائع ألجل والحسابات الجارية  -قطاع الشركات 

والمشتقات والخدمات اإلستشارية المالية الخاصة  مجموعةوالتسهيالت اإلئتمانية األخرى وكذلك المحفظة اإلستثمارية والتجارية لل

 بالشركات.
 

تقات عامالت أسواق المال، والعمالت األجنبية، والمتاجرة بأسعار العموالت والمشبشكل رئيسي بإدارة م ويقوم -قطاع الخزينة 

والحفاظ على السيولة وإدارة  مجموعةعمليات ال أنه مسئول عن تمويل. كما انفسه مجموعةللشركات ولكبار العمالء ولحساب ال

 مركز المالي.قائمة الو مجموعةالمحفظة االستثمارية لل
 

المتعلقة بأنشطة التعامل واإلدارة والترتيب  األصول إدارةوويتضمن خدمات إدارة اإلستثمارات : الخدمات البنكية االستثمارية

شركة سامبا لألصول  /تقدم الخدمات البنكية االستثمارية من قبل شركة ذات كيان قانوني مستقل وهي .والمشورة وحفظ األوراق المالية

 وإدارة االستثمار. 

العمليات إن نتائج . في الخارج تابعة تينوع وشركثالثة فر اولديه ربية السعوديةالرئيسي في المملكة الع انشاطه مجموعةمارس الت

 ككل. مجموعةوائم المالية الموحدة للال تعتبر جوهرية بالنسبة للق الخارجية

وفقا  لألحكام والشروط التجارية اإلعتيادية. يتم في العادة إعادة توزيع األموال بين القطاعات،  التشغيليةقطاعات التتم المعامالت بين 

وبالتالي إعادة توزيع تكلفتها. تحمل عمولة خاصة على هذه األموال على أساس األسعار السائدة بين البنوك. ال توجد هناك إيرادات أو 

 . التشغيلية القطاعاتمصاريف جوهرية أخرى بين 
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العمليات وإجمالي دخل ، 3893و  3899ديسمبر  39كما في  المجموعةبإجمالي موجودات ومطلوبات  تحليال  يما يلي ف أ (

ين المنتهيتين للسنتوالمصاريف الرأسمالية واالستهالك وصافي الدخل ومخصص خسائر االئتمان العمليات مصاريف وإجمالي 

 :التشغيلية قطاعاتاللكل قطاع من  في هذين التاريخين
 

 قطـاع الخزينـة قطـاع الشركات قطـاع األفـراد آالف الرياالت السعودية()ب 4132

الخدمات البنكية 

 اإلجمالـــــــــي االستثمارية

 432.197.742 93.6713 9969996.39 98960196097 39601769.3 إجمالي الموجودات

 327.275.711 076399 .986097698 9.61796939 186.306991 إجمالي المطلوبات 

 2.172.712 9736097 960796000 36.8961.3 369976993 إجمالي دخل العمليات 

 4.122.173 90.6139 9376.19 806983. 969736390 إجمالي مصاريف العمليات

      منها:

 311.576 986.01 103 9.6719 976933 استهالك -     

 323.111 -      -     996.93 116939 مخصص خسائر االئتمان  -     

 6.131.265 7.76130 9693.6919 9611.67.8 93969.9 صافي الدخل

 193.691 76891 36119 3996809 9316933 مصاريف رأسمالية 
 

 قطـاع الخزينـة قطـاع الشركات قطـاع األفـراد )بآالف الرياالت السعودية( 4131

الخدمات البنكية 

 اإلجمالـــــــــي االستثمارية

 416.115.549 99960.3 99693063.7 1963996.93 3.69096930 إجمالي الموجودات

 321.315.161 996097 06.316903 986.336973 1869096399 إجمالي المطلوبات 

 2.111.645 .39611. 96.896389 369036903 3630.6899 إجمالي دخل العمليات 

 4.291.165 9936993 9396033 0896970 963196133 إجمالي مصاريف العمليات  

      منها:

 325.971 16387 96397 076903 786099 استهالك    

 161.167 - - 3796.90 106998 مخصص خسائر االئتمان    

 2.631.321 9776773 969036999 96.096839 0196991 صافي الدخل

 215.561 119 396980 3196337 9336331 مصاريف رأسمالية 
 

 -:أعاله التشغيليةقطاعات اللكل قطاع من  مجموعةتعرض لها التلمخاطر االئتمان التي  فيما يلي تحليل ب(
 

 قطـاع الخزينـة قطـاع الشركات قطـاع األفـراد )بآالف الرياالت السعودية( 4132

الخدمات البنكية 

 اإلجمالــــــــــي االستثمارية

 مدرجة في قائمة الموجودات المخاطر 

 395.111.221 .39679 9961396319 1369.969.7 3863136980 المركز المالي  

 14.221.494 -     9336.98 3961906999 3.86090 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 5.211.412 -     967016738 368196377 936933 المشتقات

 

      )بآالف الرياالت السعودية( 4131

 الموجودات المدرجة في قائمة مخاطر 

 327.561.552 96300 769106319. 0963336.19 3163396319 المركز المالي  

 47.173.313 -     3196379 396.076713 3896309 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 6.736.717 -     361176770 969916939 .98673 المشتقات
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  تتمه -القطاعات التشغيلية  -45

فيما عدا النقدية  قائمة المركز المالي بتاريخـودات القيمة الدفترية للموجعلى المدرجة في قائمة المركز المالي االئتمان تشتمل مخاطر 

والموجودات األخرى. تم عرض مخاطر االئتمان المتعلقة بالتعهدات  ،والممتلكات والمعدات، ةك مركزيوبنواألرصدة لدى 

 ة.المركزي البنوكطبقا  للتعليمات الصادرة عن  وااللتزامات المحتملة، والمشتقات بالمعادل االئتماني لها

 

 مخاطر اإلئتمان -42
 

 مجموعةؤدي إلى تكبد البشأن أداة مالية مما ي مجموعةالعدم مقدرة عميل ما على الوفاء بإلتزاماته المالية تجاه اإلئتمان تمثل مخاطر  

بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بالتأكد من أن عمالئه يوفون بالحد األدنى من متطلبات اإلئتمان التي  مجموعةقوم الت لخسارة مالية.

اصة بأفراد أو مجموعة من العمالء ومن خالل تنويع محفظة اإلقراض وذلك بتجنب التركيز في المخاطر الخ مجموعةتحددها إدارة ال

اإلئتمان ومراقبة مخاطر اإلئتمان بصورة مستمرة للتأكد من تحديد مخاطر  بتقييم مجموعةقوم التفي أماكن أو نشاطات معينة. كذلك 

 المحتملة بصورة منتظمة.

التجارية وذلك بإبرام إتفاقيات مقاصة  ابإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بأنشطته مجموعةقوم التمراقبة حدود مخاطر اإلئتمان، لإضافة  

قوم ترئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في الظروف المالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما 

 أحيانا  بإقفال المعامالت وسدادها على أساس صافي القيمة الحالية. مجموعةال

ينتج التركيز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى نشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة  

الجغرافية أو يكون لهم نفس الخصائص اإلقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث التغيرات في 

تجاه التطورات  مجموعةلسياسية أو الظروف األخرى. يشير التركيز في مخاطر اإلئتمان إلى مدى تأثر أداء الالظروف اإلقتصادية أو ا

بالحد من آثار التركيز في المخاطر وذلك بوضع حدود دنيا  مجموعةقوم التالتي تؤثر على صناعة أو منطقة جغرافية معينة. كما 

 ضمانات، حسبما هو مالئم، لتقليل المخاطر.بصورة متدرجة بشأن الفترات الطويلة، وأخـذ ال

، بشكل أساسي، بمخاطر ديون سيادية. تم بيان تحليل االستثمارات للمجموعة تتعلق سندات الديون المدرجة في المحفظة اإلستثمارية

لتوالي، بينما تم ( حول القوائم المالية الموحدة، على ا.( و )7حسب األطراف األخرى ومكونات القروض والسلف في اإليضاحين )

(، على .9( و )1بيان طبيعة ومدى مخاطر اإلئتمان الخاصة باألدوات المشتقة، والتعهدات واإللتزامات المحتملة في اإليضاحين )

 التوالي.
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 تتمة -مخاطر اإلئتمان  -42

 أنواع سبعةمنها ، المعترف بها عالميا  ع التصنيفات إلى عشرة أنواع من المخاطر والتي تتماشى م ابتصنيف مخاطره مجموعةقوم الت 

يم ديونية المطور داخليا  والذي يقوم بتقيكل مقترض على أساس نظام تصنيف الم تصنيفلغير العاملة . يتم  وثالثةللقروض العاملة 

 أوعلى األقل يم والموافقة. تتم مراجعة هذه التصنيفات سنويا  دي هذه التصنيفات إلى إجراء التقيالمخاطر العتبارات مالية ونوعية. تؤ

 لتركزات االئتمانية وتعّرف اإلدارة علىا ا  إلدارةالتصنيفات تشكل أساس هذهأن  اـ. كمفي حالة وجود مؤشرات سلبيةرة أقل ـخالل فت

 حاالت االئتمان الرديئة.

 وذلكيتم اعتبار المخاطر التي تصنف بأقل من نطاق تصنيف معين مشكوك فيها ويتم تكوين مخصص خاص مقابل هذه القروض 

(. 31م )مقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مع قيمتها الدفترية وفقا  لألسس المحددة في معيار المحاسبة الدولي رقب

وعدم المقدرة على التحصيل يتم قياسهما واالعتراف بهما على أساس المحفظة لمجموعة القروض المشابهة والتي لم كما أن االنخفاض 

 .على أنها مشكوك فيهابشكل فردي يتم تحديدها 

 .األخذ بعين االعتبار أي ضمان أو تعزيزات ائتمانية أخرى دون مخاطر االئتمانلقصى الحد األالتالي  يوضح الجدول  9 – 39

 

  بآالف الرياالت السعودية           

       4132         4131  

 الموجودات

 960796773 969876717 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 .86398699. 967976.10. ، صافياستثمارات

 993697763.1 93968916999 قروض وسلف، صافي

 16781.. 996081. موجودات أخرى معرضة لمخاطر االئتمان
     

 327.141.325 395.526.629 الموجودات إجمالي
     

 3063096939 3369936313 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 760976080 69386389. قاتالمشت
     

 431.641.336 415.339.127 المجموع
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 التركيز الجغرافي  - 47

 :ومخاطر االئتمانفيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات واإللتزامات المحتملة  أ(  

المملكة العربية  
 السعوديـــة

دول مجلس  
 التعاون الخليجي

ومنطقة   األخرى
 أوروبـــــــا الشرق األوسط

أمريكـــــــا 
 الشماليـــــة

أمريكا 
 الالتينية

 جنوب شرق

 اإلجمالـــــــي دول أخـرى آسيــــــــــا
         )بآالف الرياالت السعودية( 4132

         الموجودات 

 32.529.199 196990 - - - 96938 .317699 9963006997 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية 

 2.216.696 9396090 9.6897 - .9689.6.9 9386089 96.186138 0316337 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 52.636.597 .36.17631 7763.3 096.09 9361106177 969996310 9693.6730 31681969.9 استثمارات، صافي

 342.129.222 96.896308 - - - 9630.6998 169996739 .999699.608 قروض وسلف، صافي 

 431.571.319 2.636.924 23.217 72.573 37.136.513 9.255.569 34.752.196 356.553.241 اإلجمالي

         

         المطلوبات

 9.176.197 816.30. 097 - 99960.9 1976803 769306389 960036999 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 351.292.717 996980. 06839 96999 396739 996.30 3639.6993 9.86.136330 ودائع العمالء

 321.329.915 3.463.115 7.919 2.222 416.196 3.135.243 7.332.539 354.626.229 اإلجمالي

         

         مخاطر االئتمان )مبينة بالمعادل االئتماني لها(

 14.221.493 9680.6079 969976139 316.79 963836191 969386.99 .36039608 3963906903 التعهدات وااللتزامات المحتملة  

 5.211.412 96738. - - 9996339 363936039 9916799 36.136999 المشتقات  

 19.221.297 3.362.172 3.226.912 19.563 3.273.321 2.211.226 1.132.132 45.923.692 اإلجمالي
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  تتمة  – التركيز الجغرافي - 47

 دول أخـرى اإلجمالـــــــي

 جنوب شرق

 آسيــــــــــا

أمريكا 

 الالتينية

أمريكـــــــا 

 أوروبـــــــا الشماليـــــة

دول مجلس  

 التعاون الخليجي

ومنطقة   األخرى

 الشرق األوسط

المملكة العربية 

 السعوديـــة

 

 

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 1413        

 الموجودات         

 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية  9160386338 9.968.8 367.8 - - - 116733 41.171.171

2.762.664 9986308 99693. 
- 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  .138619 369996731 9376383 963.06311

 استثمارات، صافي 3969376.79 967886709 69996.79. 9361.96977 096.17 9006389 968716388 51.121.225

 قروض وسلف، صافي  9886.196907 169936319 368336077 - - 36899 963736707 331.266.159

 اإلجمالي 367.757.476 31.625.652 7.625.122 36.415.162 72.596 414.122 4.644.597 399.112.161

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

إ

 ن مخاطر االئتمان مبينة بالمعادل االئتماني لها طبقا  لما حددته مؤسسة النقد العربي السعودي.إإ

 

 المطلوبات         

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 9996873 .7609.637 9106999 9836199 - 36971 38.6.71 2.221.426

 ودائع العمالء   16989..9776 .96.87609 96197. 396393 76391 073 1786838 367.115.235

 اإلجمالي 366.731.262 2.244.414 755.239 223.432 6.129 2.533 3.465.529 356.719.953

   
 

     

   
 

 مخاطر االئتمان )مبينة بالمعادل االئتماني لها(    

 التعهدات وااللتزامات المحتملة   3967396103 .36.3.688 .969996.3 7796983 .33603 96.996.37 03.63.3 47.173.313

 المشتقات   36.096813 91363.0 363396009 7186079 - - 9386.89 6.736.717

 اإلجمالي 42.439.126 4.737.122 1.199.631 3.324.662 44.745 3.522.546 925.959 12.395.919
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 فيما يلي التوزيع الجغرافي للقروض والسلف غير العاملة ومخصص خسائر االئتمان: ب(

 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

 

 

 القروض والسلف

  ، صافيغير العاملة

 

 مخصص خسائر االئتمـان

 4132  4131  4132  4131 

 .360336.7  367.36800  961396883  967936.73 المملكة العربية السعودية

 األخرى دول مجلس التعاون الخليجي 

 936903  376.13  96971  6937. الشرق األوسط ومنطقة 

 18  9.3  999  9.1 أوروبا 

 096.93  .906.1  .03633  086918 دول أخرى

 4.945.623  4.552.521  4.133.512  3.569.225 اإلجمالي

 

 السوقمخاطر  -49

ات المالية بسبب التغيرات التي تطرأ تدفقات النقدية المستقبلية لألدوالقيمة العادلة أو ال الناتجة عن تذبذبالسوق المخاطر  مخاطرتمثل 

التي ق طر السومخا مجموعةال صنفتوأسعار األسهم.  األجنبية العمالتوأسعار الخاصة التموالسوق مثل أسعار الع األسعار فيعلى 

 .، والعمليات المصرفيةالمتاجرة، وغير المتاجرةتعرض لها كمخاطر تتعلق بعمليات ت

 تاجرةعمليات الم –)أ( مخاطر السوق 

 بعملياتالمتعلقة دارة مخاطر السوق إلو. عمليات المتاجرةالمقبولة في إدارة بوضع حدودا  لمستوى المخاطر  مجموعةال تقام

ير دتقلالقائمة وأيضا  ( لتقييم مخاطر السوق القيمة المعرضة للمخاطرقوم بشكل دوري بتطبيق طريقة )ت مجموعةالمتاجرة، فإن ال

 .الظروف السائدة في السوقالخسائر االقتصادية المحتملة بناء  على مجموعة من االفتراضات والتغيرات في 

وبموجب طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، يتم تقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من الثقة 

طرق محاكاة عند تقدير التغيرات المحتملة التي تطرأ على القيمة السوقية لعمليات  مجموعةستخدم التوعلى مدى فترة زمنية محددة. 

لى البيانات التاريخية. تصمم طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، في العادة، لقياس مخاطر السوق خالل ظروف المتاجرة بناء  ع

ت اعتيادية، وبالتالي هناك قيود على استخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" ألنها ترتكز على العالقات التاريخية المتداخلة والتغيرا

 إحصائي. التغيرات المستقبلية على شكل توزيع الطريقة بأن تكونفي أسعار السوق. كما تفترض هذه 

٪ من الخسائر 11تمثل تقديرا  وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره  مجموعةإن طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" المتبعة من قبل ال

٪ على مدى 11ن استخدام مستوى الثقة بنسبة ال يتوقع تجاوزها في حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم واحد. إالمحتملة التي 

يوم واحد يوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ "القيمة المعرضة للمخاطر" يجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة كل مائة 

 يوم.

تحدث  يمكن أنالتي خسائر ال بعين االعتبار، وال تأخذ ما يوم عمل عند انتهاء المحافظ، مخاطر "ضة للمخاطرالقيمة المعر"تمثل 

خاصة  ،"للمخاطر القيمة المعرضة"احتساب الفعلية يمكن أن تختلف عن طرق  لمتاجرةعمليات انتائج لكن الثقة المحددة. فترة خارج 

  .إيجابيا  عن األرباح أو الخسائر خالل أوضاع السوق غير العادية ا  مؤشر تعطيال  هذه االحتساب وأن عمليات
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بإجراء اختبارات الجهد للمحفظة  أيضا   مجموعةقوم الت ،وللتغلب على القيود أعاله المتعلقة باستخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"

ئر بانتظام بالخسا بالمجموعةللوقوف على الظروف التي تحدث خارج فترات الثقة االعتيادية، ويتم إبالغ لجنة الموجودات والمطلوبات 

 المحتملة التي تحدث خالل إختبارات الجهد لمراجعتها.

 :3893و  3899ديسمبر  39في  للسنتين المنتهيتين الخاصة بالمجموعة رمعلومات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطفيما يلي ال
 

 أسعارمخاطر  تحويل مخاطر 

 اإلجمالـــي الخاصـةالعمولة  األجنبيةالعمالت  (باآلف الرياالت السعودية) 4132
       

 49.929 336039 6937. ديسمبر 39القيمة المعرضة للمخاطر كما في 

 37.662 996970 .691. خالل السنةمتوسط القيمة المعرضة للمخاطر 
 

 (باآلف الرياالت السعودية) 3893
  

 9.216 96319 36999 ديسمبر 39القيمة المعرضة للمخاطر كما في 

 33.131 96179 36871 للمخاطر خالل السنةمتوسط القيمة المعرضة 

 

 أو بالعمليات المصرفية المتاجرةعمليات بغير تعلقة الم –مخاطر السوق  ب( 

المخاطر الناتجة عن التغيرات التي تطرأ على لعمليات المصرفية اب المتعلقة بغير عمليات المتاجرة أوتمثل مخاطر السوق 

  .وأسعار األسهم بيةنوالعمالت األج الخاصةالعموالت أسعار 

 

 ( مخاطر أسعار العموالت الخاصة3

العادلة أو التدفقات  ةأسعار العموالت الخاصة على القيم احتمال تأثير التغيرات في عنالخاصة ة العمول تنشأ مخاطر أسعار

لفترات ا خالل الخاصة أسعار العموالت في للفجوات بوضع حدود مجموعةالقوم تية المستقبلية لألدوات المالية. النقد

بقاء المراكز ضمن ن اتغطية المخاطر لضم تخدم استراتيجيةستو المراكز يوميا ،بمراقبة  مجموعةقوم التة. الزمنية المقرر

 .الفجوات المقررةحدود 

التي بقيت األخرى ، وكذلك التغيرات الخاصة التالعمو أسعارر التغيرات المحتملة المعقولة في أثأدناه الجدول  وضحي

في أسعار  الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضةعلى ثر األإن . حقوق الملكية وأ مجموعةعلى قائمة الدخل الموحدة لل ،ثابتة

المقتناة المالية  والمطلوبات اتدالموجوأساس على  وذلكلمدة سنة  العموالت الخاصة دخل على صافي العموالت الخاصة

على حقوق يتم احتساب األثر .  التغطيةأدوات  شامال  أثر، ديسمبر  39في   كماعائمة  أغراض المتاجرة بعمولةغير ل

على أثر ديسمبر  39كما في تغطية ال أثرثابتة بما في ذلك  عمولةبالمتاحة للبيع  المالية داتيم الموجويبإعادة تقوذلك  لكيةالم

 حسب تاريخ استحقاق األصل أو الملكيةاألثر على حقوق  وقد تم تحليل. عموالت الخاصةمفترضة في أسعار الالتغيرات ال

 .  ةالمقايض

 باآلثار المتعلقة بها: ، وفيما يلي تحليال  تركز العمالتحسب العمليات المصرفية وتحليلها يتم مراقبة 
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    )بآالف الرياالت السعودية(     

   األثــــــر الزيادة/ 4132 

   على دخل نقصال  

 الملكيةاألثـــــر على حقوق   العموالت  نقاطفي  العملة 

  اإلجمالي      الخاصـة األساس  

 أكثر من 6 - 3 34 - 5 أشهر 5    

         سنوات 6 سنوات  شهر أو أقل   

 (4.265) (718) (097) (330) (933) (76397) 9+ لاير سعودي
 -9 76397 933 330 097 718 4.265   

 (2.934) (96339) (36983) (939) (7.9) (961.9) 9+ دوالر أمريكي
 -9  961.9 7.9 939 36983 96339 2.934   

 (4.216) (96993) (96883) (993) (990) (36997) 9+ يورو
 -9   36997 990 993 96883 96993 4.216   

  

    )بآالف الرياالت السعودية(     

   األثــــــر الزيادة/ 1413 

   على دخل النقص  

 األثـــــر على حقوق الملكية  العموالت  نقاطفي  العملة 

  اإلجمالي      الخاصـة األساس  

 أكثر من 6 - 3 34 - 5 أشهر 5    

         سنوات 6 سنوات  شهر أو أقل   

 (4.937) (171) (039) (339) (917) (961.9) 9+ لاير سعودي
 -9  961.9  917  339  039  171  4.937   

 (5.172) (36339) (36.33) (739) (718) (.633.) 9+ دوالر أمريكي
 -9  .633.  718  739  36.33  36339  5.172   

 (3.117) (093) (999) (.7) (.7) (96397) 9+ يورو
 -9  96397  7.  7.  999  093  3.117   

  

  

 االمالي وتدفقاته اتقلبات في أسعار العموالت السائدة في السوق على مركزهالأثر لمختلف المخاطر المتعلقة ب مجموعةالتعرض ت

جلة سالم مجموعةكما يشتمل على موجودات ومطلوبات ال .النقدية. يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر أسعار العموالت

لمخاطر أسعار  مجموعةتعرض الت. أوال   تجديد األسعار أو تواريخ االستحقاق، أيهما يحدثاريخ وبالقيم الدفترية مصنفة حسب ت

العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية خارج قائمة المركز 

تواريخ ة بمطابقوذلك بإدارة هذه المخاطر  مجموعةقوم الت .دةديد أسعارها خالل فترة زمنية محدتجسيتم  المالي التي تستحق أو

 الل إستراتيجيات إدارة المخاطر.الموجودات والمطلوبات من خ تجديد أسعار
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4132 

 )بآالف الرياالت السعودية (

 أكثــر من سنوات 6-3 شهر 34-1 هرأش 1 خالل

 سنوات 6 

غير مرتبطة 

 بعمولــــــة

 اإلجمالـــي

       الموجودات 

 32.529.199 9969.86939 - - - 363906190 بنوك مركزية نقدية وأرصدة لدى

 رصدة لـدى البنوك والمؤسساتأ

 2.216.696 768006990 - - 9896918 96.936.39 المالية األخرى   

 52.636.597 968996919 ..1619963 69336388. .6937638. 3968936931 ، صافيستثماراتإ

 342.129.222 79. 9969936117 9167396.90 3160.96.87 367716790. قروض وسلف، صافي 

 4.155.576 6.07..368 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 2.564.111 96.736883 - - - - موجودات أخرى 

 432.197.742 11.119.216 43.177.153 45.459.737 12.492.113 314.211.534 إجمالي الموجودات

       

       الملكيةالمطلوبات وحقوق 

 أرصدة للبنوك والمؤسسات

 9.176.197 196391. 3869.9 36981 60.1..3 069996939 المالية األخرى  

 351.292.717 99.670.6803 .378693 016883. .9369.9677 3369806899 ودائع العمالء 

 6.115.792 7638.6019 - - - - مطلوبات أخرى

 17.933.992 3061996119 - - - - إجمالي حقوق الملكية 

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 432.197.742 353.272.494 121.791 594.234 34.247.246 24.344.617 الملكية 

       

 الفجوة للبنود داخل قائمة

  (93969996779) 3869996999 .376799698 .3967.0609 863996989. المركز المالي  

الفجوة للبنود خارج قائمة 

   -       (3670.6777) 968996399 967976909 المركز المالي

 إجمالي الفجوة الخاضعة

   41.232.223 44.991.663 46.671.422 53.775.477 لمخاطر أسعار العموالت  

 الموقف التراكمي الخاضع 

   313.322.662 331.262.175 72.255.616 53.775.477 لمخاطر أسعار العموالت   
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4131 

 )بآالف الرياالت السعودية (

 أكثــر من سنوات 6-3 شهر 34-1 أشهر 1خالل 

 سنوات 6 

غير مرتبطة 

 بعمولــــــة

 اإلجمالـــي

       الموجودات 

 41.171.171 9869786991 - - - 16.336139 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

 أرصدة لـدى البنوك والمؤسسات

 2.762.664 .969736.0 - - 9690.6090 9619.6100 المالية األخرى   

 51.121.225 619.6981. 169176931 763.36009 9368396971 3.6.3967.7 إستثمارات، صافي

 331.266.159 93. 9969376.01 9.60196.01 33630168.8 969376391. قروض وسلف، صافي 

 3.741.712 960336089 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 2.326.224 969976993 - - - - موجودات أخرى 

 416.115.549 46.243.116 43.411.737 44.367.621 15.511.192 99.544.715 إجمالي الموجودات

       

       المطلوبات وحقوق الملكية

 أرصدة للبنوك والمؤسسات

 2.221.426 976399. - 931 .96937693 769396993 المالية األخرى  

 367.115.235 9806.736719 79960.9 096.91 .96978608 .996333608 ودائع العمالء 

 2.495.194 9631.6813 - - - - مطلوبات أخرى

 12.911.625 12.911.625 - - - - إجمالي حقوق الملكية 

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 416.115.549 327.292.629 633.753 77.127 9.325.414 25.256.629 الملكية 

       

 الفجوة للبنود داخل قائمة

  (93368936799) 3869906179 3368986917 39693969.7 7360796339 المركز المالي  

الفجوة للبنود خارج قائمة 

   396717 (063316997) 767896.91 3608.6739 المركز المالي

 إجمالي الفجوة الخاضعة

   41.221.664 31.221.261 14.947.272 66.551.267 لمخاطر أسعار العموالت  

 الموقف التراكمي الخاضع 

   341.121.622 314.114.994 77.694.624 66.551.267 لمخاطر أسعار العموالت   

 
 

اإلسمية لألدوات المالية خارج قائمة المركز المالي التي تستخدم  المبالغتمثل الفجوة للبنود خارج قائمة المركز المالي صافي 

 .في إدارة مخاطر أسعار العموالت
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  العمالت مخاطر(   4

 قومت .ةفي أسعار العمالت األجنبي اتتمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن التغيرات في قيمة األدوات المالية بسبب التغير

قوم تالنقدية.  االمالي وتدفقاته االسائدة بالسوق على مركزهاألجنبي أسعار الصرف  في تقلباتال آثارمخاطر بإدارة  مجموعةال

 لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت، لليلة واحدة وخالل اليوم حدوداإلدارة بوضع 

 يوميا . فيما يلي تحليال  بصافي مخاطر العمالت الجوهرية كما في نهاية السنة: ، ويتم مراقبتهاواستراتيجيات التغطية

 

        4132       4131 

 بآالف الرياالت   بآالف الرياالت   

 السعوديــــــــة   السعوديــــــــة   

 )مدين( دائن مركز   )مدين( دائنمركز    
        

 096939   (960.06998)  دوالر أمريكي 

 (93.6.78)  (3.36190)  درهم إماراتي

 376798   (9936378)  جنية إسترليني

 9936973   0996337  روبية باكستاني

على الموجودات  3893و  3899ديسمبر  39كما في  مجموعةتعرض لها التيبين الجدول أدناه مخاطر العمالت الجوهرية التي 

التغيرات المحتملة ر أث والتدفقات النقدية المتوقعة. إن هذا التحليل يحتسب المتاجرةأغراض لغير المقتناة  النقدية والمطلوبات

معقولة في أسعار صرف العمالت مقابل اللاير السعودي مع إبقاء المتغيرات األخرى ثابتة على قائمة الدخل الموحدة )بسبب ال

وعلى حقوق المساهمين  (تة لمخاطر العمالضعالمتاجرة الخا المقتناة لغير أغراض النقدية القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

المستخدمة في تغطية مخاطر التدفقات  وعقود الصرف األجنبي اآلجلة تالمتعلقة بمقايضات العمال)بسبب تغيرات القيمة العادلة 

صافي السلبي  . كما يوضح األثرحقوق المساهمين وأثر اإليجابي الزيادة المحتملة في قائمة الدخل الموحدة األالنقدية(. يوضح 

 حقوق المساهمين. وأ ةالنقص المحتمل في قائمة الدخل الموحد

 
4132 

 األثر على صافي حقـوق الملكية األثـر على صافي الدخل نسبة التغير في سعر العملة مخاطر العمالت

 بآالف الرياالت السعودية  

 36303 93.6019 ٪9 دوالر أمريكي

 36931 306093 ٪9 يورو

 

4131 

 األثر على صافي حقـوق الملكية األثـر على صافي الدخل نسبة التغير في سعر العملة مخاطر العمالت

 بآالف الرياالت السعودية  

 339 9.960.0 ٪9 دوالر أمريكي

 9 9.6797 ٪9 يورو
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 (  مخاطر أسعار األسهم 1

المتاجرة نتيجة  أغراض لغيرتمثل مخاطر أسعار األسهم، مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم في المحفظة االستثمارية المقتناة 

إن الزيادة أو فبافتراض بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، التغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حدة. 

سيؤدي إلى زيادة  3899ديسمبر  39المتاحة للبيع الخاصة بالمجموعة كما في  المتداولة في قيمة استثمارات األسهم ٪9بواقع  النقص

 مليون لاير سعودي(. 9369: 3893مليون لاير سعودي ) 9961أو إنخفاض األسهم بمبلغ 

 

 مخاطر السيولة -11
 

. تحدث مخاطر السيولة عند وجود عدم اعلى تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة به مجموعةتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة ال 

ر، ويل. وللتقليل من هذه المخاطاستقرار في السوق أو إنخفاض مستوى التصنيف اإلئتماني مما يؤدي إلى قلة في بعض مصادر التم

ن اإلعتبـار توفر السيولة، والحفاظ على رصيد مالئم للنقدية قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويـل وإدارة الموجودات بعد األخذ بعي

 وشبه النقدية، واألوراق المالية القابلة للبيع. 

  

وطبقا  لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية  

  .على التوالي( ٪9و  ٪9: 3893) وألجلمن ودائع اإلدخار  ٪9ت الطلب و من إجمالي الودائع تح ٪9تعادل 

  

من التزامات ودائعه . ويكون هذا %( 38: 3893) ٪38باحتياطي سيولة ال يقل عن أيضا  يحتفظ البنك  ،لوديعة النظاميةلإضافة 

 38أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن  السعودية سندات الحكوميةالاالحتياطي من النقد أو الذهب أو 

 يوما .

  

سندات المقابل  مؤسسة النقد العربي السعوديكما يمكن للبنك استقطاب مبالغ إضافية من خالل تسهيالت إعادة الشراء المتاحة لدى  

 للسندات المقتناه. االسميةمن القيمة  ٪ 97ولغاية السعودية الحكومية 

 

 ملكية الخاصة بالمجموعةدات والمطلوبات وحقوق المحفظة إستحقاقات الموجو (3

على اساس تواريح االستحقاق  مجموعةالخاصة بال الملكيةالجداول أدناه محفظة إستحقاقات الموجودات والمطلوبات وحقوق  يلخص

اإلدارة بمراقبة محفظة اإلستحقاقات للتأكد من توفر السيولة الكافية لدى المجموعة.  تقوم. الموحدة تاريخ اعداد القوائم الماليةالتعاقدية ب

 9996313: 3893مليون لاير سعودي ) 9336991واالدخار واألخرى وقدرها  وألغراض العرض، تم إدراج الودائع تحت الطلب

  .تحت بند "بدون تاريخ استحقاق محدد" مليون لاير سعودي(
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 )بآالف الرياالت السعودية ( 4132
 ــــاللخ

 أشـهر 1

 أكثـر من سنوات 6-3 شهر 1-34

 سنوات 6

دون تاريخ ب

 محدد اقإستحق

 محـــــــدد

 اإلجمالي

       الموجودات

 32.529.199 9969.86939 - - - 363906190 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

 2.216.696 768006990 - - 9896918 96.936.39 األخرى  والمؤسسات الماليةأرصدة لدى البنوك 

 52.636.597 7690960.3 9763906981 16.886788 61076311. 3967316339 صافي، ستثماراتإ

 342.129.222 96339 3960706993 .3369.9693 3763996109 3863986989 قروض وسلف، صافي

 4.155.576 6.07..368 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 2.564.111 96.736883 - - - - موجودات أخرى

 432.197.742 47.261.522 21.125.743 21.152.945 24.913.221 54.623.511 إجمالي الموجودات

       المطلوبات وحقوق الملكية  

 9.176.197 916391. 3869.9 36981 60.1..3 069996939 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 351.292.717 93361936.10 .378693 186710. .986139618 30609.6798 ودائع العمالء  

 6.115.792 7638.6019 - - - - مطلوبات أخرى  

 17.933.992 3061996119 - - - - إجمالي حقوق الملكية 

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
12.491.922 33.413.226 592.112 121.791 352.721.917 432.197.742 

 

 )بآالف الرياالت السعودية ( 4131
 خــــالل

 أشـهر 1

 أكثـر من سنوات 6-3 شهر 1-34

 سنوات 6

بدون تاريخ 

إستحقاق محدد 

 محـــــــدد

 اإلجمالي

       الموجودات

 41.171.171 9869786991 - - - 16.336139 نقدية وأرصدة لدى بنوك مركزية

 2.762.664 .969736.0 - - 9690.6090 9619.6100 األخرى  لدى البنوك والمؤسسات الماليةأرصدة 

 51.121.225 763316393 .996838697 9963896839 96880..986 .9163976.9 إستثمارات، صافي

 331.266.159 199 3368386399 .306991688 3860176798 3960816787 قروض وسلف، صافي 

 3.741.712 960336089 - - - - ومعدات، صافيممتلكات 

 2.326.224 969976993 - - - - موجودات أخرى 

 416.115.549 41.222.111 15.163.152 19.941.111 24.221.265 54.626.121 إجمالي الموجودات

       المطلوبات وحقوق الملكية  

 2.221.426 976399. - 931 .96937693 769396993 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 367.115.235 99963196079 79960.9 096.91 .96978608 .376719679 ودائع العمالء  

 2.495.194 9631.6813 - - - - مطلوبات أخرى  

 12.911.625 .396138679 - - - - إجمالي حقوق الملكية 

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
23.145.139 9.325.414 77.127 633.753 362.411.719 416.115.549 
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 تتمة - مخاطر السيولة -11

 

 المتبقية لالستحقاقات التعاقدية مخصومة على أساس الفترةاللمطلوبات المالية غير تحليل ا (4

وذلك على أساس ديسمبر  39كما في  مجموعةالخاصة بال المالية محفظة استحقاقات المطلوباتليشتمل الجدول أدناه على ملخص 

التزامات السداد غير المخصومة التعاقدية. إن المبالغ اإلجمالية الظاهرة في هذه الجداول ال تتطابق مع قائمة المركز المالي 

تم  .ةالموحدة ألنه تم إدراج العموالت الخاصة المدفوعة وكذلك تواريخ االستحقاق التعاقدية في الجدول على أنها غير مخصوم

حتى تاريخ االستحقاق الموحدة  إعداد القوائم الماليةتحديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية على أساس الفترة المتبقية بتاريخ 

تم  .مجموعةالوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى ال هال يعكس الجدول أدناه التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهر التعاقدي.

 (.9-)ج .9إظهار االستحقاقات التعاقدية للضمانات المالية في االيضاح 

 

4132  

 )بآالف الرياالت السعودية(
 واتسن 6-3 شهر  34-1 اشهر 1خالل 

 6اكثر من 

 سنوات
 االجمالى تحت الطلب

 ارصدة للبنوك والمؤسسات

 9.199.676 916391. 316718 769.9 3.96930 069996999 األخرىالمالية   

986113699 3168996908 ودائع العمالء

9 

9786199 378693. 93361936.10 352.173.579 

 6.716.169 369706003 9639.69.3 90.6179 9.06889 .999697 مطلوبات اخرى

33.249.43 12.515.212 اإلجمالي

1 

3.421.116 3.565.227 342.171.911 329.135.551 

 

4131 

 السعودية()بآالف الرياالت 
 واتسن 6-3 شهر  34-1 اشهر 1خالل 

 6اكثر من 

 سنوات
 االجمالى تحت الطلب

 ارصدة للبنوك والمؤسسات

 2.227.596 976399. - 931 969306.98 769396831 المالية األخرى  

 367.232.121 99963196079 7936939 186389 960836979 376.976919 ودائع العمالء

 6.371.297 ..3699363 9699.6708 9086919 9736309 33967.0 مطلوبات اخرى

 323.121.611 332.229.212 3.969.132 623.242 9.176.562 23.122.213 اإلجمالي

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -13

معاملة نظامية تمت بين متعاملين في ويل مطلوبات ما بموجب إستالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحالسعر الذي سيتم إن القيمة العادلة هي  

 : ة لألدوات المالية واإلفصاح عنهاالتالية عند تحديد القيمة العادل الهرمية المستويات مجموعةستخدم الت. السوق بتاريخ القياس
  

 .)بدون تعديل( سواق المالية النشطة لنفس األداهاألسعار المتداولة في األ : األولالمستوى 
   

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد  : الثانيالمستوى 

 .في السوق كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة
   

 .في السوق أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة يتم تحديدطرق تقويم لم  : الثالثالمستوى 
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 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  - 13
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 اإلجمالي ى الثالثالمستو المستوى الثاني  المستوى األول 4132

     الموجودات المالية

 قيمتها العادلةمدرجة موجودات مالية 

 1.511.553 - 363096138 963936999 من خالل قائمة الدخل  

 62.415.614 096398. .376999639 .906399690 مالية متاحة للبيع استثمارات

 5.436.515 - 3.96330 760906980 تاريخ االستحقاقحتى استثمارات مقتناة 

 257.711 3396300 9996993 - استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

 52.293.549 3.133.267 17.421.915 46.617.916 اإلجمالي

     المطلوبات المالية

 مطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة 

 276.479 - 9076301 - من خالل قائمة الدخل  

 276.479 - 276.479 -  اإلجمالي

     أدوات مالية مشتقة

 1.472.694 - 363096388 313 موجودات مالية

 3.627.133 - 9679.6033 96991 مطلوبات مالية

 بآالف الرياالت السعودية 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول 4131

     الموجودات المالية

 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة 

 1.121.224 - 363876918 968.96.03 من خالل قائمة الدخل  

 27.961.924 0996301 3963.86.99 9.609061.1 استثمارات مالية متاحة للبيع

 5.164.162 - 9936893 761816107 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 4.111.375 963996397 1.96199 - استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

 51.529.572 9..363936 396.986309 .33691.6.3 اإلجمالي

     المطلوبات المالية

 مطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة 

 219.771 - 9316008 - من خالل قائمة الدخل  

 219.771 - 9316008 - اإلجمالي 

 أدوات مالية مشتقة
    

 1.111.435 - 361116070 370 موجودات مالية

 3.641.745 - 9673369.3 9. مطلوبات مالية
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 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  - 13

لكن لم يكن هناك أية  ،وذلك من المستوى الثالث إلى المستوى األولبين مستويات القيمة العادلة  كان هناك تحويل ،خالل السنة

 إلى يبين الجدول أدناه تسوية األرصدة األفتتاحية. خالل السنةوكذلك بين المستوى الثاني والثالث تحويالت بين المستوى األول والثاني 

قائمة الدخل  من خاللمدرجة قيمتها العادلة الألدوات المالية ل الختامية وذلك لقياس القيمة العادلة ضمن المستوى الثالثاألرصدة 

 :متاحة للبيعالمالية الدوات األو

    4132 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

    3893 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــــــة

 0836138  0996301 رصيد بداية السنة

 المدرجة في  (المحققة وغير المحققة) )الخسائر( إجمالي المكاسب

 99.6990  3.6389 اإليرادات الشاملة األخرى  

 076.90  9376983 مشتريات

 (9196389)  (3996100) مبالغ مسددة

 -      (93.6199) الثالثالمستوى  منمحولة 

 723.179  572.121 رصيد نهاية السنة 

 

القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي، بإستثناء االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة، واالستثمارات إن 

، ال تختلف جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة. إن المطفأة المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق المسجلة بالتكلفة

المسجلة  والمؤسسات المالية األخرى ، واألرصدة لدى وللبنوكوودائع العمالء المرتبطة بعموالتالقيمة العادلة للقروض والسلف، 

القوائم المالية الموحدة ألن أسعار العموالت الحالية السائدة في السوق  بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيرا  عن القيمة الدفترية المدرجة في

 لبنوك.لألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا  عن األسعار المتعاقد عليها وعلى المدى القصير األجل بالنسبة لألرصدة لدى و

واالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة، على أساس تحدد القيمة العادلة المقدرة لإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق 

بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة، على التوالي. تم  ، عند إستخدامهااألسعار المتداولة بالسوق عند توفرها، أو طرق التسعير

 (.7اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات في اإليضاح )

ل عليها من خالل طريقة تسعير معينة يمكن أن تختلف عن سعر المعاملة الخاصة بأداة مالية ما. ويشار إلى إن القيمة التي تم الحصو

ربح أو خسارة اليوم الواحد"، وتطفأ أما على مدى فترة المعاملة مع تأجيلها لحين إمكانية "الفرق بين سعر المعاملة وطريقة التقويم بـ 

ها من خالل االستبعاد. تدرج التغيرات الالحقة في حققدام البيانات القابلة للمالحظة في السوق، أو تتحديد القيمة العادلة لإلداة باستخ

 أرباح أو خسائر اليوم الواحد التي تم تأجيلها.القيمة العادلة مباشرة  في قائمة الدخل الموحدة بدون عكس 

كانت لذلك السهم كما في تاريخ التقييم ناقصا  الخصم في حال يعتمد تقييم كل استثمار متداول علنا  على سعر السوق عند اإلغالق 

 الورقة المالية مقيدة.

 قابل للمقارنة( تقييم اقتناء 3) قابل للمقارنة( تقييم سوق 9ثالث طرق )من ج يالخاصة غير المحققة باستخدام مز األسهم ستثماراتاُتقيم 

كل طريقة مدى انطباق وقوة النسبية المطبقة لكل تقييم حكم المدير ل المرجحةاألوزان . تعكس التدفقات النقدية المخصومة( تحليل 3)

 ،والعوامل النوعية عن طرق القيام بمختلف التحاليل الكميةمحقق. يتم تسوية الفروقات ضمن طرق التقييم المحدد غير الستثمار لالتقييم 

 .عند الضرورة
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 لمعامالت مع األطراف ذات العالقةا -14
 

مع إطراف ذات عالقة. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها  ،خالل دورة أعماله العادية ،بنكال تعاملي

الناتجة عن تلك المعامالت في القوائم  أرصدة نهاية السنةظهرت  .ةك المركزيوالبنفي نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن 

 المالية الموحدة على النحو التالي:

      4132      4131 

 بآالف الرياالت         بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة  السعوديــــــة  
      

 المساهمين اآلخرين، وكبار ،أعضاء مجلس اإلدارة 

 والشركات المنتسبة لهم :   

 9196939 0336983 قروض وسلف 

 061396.83 .167996.9 ودائع العمالء 

 336.09 .97689 التعهدات واإللتزامات المحتملة 

 

  :صناديق سامبا االستثمارية 

 9916311 9681060.9   ودائع العمالء 

 . والمدرجة في تداول للبنكوالمدفوع من رأس المال المصدر  ٪7أولئك الذين يمتلكون أكثر من  يقصد بكبار المساهمين اآلخرين 
 

 فيما يلي تحليال  باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في القوائم المالية الموحدة: 

      4132       4131 

 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة  السعوديــــــة  
      

 986999 996383 دخل عموالت خاصة  

 1.6830 98969.9 مصاريف عموالت خاصة  

 3996797 .339610 ، صافيعموالتتعاب وأدخل  

 36183 36139 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  
 

 : السنةكبار موظفي اإلدارة خالل لفيما يلي تحليال  بإجمالي التعويضات المدفوعة  

      4132       4131 

 الرياالتبآالف   بآالف الرياالت  

 السعوديــــــة  السعوديــــــة  
      

 796193 796399 مزايا موظفين قصيرة األجل  

 ن،مكافأة نهاية الخدمة للموظفي ،مزايا ما بعد التوظيف 

 16999 6.71. تحفيزية محسوبة على أساس األسهموبرامج    
 

بأعمال التخطيط  ديهم الصالحية والمسئولية للقيامالمنتدب والذين ليقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص، بما فيهم العضو  

 والتوجيه واألشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
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 رأس المال كفايةأ (  - 11

وذلك  ،العربي السعودية والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد وذلك باستخدام المنهجي اة رأسمالهبمراقبة مدى كفاي مجموعةقوم الت 

المحدد من قبل مؤسسة النقد العربي  النظامي متطلبات رأس المالب وللوفاءلدعم تطوير العمل  برأسمال أساسي قوي لالحتفاظ

يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات المدرجة في  ،وبموجب هذه المعدالت السعودي.

مخاطرها  وااللتزامات المحتملة، والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار قائمة المركز المالي، والتعهدات

 .النظامي بمتطلبات رأس المالبالكامل  ةملتزم ،السنةخالل  ،مجموعةال ت. كانةلييالتشغوالمخاطر  قالنسبية ومخاطر السو

لمواجهة  كاف رأس المال أنبومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد  األساسي ي، بمراجعة رأس المالدوربشكل  تقوم اإلدارة، 

التي تؤثر بشكل مباشر  وكذلك الظروف االقتصادية بعين االعتبار خطة أعمال المجموعة اإلدارةتأخذ . كما هاألخطار المالزمة ألعمال

 .ةالمحلي يةمتطلبات النظاملل طبقا  إدارة رأس مالها أو غير مباشر على بيئة العمل. تقوم الشركة التابعة في الخارج ب

سرى والتي  (3)االفصاحات التي أوصت بها لجنة بازل رشادات بشأن إر عمل واطإ لقد قامت مؤسسة النقد العربى السعودى باصدار 

 مرجحةالموجودات بيانا  بال، نقدم أدناه (3)صيات لجنة بازل ووطبقا  لما تم احتسابه وفقا  لت .3893يناير  9مفعولها اعتبارا  من 

تابعة ال غير موحد بالنسبة للشركةوعلى أساس  موحد بالنسبة للمجموعةبها على أساس  النسب المتعلقةلمخاطر وإجمالي رأس المال وا

 ديسمبر: 39ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية كما في  والمحسوبة لمخاطر االئتمان

 
  4132   4131 
 االتـــآالف الريـب  بآالف الرياالت 

 ةـــــــــــــالسعودي  ةـــــــــــالسعودي (على أساس موحدمجموعة سامبا المالية )

 .9697..9.96 99360336930 لمخاطراالمتعلقة بالموجودات المرجحة مخاطر االئتمان 

 .3691..996 9369006330 لمخاطراالمتعلقة بالموجودات المرجحة تشغيلية المخاطر ال

 9961.96930 9.67986930 لمخاطراالمتعلقة بالموجودات المرجحة  السوقمخاطر 
     

 377.496.191 414.671.532 المخاطرالموجودات المرجحة إجمالي 
                                                                                            

 39617969.9 3069106.73 (9رأس المال األساسي )تير 

 967.16989 969936897 (3)تير  المساندرأس المال 
     

 15.641.757 21.421.247 والمساند مجموع رأس المال األساسي
     

 

 % نسبة كفاية رأس المال

  ٪.906 %9163 (9تير نسبة رأس المال األساسي )
     

 ( + نسبة رأس المال9نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ٪9169 %9161 (3المساند )تير   
     

 

 كما يلي: باكستان – ليميتدنك سامبا نسب كفاية رأس المال لبكانت 

  ٪22.3 %19.1 (9المال األساسي )تير نسبة رأس 
     

 ( + نسبة رأس المال 9نسبة رأس المال األساسي )تير 

 ٪9969 %9869 (3المساند )تير   
     

 

( من رأس المال، واالحتياطيات النظامية والعامة واألخرى، وحقوق الملكية غير المسيطرة، واألرباح 9يتكون رأس المال األساسي )تير 

( من إجمالي 3ناقصا  الموجودات غير الملموسة لدى البنك في نهاية السنة، بينما يتكون رأس المال المساند )تير المؤهلة المبقاة 

 المخصصات المؤهلة.
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 تتمة -كفاية رأس المال   - 11

 

 (1) بازل لجنةاإلفصاحات األخرى بموجب الركن الثالث من توصيات ب( 
 

وذلك وفقا  لمتطلبات مؤسسة  (3) الكمية المطلوبة بموجب الركن الثالث من توصيات لجنة بازلبنشر بعض اإلفصاحات قام البنك 

 .www.samba.com وذلك على موقعه اإللكتروني النقد العربي السعودي

 

 دمات إدارة اإلستثمارخ -12

الموجودات  بلغتتقدم خدمات إدارة االستثمار من قبل شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك.  

: 3893مليون لاير سعودي ) 396318 االختياريةالمدارة القائمة في نهاية السنة بما في ذلك الصناديق االستثمارية والمحافظ 

مليون لاير  996030ويشمل ذلك الصناديق المدارة بموجب محافظ معتمدة من الهيئة الشرعية قدرها  سعودي(.مليون لاير  336.98

 مليون لاير سعودي(. 996089: 3893سعودي )

أو بالشركة التابعة له عليها، ال تعتبر موجودات خاصة بالبنك  منةتأو موئ وصية ا، بصفتهمجموعةإن الموجودات المودعة لدى ال 

 .للمجموعة المالية الموحدة القوائمدرج في توبالتالي ال 

 

 المحسوبة على أساس األسهم الدفعات -16

المحسوبة على أساس األسهم والقائمة في نهاية السنة. فيما يلي الخصائص الهامة لكل  للدفعات التاليةالبرامج التحفيزية يوجد لدى البنك 

 امج من هذه البرامج:برن

 

المحسوب  برنامج المكافأة طويل األجل البرنامجطبيعة 

 على أساس الخيارات

برنامج األسهم طويل األجل المحسوب 

 على أساس األسهم

 3 9 عدد البرامج القائمة 
   

 3899وابريل  3893يونيو بين  3899مارس  تاريخ المنح
   

 3891وابريل  3890يونيو بين  .389مارس  تاريخ االستحقاق
   

 الممنوحة بتاريخأو األسهم عدد الخيارات 

 بعد تعديله باألسهم المجانية المنح  

 3.36781 96.996999 المصدرة  
   

 االسترشاديالسعر /شراءالسعر 

 بعد تعديله بتاريخ المنح /للسهملخيارل  

 لاير سعودي 33697 باألسهم المجانية المصدرة  

 لاير سعودي  3969بين 

 لاير سعودي 9361و 
   

 سنوات 7 سنوات 7 فترة االستحقاق
   

 شروط االستحقاق

على رأس  بقاء الموظفين المشاركين

 العمل

على رأس  بقاء الموظفين المشاركين

 العمل
   

 أسهم أسهم طريقة السداد
   

 المخصومةالتدفقات النقدية  سكولز -بالك  طريقة التقييم المستخدمة 
   

 بتاريخ المنحللسهم / القيمة العادلة للخيار 
 لاير سعودي 93 تعديله باألسهم المجانية المصدرة. بعد  

 لاير سعودي 3361بين 

 ريـال سعودي .3.6و 

http://www.samba.com/
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 تتمة  – الدفعات المحسوبة على أساس األسهم -16

 

 : كاآلتي عدد خيارات األسهموممارسة الخيار  كانت الحركة في المتوسط المرجح لسعر

 

 عدد خيارات األسهم         المتوسط المرجح لسعر الممارسة    

      )لاير سعودي(            
              

       4132      4131        4132       4131 
               

 769816788   967896981   71699   33697  رصيد بداية السنة  

 (369776978)  (3836978)   (97690)  (33697)  متنازل عنه  

 (960336378)  (9396109)   (97688 )  (33697)  /انتهت مدتهتمت ممارسته 

 39.6181   -   -   -  المجانية المصدرة بسبب األسهمتعديل  
              

 3.612.219   723.527   11.26   11.26  صيد نهاية السنة ر 
              

 

: 3893) لاير سعودي 33697 معدل باألسهم المجانية قدره سعر ممارسة 3899ديسمبر  39يوجد لخيارات األسهم القائمة في 

خالل السنة  الخيار ممارسةبتاريخ لسعر السهم بلغ المتوسط المرجح . سنتينالمتبقية د عليها قلفترة المتعاابلغ تو ،(لاير سعودي 33697

 .الحالية لم يتم منح خيارات أسهم جديدة خالل السنة لاير سعودي(. 7369: 3893لاير سعودي ) 7961

المدخالت  تتمثل(. مليون ريـال سعودي .76: 3893) مليون ريـال سعودي 969ألسهم الممنوحة خالل السنة لبلغت القيمة العادلة 

يعات األرباح زتوو، البرنامجبتاريخ المنح، مدة  السوقسعر  في احتساب القيمة العادلة لألسهم الممنوحة خالل السنة في المستخدمة

 السنوي الخالي من المخاطر. العائدالمتوقعة ومعدل 

بها. بلغ إجمالي  الظروف السائدة بالسوق والمتعلقةشريطة البقاء على رأس العمل بدون األخذ بعين االعتبار تمنح خيارات األسهم 

 63. ما مقداره 3899لعام ة في هذه القوائم المالية الموحدة بشأن البرامج التحفيزية المحسوبة على أساس األسهم جالمصاريف المدر

 . مليون لاير سعودي( 963: 3893) مليون لاير سعودي

 

 أرقام المقارنة -15

 

 أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة الماضيــة بما يتمشى مع تبويب السنـة الحالية .

 

 بعد وغير سارية المفعول المحاسبية الصادرةمعايير ال -12

 

 االلتزام بها مجموعةوالتي تم نشرها ويتعين على ال التاليةعلى المعايير والتنقيحات عدم االتباع المبكر للتعديالت  مجموعةال تلقد ارتأ

 .3897يناير  9 بعدالتي تبدأ  مجموعةالمحاسبية لل اعتبارا  من السنة

 األدوات المالية: تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  –( 9المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

 .1102يناير  0يسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 –الدفعات المحسوبة على أساس األسهم  –( 2المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

توضح هذه التحسينات مختلف األمور المتعلقة بتعريف شروط األداء والخدمة والتي تمثل شروط االستحقاق. تسري هذه التحسينات 

 .1102يوليو  0على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
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 تتمة – بعد المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول -12

 عمليات تجميع األعمال  –( 3المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

( وأنه يجب الحقاً تصنيف كافة 2توضح التعديالت االستثناءات التي شملها نطاق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

وجودات( والناتجة عن عمليات تجميع األعمال بالقيمة العادلة من الترتيبات المتعلقة بالعوض المحتمل المصنفة كمطلوبات )أو م

( )أو معيار المحاسبة 3خالل الربح أو الخسارة سواءاً كانت تندرج ضمن نطاق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 .1102يوليو  0أو بعد  ، حسبما ينطبق ذلك(. تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في23الدولية رقم 

 القطاعات التشغيلية –( 8الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) المعيارمعيار الدولي ال -

توضح التعديالت بأنه يجب على المنشأة االفصاح عن التقديرات التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق أسس ومعايير التجميع التي نصت 

(، وأنه يجب فقط االفصاح عن تسوية موجودات القطاعات 0( من المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )93عليها الفقرة )

ذلك في حالة االبالغ عن التسوية لرئيس العمليات بصفته صانع القرار وذلك تماما  مثل االفصاحات إلى إجمالي الموجودات و

 .1102يوليو  0تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد المتعلقة بمطلوبات القطاعات. 

 العالقةاالفصاحات المتعلقة بالجهات ذات  –( 22رقم ) معيار المحاسبة الدولية -

شركة االدارة )المنشأة التي تقدم خدمات كبار موظفي اإلدارة( هي عبارة جهة ذات عالقة تخضع لالفصاحات  توضح التعديالت بأن

المتعلقة بالجهات ذات العالقة، وأنه يتعين على المنشأة التي تستخدم شركة االدارة االفصاح عن المصاريف المتكبدة بشأن خدمات 

 .3899يوليو  9لتعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد االدارة. تسري ا

 قياس القيمة العادلة –( 33المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

( ال يطبق 93توضح التعديالت بأن االستثناء المتعلق بالمحفظة المنصوص عليه في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

على العقود األخرى التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية وعلى الموجودات والمطلوبات المالية فحسب بل 

يوليو  9(، إذ ينطبق ذلك(. تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 31حاسبة الدولي رقم )( )أو معيار الم1رقم )

3899. 

 االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء –( 31المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

الية المنصوص عليها في المعايير بات إثبات االيرادات الحمحل متطل ينطبق معيار االيرادات الجديد على كافة المنشآت، ويحل

 .1102يناير  0يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد الدولية الخاصة بالتقارير المالية. 

 الترتيبات المشتركة –( 33التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

 .1103يناير  0تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  -تحواذ على الحصص محاسبة عمليات االس

توضيح الطرق المقبولة الحتساب  –( 38( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )31التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 االستهالك واالطفاء

. كذلك، هناك تعديل يوضح بأنه يجوز إعادة .389يناير  9ية التي تبدأ في أو بعد ، على الفترات السنوتسري التعديالت مستقبال  

التعديل  سرييتقويم األصل بالرجوع إلى البيانات القابلة للمالحظة وذلك على اساس إجمالي أو على اساس صافي القيمة الدفترية. 

 .3899يوليو  9الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  على

 طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة –( 22التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

تسمح التعديالت للمنشآت إتباع طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة 

 .1103يناير  0ي التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تسروالشركات الزميلة في قوائمها المالية المستقلة. 

 موافقة مجلس اإلدارة -17
 

  .(هـ.993ربيع الثاني  9 الموافق) 3897يناير  39 القوائم المالية الموحدة من مجلس اإلدارة بتاريخ اعتمدت
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