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البنك السعودي لالستثمار
إيضاحا حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2015و 2014
 .1عـــام
تأسس ريبنك ريسعودي يالستثم ا("ريبنك") ،شاكة مس همة سعودالة ،بموجب ريماسوم ريملكي اقم م 31/بتآ االخ  25جمآ دى
ريث آ ني  1396هآآـ ( ريمورفآآق 23الونالآآو  )1976فآآي ريمملكآآة ريعابالآآة ريسآآعودالةم العمآآل ريبنآآك بموجآآب ريسآآجل ريتج آ اي اقآآم
 1010011570بت االخ  25ابالع رألول  1397هـ (ريمورفق  16م اس  )1977من خآالل شآبكة فاوعآه وعآدده 48
فاع ً ( 48 : 2014فاع ً) في ريمملكة ريعابالة ريسعودالةم إن عنورن ريماكز ريائالسي يلبنك هو كم اللي:
ريبنك ريسعودي يالستثم ا
ريماكز ريائالسي
ص ب 3533
رياال ض 11481
ريمملكة ريعابالة ريسعودالة
تشمل ريقورئم ريم يالة ريموحدة ريقورئم ريم يالة يلبنك و ريقورئم ريم يالة يشاك ته ريت بعآة ريت يالآة (الشآ ا إيآالهم جمالعآ ً بآـ "ريمجموعآة"
في هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدة):
أ)

"شاكة ر ستثم ا يألوارق ريم يالة وريوس طة"  -ر ستثم ا ك بالت ل ،حالث تم تحوالل ريشاكة خالل ع م  2015من
شاكة ذر مسئويالة محدودة ريى شاكة مس همة مقفلة وهي مسجلة في ريمملكة ريعابالة ريسعودالة بموجب ريسجل
ريتج اي اقم  1010235995ص دا بت االخ  8اجب 1428هـ (ريمورفق  22الويالو  )2007وهي مملوكة بنسبة
 %100من قبل ريبنكم

ب) "شاكة ريسعودي يالستثم ا ريعق االة" وهي شاكة ذر مسؤويالة محدودة مسجلة في ريمملكة ريعابالة ريسعودالة
بموجب ريسجل ريتج اي اقم  1010268297ص دا بت االخ  29جم دي رألول 1430هـ (ريمورفق  25م الو
 )2009وهي مملوكة بنسبة  %100من قبل ريبنكم يم تبدأ ريشاكة أي أنشطة جوهاالة بعدم
ج) "شاكة ريسعودي يالستثم ا رألويى" وهي شاكة ذر مسؤويالة محدودة مسجلة في ريمملكة ريعابالة ريسعودالة بموجب
ريسجل ريتج اي اقم  1010427836ص دا بت االخ  16محام 1436هـ (ريمورفق  9نوفمبا  )2014وهي مملوكة
بنسبة  %100من قبل ريبنكم يم تبدأ ريشاكة أي أنشطة جوهاالة بعدم
القدم ريبنك ك فة أنورع رألنشطة ريتج االة وخدم ريتجزئة ريمصافالةم كم تتضمن رألنشطة ريائالسة يشاكة رألسآتثم ا ك بالتآ ل
ريتع مآآل فآآي رألوارق ريم يالآآة كأصآآالل و وكالآآل ،ريتعهآآد ب يتغطالآآة ،إدراة صآآن دالق رألسآآتثم ار و مح آ فظ رألسآآتثم ا ريخ صآآة
ب ينال بة عن ريعمالء ،وتقآدالم خآدم ريتاتالآب ،ر ستشآ ار  ،وريحفآظ ريخ صآة بأعمآ ل رألوارق ريم يالآةم كمآ تقآدم ريمجموعآة
يعمالئهآ منتجآ و خآآدم مصآآافالة متورفقآآة مآآع ريشآآاالعة ر سآآالمالة (ق ئمآآة علآآى مبآآدأ تجنآآب ريف ئآآدة) وريتآآي الآآتم رعتم دهآ
ورإلشارا علاله بورسطة هالئة شاعالة مستقلةم
التم رألش اة إيى "ريبنك" في هذة رإلالض ح حول ريقورئم ريم يالة ريموحدة يإلشآ اة يإلالضآ ح
يالستثم ا فقط ويالس بشكل مجمع كـ "مجموعة"م

ذر ريعالقآة ب يبنآك ريسآعودي

 .2أسس اإلعداد
أ)

بيان اإللتزام
القوم ريبنك بإعدرد هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدة طبق يمع الالاريمح سبة يلمؤسس ريم يالة ريص داة عن مؤسسة رينقد
ريعابي ريسعودي (ريمؤسسة) ،ويلمع الالاريدويالـة ريخ صة ب يتق االاريم يالة ريص داة عن مجلس مع الالا ريمح سبة
ريدويالة وريتفسالار ريص داة عن يجنة تفسالا ريمع الالا ريدويالة ريخ صة ب يتق االا ريم يالةم كم العد ريبنك قورئمه ريم يالة
ريموحدة يتتم شى مع نظ م مارقبة ريبنوك ونظ م ريشاك ب يمملكة ريعابالة ريسعودالة وكذيك رينظ م رألس سي يلبنكم
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 .2أسس اإلعداد ( -تتمة)
ب)

أسس القياس
التم إعدرد هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدة وفق ً يمبدأ ريتكلفة ريت االخالة بإستثن ء ريبنود أدن ه ريورادة في ق ئمة ريماكز ريم يي
ريموحدة:
1م
2م
3م
4م

ريموجودر وريمطلوب ريمقتن ة بغاض ريمت جاة التم قال سه ب يقالمة ريع ديةم
رألدور ريم يالة ريمصنفة كقالمة ع دية خالل ق ئمة ريدخل ريموحدة التم قال سه ب يقالمة ريع ديةم
ر ستثم ار ريمت حة يلبالع التم قال سه ب يقالمة ريع ديةم
ريموجودر و ريمطلوب ريم يالة ريمعتاا به وريمصنفة كبنود تحوط من ريمخ طا ،في عالق ريتحوط من
مخ طا ريقالمة ريع دية ريمؤهلة ،التم تسوالته بتغالار ريقالمة ريع دية ريماتبطة ب يخطا ريذي تم ريتحوط منهم

خالل ريع مالن ريمنتهالالن في  31دالسمبا  2015و  ،2014يم الكن يدى ريمجموعة موجودر
ألغارض ريمت جاة ،بإستثن ء بعض رألدور ريم يالة ريمشتقةم

ج)

أو مطلوب

تم إقتن ئه

العملة الوظيفية وعملة العرض
التم عاض هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدة ب يلاير ريسعودي ،و ريذي العتبا ريعملة ريوظالفالة يلبنكم والتم تقاالب ريبال ن
ريم يالة ريمعاوضة ألقاب أيا لاير سعودي ،م يم الذكا خالا ذيكم

د)

األحكام والتقديرا واإلفتراضا المحاسبية الجوهرية
إن إعدرد ريقورئم ريم يالة ريموحدة وفق ً يلمعآ الالا ريدويالآة ريخ صآة ب يتقآ االا ريم يالآة ،التطلآب رسآتخدرم بعآض رألحكآ م و
ريتقدالار ورإلفتارض ريمح سبالة ريه مة وريتي تؤثا على مبآ ي ريموجآودر وريمطلوبآ ريمسآجلةم التطلآب رألمآا
أالضآ ً مآآن رإلدراة أن تمآ اس حكمهآ فآآي ريطاالقآآة ريتآآي الآآتم بهآ تطبالآآق ريسال سآ ريمح سآآبالة يلمجموعآآةم مثآآل هآآذه
رألحك م و ريتقدالار ورإلفتارض ريه مة التم تقالالمه بإستمارا وبن ءرً على ريخباة ريس بقة وبعض ريعورمآل رألخآاى،
وريتي تتضمن ريحصول على إستشآ ار مهنالآة وتوقعآ يألحآدرث ريمسآتقبلالة ريتآي العتقآد أنهآ معقويآة فآي مثآل تلآك
ريح م
تتاكز تلك رإلفتارض ريه مة على ريمستقبل ،وكذيك على ريمصآ دا ريه مآة يتقآدالا عآدم ريتأكآد عنآد تآ االخ ريتقآ االا
ريم يالآآة ،تلآآك رإلفتارض آ ريتآآي تحتمآآل أخط آ ا ه مآآة قآآد تآآؤدي إيآآى تعآآدالال م دالآآة يلمب آ ي ريدفتاالآآة يلموجآآودر
ويلمطلوب في ريسنة ريم يالة ريمقبلة ،كم هو موضح أدن هم تقوم ريمجموعة ببن ء إفتارض ته و تقدالارته على أسآ س
ريعورمل ريمت حآة عنآد إعآدرد ريقآورئم ريم يالآة ريموحآدةم و بآ ياغم ممآ سآبق ،قآد تتغالآا ر حآورل ورإلفتارضآ ريح يالآة
ريخ صة ب ألحدرث ريمستقبلالة بسبب تغالالار ريسوق أو يظاوا خ اج سالطاة ريمجموعةم تلآك ريتغالالآار الآتم أخآذه
في رألعتب ا في رإلفتارض عند حدوثه م
من رينورحي ريه مة ريتي تستخدم فاله رإلدراة مثل هذه ريتقدالار ورإلفتارضآ
رألحك م م اللي-:

ريمح سآبالة أو تلآك ريتآي تمآ اس فالهآ

 - 1خسائر ا نخفاض في قيمة محفظة القروض والسل
تقوم ريمجموعة بتآ االخ كآل قآورئم م يالآة بمارجعآة محآ فظ قاوضآه يتحدالآد خسآ اة ر نخفآ ض فآي ريقالمآة بشآكل
محدد و ع م يتحدالد م إذر ك ن هن ك خس ئا رنخف ض في ريقالمة الجب تسجالله م تستخدم ريمجموعة حكمه يتحدالد
م إذر ك ن هن ك أالة بال ن المكن مالحظته تشالا إيى ريتنباله يحآدث التبعآه رنخفآ ض فآي ريقالمآة المكآن قال سآه فآي
ريتدفق رينقدالة ريمستقبلالة ريتقدالاالةم إن هذر ريآديالل الحتآوي علآى بال نآ المكآن مالحظتهآ وتشآالا إيآى أن هنآ ك
تغالارً عكسال ً في موقا ريسدرد يمجموعة من ريمقتاضآالنم تسآتخدم رإلدراة تقآدالار متم ثلآة ،فآي ضآوء ريخبآاة
ريت االخالة يلخس اة ريسآ بقة يلقآاوض مآع رألخآذ فآي رإلعتبآ ا مؤشآار مخآ طا رإلئتمآ ن وريآديالل ريموضآوعي
يالنخف ض في ريقالمة ،يتلك ريمخ طا في ريمحفظة عند تقدالا تدفق ته رينقدالة ريمستقبلالةم
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 .2أسس اإلعداد ( -تتمة)
إن ريمنهجالة ورإلفتارض ريمستخدمة يتقدالا كآالً مآن مبآ ي وتوقالآ ريتآدفق رينقدالآة ريمسآتقبلالة تآتم مارجعتهآ
بإنتظ م يتقلالل أي فاوق بالن تقدالار ريخس اة ريمقداة و ريفعلالةم الأخذ ر فتآارض فآي ريحسآب ن تاكآز ريخطآا
وريبال ن رإلقتص دالة وم التضمنه ذيك من مستوال ريبط ية ،مؤشار أسآع ا ريعقآ ار  ،مخآ طا ريبلآد ور درء
ريمنفاد يمجموع مختلفة من رألعم لم
 - 2القيمة العادلة لألدوا المالية
تقوم ريمجموعة بتقالالم رألدور ريم يالة  ،مثل ريمشتق  ،ب يقالمة ريع دية بت االخ كل ق ئمة ماكز م يي موحدةم
كم التم رإلفص ح عن رألدور ريم يالة ريمقتن ة ب يتكلفة ريمطفأة ضمن إالض ح اقم ()6م
ُتعاا ريقالمة ريع دية بأنه ريسعا ريذي سالتم إستالمه يبالع أصل أو ريسعا ريمدفوع يتحوالل ريتزرم في عملالة
رعتال دالة بالن متع ملالن في ريسوق بت االخ ريتقالالمم الُبنى قال س ريقالمة ريع دية على رفتارض أن بالع أصل أو تحوالل
إيتزرم التم تنفالذه إم :
•
•

في ريسوق رألس سي يألصل أو رإليتزرم  ،أو
في أكثا سوق أفضلالة يألصل أو يإليتزرم  ،وذيك في ح ية غال ب ريسوق رألس سي

كذيك فإنه الجب يلسوق رألس سي أو ريسوق رألكثا أفضلالة أن الكون ممكن ريدخول يه من قبل ريمجموعةم ُتقالم
ريقالمة ريع دية ألصل أو ريتزرم بإستخدرم رفتارض الستعمله ريمتع ملون في ريسوق يتسعالا أصل أو ريتزرم
وذيك على فاضالة أن ريمتع ملالن السعون ألفضل منفعة رقتص دالةم
تأخذ ريقالمة ريع دية ألصل غالا م يي في رإلعتب ا قداة ريمتع مل في ريسوق يتحقالق منفعة إقتص دالة من خالل
ريتوظالا رألمثل ورألعلى يألصل أو من خالل ريبالع يمتع مل آخا في ريسوق وريذي بدواه سالقوم ب يتوظالا
رألمثل ورألعلى يألصلم
تستخدم ريمجموعة ُ
طاق تقالالم من سبة ،بحسب م هو مالئم ،و بال ن ك فالة مت حة يقال س ريقالمة ريع دية  ،وذيك
الُمكن مالحظته م
عند تعظالم رستخدرم معطال ممكن مالحظته وتقلالل رستخدرم معطال
التم تصنالا كل ريموجودر وريمطلوب  ،وريتي التم قال سه ب يقالمة ريع دية أو تم رإلفص ح عنه في ريقورئم
ريم يالة ريموحدة ،ضمن ريتسلسل ريهامي ريمذكوا أدن ه ،وذيك ألدنى مستوى معطال جوهاي يقال س ريقالمة
ريع دية بشكل ع مم
• المسآآتوى األول :رألسآآع ا ريمعلنآآة فآآي رألسآآورق رينشآآطة يآآنفس رألدرة ريم يالآآة وريتآآي المكآآن يلمنشآآأة
ريوصول رياله بت االخ ريقال س (بدون تعدالل)م
• المستوى الثاني :رألسع ا ريمعلنة في رألسورق رينشطة يلموجودر أو ريمطلوب ريم يالة ريمش بهة أو
طاق تقالالم أخاى وريتي تكآون فالهآ جمالآع ريمعطالآ ريجوهاالآة مبنالآة علآى معلومآ سآوقالة المكآن
مالحظته م
• المستوى الثالث :طاق ريتقالآالم ريتآي تكآون فالهآ جمالآع ريمعطالآ
سوقالة المكن مالحظته م

ريجوهاالآة مبنالآة علآى معلومآ

ب ينسبة يلموجودر وريمطلوب ريمعتاا به في ريقورئم ريم يالة ريموحدة بشكل متكاا ،فإن ريمجموعة ُتقاا إذر
م ك ن قد حدث تحوالل بالن ريمستوال في ريتسلسل ريهامي من خالل إع دة تقدالا ريتصنالا (بن ءرً على أدنى
مستوى معطال جوهاي يقال س ريقالمة ريع دية بشكل ع م) في نه الة ت االخ كل تقاالا م ييم
ُتحدد ريمجموعة ريسال س ورإلجارءر يكالً من قال س ريقالمة ريع دية ريمتكاا مثل ريموجودر
يلبالع غالا ريمتدروية وغالا ريمتكاا مثل ريموجودر ريمقتن ة يلتوزالع في ريعملال غالا ريمستماةم
9
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 .2أسس اإلعداد ( -تتمة)
تقوم ريمجموعة بتعالالن مقالّمالن خ اجالالن من وق آلخا ألغارض تقالالم موجودر محددةم كم التم تحدالد
ر يح جة يهؤ ء ريمقالّمالن ريخ اجالالن على أس س سنويم التم إختال ا ريمقالمالّن ريخ اجالالن بن ءرً على مع الالا
ريمعافة ب يسوق ،ريسمعة ،ر ستقاليالة ور يتزرم ب يمع الالا ريمهنالةم
بت االخ إعدرد كل قورئم م يالة تقوم ريمجموعة بتحلالل ريحاك على قالم ريموجودر وريمطلوب وريمتطلب
إع دة تقالالمه أو إع دة تقدالاه وفق ً يلسال س ريمح سبالة يلمجموعةم وألغارض هذر ريتحلالل ،تقوم ريمجموعة
ب يتثب من ريمعطال ريائالسالة آلخا تقالالم بورسطة مط بقة ريمعلوم في عملالة رحتس ب ريتقالالم مع ريعقود
وريمستندر رألخاى ذر ريصلةم كم ُتق ان ريمجموعة ريتغالار في ريقالمة ريع دية يكل ريموجودر
وريمطلوب مع ريمص دا ريخ اجالة يتحدالد م إذر ك ن ريتغالالا معقو ًم
وألغارض رإلفص ح عن ريقالمة ريع دية ،تقوم ريمجموعة بتحدالد أصن ا ريموجودر وريمطلوب على أس س
طبالعته  ،خص ئصه وريمخ طا ريمتعلقة ب يموجودر أو ريمطلوب وكذيك ريتسلسل ريهامي يلقالمة ريع دية كم
هو مذكوا أعالهم
 - 3انخفاض قيمة استثمارا األسهم والسندا المتاحة للبيع
تقوم ريمجموعة بمم اسة رألحك م ريخ صة به عند مارجعة أي رنخف ض في قالمة رستثم ار رألسهم وسندر
ريدالن ريمت حة يلبالع ،بت االخ إعدرد كل قورئم م يالة ،والشتمل ذيك ريتأكد فالم إذر ك ن ر نخف ض جوهاال ً أو
مستمارً في ريقالمة ريع دية عن ريتكلفةم إن ريتحدالد فالم إذر ك ن ر نخف ض "مستمارً" أو "جوهاال ً" التطلب إبدرء
ر حك مم ب ينسبة يالستثم ا في رألسهم وألغارض تقدالا م إذر ك ن ر نخف ض جوهاال ً ،فإن رينقص في ريقالمة
ريع دية التم تقالالمه مق بل ريتكلفة رألس سالة يألصل عند ر ثب رألوييم ويتقدالا م إذر ك ن ر نخف ض مستمارً،
فإن رينقص في ريقالمة ريع دية التم تقالالمه مق بل ريفتاة ريتي ك ن ريقالمة ريع دية يألصل أقل من ريتكلفة رألس سالة
عند رإلثب رألوييم وفي هذر ريصدد ،تقوم ريمجموعة بتقالالم ،من بالن عورمل أخاى ،ريتغالا ريع دي في
رنخف ض أسع ا رألسهم وريسندر م كذيك ،تقوم ريمجموعة ب يتأكد فالم إذر ك ن ر نخف ض في ريقالمة مالئم ً وذيك
عند وجود ديالل موضوعي الشالا يوجود تدهوا في ريماكز ريم يي يلجهة ريمستثما فاله  ،وأدرء ريصن عة
وريقط ع ،وريتغالار في ريتقنالة ،وريتدفق رينقدالة رين تجة من رألنشطة ريتشغاللالة وريتمواللالةم
 - 4تصني

ا ستثمارا المحتفظ بها لتاريخ ا ستحقاق

تقوم ريمجموعة بتصنالا ريموجودر ريم يالة غالا ريمشتقة ذر ريدفع ريث بتة أو ريممكن تحدالده وذر
ر ستحق ق ريث ب ك ستثم ار مقتن ة حتى ت االخ ر ستحق قم ويلقال م بهذر ريحكم ،فإن ريمجموعة ُتق َالم رينالة
وريمقداة قتن ء مثل هذه ر ستثم ار حتى ت االخ ر ستحق قم
 - 5تحديد السيطرة على الشركا المستثمر فيها
تخضع مؤشار ريسالطاة يتقدالار رإلدراة ،ريمبالنة في إالض ح ( 3ب) ،كم تقوم ريمجموعة ب يتصاا كمدالا
صندوق يعدد من ريصن دالق ر ستثم االةم ويتحدالد م إذر ك ن ريمجموعة مسالطاة على تلك ريصن دالق فإنه ع د ًة
م تقوم ريمجموعة ب يتاكالز على تقالالم ريمن فع ر قتص دالة يلمجموعة في هذر ريصندوق (بمق انة ريمن فع
ريمحتملة مع رياسوم رإلدراالة ريمتوقعة) و حقوق ريمستثماالن في إق ية مدالا ريصندوقم ونتالجة يذيك فقد
توصل ريمجموعة ينتالجة مف ده أنه تقوم بدوا وكالل ريمستثماالن في كل رألحورل ،وب يت يي يم تقم بتوحالد
ريقورئم ريم يالة يهذه ريصن دالقم
هـ)

مبدأ ا ستمرارية
ق م إدراة ريمجموعة بإجارء ريتقدالار ريالزمة يلتأكد من قداة ريمجموعة على ر ستمارا في أعم يه وفق ً يمبدأ
ر ستماراالة ،وقد تأكد رإلدراة أن يدى ريمجموعة ريمص دا ريك فالة يإلستمارا في رألعم ل يلمستقبل ريمنظوام
عدم تأكد م دالة قد الكون يه تأثالارً ه م ً على قداة ريمجموعة
ب إلض فة إيى ذيك ،علم يدى رإلدراة بوجود ح
على ر ستمارا في أعم يه وفق ً يمبدأ رألستماراالة ،وب يت يي فقد تم إعدرد ريقورئم ريم يالة ريموحدة على أس س مبدأ
رإلستماراالةم
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 .2أسس اإلعداد ( -تتمة)
و)

المخصصا المكونة لمقابلة ا لتزاما و النفقا
تستلم ريمجموعة ،خالل دواة أعم يه ر عتال دالة ،مط يب مق مه ضده م تقوم رإلدراة في هذر ريخصوص بتطبالق
بعض رألحك م يمورجهة إحتم يالة إحتال ج تلك ريمط يب يمخصص م المكن تحدالد توقال دقالق يلوصول يحكم عن
هذه ريمط يب أو عن ريمب ي ريممكن تكبده عن من فع إقتص دالةم تعتمد ريتك يالا و توقال حدوثه في رينه الة على
رإلجارءر ريمتبعة بحسب ريق نونم

 .3ملخص ألهم السياسا المحاسبية
فالم اللي بال ن ً ب أهم ريسال س ريمح سبالة ريمتبعة في إعدرد هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدةم و بإستثن ء ريتغالا في ريسال س
ريمح سبالة ريمذكواة في ر الض ح (3أ) أدن ه ،فإن ريسال س ريمح سبالة ريمتبعة في إعدرد هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدة
تتم شى مع تلك ريمتبعة في إعدرد ريقورئم ريم يالة ريموحدة يلسنة ريس بقةم
أ)

التغير في السياسا المحاسبية
إن ريسال س ريمح سبالة ريمتبعة تتم شى مع ريسال س ريمتبعة في إعدرد ريقورئم ريم يالة ريموحدة يلسنة ريمنتهالة في 31
دالسمبا  2014كم هي موضحة في تلك ريقورئم ريم يالة ريموحدة ريسنوالة ريمنتهالة في  31دالسمبا  ،2014بإستثن ء
تطبالالق ريتعدالال وريتحسالن على ريمع الالا ريح يالة ريمذكواة أدن هم
-

-

-

-

معال ا ريتق االا ريم يالة ريدويي اقم ( " – )2ريدفع على أس س رألسهم " – تم تعدالله يالوضح تعاالا شاط
ريمنح بورسطة ريفصل بالن شاط رآلدرء وشاط ريخدمةم
معال ا ريتق االا ريم يالة ريدويي اقم (" – )3تجمالع رألعم ل" – تم تعدالله يالوضح تصنالا وقال س ر عتب ار
ريط ائة في تجمالع رألعم ل ،وكآذيك يالوضآح أن معالآ ا ريتقآ االا ريآدويي اقآم ( )3النطبآق علآى ريمح سآبة
عن تكوالن ك فة أنورع ريتاتالب ريمشتاكة ريمنصوص علاله في معال ا ريتق االا ريدويي اقم ()11م
معالآ ا ريتقآ االا ريم يالآآة ريآآدويي اقآآم ( " – )8ريقط عآ ريتشآآغاللالة " – تآآم تعداللآآه يآآالعكس بوضآآوح متطلآآب
رإلفص ح عن رألحك م ريتي رستخدمته ر دراة يتطبالق معال ا ريتجمالعم
معال ا ريتق االا ريم يالة ريدويي اقم (" – )13قال س ريقالمة ريع ديآة" – تآم تعداللآه يالوضآح قالآ س ريآذمم ريمدالنآة
وريدرئنة قصالاة رألجل وريتي تحمل سعا عموية علآى ريمبلآ ريمفآوتا بآدون خصآم ،وذيآك إذر مآ كآ ن أثآا
ريخصآآم غالآآا م آ ديم وقآآد تآآم تعآآدالل ذيآآك ريمعال آ ا ،ب إلض آ فة إيآآى م سآآبق ،يالوضآآح أن إسآآتثن ءر ريمحفظآآة
ريمتوقعة تنطبق على ريعقود في نط ق معال ا ريمح سبة ريدويي اقم ( )39ومعال ا ريتق االا ريم يالة ريدويي اقم
( )9بصاا رينظآا إذر مآ ك نآ تلآك ريعقآود تورفآق تعاالآا ريموجآودر ريم يالآة أو ريمطلوبآ ريم يالآة وفقآ ً
يمعال ا ريمح سبة ريدويي اقم ()32م
معال ا ريمح سبة ريآدويي اقآم (" – )16ريممتلكآ وريمصآ نع وريمعآدر " – ومعالآ ا ريمح سآبة ريآدويي اقآم
(" – )38ريموجودر غالا ريملموسة" – حالث تم تعدالل كلالهم يالوضح متطلبآ ر عتآارا بنمآ ذج إعآ دة
ريتقالآآالم ريتآآي الكآآون إع آ دة صآآال غة ر سآآتهالك أو ر طف آ ء ريمتآآاركم يآآالس ب يضآآاواة متن سآآب ً مآآع ريتغالآآا فآآي
مجموع ريقالمة ريدفتاالة يألصلم
معال ا ريمح سبة ريدويي اقم (" – )24ر فص ح عن رألطارا ذر ريعالقة" – تم تعدالله يلتوسع في تعاالآا
يلمنشآآأة ذر ريصآآلة
رألطآآارا ذر ريعالقآآة يالشآآمل منشآآأة رإلدراة ريتآآي تآآوفا ألفآآارد رإلدراة ريعلالآ خآآدم
سورء بشكل مب شا أو غالا مب شام
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-

معال ا ريمح سبة ريدويي اقم (" – )40ريعق ار ر ستثم االة" – تم تعدالله يالوضح أن ريمنشأة الجب أن تقالم
م إذر ك ن ريعق ا العتبا عق ارً إستثم اال ً بحسب معال ا ريمح سبة ريدويي اقم ( )40وكذيك الجب أن تقوم
ريمنشأة بشكل منفصل ووفق ً يمعال ا ريتق االا ريم يالة ريدويي اقم ( )3بتقالالم م إذر ك ن ريعق ا ريمقتنى النطوي
على عملالة تعتبا تجمالع أعم لم

يم الكن يتطبالق ريتعدالال
يلمجموعةم

ريمذكواة أعاله على ريمع الالا ريح يالة أي تأثالا جوهاي على ريقورئم ريم يالة ريموحدة

ب) أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدة على ريقورئم ريم يالة يلبنك وشاك ته ريت بعةم التم إعدرد ريقورئم ريم يالة يلشاك ريت بعة
عن نفس ريسنة ريم يالة يلبنك وذيك بإستخدرم سال س مح سبالة متم ثلة مع ريسال س ريمح سبالة يلبنكم كم التم تعدالل
ريسال س ريمح سبالة يلشاك ريت بعة ،عندريح جة ،يتتم شى مع تلك ريسال س ريمتبعة من قبل ريمجموعةم
ريشاك ريت بعة هي شاك مستثما فاله ومسالطا علاله من قبل ريمجموعةم تعتبا ريمجموعة مسالطاة على
شاك مستثما فاله عندم تكون ريمجموعة متعاضة يلحقوق أو متمكنة من ريحقوق في تلك ريشاكة و كذيك متمكنة
من ريعورئد ريمختلفة من تلك ريشاكة و أالض ً يداله ريقداة على ريتأثالا في هذه ريعورئد من خالل سلطته ريتي تم اسه
على هذه ريشاكة ريمستثمافاله م التم إدارج ريقورئم ريم يالة يلشاكة ريت بعة في ريقورئم ريم يالة ريموحدة منذ ت االخ بدء
ريسالطاة حتى ت االخ توقا هذه ريسالطاة بورسطة ريمجموعةم
ُتعاا ريمنشأة بنظ م خ ص بأنه تلك ريتي تم تصمالم أنشطته بحالث تدرا بنظ م حقوق ريتصوال م ويغاض تقدالا
م إذر ك ن يلمجموعة ريسلطة على تلك ريمؤسسة ريمستثما فاله  ،فإن ريمجموعة تأخذ ب عتب ا عدة عورمل مثل
ريغاض من وتصمالم ريشاكة ريمستثما فاله  ،ريمقداة ريعملالة يتوجاله رألنشطة ريمتعلقة ب يشاكة ريمستثما فاله  ،طبالعة
ريعالقة مع ريشاكة ريمستثما فاله  ،وحجم ريتعاض يإلختالا في ريعورئد من هذه ريشاكة ريمستثما فاله م التم توحالد
ريقورئم ريم يالة يتلك ريمنشأة بنظ م خ ص منذ ت االخ حصول ريمجموعة على ريسالطاة وحتى ت االخ توقا ريمجموعة
عن ريسالطاةم
التم إعدرد ريقورئم ريم يالة ريموحدة بإستخدرم سال س
ورألحدرث رألخاى ريج االة في نفس ريظاوام

مح سبالة وطاق تسعالا متم ثلة وذيك يلعملال

ريمتش بهة

تقوم ريمجموعة بإدراة موجودر ُمحتفظ به في منشف رستثم االة نال ً
بة عن مستثماالنم و تتضمن ريقورئم ريم يالة
ريموحدة ريمافقة ريقورئم ريم يالة يتلك ريمنشف إ إذر ك ن ريمجموعة تسالطا على تلك ريمنشف م
التم رستبع د رألاصدة ريم دالة ريمتدرخلة وأي دخل أو مص االا ن تجة من ريمع مال
توحالد ريقورئم ريم يالةم

ج)

ريمتدرخلة ضمن ريمجموعة عند

ا ستثمارا في الشركا الزميلة
تسجل ر ستثم ار في ريشاك ريزماللة مبدئال ً ب يتكلفة ومن ثم تحسب وفق ً يطاالقة حقوق ريملكالةم تعاا ريشاك
ريزماللة بأنه ريمنشف ريتي المتلك ريبنك فالهـ رستثم ارً التاروح م بالن  %20إيى  %50من اأس ريم ل ريذي الحق يه
ريتصوال أو ريتي الكون يلبنك تأثالارً فع ً على قارارته ريتي تتمثل في شاك ت بعة أو مش االع مشتاكةم

12

البنك السعودي لالستثمار
إيضاحا حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2015و 2014
 .3ملخص ألهم السياسا المحاسبية ( -تتمة)
تقالد ر ستثم ار في ريشاك ريزماللة في ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة ب يتكلفة ،زرئدرً تغالار م بعد إقتن ء ريبنك
يحصته في ص في موجودر ريشاكة ريزماللة ،و ن قص ً أي رنخف ض في ريقالمةم تتضمن حصة ريبنك في دخل
ريشاك ريزماللة ريتغالار في حصة ريبنك في ص في موجودر ريشاكة ريزماللةم التم ر عتارا بأاب ح و خس ئا
ريشاك ريزماللة يم بعد رإلستحورذ ضمن ق ئمة ريدخل ريموحدةم كم التم رإلعتارا بحصة ريبنك من ريحاك على
بنود ريدخل ريش مل رإلخاى يم بعد رألستحورذ ضمن ر حتال طال رألخاى في حقوق ريمس همالنم عندم تتس وى
حصة ريبنك من ريخس ئا في ريشاكة ريزماللة أو تزالد عن قالمة رألستثم ا في ريشاكة ريزماللة بم في ذيك أي ذمم
مدالنة غالا مؤكدة ريتحصالل ،فإن ريبنك القوم ب عتارا بأي خس ئا إض فالة ،ر إذر تاتب علاله تحقق ريتزرم رو
عمل دفع ب ينال بة عن ريشاكة ريزماللةم التم تضمالن ريشهاة ريخ صة ب يشاكة ريزماللة ضمن ريقالمة ريدفتاالة
يإلستثم ا و الخضع يإلطف ء أو إلختب ا إنخف ض ريقالمةم
تعكس ق ئمة ريدخل ريموحدة حصة ريبنك من نت ئج عملال ريشاك ريزماللةم القوم ريبنك ب إلعتارا ورإلفص ح عن
حصته من أي تغالالا تم رإلعتارا به مب شاة ضمن حقوق ريملكالة يلشاك ريزماللة (وذيك عندم النطبق هذر
ريتغالالا) ،يالتم رإلفص ح عن هذر ريتغالالا ضمن ق ئمة حقوق ريمس همالن ريموحدة)م التم إستبع د ر اب ح غالا ريمحققة
عن عملال بحد أقصى حصة ريبنك من رألستثم ا في ريشاكة ريزماللةم والتم إستبع د ريخس ئا غالا ريمحققة أالض ً إ
رذر ك ن ريعملالة مؤالدة بديالل على ر نخف ض في رألصل ريمحولم
التم إظه ا حصة ريبنك من دخل شاكة زماللة في ق ئمة ريدخل ريموحدة ،التمثل دخل ريشاكة ريزماللة ريمش ا إياله بأنه
ص في ريدخل ريع ئد يمالك ريشاكة ريزماللةم التم إعدرد ريقورئم ريم يالة يلشاكة ريزماللة ينفس ريفتاة ريتي التم به إعدرد
ريقورئم ريم يالة يلمجموعةم والتم عمل ريتسوال ريالزمة ،عند ريضاواة ،يتتورفق ريسال س ريمح سبالة يلشاكة ريزماللة
مع ريسال س ريمح سبالة يلمجموعةم
القوم ريبنك بتحدالد م إذر ك ن من ريضاواي رإلعتارا بخس ئا رنخف ض في قالمة رستثم اه في ريشاكة ريزماللة،
وذيك بعد تطبالق طاالقة ريملكالةم كذيك ،القوم ريبنك بت االخ كل قورئم م يالة بتحدالد م إذر ك ن هن ك ديالل موضوعي
على أن ر ستثم ا في ريشاكة ريزماللة قد تعاض نخف ض في ريقالمةم في هذه ريح ية ،القوم ريبنك بحس ب مبل
ر نخف ض كفاق بالن ريمبل ريق بل يالستادرد من ر ستثم ا في ريشاكة ريزماللة و بالن ريقالمة ريدفتاالة ،حالن تقوم
ب إلعتارا بهذر ريمبل ضمن بند ريحصة في دخل شاكة زماللةم

د)

محاسبة تاريخ السداد
التم إثب وإيغ ء إثب ك فة ريعملال ر عتال دالة بشارء وبالع ريموجودر ريم يالة بت االخ ريسدرد ،أي ريت االخ ريذي التم
فاله تسلالم ريموجودر يلطاا رآلخام حالنم النطبق ت االخ ريسدرد ،القوم ريبنك بمع يجة أي تغالا في ريقالمة ريع دية بالن
ت االخ ريسدرد و ت االخ ريتدرول بنفس ريطاالقة ريتي التم فاله مع يجة رألصل ريمشتاىم إن ريعملال ر عتال دالة ريمتعلقة
بشارء وبالع ريموجودر ريم يالة هي تلك ريعملال ريتي تتطلب أن التم تسلالم تلك ريموجودر خالل ريفتاة ريزمنالة ريتي
تنص علاله رألنظمة أو تلك ريمتع اا علاله في ريســوقم

هـ)

األدوا المالية المشتقة و محاسبة التحوط من المخاطر
التم إثب رألدور ريم يالة ريمشتقة وريتي تشتمل على عقود ريصاا رألجنبي ،ريعقود ريمستقبلالة ألسع ا ريعمو ،
(ريمكتتبة
إتف قال رألسع ا رآلجلة ،ومق الض أسع ا ريعمال وريعمو  ،وخال ار أسع ا ريعمال و ريعمو
وريمشتارة) إبتدر ًء ب يقالمة ريع دية بت االخ إبارم عقد ريمشتق و التم إع دة ريقال س حق ً ب يقالمة ريع دية في ق ئمة
ريماكز ريم يي ريموحدة مع تك يالا ريعملال ريمعتاا به في ق ئمة ريدخل ريموحدةم تقالّد ك فة ريمشتق بقالمته
ريع دية ضمن ريموجودر وذيك عندم تكون ريقالمة ريع دية يه موجبة ،و تقالد ضمن ريمطلوب عندم تكون ريقالمة
ريع دية يه س يبةم تحدد ريقالمة ريع دية ب ياجوع إيى رألسع ا ريمتدروية ب يسوق أو مص دا أسع ا و نم ذج خصم
ريتدفق رينقدالة و نم ذج ريتسعالا ،حسب م هو مالئمم

13

البنك السعودي لالستثمار
إيضاحا حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2015و 2014
 .3ملخص ألهم السياسا المحاسبية ( -تتمة)
إن مع يجة ريتغالا في ريقالمة ريع دية يلمشتق

العتمد على تصنالا تلك ريمشتق

بحسب ريفئ

ريت يالة:

 -1المشتقا المقتناة ألغراض المتاجرة
تداج ريتغالار في ريقالمة ريع دية يألدور ريمشتقة ريمقتن ة ألغارض ريمت جاة مب شاة في ق ئمة ريدخل
ريموحدة وتعاض ضمن دخل ريمت جاةم تشتمل ريمشتق ريمقتن ة ألغارض ريمت جاة على تلك ريمشتق
ريتي تخضع يمح سبة ريتحوط من ريمخ طام
 -2المشتقا المدمجة
تع مل ريمشتق ريمدمجة في أدور م يالة أخاى كمشتق منفصلة وتسجل بقالمته ريع دية و ذيك إذر م ك ن
مالزرته ومخ طاه رإلقتص دالة غالا ماتبطة ب يعقد ريائالسي ،و إذر م ك ن ريعقد ريائالسي غالا مُقتنى ألغارض
ريمت جاة أو غالا مُداج ب يقالمة ريع دية في ق ئمة ريدخلم تسجل ريمشتق ريمدمجة ريمنفصلة عن ريعقد ريائالسي
بص في قالمته ريع دية ريتقدالاالة مع رإلعتارا ب يتغالار في ريقالمة ريع دية في ق ئمة ريدخل ريموحدةم
 -3محاسبة التحوط من المخاطر
تقآآوم ريمجموعآآة بتخصآآالص مشآآتق محآآددة كآآأدور تحآآوط مآآن ريمخآآ طا وذيآآك فآآي ريعالقآآ ريمؤهلآآة
يلتحآآآوط مآآآن ريمخآآآ طام وذيآآآك إلدراة مخآآآ طا ريتعآآآاض ألسآآآع ا ريعمآآآو  ،ريعملآآآة رألجنبالآآآة و مخآآآ طا
رإلئتمآآآآ ن ،و التضآآآآمن ذيآآآآك ريتعاضآآآآ رين تجآآآآة مآآآآن عملالآآآآ ريتوقآآآآع ذر إحتم يالآآآآة ريحآآآآدوث ريماتفعآآآآة
غالآآآا ريق بلآآآة يلآآآنقض وألغآآآارض إدراة خطآآآا بعالنآآآه ،القآآآوم ريبنآآآك بتطبالآآآق مح سآآآبة ريتحآآآوط
ور يتزرمآآآ
من ريمخ طا يلعملال ريتي تتوفا به مع الالا محددةم
ألغارض مح سبة ريتحوط من ريمخ طا ،فقد تم تصنالا تلك ريتحوط

إيى فئتالن:

(أ) تحآآآوط مآآآن مخآآآ طا ريقالمآآآة ريع ديآآآة و ريتآآآي تغطآآآي مخآآآ طا ريتغالآآآار فآآآي ريقالمآآآة ريع ديآآآة يموجآآآودر
أو مطلوبآآآآ ريتحآآآآوط (أو ريموجآآآآودر أو ريمطلوبآآآآ فآآآآي ح يآآآآة محفظآآآآة ريتحآآآآوط) ،أو راتب طآآآآ
مؤكآآآآدة غالآآآآا مسآآآآجلة أو جآآآآزء محآآآآدد مآآآآن تلآآآآك ريموجآآآآودر أو ريمطلوبآآآآ أو إاتب طآآآآ مؤكآآآآدة
ماتبطة بمخ طا محددة وريتي تؤثا على ص في ريمك سب أو ريخس ئا ريمعلنةم
(ب) تحآآآوط مآآآن مخآآآ طا ريتآآآدفق رينقدالآآآة وريتآآآي تغطآآآي ريتغالآآآار فآآآي ريتآآآدفق رينقدالآآآة سآآآورء ك نآآآ
متعلقآآآة بمخآآآ طا محآآآددة ماتبطآآآة بآآآ يموجودر أو ريمطلوبآآآ ريمتحآآآوط يهآآآ أو ريعملالآآآ ريمتوقآآآع
حدوثه بنسبة ع يالة وريتي تؤثا على ص في ريمك سب أو ريخس ئا ريمعلنةم
ويكي تكون ريمشتق مؤهلة يمح سبة ريتحوط من ريمخ طا ،فالجب ريتوقع أن الكون ريتحوط من ريمخ طا ذو
فع يالة ع يالة خالل فتاة ريتحوط ،بحالث التم تسوالة ريتغالار في ريقالمة ريع دية أو ريتدفق رينقدالة ريخ صة بأدرة
ريتحوط من ريمخ طا بشكل ف ّع ل مع ريتغالار ريتي طاأ على ريبند ريذي تم ريتحوط من مخ طاه ،والجب أن
تكون هذه ريتغالار ق بلة يلقال س بشكل موثوق بهم عند بدرالة ريتحوط من ريمخ طا ،الجب توثالق إستارتالجالة
وأهدرا إدراة ريمخ طا بم في ذيك تحدالد أدرة ريتحوط من ريمخ طا وريبند ريمتعلق ب يتحوط وطبالعة ريمخ طا
ريمتحوط منه وطاالقة ريمجموعة في تقالالم مدى فع يالة ريتحوط من ريمخ طام
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بت االخ كل تقالالم يفع يالة ريتحوط من ريمخ طا  /أو بت االخ كل قورئم م يالة والتوقع أن تكون كل عملالة تحوط
من ريمخ طا ماتفعة ريفع يالة على أس س مستقبلي و تثب أنه ك ن فع ية (الاتبط مفهوم ريفع يالة بأثااجعي)
يلفتاة ريمحددة وذيك حتى تكون ريعالقة مؤهلة يمح سبة ريتحوط من ريمخ طام التم مب شاة تقالالم فع يالة ريتحوط
اسمال ً بمق انة فع يالة أدرة ريتحوط في تعوالض ريتغالا في ريتغالالار في ريقالمة ريع دية أو ريتدفق رينقدالة
ريع ئدة يمخ طا ريتحوط و ذيك في ريبند موضوع ريتحوط ،وذيك عند ت االخ بدء ريتحوط من ريمخ طا و عند
ت االخ نه الة كل ابع م يي على رس س مستمام العتبا ريتحوط من ريمخ طا ذو فع يالة ماتفعة عندم تكون
ريتغالار في ريقالمة ريع دية أو ريتدفق رينقدالة ريمنسوبة يمخ طا ريتحوط خالل ريفتاة ريمحددة يلتحوط قد تم
تعوالض بإستخدرم أدراة ريتحوط خالل مدى من %80حتى  %125و أن الكون من ريمتوقع رن البل هذر
ريتي الكون فاله ريبند موضوع ريتحوط عب اة عن عملالة توقع،
ريتعوالض في ريفتار ريمستقبلالةم في ريح
تقوم حالنه ريمجموعة بتقالالم م إذر ك ن ريعملالة ذر إحتم يالة حدوث ماتفعة و تمثل تعاض ريمجموعة
يتذبذب في ريتدفق رينقدالة تؤثا في رينه الة على ق ئمة ريدخل ريموحدةم
 – 3أ – ريتحوط من مخ طا ريقالمة ريع دية
عندم التم تخصالص مشتق م يي كأدرة تحوط من مخ طا ريتغالا في ريقالمة ريع دية ألصل أو مطلوب أو ريتآزرم
مؤكدة معتاا به وذو تأثالا محتمآل علآى ق ئمآة ريآدخل ريموحآدة فآإن أي ابآح أوخسآ اة مآن إعآ دة تقالآالم أدرة
ريتحوط من تلك ريمخ طا ب يقالمآة ريع ديآة الآتم رإلعتآارا بآه مب شآاة فآي ق ئمآة ريآدخل ريموحآدة ب إلضآ فة إيآى
ريتغالآآا فآآي ريقالمآآة ريع ديآآة ألدرة ريتحآآوط مآآن ريمخ آ طا ريع ئآآدة يلمخ آ طا ريمتحآآوط منه آ فآآي دخآآل ريعمآآو
ريخ صةم
ريتآآي توقآآا فالهآ ريتحآآوط مآآن
ب ينسآآبة يبنآآود ريتحآآوط مآآن ريمخآ طا وريمقالمآآة ب يتكلفآآة ريمطفآآأة ،وفآآي ريحآ
خ صآة عآن ريوفآ ء بشآاوط مح سآبة ريتحآوط مآن
مخ طا ريقالمة ريع ديآة يآألدور ريم يالآة ريماتبطآة بعمآو
ريمخآ طا ،أو بالعهآ أو تنفالآآذه أو إنته ئهآ  ،الآآتم إطفآ ء ريفآآاق بآآالن ريقالمآآة ريدفتاالآآة ألدرة ريتحآآوط عنآآد رإلنتهآ ء
وريقالمة رإلسمالة على مدرا ريفتاة ريمتبقالة يلتحوط بإستخدرم طاالقآة معآدل ريعمويآة ريفعلآيم وعنآد ريتوقآا عآن
رثب أدرة ريتحوط ،فإنه التم إثب تسوالة ريقالمة ريع دية غالا ريمطفأة مب شاة في ق ئمة ريدخل ريموحدةم
 – 3ب – ريتحوط من مخ طا ريتدفق

رينقدالة

عند م التم تخصالص مشتق م يي كأدرة تحوط من مخآ طا ريتقلبآ فآي ريتآدفق رينقدالآة ريع ئآدة يخطآا محآدد
ماتبط بأصل أو ريتزرم أو عملالة متوقعة محتملة أو ذر تأثالا محتمل على ق ئمة ريدخل ريموحدة ،فآإن ريجآزء
ريخ ص ب يابح أو ريخس اة من أدرة ريتحوط وريذي تم تحدالده بإعتب اه ريجزء ريف ّع ل ،إذر وجآد ،الآتم رإلعتآارا
به ضمن بنود ريدخل ريش مل رألخاى أم ب ينسبة يلجزء غالا ريف ّع ل ،إذر وجد ،فإنه التم رإلعتارا به في ق ئمة
ريدخل ريموحدةم و ب ينسبة يلتحوط من مخ طا ريتدفق رينقدالة ريتي تؤثا على عملال مستقبلالة ،فإن رألابآ ح
أو ريخس ئا ريمعتاا به ضمن رإلحتال طال رألخآاى الآتم تحواللهآ يق ئمآة ريآدخل ريموحآدة وذيآك يآنفس ريفتآاة
ريتي أثا فاله عملالة ريتحوط في ق ئمة ريدخل ريموحدةم ب ياغم من ذيك ،يو توقآع ريبنآك أن كآل أو جآزء مآن
ريخس ئا ريمعتاا به في بنود ريدخل ريش مل رألخاى ين التم إستاج عه خالل فتآاة أو عآدة فتآار مسآتقبلالة
فإنه التم إع دة تصنالفه في ق ئمة ريدخل ريموحدة كتسوالة إع دة تصنالا يلمبل كم يو يم التم رإلعتارا بهم
عندم تؤدي عملالة تحوط إيى رإلعتارا بأصل غالا م يي أو ريتزرم غالا م يي ،فإنه وفي ذر ريوق ريذي تآم
رإلعتارا بهذر رألصل أو ر يتزرم  ،التم إض فة رألاب ح أوريخس ئا ريماتبطة بهذر رألصآل أو ر يتآزرم  ،وريتآي
تم رإلعتارا مسبق ً به مب شاة في بنود ريدخل ريش مل رألخآاى ،إيآى ريقالآ س رألويآي يتكلفآة رإلقتنآ ء أو ريقالمآة
ريدفتاالة يهذر رألصل أو ر يتزرمم
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والتم ريتوقا عن إتب ع مح سبة ريتحوط من ريمخ طا عند إنته ء سآاال ن أدرة ريتحآوط أو عنآدم الآتم بالعهآ أو عنآدم
التم إنه ؤه أو عندم التم مم اسة ريحق تج هه أو عندم أل تصبح تلك رألدرة مؤهلة يمح سبة ريتحوط من ريمخآ طا
أو عندم التم ريتوقع بأن ريعملالة يآن تحآدث أو عنآدم تقآوم ريمجموعآة بحآل رإلاتبآ ط يلفتآاة ريتآي كآ ن ريتحآوط مآن
ريمخ طا ف ًع ًم وفآي تلآك ريح يآة ،الآتم تحوالآل ريآابح أو ريخسآ اة ريمتاركمآة رين تجآة عآن أدرة ريتحآوط مآن مخآ طا
ريتدفق رينقدالة ريتي تم إثب ته فآي بنآود ريآدخل ريشآ مل رألخآاى فآي حقآوق ريمسآ همالن إيآى ق ئمآة ريآدخل ريموحآدة
عندم تحدث ريعملالةم وفي ح ية ريتوقع بعدم حدوث ريمع ملآة وريتآي تآؤثا علآى ق ئمآة ريآدخل ريموحآدة ،الآتم تحوالآل
ص في ريابح ريمثب أو ريخس اة ريمتاركمة ريمثبتة س بق ً ضمن بنود ريدخل ريش مل رألخاى فوارً إيآى ق ئمآة ريآدخل
ريموحدةم

و)

العمال األجنبية
ُتحول ريمع مال ريتي تتم ب يعمال رألجنبالة إيى ريآلاير ريسآعودي بأسآع ا ريتحوالآل ريسآ ئدة بتآ االخ إجآارء ريمعآ مال م
كم تحول أاصدة ريموجودر وريمطلوبآ رينقدالآة ريمسآجلة بآ يعمال رألجنبالآة فآي نه الآة ريسآنة إيآى ريآلاير ريسآعودي
بأسع ا ريتحوالل ريس ئدة بت االخ ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدةم
التأيا ابح أو خس اة ريعمال رألجنبالة يلبنود رينقدالة من ريفاق بالن ريتكلفة ريمطفآأه ب يعملآة ريوظالفالآة فآي بدرالآة ريسآنة
معد ً بسعا ريعموية ريفعلي و ريدفع خالل ريسنة وبالن ريتكلفة ريمطفأة ب يعملة رألجنبالة محوية بسعا ريصاا كم في
نه الة ريسنةم التم تسجالل ك فة ريفاوق رين تجة من رألنشطة غالا ريتج االة في ريدخل من رألنشطة غالا ريتشغاللالة بق ئمآة
ريدخل ريموحدة بإستثن ء فاوق رإلقتارض ب يعملة رألجنبالة وريتي تمنح عملالة تحوط مآن مخآ طا فع يآة مق بآل صآ في
ر ستثم ا في أسهم أجنبالةم التم إثبآ مك سآب أو خسآ ئا تحوالآل ريعمآال ريخ صآة بأاصآدة ريموجآودر وريمطلوبآ
رينقدالآآآة ريمسآآآجلة بآآآ يعمال رألجنبالآآآة فآآآي ق ئمآآآة ريآآآدخل ريموحآآآدة ،بإسآآآتثن ء ريفاوقآآآ رين تجآآآة عآآآن تحوالآآآل أاصآآآدة
ر ستثم ار في أدور ريملكالة ريمت حة يلبالعم تداج مك سب أو خس ئا وفاوق أسع ا ريصاا ريخ صة ب يبنود غالآا
رينقدالة ريمسجلة ب يقالمة ريع دية كجزء من تسوالة ريقالمة ريع دية إم في ق ئمة ريدخل ريموحدة أو فآي بنآود ريآدخل ريشآ مل
رألخاى ،وذيك بحسب طبالعة ريموجودر ريم يالة ريمعنالةم
التم تاجمآة ريبنآود غالآا رينقدالآة فآي ريعملآة رألجنبالآة – وريتآي الآتم قال سآه وفقآ ً يمحآددر ريتكلفآة ريت االخالآة – بإسآتخدرم
أسع ا تحوالل كم في توراالخ إنش ء ريتعآ مال م أمآ ريبنآود غالآا رينقدالآة فآي ريعملآة رألجنبالآة – وريتآي الآتم قال سآه وفقآ ً
يلقالمة ريع دية ،فإنه التم تاجمته بإستخدرم أسع ا تحوالل وذيك في ريت االخ ريذي حُدد فالة ريقالمة ريع ديةم

ز)

مقاصة األدوا المالية
تتم مق صة ريموجودر وريمطلوب ريم يالة والداج ريمبل ب يص في في ق ئمآة ريماكآز ريمآ يي ريموحآدة عنآد وجآود حآق
نظ مي ملزم و عنآدم تنآوي ريمجموعآة تسآوالة ريموجآودر مآع ريمطلوبآ علآى أسآ س ريصآ في ،أو بالآع ريموجآودر
وتسدالد ريمطلوب في آن ورحدم
التم مق صة ريدخل و ريمص االا في ق ئمة ريدخل ريموحدة إ إذر ك ن ذيك بحسب م هو وراد في معالآ ا مح سآبة أو
تفسالا مح سبي ،وكم واد بهذر ريخصوص في ريسال س ريمح سبالة يلمجموعةم
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ح)

إثبا اإليرادا  /المصاري
التم رإلعتارا ب إلالارد يلحد ريآذي الجعآل ريمنآ فع ر قتصآ دالة يهآذر رإلالآارد سآتتدفق يلمجموعآة بشآكل متوقآع ريحآدوث و
يلحد ريذي الم ّكن هذر رإلالارد من قال سه بشكل موثوق بهم فالم اللي ريمعآ الالا رإلعتآارا ريخ صآة ريتآي الجآب توفاهآ فآي
رإلالارد قبل رإلعتارا بهم
ريخ صة:
دخل ومص االا ريعمو
ريخ صآة يك فآة رألدور ريم يالآة ريتآي تكتسآب  /تحمآل عمويآة فآي ق ئمآة ريآدخل
التم إثب دخل ومصآ االا ريعمآو
ريخ صآآة ريفعلآي هآآو ريمعآآدل ريحقالقآآي ريمسآآتخدم
ريموحآدة علآآى أسآ س مبآآدأ معآآدل ريع ئآد ريفعلآآيم إن معآآدل ريعمآآو
يخصم ر يدفع و ريمتحصال رينقدالة ريمستقبلالة ،خالل عما رألصل أور يتزرم ريم يي ريمتوقع (رو يفتاة أقصا ،حالنم
الكآون ذيآآك من سآب ً) ،إيآآى ريقالمآة ريدفتاالآة ألصآل أو إيتآآزرم مآ ييم تقآآوم ريمجموعآة بتقآآدالا ريتآدفق رينقدالآآة ريمسآآتقبلالة
ب ألخذ في رإلعتب ا ك فة رألحك م ريتع قدالة يآأل درة ريم يالآة ويكآن بآدون خسآ ئا رإلئتمآ ن ريمسآتقبلالة ،وذيآك عنآد إحتسآ ب
ريخ صةم
معدل ريعمو
التم تعدالل ريقالمة ريدفتاالة ألصل أوإيتزرم م يي في ح يآة قالآ م ريمجموعآة بتعآدالل تقآدالار ريمآدفوع أو ريمتحصآال م
تحتسب ريقالمة ريدفتاالة ريمعدية على أس س معدل ريع ئد ريفعلي رألصآلي والسآجل ريتغالالآا فآي ريقالمآة ريدفتاالآة كآدخل أو
خ صةم
مص االا عمو
عند تخفآالض ريقالمآة ريمسآجلة ألصآل مآ يي أو يمجموعآة متشآ بهة مآن رألصآول ريم يالآة نتالجآة خسآ ئا ر نخفآ ض فآي
ريخ صة بإسآتخدرم معآدل ريع ئآد ريفعلآي رألصآلي علآى ريمبلآ ريآدفتاي
ريقالمة ،الستما ريبنك ب إلعتارا بدخل ريعمو
ريجدالدم
عند إحتس ب معدل ريع ئد ريفعلي فإنه التم رألخذ في رإلعتب ا ك فة رألحك م ريتع قدالة يألدرة ريم يالة (مآن دفعآ مقدمآة أو
خال ار أوخالفه) كمآ التضآمن ذيآك إحتسآ ب جمالآع رياسآوم ورينقآ ط ريمدفوعآة أو ريمقبوضآة ،مصآ االا ريعملالآة ،و
ريعالوة أو ريخصم ريذي تعتبا جزءرً التجزأ من سآعا ريعمويآة ريخآ ص ريفعلآيم تعتبآا مصآ االا ريعملالآة مصآ االا
إض فالة ماتبطة بإقتن ء ،إصدرا أو بالع موجودر أو مطلوب م يالةم
دخل /خس اة تحوالل ريعمال :
التم إثب أاب ح أو خس ئا تحوالل ريعمال

عند تحققه أو تكبده م

دخل أتع ب ريخدم ريبنكالة:
الآآتم إثب آ دخآآل أتع آ ب ريخآآدم ريبنكالآآة عموم آ ً ،وريتآآي تمثآآل جآآزءرً أس سآآال ً مآآن إحتس آ ب معآآدل ريع ئآآد ريفعلآآي علآآى
ريموجودر أوريمطلوب ريم يالة ،عند تقدالم ريخدمة ذر ريعالقة ،وعلى أس س رإلستحق قم والتم إثبآ أتعآ ب ريمحآ فظ
ريمدراة وريخدم رإلستش االة علآى أسآ س زمآن نسآبي وطبقآ ً يعقآود ريخآدم ريمعنالآةم رألتعآ ب ريمسآتلمة عآن إدراة
ريموجودر وخدم ريحفظ وريخدم ريمم ثلة رألخاى ريتي التم تقدالمه على مدى فتاة من ريآزمن ،الآتم إثب تهآ بشآكل
نسبي على مدى ريفتاة ريزمنالة يلخدمة ريمقدمةم في ح يآة مآ إذر يآم الكآن متوقعآ ً إسآتخدرم ك مآل قالمآة ريقآاض فإنآه الآتم
إثبآ أتعآ ب إيتزرمآ مآآنح ريقآآاض وفقآ يطاالقآآة ريقسآآط ريث بآ و علآآى مآآدى فتآآاة رإليتآآزرمم الآآتم إثبآ ريمص آ االا
ذر ريعالقة بأتع ب ريعملال وريخدم عند ريحصول على تلك ريخدم م
وريعمو
توزيعا األرباح
التم إثب توزالع رألاب ح عند وجود إقارا بأحقالة إستالمه م
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صافي دخل المتاجرة
تشآآتمل نت آ ئج رينش آ ط ريتج االآآة علآآى جمالآآع ريمك سآآب وريخس آ ئا رين تجآآة عآآن ريتغالالآآا فآآي ريقالمآآة ريع ديآآة و دخآآل
ريخ صآآة ريمتعلقآآة به آ أو عورئآآد ريموجآآودر ريم يالآآة و ريمطلوب آ ريم يالآآة ريمقتن آ ة ألغآآارض
ومص آ االا ريعمآآو
ريمت جاة و فاوق تحوالل ريعمال م والتضمن هذر أي أس يالب غالا ف ّع ية مسجلة في مع مال ريتحوط من ريمخ طام

ط)

إتفاقيا إعادة الشراء و إتفاقيا إعادة الشراء العكسية
الستما ريبنك في إثب رألستثم ار ريمت حة يلبالع ،ريمب عة مع رإليتزرم ريفواي بإع دة شارئه في ت االخ مستقبلي محدد
(إتف قالآآة إع آ دة ريشآآارء) ،فآآي ق ئمآآة ريماكآآز ريم آ يي ريموحآآدة ،والآآتم قال سآآه وفق آ ً يلسال س آ ريمح سآآبالة ريمتبعآآة بشآآأن
ر ستثم ار ريمت حة يلبالعم التم إظه ا رإليتزرم تج ه ريطاا رآلخا يق ء ريمبآ ي ريمسآتلمة منآه بموجآب هآذه رإلتف قالآ
في رألاصدة يلبنوك وريمؤسس ريم يالة رألخاى أو ودرئآع ريعمآالء ،حسآبم هآو مالئآمم والآتم إعتبآ ا ريفآاق بآالن سآعا
خ صة ،والستحق على مدى فتاة إتف قالة إع دة ريشارءم
ريبالع وإع دة ريشارء كمص االا عمو
الآتم إظهآ ا ريموجآودر ريمشآتارة مآع وجآود إيتآزرم إلعآ دة بالعهآ فآي تآ االخ مسآتقبلي محآـدد (إتف قالآة إعآ دة ريشآارء
ريعكسالة) في ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة يعدم إنتقآ ل ريسآالطاة علآى تلآك ريموجآودر رألويالآة إيآى ريمجموعآةم ُتآداج
ريمب ي ريمدفوعة بموجب هذه رإلتف قال في رينقدالة ورألاصدة يدى مؤسسة رينقد ريعابي ريسعوديم والتم إعتبآ ا ريفآاق
خ صآة والسآتحق علآى مآدى فتآاة إتف قالآة إعآ دة ريشآارء ريعكسآالة وعلآى
بالن سعا ريشارء وإع دة ريبالع كدخل عمو
أس س معدل ريع ئد ريفعليم

ي)

ا ستثمارا
التم في رألصل ،إثب ك فة ر ستثم ار ب يقالمة ريع دية ش ملة ريمص االا رإلض فالة ريمتعلقة مب شاة بعملالة شارء
ريخ صةم
ر ستثم ار م تطفأ ريعالوة أو ريخصم على أس س ريع ئد ريفعلي ،وتداج في دخل ريعمو
ب ينسبة يالستثم ار ريتي التم تدرويه في رألسورق ريم يالة رينظ مالة ،فإن ريقالمة ريع دية تحدد على أس س رألسع ا
ريمتدروية ب يسوق عند رنته ء ريعمل في ت االخ ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدةم أم ب ينسبة يلقالمة ريع دية يلموجودر
ريمدراة ور ستثم ار في ريصن دالق ر ستثم االة فالتم قال سه ب إلعتم د على أس س ص في قالمة ريموجودر ريمعلنةم
أم ب ينسبة يالستثم ار غالا ريمتدروية في ريسوق ،التم إجارء تقدالا من سب يلقالمة ريع دية على أس س ريقالمة ريسوقالة
ريح يالة يألدور رألخاى ريمش بهة يه بشكل كبالا ،أو على أس س ريتدفق رينقدالة ريمتوقعةم عند عدم إستط عة ريبنك
تحدالد ريقالمة ريع دية من رألسورق رينشطة أو مص دا رألسع ا ،فإنه التم قال سه بإستخدرم مجموعة من طاق ريتقالالم
وريتي تتضمن إستخدرم أس يالب اال ضالة ،إن مدخال رألس يالب رياال ضالة التم أخذه من رألسورق م أمكن ذيك أو
بإستخدرم داجة معالنة من ريحكم عند عدم إمك نالة أخذه من رألسورقم
بعد رإلثب رألويي يالستثم ار التم ريسم ح بإجارء تحوالال بالن فئ ر ستثم ار ريمختلفة إذر توفا بعض
ريشاوط ريمحددةم ُتحدّد قالمة كل فئة من ر ست ثم ار ريمختلفة عند إنته ء ريفتاة ريم يالة ريت يالة على رألس س ريموضح
في ريفقار ريت يالة:
 -1ا ستثمارا المتاحة للبيع
تعاا ر ستثم ار ريمت حة يلبالع بأنه ر ستثم ار غالا ريمشتقة في أسهم أو سندر دالن وريتي تنوي ريمجموعة
إقتن ئه يمدة زمنالة غالا محددة وريتي يم التم تصنالفاله كإستثم ار مقتن ة حتي ت االخ رإلستحق ق و قاوض و مدالنالن
أو يم التم تصنالفه كإستثم ار مداج قالمته ريع دية من خالل ق ئمة ريدخل وريتي المكن أن ُتب ع نتالجة ريح جة يلسالوية
ريخ صة وأسع ا صاا ريعمال أو أسع ا رألسهمم
أو ريتغالار في أسع ا ريعمو
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تق س ر ستثم ار ريمت حة يلبالع بعد إقتن ئه  ،ب يقالمة ريع ديةم ب ينسبة يالستثم ار ريمت حة يلبالع وريتي يم التم ريتحوط
من مخ طا ريتغالا في قالمته ريع دية ،فإنه التم إثب رألاب ح أو ريخس ئا رين جمة عن ريتغالا في قالمته ريع دية مب شاة
ضمن بنود ريدخل ريش مل رألخاى يحالن إنتف ء أسب ب إثب تلك ر ستثم ار م عند إنتف ء أسب ب إثب هذه
ر ستثم ار  ،التم إظه ا ريمك سب أو ريخس ئا ريمتاركمة ريمثبتة س بق ً ضمن بنود ريدخل ريش مل رألخاى إيى ق ئمة
ريدخل ريموحدةم
ريخ صة في ق ئمة ريدخل ريموحدة بن ءرً على ريع ئد ريفعليم والتم إثب دخل توزالع
التم إثب دخل ريعمو
رألاب ح في ق ئمة ريدخل ريموحدة عند وجود إقارا بأحقالة إستالم تلك ريتوزالع م كذيك التم إثب أاب ح أو خس ئا
ريصاا رألجنبي من ر ستثم ار ريمت حة يلبالع في ق ئمة ريدخل ريموحدةم
السمح ستثم ا مصنا كمت ح يلبالع أن التم إع دة تصنالفه كـ "رستثم ار أخاى مقتن ة ب يتكلفة ريمطفأة" إذر م ك ن من
ريممكن تعاالا هذر ر ستثم ا ضمن "رستثم ار أخاى مقتن ة ب يتكلفة ريمطفأة" و إذر م ك ن ريمجموعة يداله رينالة
وريقداة على ر حتف ظ بذيك رألصل ريم يي يلمدى ريمنظواأو حتى ت االخ رإلستحق قم
 -2ا ستثمارا المقتناة حتى تاريخ ا ستحقاق
تصنا ر ستثم ار ذر ريدفع ريث بتة أو ريممكن تحدالده ومحدد ت االخ رستحق قه  ،بإستثن ء ر ستثم ار رألخاى
ريمقتن ة ب يتكلفة ريمطفأة ،وريتي يدى ريبنك ريمقداة ورينالة ريموجبة إلقتن ئه ك ستثم ار مقتن ة حتى ت االخ ر ستحق قم
التم قال س هذه ر ستثم ار بعد رقتن ئه ب يقالمة ريع دية متضمنة أي تك يالا إض فالة مب شاة ،كم التم قال سه حق ً
ب يتكلفة ريمطفأة ن قص ً مخصص ر نخف ض في قالمته م تحسب ريتكلفة ريمطفأة ب ألخذ بعالن رإلعتب ا ريخصم أو ريعالوة
عند ريشارء بإ ستخدرم أس س ريع ئد ريفعليم تداج أي مك سب أو خس ئا ن جمة عن هذه ر ستثم ار في ق ئمة ريدخل
ريموحدة عندم التم إيغ ء رإلعتارا به أو رنخف ض قالمته م
إن ر ستثم ار ريمصنفة ك ستثم ار مقتن ة حتى ت االخ رإلستحق ق المكن بالعه أو إع دة تصنالفه بدون ريتأثالا على
قداة ريمجموعة إلستخدرم هذر ريتصنالا و المكن تخصالصه كبند التم ريتحوط من مخ طاه ب ينسبة يسعا ريف ئدة أو
مخ طا ريسدرد ريمبكا وذيك بسبب طبالعة هذر ر ستثم ا طوالل رألجلم إ أن ريبالع أو إع دة ريتصنالا في أال ً من
ريظاوا ريت يالة ين الؤثا على قداة ريمجموعة إلستخدرم هذر ريتصنالا:
•
•
•

ك)

ريبالآآع أو إعآآ دة ريتصآآنالا ريقاالآآب جآآدرً مآآن تآآ االخ رإلسآآتحق ق حالآآث يآآن الكآآون هنآآ ك ثآآأثالا مهآآم علآآى
ريقالمة ريع دية جارء ريتغالا في سعا ريعموية في ريسوق،
ريبالع أو إع دة ريتصنالا بعد م تكون ريمجموعة قد حصل معظم موجودر أصل ر ستثم ا،
ريبالآآع أو إعآآ دة ريتصآآنالا ريع ئآآدة إيآآى أحآآدرث منعزيآآة غالآآا متكآآااة خآآ اج نطآآ ق سآآالطاة ريمجموعآآة
و المكن توقعه م

القروض والسل
ريقاوض وريسلا هي موجودر م يالة غالا مشتقة ُتمنح أو التم إقتن ءه بورسطة ريمجموعة مق بل دفع ث بتة أو
محددةم التم رإلعتارا ب يقاوض وريسلا عند دفع ريمب ي يلمقتاضم والتم إيغ ء رإلثب عندم القوم ريمقتاض
ب يسدرد أوعند بالعه أو شطبه أو إنتق ل جمالع ريمخ طا وريمك سب ريمتعلقة به بشكل جوهايم
تق س ك فة ريقاوض وريسلا ،في رألصل ،ب يقالمة ريع دية ش ملة ريمص االا ريمتعلقة به م
التم إثب ريقاوض وريسلا ريممنوحة أو ريمقتن ة من قبل ريمجموعة ،وغالا ريمتدروية في سوق م يي نشط وريتي يم التم
ريتحوط من مخ طا ريقالمة ريع دية يه  ،ب يتكلفة ريمطفأة مخصوم ً منه أي مب ي تم شطبه أو أي مخصص ماتبطة
بخس ئا رإلئتم نم
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ل)

ا نخفاض في قيمة الموجودا المالية
التم بت االخ كل قورئم م يالة ،إجارء تقالآالم يلتأكآد مآن وجآود أي ديالآل موضآوعي علآى رنخفآ ض قالمآة أي أصآل مآ يي أو
مجموعة من ريموجودر ريم يالةم وفي ح ية وجآود مثآل هآذر ريآديالل ،الآتم تحدالآد ريقالمآة ريمقآداة ريق بلآة يإلسآتادرد يآذيك
رألصل مع أي خس ئا رنخف ض في ريقالمة ،ريتي التم حس به على أس س ص في ريقالمة ريح يالة يلتدفق رينقدالة ريمستقبلالة
ريمتوقعة ،والتم إثب هذه ريتغالار في قالمته ريدفتاالةم
تأخذ ريمجموعة بعالن رإلعتب ا ريديالل على رنخف ض ريقاوض و ريسلا ور ستثم ار ريمقتن ة حتى ت االخ ر سآتحق ق و
ذيك على أس س كالً من رألصل محددرً بذرته و ريمستوى ر جم ييم عند عدم إمك نالة إستادرد رألصل ريم يي ،التم شطبه
مق بل مخصص ر نخف ض ريمعد يذيك إم عن طاالق تسجالله في ق ئمة ريدخل ريموحدة مب شاة أو في حس ب مخصص
ر نخف ضم التم شطب ريموجودر ريم يالة فقط عند إستنف ذ جمالع ريطاق ريممكنة يإلستادرد وعند تحدالد قالمة ريخس اةم
بعآد ذيآك علآى أسآ س سآعا
فوا تخفالض رألصل ريم يي إيى قالمته ريمقداة ريق بلة يإلستادرد ،التم إثب دخل ريعمآو
ريعموية ريخ صة ريمستخدم في خصم ريتدفق رينقدالة ريمستقبلالة يغاض قال س ريقالمة ريق بلة يإلستادردم
وإذر تارجع مبل ريخس اة في فتاة حقة وك ن من ريممكن ابط ريتارجع موضوعال ً بحدث وقآع بعآد إثبآ ر نخفآ ض
(مثل ريتحسن في داجة تصنالا ريمدالنالن) ،فإنه التم عكس خس اة ر نخف ض في ريقالمآة ريسآ بق إثب تهآ بورسآطة تعآدالل
مخصص ريحس ب ،كم التم إثب ريمبل ريذي تم عكسه في ق ئمة ريدخل ريموحدة يتخفآالض مصآ االا خسآ ئا رإلئتمآ ن
ذر ريصلةم
المكن إعتب ا ريقاوض وريسآلا ريتآي تآم إعآ دة جآدويته كقآاوض متآأخاة ريسآدرد بآل تع مآل كقآاوض جدالآدةم تحآدد
إجارءر وسال س إع دة ريجدوية على مع الالا تقاا إمك نالة إستماراالة ريتسآدالد علآى رألاجآح و السآتما إخضآ ع هآذه
ريقاوض وريسلا فادال ً أو جم عال ً إيى تقدالار ر نخف ض في ريقالمة بإستخدرم معدل ريعموية رألصلي ريفعلي يلقاضم
 - 1ا نخفاض في قيمة الموجودا المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة
التم تصنالا أصل م يي أو مجموعة من ريموجودر ريم يالة منخفضة ريقالمة في ح ية وجود ديالل موضآوعي علآى
ذيك كنتالجة يحدث أو أكثا تم بعد رإلثب رألويي يهآ وبحالآث أن الكآون هنآ ك خسآ اة يهآ تآأثالا علآى ريتآدفق
رينقدالة ريمستقبلالة ريمقداة يألصل ريم يي أو يمجموعة من ريموجودر ريم يالة بشكل موثوق بهم
التم تكآوالن مخصآص محآدد يخسآ ئا رإلئتمآ ن نتالجآة يالنخفآ ض فآي قالمآة ريقآاض أو أي مآن ريموجآودر ريم يالآة
ريمثبتة ب يتكلفة ريمطفأة ،إذر ك ن هن ك ديالل موضوعي بأن ريبنك ين التمكن من تحصالل ك فة ريمب ي ريمستحقةم إن
مبل ريمخصص ريمحدد هو ريفاق بالن ريقالمآة ريدفتاالآة وريمبلآ ريمقآدا ريق بآل يإلسآتادردم إن ريمبلآ ريمقآدا ريق بآل
يإلسآآت ادرد هآآو ريقالمآآة ريح يالآآة يلتآآدفق رينقدالآآة ريمسآآتقبلالة ريمتوقعآآة ،مخصآآومة بن آ ءرً علآآى معآآدل ريع ئآآد رألصآآلي
ريفعلي ،متضمن ريمب ي ريمقداة ريق بلة يإلستادرد من ريضم ن وريموجودر ريماهونةم
ب إلض فة إيى ريمخصص ريخ صة بخس ئا رإلئتمآ ن ،الآتم تكآوالن مخصصآ مق بآل أي رنخفآ ض جمآ عي علآى
أس آ س ريمحفظآآةم والآآتم تقآآدالا هآآذه ريمخصص آ بن آ ءرً علآآى عآآدة عورمآآل تتضآآمن تصآآنالف رإلئتم آ ن ريمحآآددة
يلمقتاض أو مجموعة من ريمقتاضالن وخباة ريمجموعة في ريتع مآل مآع ريمقتآاض أو مجموعآة مآن ريمقتاضآالن
رإلخفآ ق ريسآ بقةم الآتم تعآدالل ريخبآاة ريسآ بقة بشآأن ريخسآ ئا بإسآتخدرم
وأي معلوم ت االخالة مت حآة عآن حآ
ريبال ن ريح يالة ريق بلة يلمالحظة وذيك إلظه ا أثا ريظاوا ريح يالة ريس ئدةم
ب ينسآآبة يلموجآآودر ريم يالآآة ريمقتن آ ة ب يتكلفآآة ريمطفآآأة ،الآآتم تسآآوالة ريقالمآآة ريدفتاالآآة يألصآآل مب شآآاة أو مآآن خآآالل
إستخدرم حس ب مخصص ،والداج مبل ريتسوالة في ق ئمة ريدخل ريموحدةم
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 - 2ا نخفاض في قيمة الموجودا المالية المتاحة للبيع
ب ينسبة ألدور ريدالن ريمصنفة ك ستثم ار مت حة يلبالع ،تقوم ريمجموعة بتقالالم م إذر كآ ن هنآ ك ديالآل موضآوعي
على ر نخف ض في ريقالمة بن ءرً على نفس رألسلوب ريمتبع يلموجودر ريم يالة ريمش بهة وريمداجة ب يتكلفة ريمطفآأة
وذيك يكل أدرة م يالآة علآى حآدهم الآتم إدراج ريخسآ اة ريمتاركمآة كإنخفآ ض فآي ريقالمآة نآ تج مآن ريفآاق بآالن ريقالمآة
ريمطفأة وريقالمة ريع دية ريح يالة ن قص ً أالة خس ئا يإلنخف ض في ريقالمآة يتلآك رألدرة وريتآي تآم رإلعتآارا بهآ مسآبق ً
في ق ئمة ريدخل ريموحدةم
التم عكس خس اة ر نخف ض في ريقالمة ضمن ق ئمة ريدخل ريموحدة ،إذر ظها فآي ريفتآاة ريالحقآة ديالآل موضآوعي
ذو صلة ب إلئتم ن حدث بعد رإلعتارا بخس اة ر نخف ض في ريقالمة ك ن قد تم تسجالله مسبق ً ضمن ق ئمة ريدخل
ريموحدةم
ب ينسآآبة سآآتثم ار رألسآآهم ريمقتن آ ة ك سآآتثم ار مت حآآة يلبالآآع ،فآآإن ر نخف آ ض ريجآآوهاي أو ريآآدرئم فآآي ريقالمآآة
ريع دية عن ريتكلفة العتبا ديالل موضوعي على ر نخف ض في ريقالمةم التطلب تحدالد م إذر ك ن ر نخف ض جوهاالآ ً
أو درئم ً ريقال م بإبدرء ر حك مم السآمح بإسآتادرد مبلآ ريخسآ اة رين تجآة مآن رنخفآ ض ريقالمآة ضآمن ق ئمآة ريآدخل
ريموحدة ط يم أن رألصل ق ئم ب يسجال ( ،وعلاله فإن أي راتف ع ب يقالمة ريع دية حق ً الجب أن السجل ضمن بنود
ريدخل ريش مل رألخآاى)م فآي حآ ل إيغآ ء إثبآ خسآ اة ر نخفآ ض فآي ريقالمآة ،الآتم تحوالآل ريمك سآب أو ريخسآ ئا
ريمتاركمة ريمثبتة ضمن بنود ريدخل ريش مل رألخاى إيى ق ئمة ريدخل ريموحدةم

م)

ا نخفاض في قيمة الموجودا غير المالية
تقوم ريمجموعة  -بت االخ كل تقاالا م يي – بتقدالا م إذر ك ن هن ك مؤشاعلى رنخف ض قالمة أصلم إذر مآ تآورفا هآذر
ريمؤشا أو عند م تكون ريمارجعة ريسآنوالة إلختبآ ا رنخفآ ض قالمآة أصآل مطلوبآة فآإن ريمجموعآة تقآوم بتقآدالا ريمبلآ
ريممكن تحوالله من رألصلم إن ريقالمة ريق بلة يإلستادرد ريممكن تحصاللة من رألصل هو ريقالمة ريع ديآة يألصآل أو قالمآة
ريوحدة رينقدالة ريممكن تحقالقه مآن رألصآل – إالهمآ أكثآا – ن قصآ ً تكآ يالا بالعآه وقالمتآه قالآد رإلسآتخدرمم عنآدم تزالآد
ريقالمة ريدفتاالة ألصل أو قالمة ريوحدة رينقدالة ريممكن تحقالقه من رألصل أكثا من ريقالمة ريق بلة يإلستادرد من رألصآل،
فإن رألصل العتبا منخفض ريقالمة و التوجب خفض قالمتة ريدفتاالة يتق بل ريقالمة ريق بلة يإلستادردم في سبالل تقآدالا قالمآة
رألصل قالد رإل ستخدرم ،القآوم ريبنآك بخصآم قالمآة ريتآدفق رينقدالآة ريمسآتقبلالة إيآى ريقالمآة ريح يالآة بإسآتخدرم سآعا خصآم
العكس تقدالار ريسوق يلقالمة ريح يالة يلنقود وكذيك ريمخ طا ريماتبطة ب ألصلم في سبالل تحدالد ريقالمة ريع دية ألصآل
ن قص ً تك يالا ريبالع ،فإنه التم إسآتخدرم نمآ ذج تسآعالا مالئمآةم الآتم تعزالآز إحتسآ ب تلآك رينمآ ذج بإسآتخدرم مضآ عف
ريتقالالم ،أو مؤشار قالمة ع دية مت حة أخاىم
ب ينسبة يلموجودر بإستثن ء ريشهاة ،تقوم ريمجموعة بت االخ كل تقاالا م يي بتقدالا م إذر كآ ن هنآ ك مؤشآارً علآى أن
خس ئا ر نخف ض في ريقالمة ريمعتاا به مسبق ً يم تعد موجودة أورنخفض م إذر م توفا هذه ريمؤشار  ،فإن ريبنك
القوم بتقدالا ريقالمة ريق بلة يإلستادرد أو قالمة ريوحدة رينقدالة ريممكن تحقالقهآ مآن رألصآلم الآتم عكآس خسآ اة ر نخفآ ض
في ريقالمة ريمعتاا به مسبق ً فقط في ح ية تغالالا رإلفتارض ريمستخدمة في تحدالآد قالمآة رألصآل ريممكآن إسآتادرده
منذ رإلعتارا بأخا خس اة رنخف ض في ريقالمةم التم تحدالد خس اة ر نخف ض فآي ريقالمآة ريمآارد عكسآه بحالآث تزالآد
ريقالمة ريدفتاالة عن ريقالمة ريق بلة يإلستادرد وكذيك تزالد ريقالمة ريدفتاالة ألصل بعد رإلهالك (في ح ل م تم تحدالآده )
(وإذر م يم التم رإلعتارا بخس اة ر نخف ض في قالمة رألصل) في ريسنور ريسآ بقة عآن قالمآة خسآ اة ر نخفآ ض فآي
ريقالمة ريمارد عكسه م التم عكس تلك ريخس اة في ق ئمة ريدخل ريموحدةم
إن خس ئا ر نخف ض في ريشهاة ،المكن عكسه في ريسنور ريالحقةم
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ن)

العقارا األخرى
تؤول يلمجموعة ،خالل دواة أعم يه ريع دالة ،بعآض ريعقآ ار وذيآك سآدردرً يلقآاوض وريسآلام تعتبآا هآذه ريعقآ ار
كموجودر مت حة يلبالع وتظها هآذه ريعقآ ار فآي ريبدرالآة بصآ في ريقالمآة ريممكآن تحققهآ يلقآاوض وريسآلا أو ريقالمآة
ريع دية ريح يالة يلممتلك ريمعنالة (أالهم أقل) مخصوم ً منه أي تك يالا بالع جوهاالةم التم حس ب إستهالك على هآذه
ريعق ار م تسجل رإلالاردر رين تجة من تأجالا هذه ريعق ار رألخاى في ق ئمة ريدخل ريموحدةم
و بعد رإلثب رألويي ،التم تسجالل أي رنخف ض في ريقالمة ريع ديآة حقآ ً مخصآوم ً منهآ تكآ يالا ريبالآع فآي ق ئمآة ريآدخل
ريموحدةم التم تسجالل أي مك سب حقة في ريقالمة ريع دية ،مخصوم ً منه تك يالا بالع هذه رألصول وعلى أن تتج وز
ريخس ئا ريمتاركمة ،مب شا ًة كمك سب مجتمعة مع أالة مك سب أوخس ئا ن تجة عن رإلستبع د في ق ئمة ريدخل ريموحدةم

س)

الممتلكا والمعدا
تظها ريممتلك وريمعدر ب يتكلفة بعد خصم رإلستهالك ريمتاركمم و التم إستهالك رألارضي ريمملوكآةم ُتتبآع طاالقآة
ريقسآآط ريث ب آ فآآي حس آ ب إسآآتهالك ريممتلك آ وريمعآآدر رألخآآاى وذيآآك علآآى أس آ س رألعم آ ا رإلنت جالآآة ريمتوقعآآة
يلموجودر كم اللي:
ريمب ني
تحسالن على ريمب ني ريمستأجاة
رألث ث وريمعدر وريسال ار

 30 - 20سنة
فتاة رإلالج ا أو  5سنور  ،أالهم أقل
 5 – 4سنور

التم مارجعة ريعما رإلنت جي و ريمن فع رإلقتص دالة يهذه ريموجودر في تآ االخ كآل قآورئم م يالآة ومآن ثآم الآتم تعآدالله إذر
يآآزم رألمآآام الآآتم إحتسآ ب ريمك سآآب و ريخسآ ئا رين تجآآة عآآن بالآآع ريموجآآودر علآآى أسآ س ريفآآاق بآآالن ريقالمآآة ريدفتاالآة
وص في ريمبل ريمحصل و تداج ريمك سب و ريخس ئا رين تجة في ق ئمة ريدخل ريموحدةم

ع)

المطلوبا المالية
التم في رألصل ،إثب ك فآة ودرئآع أسآورق ريمآ ل وودرئآع ريعمآالء وريقآاوض ألجآل و سآندر ريآدالن ريث نوالآة وسآندر
ريقاوض ريمصداة وأدور ريمدالونالة رألخاى ب يقالمة ريع دية مخصوم ً منه تك يالا ريمع مال م
التم حق ً قال س ريمطلوب ريم يالة ريماتبطة بعمو  ،أو تلك ريتي التم ريمح سبة علاله فآي ق ئمآة ريآدخل أو تلآك ريتآي
تم ريتحوط من مخآ طا قالمتهآ ريع ديآة ،ب يتكلفآة ريمطفآأة وريتآي الآتم حسآ به بعآد رألخآذ بعآالن رإلعتبآ ا مبلآ ريخصآم أو
ريعالوةم تطفأ ريعالور وريخصوم وفق أسس ريع ئد ريفعلي حتى ت االخ رإلستحق ق وتاحل إيى مص االا ريعمآو
ريخ صةم
تعدل ريمطلوب ريم يالة ريخ ضعة يلتحآوط مآن مخآ طا ريقالمآة ريع ديآة يلتغالآار فآي ريقالمآة ريع ديآة يلمخآ طا ريمتحآوط
منه كحد أعلىم التم رإلعتارا بأالة مك سب أو خس ئا ن تجة في ق ئمة ريدخل ريموحآدةم العتآاا ب يمك سآب أو ريخسآ ئا
رين تجة عن إيغ ء إثب ريمطلوب ريمسجلة ب يتكلفة ريمطفأة في ق ئمة ريدخل ريموحدةم

)

الضمانا المالية
التطلب ع د ًة عقد ضم ن م يي من ريجهة ُمصــداة ريعقد أن تقوم بعمل دفع يلجهة رألخاى ح ملة ريعقد وذيك عن
ريخس اة ريمستحقة يلجهة ح ملة ريعقد إذر م أخفق ريجهة ريمدالنة في ريسدرد وفق ً يشاوط أدرة ريدالنم
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ضمن دواة عمل ريمجموعة ريمعت دةم التم
التم منح ضم ن م يالة تتكون من رعتم در مستندالة و ضم ن وقبو
رإلثب ريمبدئي في ريقورئم ريم يالة ريموحدة يلضم ن ب يقالمة ريع دية ضمن بند مطلوب أخاى ،والمثل ذيك قالمة
ريعالوة ريمستلمةم و حق ً بعد رإلثب ريمبدئي ،التم قال س إيتزرم ريمجموعة يكل ضم ن إم ب يعالوة ريمطفأة أو
بأفضل تقدالا يلمص االا ريمطلوبة يتسوالة أي تعهدر م يالة تظها نتالجة يهذه ريضم ن  ،أالهم أعلىم والتم إثب أي
زال دة في رإل يتزرم ريماتبطة ب يضم ن ريم يالة بق ئمة ريدخل ريموحدة كمصاوف خس ئا إئتم نالةم كم التم إثب
ورألتع ب بطاالقة ريقسط ريث ب على مدى فتاة
ريعالور ريمحصلة في ق ئمة ريدخل ريموحدة في ص في دخل ريعمو
ريضم نم

ص)

المخصصا
التم تكوالن مخصص عندم المكن إجارء تقدالا موثوق به بورسطة ريمجموعة يمق بلة إيتآزرم قآ نوني أو إيتآزرم ورضآح
ن تج عن أحدرث م ضالة وتكون إحتم يالة دفع مب ي يتسوالة رإليتزرم أعلى من إحتم ل عدم ريدفعم

ق)

محاسبة عقود اإليجار
تعتبا ك فة عقود رإلالج ا ريتي تبامه ريمجموعة كمستأجا عقود إالج ا تشغاللالة ،وبموجبه تحمل دفع رإلالج ا علآى
ق ئمة ريدخل ريموحدة بطاالقة ريقسط ريث ب على مدى فتاة رإلالج ام وفي ح ية إنه ء عقد رإلالج ا ريتشآغاللي قبآل إنتهآ ء
مدته تداج أالة غارم الجب دفعه يلمؤجا كمصاوا خالل ريفتاة ريتي التم فاله إنه ء رإلالج ام

ر)

النقدية وشبه النقدية
ألغارض إعدرد ق ئمة ريتدفق رينقدالة ريموحدة ،تعاا "رينقدالآة وشآبه رينقدالآة" بأنهآ تلآك ريمبآ ي ريمداجآة فآي رينقدالآة
ورألاصدة يدى مؤسسآة رينقآد ريعابآي ريسآعودي ،بإسآتثن ء ريودرئآع رينظ مالآة ،كمآ تشآمل أالضآ ً رألاصآدة يآدى ريبنآوك
وريمؤسس ريم يالة رألخاى ريتي تستحق خالل تسعالن الوم ً أو أقل من ت االخ رإلقتن ءم

ش)

إلغاء اإلعترا

باألدوا المالية

التم إيغ ء رإلعتارا ب يموجودر
ريحقوق ريتع قدالة إلستالم ريتدفق
مؤهالً إليغ ء رإلعتارام

ريم يالة (أو جزء منه  ،أو جزء في مجموعة موجودر م يالة متشآ بهة) عنآدم تنتهآي
ريم يالة ريخ صة بهذه ريموجآودر  ،أو عنآدم الآتم تعآدالل رألصآل والكآون هآذر ريتعآدالل

على أن ريمجموعة نقل أصل م يي ،التم إيغآ ء رإلثبآ فآي ح يآة قالآ م ريمجموعآة
ريتي تظها فاله د
في ريح
ريتآآي يآآم الآآتم نقآآل أو إبق آ ء معظآآم
بنقآآل معظآآم ريمخ آ طا و ريمك سآآب ريمص آ حبة يملكالآآة هآآذر رألصآآلم و فآآي ريح آ
ريمخ طا وريمك سب ريمص حبة يملكالة رألصل ،التم إيغ ء رإلعتارا فقط في ح ية تخلآي ريمجموعآة عآن ريسآالطاة علآى
رألصل ريم ييم تقوم ريمجموعة ب إلعتارا بأالة حقوق أوريتزرمآ نشآأ أو نتجآ عآن هآذه ريعملالآ بشآكل منفصآل
كموجودر أو مطلوب م
التم إستبع د ريمطلوب ريم يالة (أو أي جزء من تلك ريمطلوب
رإليتزرم ريمحدد في ريعقد أو إيغ ؤه أو إنته ء مدتهم
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)

الزكاة وضريبة الدخل
إن مب ي ريزك ة وضاالبة ريدخل تعد مطلوب على ريمس همالن ريسعودالالن ورألج نب على ريتوريي و التم إحتس ب ريزك ة
على حصة ريمس همالن ريسعودالالن في حقوق ريملكالة أو في ص في ريآدخل بإسآتخدرم رألسآس ريموضآحة بموجآب أنظمآة
ريزك ة ،والتم رحتس ب ضاالبة ريدخل على حصة ريمس همالن رألج نب من حصتهم في ص في ريدخل ريمعدّل يلسنة وذيك
بن ءرً على تشاالع ضاالبة ريدخلم
التم تحمالل ريزك ة وضآاالبة ريآدخل علآى ق ئمآة ريآدخل ريموحآدة حالآث أنهآ تسآتقطع مآن قالمآة رألابآ ح ريموزعآة علآى
ريمس همالن ،أو مستع ضة بورسطة ريمس همالنم

ث)

البرامج التحفيزية للموظفين
القدم ريبنك يموظفاله ريمؤهلالن (ريموظفالن) بان مج تحفالزي محسوب على أس س رألسهم (ريبانآ مج) وريمسآمى "بانآ مج
منحة رألسهم يلمآوظفالن" وريمعتمآد مآن قبآل مؤسسآة رينقآد ريعابآي ريسآعوديم بموجآب هآذر ريبانآ مج القآوم ريبنآك بمآنح
ريموظفالن أسهم التم إكتس به خالل أابعة سنور م تق س تكلفآة ريبانآ مج علآى أسآ س قالمآة رألسآهم فآي تآ االخ ريشآارء،
وريتي البدأ رإلعتارا به خالل ريفتاة ريتي النص خاليه ريوف ء بشاط ريخدمة بإسآتخدرم طاالقآة تسآعالا من سآبة ،وريتآي
تنتهي بت االخ رإلستحق قم تسجل خال ار أسآهم ريمآوظفالن مآن قبآل ريبنآك ب يقالمآة ريع ديآة كمآ بتآ االخ ريمآنحم و تسآجل
رألسهم ريمقتنآ ة ألغآارض خالآ ار أسآهم ريمآوظفالن ب يتكلفآة وتظهآا كبنآد مخصآوم مآن حقآوق ريمسآ همالن بعآد تعآدالل
مص االا ريمع مال  ،وتوزالع رألاب ح ،وأاب ح أو خس ئا بالع هذه رألسهمم
ب إلض فة يذيك ،تقوم ريمجموعة بمنح موظفاله ريمؤهلالن بآارمج تحفالزالآة أخآاى علآى أسآ س رألسآهم ورإلدخآ ا وريتآي
تتم بن ءرً على مس هم مشتاكة بالن ريبنك وريموظفالنم هذه ريمس هم تدفع يلموظفالن بت االخ إستح ق كل بان مجم

خ)

مزايا الموظفين األخرى
التم قال س مزرال ريموظفالن قصالاة رألجل على أس س غالا مخصوم كم التم تسجالله كمص االا عندم التم تأدالة ريخدمة
ذر ريصآآلةم الآآتم رإلعتآآارا ب آ إل يتزرم يلمبل آ ريمتوقآآع دفعآآه علآآى حس آ ب ريمك فآآف رينقدالآآة قصآآالاة رألجآآل أو بآآارمج
مش اكة رألاب ح إذر م ك ن يلمجموعآة ريتآزرم ورضآح أو ريتآزرم قآ نوني حآ يي يآدفع هآذر ريمبلآ كنتالجآة يخآدم سآبق
تأدالته بورسطة ريموظا والمكن تقدالا هذه رإليتزرم بشكل موثوق بهم
الآتم تحدالآد ر يتآزرم علآى ريمجموعآآة بخصآوص مزرالآ نه الآة ريخدمآة يلمآآوظفالن بنآ ءرً علآى تقالالمآ إكتوراالآة بورسآآطة
خبالاإكتوراي مستقل ،وذيك بعد رألخذ بعالن رألعتبآ ا رألحكآ م ريسآ ئدة فآي قآ نون ريعمآل وريعمآ ل فآي ريمملكآة ريعابالآة
ريسعودالةم التم كذيك تقالالم من فع ريموظفالن طواللة رألجل بن ءرً على تقالالم إكتوراالة بورسآطة خبالآا إكتآوراي حالآث تآم
رألخذ في ريحسب ن ريشاوط ذر ريعالقة يكل بان مج من بارمج ريمن فع بشكل منفادم

ذ)

خدما إدارة األصول
تقآدم ريمجموعآة خآآدم إدراة رألصآول يعمالئهآ وريتآآي تتضآمن إدراة بعآآض صآن دالق ر سآتثم ا وذيآآك ب يتشآ وا مآآع
مستش اي رستثم ا متخصصالنم التم إدارج حصة ريمجموعة في تلك ريصن دالق ضمن ر ستثم ار ريمت حة يلبالع و التم
رإلفص ح عن أتع ب ريخدم ريبنكالة ريمكتسبة ضمن ريدخل من أتع ب ريخدم ريبنكالة ،ص فيم
تعتبا ريموجودر ريمحتفظ به بصفة رألم نة أو ر ستثم ا موجودر
ريقورئم ريم يالة ريموحدةم
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خ صة ب يمجموعة وب يت يي

التم إدارجه فآي
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ض)

المنتجا المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة
إض فة إيى ريخدم ريمصافالة ريتقلالدالة ،تقدم ريمجموعة يعمالئه بعض ريمنتج
ريف ئدة وريمعتمدة من هالئة رياق بة ريشاعالة كم اللي:
تعاالا ريمنتج

ريمصافالة ريق ئمآة علآى مبآدأ تجنآب

ريمصافالة ريق ئمة على مبدأ تجنب ريف ئدة:

1م المرابحة :هآي رتف قالآة علآى أن تقآوم ريمجموعآة ببالآع سآلعة أو أصآل ريآى ريعمالآل وريتآي الكآون ريبنآك قآد إشآتاره
وإقتن ه بن ءرً على وعد ب يشارء من ريعماللم التضمن سعا ريبالع على ريتكلفة مض ف إياله ه مش ابح متفق علالهم
2م اإلستصآآناع :هآآي إتف قالآآة بآآالن ريمجموعآآة وريعمالآآل بحالآآث تقآآوم بموجبه آ ريمجموعآآة ببالآآع أصآآل تآآم إنش آ ؤه وفآآق
مورصف متفق علاله مسبق ً مق بل سعا متفق علالهم
3م اإلجارة :هي إتـف قالة بالن ريمجموعة (كمؤجا) وريتي تقوم بشارء أو بن ء أصآل يتقآوم بتآأجالاه ب يتآ يي وفقآ ً يطلآب
ريعمالل (ريمستأجا) ،بنآ ءرً علآى وعآد ريعمالآل بإسآتئج ا رألصآل فآي مق بآل مآ دي ويفتآاة محآددة قآد تنتهآي بإنتقآ ل
ملكالة رألصل من ريمؤجا يلمستأجام
التم مع يجة ك فة ريمنتج
ريقورئم ريم يالة ريموحدةم

ريمصافالة ريق ئمة على مبدأ تجنب ريف ئدة ووفق يلسال س

ريمح سبالة ريمتبعة في إعدرد هذه

 .4نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
التكون بند رينقدالة ورألاصدة يدى مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي مم اللي:

نقد في ريصندوق
إتف قال إع دة ريشارء ريعكسالة مع مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي
أاصدة أخاى يدى مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي
ريمجموع ريفاعي – (أنظا إالض ح )27
ودالعة نظ مالة
اإلجمـالـي

2015
الريا
ب
السعودية
707.518
()5.259
702.259
3.384.728
4.086.987

2014
بف ا رياال
ريسعودالة
771.835
4.986.000
40.792
5.798.627
3.329.067
9.127.694

طبق ً ينظ م مارقبة ريبنوك وريتعلالم ريص داة عن مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي التعالن على ريبنآك رإلحتفآ ظ بودالعآة نظ مالآة
يدى مؤسسة رينقآد ريعابآي ريسآعودي بنسآبة مئوالآة محآددة مآن ريودرئآع تحآ ريطلآب ،ورإلدخآ ا ،وألجآل ،وريودرئآع رألخآاى ـ
تحسب في نه الة كل شهام من غالا ريمسموح به إستخدرم تلك ريودالعة رينظ مالآة يتموالآل ريعملالآ ريالومالآة يلبنآك وب يتآ يي فهآي
يالس جزءرً من رينقدالة و شبه رينقدالةم

 .5أرصدة لدى البنوك والمؤسسا المالية األخرى
التكون بند أاصدة يدى ريبنوك وريمؤسس

ريم يالة رألخاى مم اللي:
2015
الريا
ب
السعودية
155.733
6.250.050
6.405.783

حس ب ج االة
إالدرع أسورق ريم ل
اإلجمـالـي
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2014
بف ا رياال
ريسعودالة
85.922
793.574
879.496
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 .6استثمارا  ،صافي
أ) تصن

ا ستثمارا المتاحة للبيع كما يلي:
2015

2014

داخل المملكة

خارج المملكة

اإلجمالي
بف ا رياال

درخل ريمملكة
ريسعودالة

خ اج ريمملكة

رإلجم يي

سندر بعموية ث بتة

5.748.509

6.998.932

12.747.441

9.264.376

7.499.492

16.763.868

سندر بعموية ع ئمة

2.015.439

2.643.657

4.659.096

2.032.977

1.623.670

3.656.647

أسهــم و أخاى

1.221.275

85.334

1.306.609

1.877.045

98.544

1.975.589

صن دالق رستثم االة

243.181

-

243.181

30.845

-

30.845

مخصص ر نخف ض في ريقالمة ()110.000
ا ستثمارا المتاحة للبيع،
9.118.404
صافي

()4.000

()114.000

-

()30.000

()30.000

9.723.923

18.842.327

13.205.243

9.191.706

22.396.949

تشتمل ر ستثم ار علآى مبآ ي قآداه  5.050ملالآون االآـ ل سآعودي ( 2.896 : 2014ملالآون االآـ ل سآعودي) ماهونآة
بموجب رتف قال إع دة شارء يدى بنوك أخاىم بلغ ريقالمة ريسوقالة يهآذه ر سآتثم ار  5.092ملالآون االآـ ل سآعودي
( 2.968 :2014ملالون االـ ل سعودي)م بلغ ص في ريتكلفة يإلستثم ار ريمت حة يلبالع قبل مخصص ر نخف ض في ريقالمة
كم في  31دالسمبا  2015م قالمته  18.9ملال ا لاير سعودي ( 21.8 :2014ملال ا لاير سعودي)م
ب) فيما يلي تحليالً لمكونا ا ستثمارا المتاحة للبيع:
2015

2014

متداولة

غير متداولة

اإلجمالي
بف ا رياال

متدروية
ريسعودالة

غالا متدروية

رإلجم يي

سندر بعموية ث بتة

8.366.201

4.381.240

12.747.441

8.576.911

8.186.957

16.763.868

سندر بعموية ع ئمة

2.188.509

2.470.587

4.659.096

1.580.322

2.076.325

3.656.647

أسهم و أخاى

1.217.525

89.084

1.306.609

1.875.545

100.044

1.975.589

243.181

-

243.181

30.845

-

30.845

صن دالق رستثم االة
مخصص ر نخف ض في
()110.000
ريقالمة
ا ستثمارا المتاحة للبيع،
11.905.416
صافي

()4.000

()114.000

-

()30.000

()30.000

6.936.911

18.842.327

12.063.623

10.333.326

22.396.949

تمثل ر سآتثم ار غالآا ريمتدرويآة فآي ريجآدول أعآاله ،بشآكل أس سآي ،سآندر ريتنمالآة ريحكومالآة ريسآعودالة و سآندر ريخزالنآة
ريسعودالة و بعض سندر شآاك سآعودالةم إن رألسآهم ريمداجآة ضآمن بنآد ر سآتثم ار ريمت حآة يلبالآع تتضآمن أسآهم غالآا
متدروية بمبل  12.4ملالون لاير سعــودي ( 10.1 :2014ملالون لاير سعودي) وريتي التم إثب ته ب يتكلفة يعدم إمك نالة قال س
قالمته ريع دية بشكل موثوق بهم
تعتبا ريصن دالق ر ستثم االة رستث م ار متدروية في ريجدول أعاله حالث التم نشا ص في قآالم ريموجآودر يآدى ريسآوق ريم يالآة
ريسعودالة (تدرول) الومال ًم
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 .6استثمارا  ،صافي ( -تتمة)
ج) فيما يلي تحليالً لالستثمارا المتاحة للبيع ،حسب األطرا

مؤسس
شاك
بنوك و مؤسس

األخرى :

حكومالة و شبه حكومالة
م يالة

ر ستثم ار ريمت حة يلبالع ،ص في

2015
الريا
ب
السعودية

2014
بف ا رياال
ريسعودالة

7.142.794
3.470.723
8.228.810

10.718.035
2.331.403
9.347.511

18.842.327

22.396.949

د) تعرض ا ستثمارا المتاحة للبيع لمخاطر اإلئتمان:

رستثم ار من ريداجة رألويى
رستثم ار دون ريداجة رألويى
رستثم ار غالا مصنفة
أجم يي ر ستثم ار ريخ ضعة يمخ طا رألئتم ن
إستثم ار أسهم و صن دالق إستثم االة غالا متعاضة يمخ طا رإلئتم ن
ر ستثم ار ريمت حة يلبالع ،ص في

2015
الريا
ب
السعودية
15.367.378
314.690
1.720.469
17.402.537
1.439.790
18.842.327

2014
بف ا رياال
ريسعودالة
18.418.747
457.796
1.543.972
20.420.515
1.976.434
22.396.949

تحتوي ر ستثم ار من ريداجة ر ويآى ع ً
تقآل فآي جآودة تصآنالفه رألئتمآ ني ريخآ اجي ،ريمعآد مآن
مآة علآى إسآتثم ار
وكآ
تصآنالا إئتمآ ني معتمآدة ،عآن ( )BBB-يوك يآة سآت نداد أنآد بآواز ،أو ( (Baa3يوك يآة مآودالز ،أو ()BBB-
يوك ية فالتشم تتضمن رإلستثم ار غالا ريمصآنفة ب ألسآ س سآندر شآاك سآعودالة ورسآتثم ار صآن دالق ملكالآة خ صآة
أخاىم
هـ) تتلخص الحركة في مخصص ا نخفاض في قيمة ا ستثمارا المتاحة للبيع مما يلي:

رياصالد في بدرالة ريسنة
ريمض ا خالل ريسنة
رإلنخف ض في ريقالمة وإستادرد خس ئا محققة

2015
الريا
ب
السعودية
30.000
187.000
()103.000

2014
بف ا رياال
ريسعودالة
232.000
10.000
()212.000

الرصيد في نهاية السنة

114.000

30.000
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 .7قروض وسل  ،صافي
أ) تتكون القروض والسل  ،صافي – المثبتة بالتكلفة المطفأة مما يلي:
جاري مدين

2015
قروض تجارية

قروض شخصية

الريا

ب

أخرى

إجمالي

السعودية

قروض و سل

عاملة

5.233.233

13.418.283

41.490.618

273.967

60.416.101

قروض و سل

غير عاملة

304.853

142.741

-

-

447.594

5.538.086

13.561.024

41.490.618

273.967

60.863.695

إجمالي القروض و السل
مخصص خسائر اإلئتمان
قروض و سل  ،صافي

()262.948

()276.923

5.275.138

13.284.101

ج اي مدالن

قاوض شخصالة

()281

()298.564

273.686

41.192.054

2014
قاوض تج االة
بف ا رياال

أخاى

()838.716
60.024.979

إجم يي

ريسعودالة

قاوض و سلا ع ملة

5.442.780

11.604.600

40.587.490

223.841

57.858.711

قاوض و سلا غالا ع ملة

303.869

132.526

-

-

436.395

إجم يي ريقاوض و ريسلا

5.746.649

11.737.126

40.587.490

223.841

58.295.106

مخصص خس ئا رإلئتم ن
قاوض و سلا ،ص في

()205.952
5.540.697

()248.572
11.488.554

()229

()367.839

223.612

40.219.651

()822.592
57.472.514

تتضمن ريقاوض وريسلا أعاله منتج مصافالة متورفقة مع مبدأ تجنب ريف ئدة فالم التعلآق بعملالآ ماربحآة وإستصآن ع
وإالج اة وريتي تظها ب يتكلفة ريمطف ة بمبل  32.6ملال ا لاير سعودي ( 30.6 :2014ملال ا لاير سعودي)م
ب) تتكون الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان مما يلي:
ج اي مدالن و قاوض تج االة وأخاى
مخصص محدد

مخصص جم عي

إجم يي

اصالد  31دالسمبا 2013

172.500

341.611

514.111

ريمض ا خالل ريسنة
ريدالون ريمشطوبة خالل ريسنة

18.238

45.585

63.823

()3.914

-

186.824

رصيد  31ديسمبر 2014

()3.914
387.196

574.020

خالل السنة

98.375

()96.823

1.552

الديون المشطوبة خالل السنة

()45.106

31.327

()13.779

المضا

240.093

رصيد  31ديسمبر 2015

321.700

561.793

قاوض شخصالة
مخصص جم عي

إجم يي

مخصص محدد
اصالد  31دالسمبا 2013

96.283

93.681

189.964

ريمض ا خالل ريسنة
ريدالون ريمشطوبة خالل ريسنة

135.112

22.365

157.477

()98.869
132.526

رصيد  31ديسمبر 2014
خالل السنة

98.312

الديون المشطوبة خالل السنة

()88.097

المضا

142.741

رصيد  31ديسمبر 2015
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()98.869

116.046
18.136
134.182

248.572
116.448
()88.097
276.923
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للسنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2015و 2014
 .7قروض و سل  ،صافي ( -تتمة)
ج) تتكون الجودة اإلئتمانية للقروض والسل

مما يلي:

 )1القروض والسل  ،صافي  -غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة:
2015
الريا
ب
السعودية

2014
بف ا رياال
ريسعودالة

ممت زة
قوالة
متوسطة
مقبوية
ه مشالة
تح ريمالحظة
غالا مصنفة

338.830
19.246.890
16.083.283
9.465.281
666.667
32.705
13.301.058

50.104
22.696.639
14.881.701
7.368.613
652.172
2.189
11.479.061

رإلجم يي

59.134.714

57.130.479

فالم اللي وصا يلقاوض وريسلا غالا متأخاة ريسدرد وغالا منخفضة ريقالمة:
ممت زة:

اال آ دة فآآي صآآن عة مسآآتقاةم ماكآآز م آ يي وتآآدفق
يألسورق ريم يالة خالل ريظاوا ريع دالة يلسوقم

قوالة:

سوق وما كز م يي قوي مع ت االخ آدرء ن جح يكآن مآع وجآود إسآتثن ءر  ،و تعتبآا ريمؤشآار ريم يالآة
أفضل من مع الالا ريصآن عة ريتآي تنتمآي إيالهآ م هآذه ريمنشآأة يهآ حاالآة ريوصآول إيآى رألسآورق ريم يالآة
ريطبالعالةم
وفق ريح

متوسطة:

معدل ثب معتدل مع عورمل مخ طاة يلصن عة أوريشاكة ،و تعتبا ريمؤشار ريم يالة سآلالمة وضآمن
مع آ الالا ريصآآن عة ريتآآي تنتمآآي إياله آ م ريوصآآول إيآآى رألسآآورق ريم يالآآة محآآدود وتكآآون ريمنشآآأة عاضآآة
يتغالار دواالةم

مقبوية:

تعتبآآا عورمآآل ريمخ آ طاة يلصآآن عة أو ريشآآاكة ث نوالآآة ،وتعتبآآا ريمؤشآآار ريم يالآآة أدنآآى مآآن مع آ الالا
ريصآآن عة ريتآآي تنتمآآي إيالهآآ م م ص آ دا ريتموالآآل ريبداللآآة قآآد تكآآون متآآوفاة ويكنهآآ قآآد تكآآون محآآدودة
ب يمص دا ريخ صة و ريمؤسس تالة فقطم

ه مشالة:

تعتبا عورمل ريمخ طا يلصن عة أو ريشاكة غالا إالج بالآة ،مآع أدرء مآ يي و تشآغاللي ه مشآيم مصآ دا
ريتموالل ريبداللة قد تكون متوفاةم التوقع ريدخول في أعم ل جدالدة مع هذه ريفئةم

تح

ريمالحظة:

غالا مصنفة:

نقدالآآة أفضآآل مآآن مثاللآآه فآآي ريسآآوقم يدالآآه مآآدخل

تعتبا عورمل ريمخ طا يلصن عة أو ريشاكة غالا إالج بالة ،كم تعتبآا مخ طاعآدم ريسآدرد ع يالآةم تعتبآا
ريمؤشآآار ريم يالآآة دون معآ الالا ريصآآن عة ريتآآي تنتمآآي إيالهآ بشآآكل عآ ل ،كمآ تعتبآآا مصآ دا ريتموالآآل
ريبداللة محدودة جدرًم
تتضمن ريقاوض وريسآلا ريغالآا مصآنفة فآي رألسآ س مآن أاصآدة ريقآاوض ريشخصآالة غالآا متآأخاة
ريسدردم
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 .7قروض و سل  ،صافي ( -تتمة)
 )2القروض والسل

متأخرة السداد و غير منخفضة القيمة:
2015
جاري مدين و
قروض تجارية

من  1إيى  30الوم
من  31إيى  90الوم
من  91إيى  180الوم
أكثا من  180الوم

1.737
11.197
1.048
1.150.180

إجم يي

1.164.162

قروض شخصية
الريا السعودية
ب
54.579
62.646
117.225

إجمالي
56.316
73.843
1.048
1.150.180
1.281.387

2014
ج اي مدالن و
قاوض تج االة
63.144
6.761
5.591
527.197
602.693

من  1إيى  30الوم
من  31إيى  90الوم
من  91إيى  180الوم
أكثا من  180الوم
إجم يي

قاوض شخصالة
ريسعودالة
بف ا رياال
65.222
60.317
125.539

إجم يي
128.366
67.078
5.591
527.197
728.232

التضمن ريجدول أعاله بعض ريقاوض متأخاة ريسدرد وغالا منخفضة ريقالمة ريتي تعتبا في ماحلة متقدمآة مآن ريتب حآث
حول تجدالد أو إع دة جدوية تلك ريقاوضم بل مجموع هذه ريقاوض  1.4ملال ا لاير سعودي كم في  31دالسمبا 2015
( 1.3 :2014ملال ا لاير سعودي)
بلغ ريقالمة ريمقداة يلضم ن ريمحتفظ به من قبل ريمجموعآة إلجمآ يي ريقآاوض و ريسآلا كمآ فآي  31دالسآمبا 2015
م القآ اب  50.3ملالآ ا لاير سآآعودي ( 52.4 :2014ملالآ ا لاير سآآعودي)م كمآ بلغ آ ريقالمآآة ريع ديآآة ريمقآآداة يلضآآم ن
ريمحتفظ به من قبل ريمجموعة مق بل حس ب ريج اي مدالن وريقآاوض ريتج االآة متآأخاة ريسآدرد و غالآا منخفضآة ريقالمآة
مبل  2.7ملال ا لاير سعودي ( 1.0 :2014ملال ا لاير سعودي)
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 .7قروض و سل  ،صافي ( -تتمة)
 )3فيما يلي تحليالً بمخاطر تركيزا القروض والسل

و مخصص خسائر اإلئتمان حسب القطاعا اإلقتصادية:

2015

عاملة

حكومالة و شبه حكومالة
بنوك ومؤسس خدم م يالة أخاى
زارعة و أسم ك
تصنالع
تعدالن و تنقالب
بن ء وإنش ءر
تج اة
نقل وإتص
خدم
قاوض شخصالة
أخاى
اإلجمالي

328.943
8.128.175
17.789
6.310.479
439.292
4.926.881
13.778.599
1.811.070
1.666.860
13.418.283
9.589.730
60.416.101

2014

ع ملة

حكومالة و شبه حكومالة
بنوك ومؤسس خدم م يالة أخاى
زارعة و أسم ك
تصنالع
تعدالن و تنقالب
بن ء وإنش ءر
تج اة
نقل وإتص
خدم
قاوض شخصالة
أخاى
اإلجمالي

380.590
7.242.559
26.386
6.471.749
488.840
4.022.268
14.020.695
1.775.033
1.627.659
11.604.600
10.198.332
57.858.711

غير عاملة
ب
3.210
695
209.514
43.783
14.372
142.741
33.279
447.594

مخصص خسائر
اإلئتمان
الريا السعودية
()1.122
()83.437
()111
()48.033
()2.725
()37.068
()240.788
()48.732
()29.631
()276.923
()70.146
()838.716

مخصص
خس ئا رإلئتم ن
غالا ع ملة
ريسعودالة
بف ا رياال
()1.653
()58.956
()175
()71.107
21.024
()3.939
()39.945
()203.102
165.677
()12.531
()33.802
14.071
()248.572
132.526
()148.810
103.097
436.395
()822.592

قروض و سل ،
صافي
327.821
8.044.738
17.678
6.265.656
436.567
4.890.508
13.747.325
1.806.121
1.651.601
13.284.101
9.552.863
60.024.979
قاوض و سلا،
ص في
378.937
7.183.603
26.211
6.421.666
484.901
3.982.323
13.983.270
1.762.502
1.607.928
11.488.554
10.152.619
57.472.514

 .8استثمارا في شركا زميلة
الشمل بند ر ستثم ا في شاك زماللة حصة ريبنك في ر ستثم ا في ريشاك
ر ستثم ار التم ريمح سبة عنه حسب طاالقة ريملكالةم
(أ) تمثل ر ستثم ار

في ريشاك

ريزماللة حصة ريبنك يدى شاك

ريتي الحتفظ فاله ريبنك بتأثالا جوهايم هذه

مسجلة ب يمملكة ريعابالة ريسعودالة كم اللي:
2015
%50
%38
%32

شاكة أماالك ن ركسباالس (ريسعودالة) "أمكس"
شاكة أواكس ريسعودالة يلتأجالا "رواكس"
شاكة أمالك ريع يمالة يلتموالل و ريتنمالة ريعق االة "رمالك"
يدى ريبنك أالض ً م نسبته  %20في شاكة نعالم يالستثم ا وريتي يالس يداله أالة عملال
31

تشغاللالةم

2014
%50
%38
%32
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إيضاحا حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2015و 2014
 .8ا ستثمار في شركا زميلة – (تتمة)
(ب) تتلخص ريحاكة في ر ستثم ا في شاك

زماللة مم اللي:
2015
الريا
ب
السعودية
846.351
156.195
()63.400
()124
939.022

رياصالد في بدرالة ريسنة
رستثم ار
تحوالل إلستثم ار مت حة يلبالع
ريحصة في ريدخل
توزالع أاب ح
ريحصة في بنود ريدخل ( /ريخس اة) ريش ملة رألخاى
الرصيد في نهاية السنة

2014
بف ا رياال
ريسعودالة
1.070.648
53.999
()269.736
79.515
()88.673
598
846.351

خالل ريابع رألول من ع م  ،2014ق م ريبنك بتحوالل رستثم اه في شاكة ريمتوسآط وريخلآالج يلتآأمالن وإعآ دة ريتآأمالن ريتعآ وني–
شاكة مس همة سعودالة "مالد غلا" من رستثم ا في شاكة زماللة إيى رستثم ا مت ح يلبالع حالث العتبآا هآذر ر سآتثم ا مآؤهالً
يلمح سبة عنه ك ستثم ا في شاكة زماللة منذ ذيك ريت االخم وقد تم تسجالله ك ستثم ا مت ح يلبالآع ب يقالمآة ريتقدالاالآة ريع ديآة بتآ االخ
ريتحوالل بم في ذيك رألاب ح ريماتبطة بهذر ريتحوالل وريتي تع دل ريفاق بالن ريقالمة ريتقدالاالة ريع ديآة وريقالمآة ريدفتاالآة يالسآتثم ا
ريمسجل في شاكة مالد غلام وقد بلغ هذه رألاب ح  223.9ملالون لاير سآعودي وهآي مداجآه ضآمن بنآد أابآ ح رسآتثم ار
مقتن ه يغالا أغارض ريمت جاة ،ص في ضمن نت ئج ع م ( ،2014أنظا إالض ح )23
(ج) تتلخص حصة ريبنك في ريقورئم ريم يالة يلشاك

ريزماللة ك يت يي:

2015

أمكس
الريا
ب
السعودية

اوركس
الريا
ب
السعودية

أمالك
الريا
ب
السعودية

إجم يي ريموجودر
إجم يي ريمطلوب
إجم يي حقوق ريملكالة
إجم يي ريدخل
إجم يي ريمص االا

416.533
239.637
176.896
201.794
113.453

774.893
464.512
310.381
94.724
55.114

976.215
624.284
351.931
58.423
25.559

2014

أمكس
بف ا رياال
ريسعودالة

رواكس
بف ا رياال
ريسعودالة

أمالك
بف ا رياال
ريسعودالة

إجم يي ريموجودر
إجم يي ريمطلوب
إجم يي حقوق ريملكالة
إجم يي ريدخل
إجم يي ريمص االا

370.929
244.008
126.921
185.048
108.128

842.815
561.637
281.178
94.881
50.441

824.497
491.455
333.042
50.093
22.170
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البنك السعودي لالستثمار
إيضاحا حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2015و 2014
 .9ممتلكا و معدا  ،صافي
التكون بند ريممتلك

و ريمعدر  ،ص في مم اللي:
األراضي
والمباني

التكلفة
رياصالد في بدرالة ريسنة
رإلض ف
رإلستبع در
الرصيد في نهاية السنة

954.354
36.774
991.128

اإلستهالك المتراكم
رياصالد في بدرالة ريسنة
ريمحمل يلسنة
رإلستبع در
الرصيد في نهاية السنة

199.907
31.730
231.637

تحسينا على األثاث
اإلجمالـي
والمعدا
المباني
2015
والسيارا
المستأجرة
الريا السعودية
ب
1.519.705
482.492
82.859
192.618
126.846
28.998
()324
()324
1.711.999
609.014
111.857

56.096
12.069
68.165

354.080
36.782
()229
390.633

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2015

759.491

43.692

218.381

كم في  31دالسمبا 2014

754.447

26.763

128.412

تتضمن رألث ث وريمعدر وريسال ار أعاله موجودر متعلقه بتقنالة ريمعلوم

610.083
80.581
()229
690.435

رإلجم يـي
2014
1.415.966
106.377
()2.638
1.519.705

543.432
68.895
()2.244
610.083

1.021.564
909.622

ذر ريصلةم

 .10موجودا أخرى
التكون بند ريموجودر رألخاى مم اللي:
2015
الريا
ب
السعودية
خ صة مستحقة مدالنة
دخل عمو
 قاوض و سلا رستثم ار بنوك و مؤسس م يالة أخاىريخ صة ريمستحقة ريمدالنة
إجم يي دخل ريعمو
زك ة و ضاالبة دخل مستحقة من ريمس همالن
عق ار أخاى
ذمم عمالء
ممتلك و معدر تح ريتجهالز
موجودر أخاى متنوعة
اإلجمـالـي

302.805
141.361
4.480
448.646
105.837
152.836
58.316
64.829
195.698
1.026.162
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2014
بف ا رياال
ريسعودالة
197.631
116.283
872
314.786
112.622
152.836
160.047
97.744
334.914
1.172.949

البنك السعودي لالستثمار
إيضاحا حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2015و 2014
 .11المشتقا
القآآوم ريبنآآك ،خآآالل دواة أعم يآآه ريع دالآآـة ،بإسآآتخدرم رألدور ريم يالآآـة ريمشتآآـقة ريت يالآآـة ألغآآارض ريمت جآآـاة وريتآآـحوط مآآن
ريمخ طا:
ريخ صآة،
أ) المقايضا  :وتمثل ريتزرم يتب دل مجموعة من ريتدفق رينقدالة بأخاىم ب ينسبة يمق الضآ أسآع ا ريعمآو
ريخ صة بسعا ث ب وبسعا ع ئم وبعملة ورحدة ،دون تبآ دل ريمبآ ي
ع دة م تقوم رألطارا رألخاى بتب دل دفع ريعمو
ريخ صآآة بعآآدة عمآآال  ،فإنآآه الآآتم تب آ دل ريمب آ ي رألسآآمالة مآآع ريعمآآو
رألسآآمالةم وب ينسآآبة يمق الض آ أسآآع ا ريعمآآو
ً
ريخ صة ريث بتة و ريع ئمة بعمال مختلفةم المكن كذيك يلمب ي رألسمالة أن تتغالا بن ءر على بنود رألتف ق في ح ية مق الض
ريمب ي رألسمالةم
ب) العقود اآلجلآة والمسآتقبلية :وهآي عبآ اة عآن إتف قالآ تع قدالآة يشآارء أو بالآع عملآة أو سآلعة أو أدرة م يالآة معالنآة بسآعا
وت االخ محددالن في ريمستقبلم هذه ريعقود الآتم تصآمالمه خصالصآ ً يتلبالآة إحتال جآ محآددة وريتع مآل بهآ خآ اج رألسآورق
ريم يالة رينظ مالةم الآتم ريتع مآل بآ يعقود رآلجلآة ب يعملآة رألجنبالآة وعقآود معآدل ريعمويآة ريخ صآة رآلجلآة بمبآ ي محآددة وفآي
أسورق م يالة منظمة ،كم التم تسوالة ريتغالار في قالمة ريعقود رآلجلة بشكل الوميم
ريخ صآة الآتم ريتفآ وض علالهآ بصآواة منفآادة وتآنص
ج) إتفاقيا األسعار اآلجلة :وهي عب اة عن عقآود بأسآع ا عمآو
على أن السدد نقدرً ريفاق بالن سآعا ريعمويآة ريخ صآة ريمتع قآد علالهآ وسآعا ريسآوق فآي تآ االخ مسآتقبلي محآدد وذيآك عآن
ريمبل رألسمي ريمحدد و خالل ريفتاة ريزمنالة ريمتفق علاله م
د) الخيآارا  :وهآي عبآ اة عآن إتف قالآ تع قدالآة ،المآنح بموجبهآ ريبآ ئع (مُصآآدا ريخالآ ا) ريحآق ،ويآآالس رإليتآزرم ،يلمشآآتاي
(ريمكتتب ب يخال ا) ،ويالس رإليتزرم ،يبالع أو شارء في ت االخ مستقبلي محدد أو في أي وق خآالل ريفتآاة ريزمنالآة ريمنتهالآة
في ذيك ريت االخ وذيك بمبل محدد من ريعملة أو ريسلع أو أدرة م يالة بسعا محدد سلف ًم
تنقسم رألدور ريم يالآة ريمشآتقة إيآى أدور مشآتقة مقتنآ ة ألغآارض ريمتآ جاة أو أدور مشآتقة مقتنآ ة ألغآارض ريتحآوط مآن
ريمخ طا كم هو موضح أدن ه:
أ) المشتقا المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلق معظم ريمشتق ريمقتن ة ألغارض ريمت جاة ب يمبالع وأخذ ريماركز و ريمارجحة بأسع ا ريصاام تتعلق ريمبالع
بطاح ريمنتج يعمالء و بنآوك يتمكالآنهم مآن تحوالآل أو تعآدالل أو تخفآالض ريمخآ طا ريح يالآة و ريمسآتقبلالةم والتعلآق أخآذ
أو
ريماركز بإدراة مخ طا ماركز ريسوق مع توقع ريحصول على أاب ح من ريتغالار رإلالج بالة في رألسآع ا أو ريمعآد
ريمؤشار م وتتعلق ريمارجحة بتحدالد ورإلستف دة من ريفاوقآ فآي رألسآع ا بآالن رألسآورق أو ريمنتجآ ريمختلفآة بغآاض
ريحصول على أاب ح من ذيكم
ب) المشتقا المقتناة ألغراض التحوط من المخاطر
التبآآع ريبنآآك نظآ م شآ مل يقال آ س وإدراة ريمخآ طام إن إدراة ريمخآ طا ريتآآي التعآآاض يه آ ريبنآآك نتالجآآة ريتقلبآ فآآي أسآآع ا
ريخ صآآة ضآآمن ريمسآآتوال ريمقبويآآة وريتآآي القااه آ مجلآآس رإلدراة بنآآ ءرً علآآى
ريصآآاا رألجنبآآي وأسآآع ا ريعمآآو
ريتعلالم ريص داة عن مؤسسة رينقد ريعابي ريسعوديم
وقد وضع مجلس رإلدراة مستوال معالنة يمخ طا ريعمال وذيك بوضع حدود يلتع مل مع رألطارا رألخآاى ويمخآ طا
ماركز ريعمال م ُتارقب ماركز ريعمال بشكل منتظم وتستخدم إستارتالجال ريتحوط من ريمخآ طا يضآم ن بقآ ء ماركآز
ريخ صآآة وذيآآك
ريعمآآال ضآآمن ريحآآدود ريمقآآااةم كم آ وضآآع مجلآآس رإلدراة مسآآتوى معالن آ ً يمخ آ طا أسآآع ا ريعمآآو
يلفتآآار ريمقآآااةم الآآتم دواال آ ً مارجعآآة ريفجآآور بآآالن أسآآع ا ريعمآآو
بوضآآع حآآدودرً يلفجآآور فآآي أسآآع ا ريعمآآو
ريخ صة ب يموجودر وريمطلوب وتستخدم إسآتارتالجال ريتحآوط مآن ريمخآ طا فآي تقلالآل ريفجآوة بآالن أسآع ا ريعمآو
ريخ صة ضمن ريحدود ريمقااةم
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 .11المشتقا ( -تتمة)
وكجزء من إدراة موجودرته ومطلوب ته ،السآتخدم ريبنآك ريمشآتق ألغآارض ريتحآوط مآن ريمخآ طا وذيآك يتقلالآل تعاضآه
ريخ صةم والتم ذيك ع دة من خالل ريتحوط من مخ طا مع مال محددةم
يمخ طا أسع ا ريعمال وريعمو
الستخدم ريبنك عقود ريصاا رألجنبي رآلجلة في ريتحوط من مخ طا عمال محددة ويتطبالق إستارتجال تحوط مختلفةم
ريخ صآآة يلتحآآوط مآآن مخ آ طا محآآددة ن شآآئة عآآن ريتعآآاض يمخ آ طا
كم آ السآآتخدم ريبنآآك مق الض آ أسآآع ا ريعمآآو
خ صة ث بتةم
أسع اعمو
اللخص ريجدول أدن ه ريقالمة ريع دية ريموجبة وريس يبة يألدور ريم يالة ريمشتقة مع تحلالآل ب يمبآ ي رإلسآمالة يلفتآاة ريمتبقالآة حتآى
ت االخ رإلستحق ق وريمعدل ريشهايم إن ريمب ي رإلسمالة ،ريتي تعتبا مؤشارً على حجم ريمعآ مال ريق ئمآة فآي نه الآة ريسآنة،
تعكآآس ب يضآآاواة مبآ ي ريتآآدفق رينقدالآآة ريمسآآتقبلالة ريمتعلقآآة بهآ وب يت آ يي ،فآآإن إجمآ يي ريمب آ ي رإلسآآمالة تعكآآس مخ آ طا
رإلئتم ن و مخ طا ريسوق ريتي التعاض يه ريبنكم
يدى ريبنك خال ا بالع ن شىء من ريدخول في إتف قالة ائالسالة ق ئمة مآع شآاكة زماللآةم ُتعطآي شآاوط رإلتف قالآة ريبنآك ريخالآ ا فآي
ريبالآع والعطآآي ريطآآاا رألخآآا ريخالآ ا فآآي ريشآآارء وريآآذي ممكآآن مم اسآآته مآآن ريعآ م  2013و مآ بعآآد وذيآآك علآآى مآآدى مآآدة
رإلتف قالةم القوم ريبنك بتقالالم فقط خال ا ريبالع ريمذكوا ،حالث الُعتبا خال ا ريشارء رقل من قالمة ريتنفالذم الُعطي خال ا ريبالع ،في ح ل
تم تنفالذه ،ريبنك ريحق في إستالم دفعآة مق بآل حصآته فآي ريشآاكة ريزماللآة بعآد عآ م ورحآد مآن ذيآك ريخالآ ا ،وذيآك بنآ ءرً علآى
متفق علاله مسبق ً ضمن رإلتف قالةم تبل ص في ريقالمآة ريع ديآة ريتقدالاالآة ،كمآ فآي  31دالسآمبا  ،2015يهآذر ريخالآ ا
مع د
م الق اب  299.2ملالون لاير سعودي ( :2014م الق اب  215.1ملالون لاير سعودي) يم التضمنه ريجدول أدن هم
ج) فيما يلي ملخص لألدوا المالية المشتقة:
المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ ا ستحقاق

2015

القيمة
العادلة
الموجبة

القيمة
العادلة
السالبة

إجمالي الـمـبالـغ
اإلســمية

خالل  3أشهر
 12-3شهر
الريا السعودية
ب

 5-1سنوا

أكثآآآآآآآآآآآر مآآآآآآآآآآآن

المعدل

 5سنوا

الشهري

مشآآآآآتقا مقتنآآآآآاة ألغآآآآآراض
المتاجرة:
عقود ريصاا رألجنبي رآلجلة 24.056
خالآآآآآ ار أسآآآآآع ا ريصآآآآآاا
57.608
رألجنبي
مق الض

أسع ا ريعمو

651.492

22.715

4.459.736

1.227.983

57.608

1.814.557

303.806

644.203

5.277.502

250.000

1.889.239

1.342.514

-

8.429.793

857.221

653.126

404

1.834.719

1.877.720

2.989.782

4.885.841

160.000

المشآآتقا المقتنآآاة ألغآآراض
التحآآآآآآوط مآآآآآآن مخآآآآآآاطر
القيمة العادلة:
مق الض
اإلجمالي

أسع ا ريعمو

2.721.360

254.579

276.146

987.735

14.273.155 1.000.672
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-

319.056

487.968

1.914.336

2.513.208

1.781.789

3.225.516

4.361.328

4.904.522

17.663.561
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 .11المشتقا ( -تتمة)
ريمب ي رإلسمالة يلفتاة ريمتبقالة حتى ت االخ ر ستحق ق

2014

ريقالمة
ريع دية
ريس يبة

ريقالمة
ريع دية
ريموجبة

إجم يي ريـمـب يـ
رإلســمالة

خالل  3أشها
بف ا رياال

 12-3شها

 5-1سنور

أكثآآآآآآآآآآا مآآآآآآآآآآن

ريمعدل

 5سنور

ريشهاي

ريسعودالة

مشآآآآآتق مقتنآآآآآ ة ألغآآآآآارض
ريمت جاة:

عقود ريصاا رألجنبي رآلجلة 2.640
خالآآآآآ ار أسآآآآآآع ا ريصآآآآآآاا
رألجنبي
مق الض

أسع ا ريعمو

2.600

4.790.212

655.161

4.135.051

-

-

6.674.310

112.981

112.104

1.867.642

519.943

1.170.736

176.963

-

2.777.812

356.028

360.102

3.752.291

-

150.000

600.000

3.002.291

3.505.412

ريمشآآآتق ريمقتنآآآ ة ألغآآآارض
ريتحوط من مخ طا ريقالمة
ريع دية:
مق الض

أسع ا ريعمو

رإلجم يي

134.080

161.847

2.000.829

93.848

450.468

855.889

600.624

1.869.186

605.729

636.653

12.410.974

1.268.952

5.906.255

1.632.852

3.602.915

14.826.720

اللخص ريجدول أدن ه كالً من ريتحوط من مخ طا ريقالمة ريع دية ومحآ فظ ريتحآوط ريع ئآدالن يلبنآك كمآ فآي  31دالسآمبا  2015و
 ،2014و التضمن هذر ريجدول وصا يلبنود ريمتحآوط مآن مخ طاهآ و ريقآالم ريع ديآة يتلآك ريبنآود ،و طبالعآة ريمخآ طا ريتآي تآم
ريتحوط منه و أدور ريتحوط وريقالمة ريع دية يتلك رألدور م
 31ديسمبر ( 2015ب
بنود التحوط
القيمة العادلة
الحالية
إستثمارا بسعر عمولة ثاب

2.801.929

الريا

القيمة العادلة في المخاطر المتحوط
منها
بداية التحوط
مخاطر القيمة
العادلة
2.821.298

 31دالسمبا ( 2014بف ا رياال

إستثم ار

بسعا عموية ث ب

السعودية)

بنود ريتحوط
ريقالمة ريع دية
ريح يالة

ريقالمة ريع دية في
بدرالة ريتحوط

2.069.133

2.070.549

أدوا التحوط
القيمة العادلة
الموجبة

األداة
المستخدمة
مقايضا أسعار
254.579
العمو

القيمة العادلة
السالبة
276.146

ريسعودالة)

ريمخ طا ريمتحوط
منه
مخ طا ريقالمة
ريع دية

أدور ريتحوط
ريقالمة ريع دية
ريموجبة

رألدرة
ريمستخدمة
مق الض أسع ا
134.080
ريعمو

ريقالمة ريع دية
ريس يبة
161.847

بلغ رألاب ح ريمسجلة خالل ريسنة من أدور ريتحوط من مخ طا ريقالمة ريع دية  7.7ملالون لاير سعودي ( :2014أاب ح بقالمة
 4.4ملالآآون لاير سآآعودي)م بلغ آ ريخس آ ئا مآآن بنآآـود ريتحآآوط ريع ئآآـدة يمخ آ طا ريتحآآوط مبل آ  12.6ملالآآون لاير سعآآـودي
( :2014خس آ ئا بقالمآآة  2.2ملالآآون لاير سآآعودي)م وبل آ ص آ في ريقالمآآة ريع ديآآة ريس آ يبة يلمشآآتق  12.9ملالآآون لاير سآآعودي
تقاالب ً ( 30.9 :2014ملالون لاير سعودي ص في قالمة ع دية س يبة)م
تم إبآارم مآ نسآبته  )%97 : 2014( %59تقاالبآ ً مآن عقآود ريقالمآة ريع ديآة ريموجبآة يلمشآتق ريخ صآة ب يبنآك مآع مؤسسآ
م يالة ،بالنم أبام أقل من  )%38 : 2014( % 35من عقود ريقالمة ريع دية ريموجبة مع طاا ورحد من رألطارا رألخاى كم
في ت االخ ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدةم التم ريتع مل ب يمشتق في قط ع ريخزالنة بشكل ائالسيم
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البنك السعودي لالستثمار
إيضاحا حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2015و 2014
 .11المشتقا – (تتمة)
وريمشآآتق
كجآزء مآآن إدراة ريمشآتق ريم يالآآة ،أبآآام ريبنآك رتف قالآآة ائالسآالة متورفقآآة مآآع توجالهآ ر تحآ د ريعآ يمي يلمبآ د
ريم يالةم وفق ً يهذه ر تف قالة ،فقد تم توحالد بنود وشاوط منتج ريمشتق ريم يالة ريمشآتارة أو ريمب عآة بورسآطة ريبنآكم وكجآزء
من تلك ر تف قالة تم توقالآع ملحآق دعآم ر ئتمآ ن (" ريملحآق")م السآمح ذيآك ريملحآق يلبنآك أن الحصآل علآى تسآعالا محسآن عآن
طاالق تب دل ريمب ي ريمع ّافة سوقال ً كضم ن نقدي وذيك يصآ يح ريبنآك أو ريطآاا رآلخآام بلغآ ريمبآ ي ريمحآتفظ بهآ بورسآطة
رألطآارا رألخآآاى كضآآم ن نقآدي كمآ فآآي  31دبسآمبا  39.26 :2015ملالآآون لاير سآآعوديم كمآ بلغآ ريضآآم ن رينقدالآآة
ريمحتفظ به بورسطة ريبنك كم في  31دالسمبا  18.29 :2014ملالون لاير سعوديم)

 .12أرصدة للبنوك والمؤسسا المالية األخرى
التكون بند رألاصدة يلبنوك وريمؤسس

ريم يالة رألخاى مم اللي:
2015
الريا
ب
السعودية
7.600
3.812.520
1.501.368
5.321.488

حس ب ج االة
إتف قال إع دة ريشارء
ودرئع أسورق ريم ل
اإلجمـالـي

2014
بف ا رياال
ريسعودالة
80.810
2.513.672
2.407.606
5.002.088

 .13ودائع العمالء
التكون بند ودرئع ريعمالء مم اللي:
2015
الريا
ب
السعودية
20.876.250
1.620.632
46.915.487
916.443
70.328.812

تح ريطلب
إدخ ا
ألجل
أخاى
اإلجمـالـي

2014
بف ا رياال
ريسعودالة
19.649.245
648.766
49.392.429
1.042.971
70.733.411

تشتمل ريودرئع ألجل على ودرئع مق بل بالآع سآندر بقالمآة  4ملالآون لاير سآعودي ( 1.130 :2014ملالآون لاير سآعودي) مآع
إتف قال إلع دة شارئه في توراالخ مستقبلالة محددةم كم تشتمل ودرئع ريعمالء رألخاى على مب ي قآداه  516ملالآون االآـ ل
سعودي ( 428 :2014ملالون االـ ل سعودي) كضم ن محتجزة مق بل رإليتزرم غالا ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ يلنقضم
تتضآآمن ودرئآآع ريعمآآالء أعآآاله ودرئآآع متورفقآآة مآآع ريشآآاالعة كمآ فآآي  31دالسآآمبا  2015بإجمآ يي  52.5ملالآ ا لاير سآآعودي
( 49.1 :2014ملال ا لاير سعودي)
تشتمل ريودرئع أعاله على ودرئع بعمال أجنبالة (بم الع ديه ب يلاير ريسعودي) ،تف صالله ك آلتي:
2015
الريا
ب
السعودية
642.531
178.700
8.248.118
65.830
9.135.179

تح ريطلب
إدخ ا
ألجل
أخاى
اإلجمـالـي
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2014
بف ا رياال
ريسعودالة
494.201
225.753
9.564.383
50.109
10.334.446

البنك السعودي لالستثمار
إيضاحا حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2015و 2014
 .14قروض ألجل
ق م ريبنك بت االخ  30م الو  2011بإبارم إتف قالة قاض ألجل متوسط بمبل ملال ا لاير سآعودي ألغآارض ريتشآغالل ريعآ م يمآدة
خمس سنور م هذر وقد رستخدم ريقاض ب يك مل ،والستحق سدرده في م الو 2016م
كم ق م ريبنك بت االخ  24الونالو  2012بآإبارم إتف قالآة أخآاى يقآاض متوسآط رألجآل مدتآه خمآس سآنور بمبلآ  1ملالآ ا لاير
سعودي ألغارض ريتشغالل ريع مم تم إستخدرم ريقاض ب يك مل والستحق سدرده في سبتمبا 2017م
متغالاةم والحق يلبنك سدرد كآل قآاض مبكآارً عآن موعآده وذيآك وفقآ ً يشآاوط
تخضع ريقاوض ألجل يعموية خ صة بمعد
وأحك م إتف قالة كل قاضم تشمل رإلتف قال أعاله على شاوط تتطلب ريمح فظة على نسب م يالة معالنآه ب إلضآ فة إيآى شآاوط
أخاى وريتي ريتزم به ريبنك ب يك مل كم في  31دالسمبا  2015و 2014م

 .15سندا دين ثانوية
ق م ريبنك بت االخ  5الونالو  2014بإستكم ل عملالة إصدرا سندر دالن ث نوالة بقالمة  2ملال ا لاير سعودي من خالل إصدرا
خ ص في ريمملكة ريعابالة ريسعودالة يصكوك متط بقة مع ريشاالعة ومتطلب اأس ريم ل ريمس ندم البل أجل هذه ريصكوك 10
سنور بحالث الحتفظ ريبنك ب يحق في رإلستدع ء ريمبكا يهذه ريصكوك في نه الة ريخمس سنور رألويى من مدة رألجل ،وذيك
بعد ريحصول على ريمورفق رينظ مالة ذر ريصلةم تحمل هذه ريصكوك ابح نصا سنوي بمقدرا سعا رإلقارض بالن ريبنوك
ريسعودالة (س البوا) يستة رشها ب إلض فة إيى %1.45م

 .16مطلوبا أخرى
التكون بند ريمطلوب

رألخاى مم اللي:
2015
الريا
ب
السعودية

خ صة مستحقة
مص االا عمو
 بنوك و مؤسس م يالة أخاى– ودرئع ريعمالء
ريخ صة ريمستحقة
مجموع مص االا ريعمو
مك فأة نه الة ريخدمة ومن فع موظفالن أخاى
مص االا مستحقة وإحتال طال أخاى
خ صة وأتع ب خدم مؤجلة
دخل عمو
مطلوب أخاى
اإلجمـالـي

23.245
189.670
212.915
285.137
235.502
70.132
142.599
946.285
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2014
بف ا رياال
ريسعودالة
9.826
199.830
209.656
324.196
238.599
331.761
297.944
1.402.156

البنك السعودي لالستثمار
إيضاحا حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31ديسمبر  2015و 2014
 .17رأس المال
التكون اأس ريم ل ريمصاح به وريمصدا وريمدفوع ب يك مل من  650ملالون سهم ،قالمــة كل سهم  10لاير سعودي (:2014
 600ملالون سهم قالمة كل سهم  10لاير سعودي)م
إن ملكالة اأس م ل ريبنك موزعة على رينحو ريت يي -:

مس همون سعودالون
مس همون غالا سعودالون:
شاكة جم بم مواغ ن ريدويالة ريمحدودة يلتموالل
شاكة بنك مزوهو ريمحدودة

2015
الريا
ب
%
السعودية
90.0
5.850.000
487.500
162.500
6.500.000

7.5
2.5
100

2014
بف ا رياال
ريسعودالة
5.400.000

%
90.0

450.000
150.000
6.000.000

7.5
2.5
100

خالل ع م  ،2015ق م ريبنك بإصدرا 50ملالون سهم مج ني يالزالد عدد رألسهم ريمصداة وريق ئمة من  600ملالون سهم إيى
 650ملالون سهمم خالل ع م  ،2014ق م ريبنك بإصدرا  50ملالون سهم مج ني يالزالد عدد رألسهم ريمصداة وريق ئمة من
 550ملالون سهم إيى  600ملالون سهم (أنظا إالض ح )26م

 .18إحتياطي نظامي
القتضي نظ م مارقبة ريبنوك في ريمملكة ريعابالة ريسعودالة و رينظ م رألس سي يلبنآك ،تحوالآل مآ القآل عآن  %25مآن صآ في
دخل ريسنة إيى رإلحتال طي رينظ مي إيى أن الس وي اصالد هذر رإلحتال طي اأس ريم ل ريمدفوعم وعلالآه ،تآم تحوالآل مبلآ 333
ملالون االـ ل سعودي من ص في ريدخل يع م  360 :2014( 2015ملالون االآـ ل سآعودي) إيآى رإلحتالآ طي رينظآ ميم إن هآذر
رإلحتال طي غالا ق بل يلتوزالعم

 .19التعهدا واإللتزاما المحتملة
أ) الدعاوى القضائية
بت االخ  31دالسآمبا  ،2015ك نآ هنآ ك دعآ وى قضآ ئالة متكآااه مق مآة ضآد ريمجموعآةم يآم ُالجنآب أي مخصآص يقآ ء
ريدع وى ريتي نصح ريمستش االن ريق نونالالن ريبنك بشأنه كونه من غالاريمتوقع تسببه في تكبد خس ئا جوهاالةم ومع ذيآك
فقد تم تجنالب مخصص يبعض ريدع وى ريق نونالآة ريتآي تتوقآع رإلدراة بآأن تكآون نت ئجهآ فآي غالآا مصآلحة ريبنآكم فآي
نه الة ريعآ م ريمنتهآي فآي  31دالسآمبا  2015ك نآ مخصصآ ريبنآك عآن تلآك ريآدع وى مآ مجموعآه  4.9ملالآون لاير
سعودي ( 4.6 :2014ملالون لاير سعودي)م

ب) اإللتزاما الرأسمالية
بلغآ رإليتزرمآ رياأسآم يالة يآدى ريمجموعآة كمآ فآي  31دالسآمبا  2015مبلآ  18.4ملالآون االآـ ل سآآعودي (:2014
 35.3ملالون االـ ل سعودي) تتعلق بإنش ء مب ني يلفاوع ريجدالدة وتوسعة ريماكز ريائالسيم

ج) التعهدا واإللتزاما المحتملة المتعلقة باإلئتمان
تقوم ريمجموعة ب يدخول في بعض ريتسهالال

ريمتعلقة ب إلئتم ن يضم ن توفالا رألمورل يلعمالء عند طلبه م

إن خط ب ريضم ن ورإلعتم در ريمستندالة وريتي تعتبا ضم ن غالا ق بلة يلنقض من قبل ريمجموعة ب يسدرد فآي ح يآة
عدم تمكن ريعمالل من ريوف ء بإيتزرم ته تج ه ريطاا ريث يث تحمل نفس مخ طا رإلئتم ن ريتآي تحملهآ ريقآاوض وريسآلام
أمآ ريمتطلبآ رينقدالآآة بموجآب خط بآ ريضآم ن ورإلعتمآ در ريمسآتندالة فتقآل كثالآآارً عآن ريمبلآ ريملتآزم بآآه يعآدم توقآآع
ريمجموعة قال م ريطاا ريث يث بسحب رألمورل بموجب رإلتف قالةم
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 .19التعهدا واإللتزاما المحتملة – (تتمة)
إن رإلعتم در ريمستندالة وريتآي تعتبآا بمث بآة تعهآدر خطالآة مآن ريمجموعآة  ،نال بآة عآن ريعمالآل ،تسآمح يلطآاا ريث يآث
بسحب رألمآورل وفآق شآاوط وأحكآ م محآددة – مضآمونة عآ دة ب يبضآ عة ريتآي تخصآه  ،وب يتآ يي فإنهآ غ يبآ ً مآ تحمآل
مخ طا أقلم
تعهآدر ريمجموعآة يسآدرد ريكمبالآ
تمثل ريقبآو
قبل سدرده من قبل ريعمالءم
ريقبو

ريمسآحوبة مآن قبآل ريعمآالءم تتوقآع ريمجموعآة أن الآتم تقآدالم معظآم

تمثل رإليتزرم يمنح رإلئتم ن ريجزء غالا ريمستخدم من رإلئتم ن ريممنوح بشكل ائالسي على قاوض وسلا و ضم ن
وإعتم آ در مسآآتندالةم وفالم آ التعلآآق بمخ آ طا رإلئتم آ ن ريمتعلقآآة ب إليتزرم آ يمآآنح رإلئتم آ ن ،فمآآن ريمحتمآآل أن تتعآآاض
ريمجموعة يخس اة بمبل الع دل إجم يي رإليتزرم غالا ريمستخدمة ،إ أن مبل ريخس اة ريمحتملة ريآذي المكآن تحدالآده
فوارً ،التوقع أن الكآون أقآل كثالآارً مآن إجمآ يي رإليتآزرم غالآا ريمسآتخدم ألن معظآم رإليتزرمآ يمآنح رإلئتمآ ن تتطلآب مآن
ريعمالء ريحف ظ على مع الالا إئتم ن محآددةم إن إجمآ يي رإليتزرمآ ريق ئمآة يمآنح رإلئتمآ ن تمثآل ب يضآاواة ريمتطلبآ
رينقدالة ريمستقبلالة ألن ريعدالد من هذه رإليتزرم التم إنه ؤه أو تنتهي بدون تقدالم ريتموالل ريمطلوبم
 )1فيما يلي تحليالً باإلستحقاقا التعاقدية لتعهدا المجموعة المتعلقة با ئتمان واإللتزاما المحتملة:
2015

خـــالل 3
أشهر

 12-3شهر

إعتم در مستندالة

ب

أكثر من 5
سنوا
 5-1سنوا
الريا السعودية

اإلجمالي

931.185

979.922

359.682

-

2.270.789

1.638.781
353.902

4.449.074
151.020

2.377.142
-

91.587
-

8.556.584
504.922

-

177.495

210.618

388.113

اإلجمالي

2.923.868

5.580.016

2.914.319

302.205

11.720.408

2014

خـــالل 3
أشها

أكثا من 5
سنور
 5-1سنور
 12-3شها
ريسعودالة
بف ا رياال

ضم ن

خط ب
قبو
إيتزرم غالا ق بلة يلنقض
يمنح ر ئتم ن
-

رإلجم يي

إعتم در مستندالة
خط ب ضم ن

1.239.336
1.806.437

1.129.443
3.854.201

5.171
3.085.103

13.714

2.373.950
8.759.455

قبو
إيتزرم غالا ق بلة يلنقض
يمنح ر ئتم ن

505.893

273.466

536

-

779.895

-

-

84.606

243.647

328.253

رإلجم يي

3.551.666

5.257.110

3.175.416

257.361

12.241.553

بل ريجزء غالا ريمسآتخدم مآن رإليتزرمآ  ،وريتآي المكآن إيغ ؤهآ فآي أي وقآ مآن قبآل ريبنآك ،وريق ئمآة كمآ فآي  31دالسآمبا
 2015م مجموعه  30.194ملالون االـ ل سعودي ( 24.698 :2014ملالون االـ ل سعودي)م
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)2

فيما يلي تحليالً للتعهدا واإللتزاما المحتملة حسب األطرا

مؤسس
شاك
بنوك ومؤسس
أخاى

األخرى :

حكومالة و شبه حكومالة
م يالة أخاى

اإلجمالي

2015
الريا
ب
السعوديـــة
6.343.560
4.816.034
275.677
285.137

2014
بف ا رياال
ريسعودالـــة
6.842.955
4.791.232
298.964
308.402

11.720.408

12.241.553

د) الموجودا المرهونة
ريموجودر ريماهونة تح عقود إعآ دة ريشآارء مآع ريبنآوك رألخآاى تتضآمن سآندر شآاك و سآندر بنآوك و سآندر
غالا حكومالةم فالم اللي تحلالالً يلموجودر ريماهونة كضم ن يدى ريمؤسس ريم يالة رألخاى:

الموجودا
ب
رستثم ار مت حة يلبالع

2015
المطلوبآآآا ذا
العالقة
الريا السعودية
3.812.520

5.050.226

2014
ريمطلوبآآآآآآآ
ريموجودر
ريعالقة
ريسعودالة
بف ا رياال
2.895.543

ذر

2.513.672

إن ريموجودر ريماهونة في ريجدول أعاله تمثل ريموجودر ريم يالة ريتي من ريممكن إع دة اهنه أو إع دة بالعه مآن قبآل
أطارا أخاى تم في رألصل تحوالل تلك رألصول يهمم تتم هذه ريعملال وفق ً يشاوط ع دالة و متعآ اا علالهآ فآي مجآ ل
إقارض ر وارق ريم يالة و أنشطة ريتسلالا ،و كذيك وفق ً يمتطلب أسورق ريم ل وريتي التع مل فاله ريبنك كوسالطم

هـ) اإللتزاما المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية
فالم اللي تحلالالً ب يحد رألدنى يدفع
ريمجموعة كمستأجا:

رإلالج ا ريمستقبلالة بموجب عقود رإلالج ا ريتشغاللالة غالا ريق بلة يإليغ ء ،ريتآي أبامتهآ
2015
الريا
ب
السعوديـــة
29.850
74.737
54.005
158.592

أقل من سنة
من سنة إيى خمس سنور
أكثا من خمس سنور
اإلجمالي
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2014
بف ا رياال
ريسعودالـــة
30.343
82.326
59.326
171.995
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 .20دخل و مصاري

الخاصة

العمو

التكون بند ريدخل و مص االا ريعمو

ريخ صة مم اللي:
2015
الريا
ب
السعوديـــة

دخل العمو الخاصة:
 رستثم ار مت حة يلبالع رستثم ار مقتن ة حتى ت االخ رإلستحق قريخ صة ب ستثم ار
مجموع دخل ريعمو
قاوض وسلا
أاصدة يدى ريبنوك وريمؤسس ريم يالة رألخاى
اإلجمالي
مصاري العمو
ودرئع ريعمالء
أاصدة يلبنوك وريمؤسس
قاوض ألجل
سندر دالن ث نوالة
اإلجمالي

450.879
450.879
1.860.727
129.814
2.441.420

2014
بف ا رياال
ريسعودالـــة
425.192
11.570
436.762
1.662.355
66.669
2.165.786

الخاصة:
447.765
178.724
34.768
724
48.974
710.231

ريم يالة رألخاى

434.544
126.086
36.492
29.109
626.231

 .21دخل أتعاب خدما بنكية ،صافي
التكون بند دخل أتع ب ريخدم

ريبنكالة ،ص في مم اللي:
2015
الريا
ب
السعوديـــة

دخل األتعاب:
تدرول رألسهم و إدراة ريصن دالق
عملال تموالل تج اي
تموالل شاك و أفارد
خدم بنكالة أخاى
إجمالي دخل األتعاب
مصاري

132.212
103.341
162.673
111.818
510.044

2014
بف ا رياال
ريسعودالـــة
134.347
105.458
257.033
43.520
540.358

األتعاب:
44.078
15.891
59.969
450.075

خدم ريحفظ
خدم بنكالة أخاى
إجمالي مصاري األتعاب
دخل أتعاب خدما بنكية ،صافي
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41.613
12.216
53.829
486.529
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التكون بند توزالع

توزالع

أاب ح مم اللي:

أاب ح مستلمة من رستثم ار أسهم مت حة يلبالع

2015
الريا
ب
السعوديـــة

2014
بف ا رياال
ريسعودالـــة

35.920

35.366

 .23مكاسب استثمارا  ،صافي
التكون بند مك سب رستثم ار  ،ص في فالم اللي:
2015
الريا
ب
السعوديـــة
186.200
186.200

مك سب محققة عن رستثم ار  ،ص في
راب ح تحوالل شاكة زماللة ستثم ا مت ح يلبالع (إالض ح )8
مك سب رستثم ار مقتن ة يغالا أغارض ريمت جاة ،ص في

2014
بف ا رياال
ريسعودالـــة
188.907
223.951
412.858

 .24التعويضا و الممارسا والحوكمة الخاصة بها
وفق آ ً يتعلالم آ ريمؤسسآآة ،فآآإن ريجآآدول أدن آ ه اللخآآص ريفئ آ ريمختلفآآة يمآآوظفي ريمجموعآآة وفق آ ً يتعاالآآا قورعآآد ريمؤسسآآة
بخصوص مم اس تعوالض ريموظفالن وريذي التضمن إجمآ يي ريمبآ ي ريث بتآة وريمتغالآاة يلتعوالضآ ريمدفوعآة و طاالقآة
تلآآك ريآآدفع  ،وريتآآي تتضآآمن أالض آ ً ،ريتعوالض آ ريمتغالآآاة ورألخآآاى ريمسآآتحقة و من آ فع ريمآآوظفالن رألخآآاى وريمص آ االا
ريمتعلقة به وريمتكبدة خالل ريسنتالالن ريمنتهالتالن في  31دالسمبا  2015و 2014م
2015
التعويضا

الفئـة
عدد الموظفين

التعويضا المتغيرة

الثابتة

مدارء تنفالذالون

نقدية
ب

(وظ ئا تتطلب عدم مم نعة ريمؤسسة)

19

موظفون ع ملون في مه م تنطوي على
مخ طا

34.483

الريا

18.447

أسهم
السعودية
5.039

إجمالي
23.486

145

67.037

19.532

4.432

23.964

موظفون ع ملون في مه م رياق بة

248
1.266
69

54.019
222.678
10.971

13.454
59.418
3.357

3.880
10.032
104

17.334
69.450
3.461

اإلجمالي

1.747

389.188

114.208

23.487

137.695

موظفون آخاون
موظفون خ اجالون

تعوالض متغالاة مستحقة
من فع موظفالن أخاى و مص االا متعلقة به
إجم يي رياورتب وم في حكمه

132.454
97.832
619.474

تتضآآمن ريتعوالضآ رينقدالآآة ريمتغالآآاة يع آ م  2015أعآآاله ريآآدفع علآآى ريمك فآأة ريمدفوعآآة يمآآوظفي ريمجموعآآة وفقآ ً يألمآآا
ريملكي ريص دا من خ دم ريحامالن ريشاالفالن ،ريملك سلم ن بن عبدريعزالز آل سعودم
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2014
ريتعوالض

ريفئـة
عدد ريموظفالن

ريث بتة

مدارء تنفالذالون

ريتعوالض
نقدالة
بف ا رياال

(وظ ئا تتطلب عدم مم نعة ريمؤسسة)

19

موظفون ع ملون في مه م تنطوي على
مخ طا

134

61.125

190
1.135
85

45.705
196.435
9.660

9.535
35.921
1.898

1.563

346.484

78.537

موظفون ع ملون في مه م رياق بة
موظفون آخاون
موظفون خ اجالون
رإلجم يي

33.559

تعوالض متغالاة مستحقة
من فع موظفالن أخاى و مص االا متعلقة به
إجم يي رياورتب وم في حكمه
ق م مجلس إدراة ريبنك بتأسالس يجنة ريتاشالح

ريمتغالاة

أسهم
ريسعودالة

إجم يي

4.492

20.992

14.683

4.090

18.773

3.766
9.839
99

13.301
45.760
1.997

22.286

100.823

16.500

108.276
76.645
531.405

و ريمك فف ("ريلجنة") وريتي تتكون من أابعة أعض ء من مجلس رإلدراةم

تعتبا ريلجنة مسؤويه أس س ً عن تقدالم ريتوصالة يمجلس رإلدراة ب يتاشالح يعضواله ريمجلس وريمن صب ريتنفالذالآة ريه مآة وذيآك
ئحة حوكمة ريشاك ريخ صة ب يبنك ،و إكم ل ريمارجعة ريسنوالة يلمه ار ريورجآب توفاهآ وإسآتقاليالة
إيتزرم ً بإاش در
عضوالة مجلس رإلدراة  ،و مارجعة تكوالن مجلس رإلدراة ،و وضع سال س يمك فف و تعوالض مجلس رإلدراة ،ومارقبآة
تصمالم نظ م تعوالض ريموظفالنم
كذيك فإن ريلجنة ُتعتبا مسؤوية عن تقدالم ريتوصالة يمجلس رإلدراة بخصوص إعتم د سال سة ريتعوالض و أالة تعدالال على
تلك ريسال سة ،وذيك يلتأكد من أن تلك ريسال س متورفقة مع إاشآ در ريمؤسسآة ومبآ د مجلآس رألسآتقارا ريمآ يي ،و ُتعتبآا
ريلجنآآة أالضآ ً مسآآئؤو ية عآآن ريمارجعآآة ريدواالآآة يسال سآآة ريتعوالضآ وريمك فآآأ و تقالآآالم طآآاق دفآآع ريتعوالضآ يلمآآوظفالن،
وتحدالد عالور رألدرء يموظفي ريبنك بن ءرً على ابح ريبنك ريمعدل على أس س ريمخ طام
صُمم سال سة ريمك فف و ريتعوالض

يجذب وريحف ظ على وتحفالز ريموظفالن ريف َع يالن و ريورعدالنم

القآوم ريموظفآآون ب إلشآتارك فآآي ريعدالآد مآآن بآارمج ريتعوالضآ ريمتغالآاةم تتوقآآا مارجعآ تقاالآآا تعوالضآ ريآآدفع ريث بآ
وريمتغالا على تحقالق ريبنك ألهدرفه وريتآي الآتم مارقبتهآ وقال سآه بورسآطة نظآ م قآوي يتحلالآل أدرء رألدراةم إن مآنح ريمك فآ
ريمتغالاة (على أسآ س نقآدي و علآى رسآ س أسآهم) العتمآد بشآكل مآتحفظ علآى تحقالآق مجموعآة مآن رألهآدرا و مسآتوى هآذر
ريتحقالقم الضمن تحقالق أعلى يألهدرا تصنالا أدرء أعلى وب يت يي مك فف متغالاة أعلىم ق م ريبنك بتطبالق مبآدأ بط قآة تقالآالم
رألدرء بحالآآث تآآم تصآآنالا رألهآآدرا إيآآى أابآآع فئآ  :أهآآدرا م يالآآة و أهآآدرا خ صآآة ب يعمالآآل و أهآآدرا خ صآآة بآ إلجارءر
وأهدرا خ صة ب يع ملالنم
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الآآتم إسآآتخدرم نمآ ذج م يالآآة وغالآآا م يالآآة يقالآ س رألدرء مق انآآة ب ألهآآدرا ،تتضآآمن تلآآك رينمآ ذج :ريابحالآآة ،و مارقبآآة رينفقآ ،
واض ء ريعمالل ،و تطوالا وإاتب ط ريموظا ،و تنوالع ريقآوة ريع ملآة ،ورسآتماراالة مم اسآ ريعمآل و إاشآ در رإلقآارض،
وإجارءر رياق بة ريدرخلالة ،و رإليتزرم ب يلورئح،و أنظمة تنفالذ رألعم لم
التم ريتاكالز على إدراة ريمخ طا ريف ّع ية يلحف ظ على أس س تشآغالل قآوي وآمآنم تآم تطبالآق إطآ ا سال سآة إاشآ در ريمخآ طا
وريتي الُعتبا رإليتزرم به أمارً أس سال ً يك فة ريقارار ريخ صة ب يمك فف بم في ذيك ريق ئمة على أس س متغالام
ب إلض فة إيى م سبق ،فإنه التم تشجالع ريموظفالن يإليتح ق ببارمج أسهم ريموظفالنم تاتبط ريتعوالض ريمتغالاة بإبتك ا ريقالمآة
على ريمستوى طوالل رألجل وعلآى ريمخآ طام وهآذر العتمآد أالضآ ً علآى مسآتوى أدرء ريفآاد ،أدرء قطآ ع ريعمآل و معآ الالا أدرء
ريبنكم وبن ء علاله ،فإن ريموظفالن أصح ب رألدرء ريورعد وريماتفآع فآي مسآتوال رإلدراة الآتم شآمويهم ببانآ مج منحآة رألسآهم
يلموظفالن ريتنفالذالالن ،حالث التم تأجالل جزء من ريتعوالض ريمتغالاة ب يتورزي مع تحقق ريمخ طا طواللة رألجلم العتمآد ريمآنح
على آيال ريتخصالص ريس بقةم
كم تقوم ريشاك ريت بعة يلبنك بتطبالق أسلوب مش به وذيك بتطبالق سال س
في إط ا ريمعقويالة في إدراة ريمخ طام

مك فف

وتعوالض

ريموظفالن ريمذكواة أعآاله

ك ن ريمبل رإلجم يي يلتعوالض ريمدفوعة يآإلدراة ريتنفالذالآة يلسآنة ريمنتهالآة فآي  31دالسآمبا  2015مآ قالمتآه  58.0ملالآون
لاير سعودي ( 54.6 :2014ملالون لاير سعودي) وبلغ مزرال م بعد ريخدمة يإلدراة ريتنفالذالة ريمستحقة أو ريمدفوعة يلسنة
ريمنتهالة في  31دالسمبا  2015م قالمته  2.8ملالون لاير سعودي ( 1.8 :2014ملالون لاير سعودي)م
ك ن مبل نه الة ريخدمآة رإلجمآ يي ريمآدفوع يلمآوظفالن ريمنتهالآة خآدم تهم يلبنآك يلعآ م ريمنتهآي فآي  31دالسآمبا  2015مبلآ
 13.2ملالون لاير سعودي (يع م  9.0 :2014ملالون لاير سعودي)م وك ن عدد ريمستفالدالن مآن هآذه ريخآدم  110مسآتفالد
خآالل عآ م ( 2015يعآ م  74 :2014مسآآتفالد)م بلغآ أعلآآى دفعآآة ألحآآد ريمسآآتفالدالن خآآالل عآ م  1.1 :2015لاير سآآعودي
(يع م  2.7 :2014لاير سعودي)م

 .25ربح السهم األساسي و المخفض
تم إحتس ب ريابح رألس سي وريمخفض يلسهم يلسنتالن ريمنتهالتالن في  31دالسمبا  2015و  2014وذيك بتقسالم صآ في دخآل
ريسنة على عدد  650ملالون سهم ،وذيك بعد إظهآ ا أثآا إصآدرا رألسآهم ريمج نالآة فآي ( 2014أنظآا إالضآ ح )26م ونتالجآة
يذيك ،فإن ابح ريسهم رألس سي وريمخفض يلسنة ريمنتهالة في  31دالسآمبا  2014قآد تآم تعداللآه بآأثا اجعآي يآالعكس إصآدرا
رألسهم ريمج نالةم

 .26توزيعا األرباح والزكاة الشرعية وضريبة الدخل
في ع م  2015إقتاح مجلس رإلدراة توزالع أاب ح نقدالة بقالمآة  487.5ملالآون لاير سآعودي(بورقآع  0.75لاير سآعودي
يلسهم) وذيك بعد ريزك ة ريتي سالتم إستقط عه من ريمسآ همالن ريسآعودالالن وريب يغآة  47ملالآون لاير سآعوديم هآذر وقآد إقتآاح
مجلس رإلدراة أالض ً إصدرا أسهم مج نالة مقدراه  50ملالون سهم بقالمة أسآمالة  10لاير سآعودي يكآل سآهم ،بمآ العنآي مآنح
سهم مج ني ورحد يكل  13سهم ق ئمم هذر وسالتم عاض إقتارح توزالع رألاب ح وإصدرا رألسهم ريمج نالة يلمصآ دقة علالهآ
خالل إجتم ع ريجمعالة ريعمومالة ريغالا ع دالة ريتي من ريمتوقع إنعق ده خالل 2016م
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 .26توزيعا األرباح والزكاة الشرعية وضريبة الدخل – (تتمة)
في ع م  ،2014إقتاح مجلآس رإلدراة توزالعآ أابآ ح نقدالآة بقالمآة  480ملالآون لاير سآعودي (بورقآع  0.80لاير سآعودي
يلسهم) وذيك بعد ريزك ة ريتي سالتم إستقط عه من ريمس همالن ريسعودالالن وريب يغة  42ملالآون لاير سآعوديم هآذر وقآد رقتآاح
مجلس رإلدراة أالض ً إصدرا أسهم مج نالة مقدراه  50ملالون سهم بقالمة أسآمالة  10لاير سآعودي يكآل سآهم ،بمآ العنآي مآنح
سهم مج ني ورحد يكآل  12سآهم قآ ئمم هآذر وقآد تآم إعتمآ د توزالعآ رألابآ ح و إصآدرا رألسآهم ريمج نالآة ريمقتاحآة مآن قبآل
مس همي ريبنآك فآي إجتمآ ع ريجمعالآة ريعمومالآة غالآا ريع دالآة ريمنعقآدة فآي  17جمآ دي رألول  1436هآـ (ريمورفآق  8مآ اس
 )2015وقد تم دفع ص في توزالع رألاب ح وتحوالل رألسهم ريمج نالة يمس همالن ريبنك بعد إنعق د ريجمعالةم
في ع م  ،2013إقتاح مجلس رإلدراة توزالع أابآ ح نقدالآة بقالمآة  440ملالآون لاير سآعودي (بورقآع  0.80لاير سآعودي
يلسهم)  ،وذيك بعد ريزكآ ة ريتآي سآالتم إسآتقط عه مآن ريمسآ همالن ريسآعودالالن وريب يغآة  37.5ملالآون لاير سآعوديم هآذر وقآد
رقتاح مجلس رإلدراة أالض ً رصدرا أسهم مج نالة مقدراه  50ملالون سهم بقالمة أسمالة  10لاير سآعودي يكآل سآهم ،بمآ العنآي
منح سهم مج ني ورحد يكل 11سهم ق ئمم هذر وقد تم إعتم د توزالعآ رألابآ ح وإصآدرا رألسآهم ريمج نالآة ريمقتاحآة مآن قبآل
مس آ همي ريبنآآك فآآي إجتم آ ع ريجمعالآآة ريعمومالآآة غالآآا ريع دالآآة ريمنعقآآدة فآآي  1جم آ دي ريث آ ني  1435هآآـ (ريمورفآآق  1رباالآآل
)2014م و قد تم دفع ص في توزالع رألاب ح وتحوالل رألسهم ريمج نالة يمس همي ريبنك بعد إنعق د ريجمعالةم
التم دفع رألاب ح يلمس همالن ريسعودالالن بعآد رسآتقط ع ريزكآ ة ريشآاعالة ريمسآتحقة ويلمسآ همالن غالآا ريسآعودالالن بعآد إسآتقط ع
ريضاالبة ريمستحقة كم اللي:
أ)

ريمس همالن ريسعودالالن:
بلغ ريزك ة ريشاعالة ريمستحقة على ريمس همالن ريسعودالالن عآن رألعآالم مآن  2012إيآى  2014مبلآ القآ اب 86.8
ملالون االـ ل سعوديم بلغ ريزك ة ريمتوقعة على ريمسآ همالن ريسآعودالالن عآن عآ م  2015مبلآ القآ اب  29.3ملالآون
لاير سعوديم بل مجموع ريزك ة على ريمس همالن ريسعودالالن حتى ع م  2015مبل الق اب  116.1ملالون لاير سعودي
وريتي سالتم خصمه من حصتهم في توزالعآ رألابآ ح ريمسآتقبلالةم بلغآ ريزكآ ة ريمتاركمآة مآن عآ م  2012حتآى عآ م
 2015م الق اب  0.20لاير سعودي على ريسهم ( :2014بلغ ريزكآ ة ريمتآار كمآة منآذ عآ م 2010حتآى  2014مآ
الق اب  0.19لاير سعودي على ريسهم)م

ب) ريمس همالن غالا ريسعودالالن:
بلغ ضاالبة ريدخل ريمقداة على حصة ريمس همالن غالا ريسعودالالن عن ع م  2015مبلآ  26.7ملالآون لاير سآعوديم
الوجد أالة ضاالبة دخل غالا مستع ضة عن ريسنور قبل ع م 2015م
ق م ريمجموعة بتقدالم ملا ضاالبة ريدخل وريزك ة ريخ ص به يمصآلحة ريزكآ ة وضآاالبة ريآدخل ،حالآث السآتحق هآذر ريتقآدالم
بت االخ  30أباالل من كل ع م ،وذيك عن رألعورم ريمنصامة وحتى ريع م ريمنتهي في  31دالسمبا 2014م
ق م ريمجموعة بإستالم ريابوط رينه ئالة يزك ة و ضآاالبة ريآدخل وضآارئب مسآتقطعة إضآ فالة بمآ القآ اب  397ملالآون لاير
سعودي تخص إقارار زك ة وضاالبة دخل وضارئب مستقطعة عن رألعورم من  2003إيى 2009م
كآآذيك وقآآد إسآآتلم ريمجموعآآة ابآآوط جزئالآآة يزك آ ة بمبل آ إض آ في مجموعآآه  383ملالآآون لاير سآآعودي تقاالب آ ً وذيآآك عآآن
رإلقارار ريزكوالة يألعورم  2010و 2011و2013م
تشتمل كال ريابوط ريجزئالة ورينه ئالة ،م القآ اب  573ملالآون لاير سآعودي كتقآدالار زكآ ة نشآأ أس سآ ً بسآبب عآدم سآم ح
مصلحة ريزك ة و ضاالبة ريدخل يلمجموعة بخصم إستثم ار محددة طواللة رألجل من ريوع ء ريزكويم
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وقد ق م ريبنك ،وب يتش وا مع خبارء زك ة وضاالبة مهنالالن ،بإستئن ا هذه ريتقآدالار يآدى مصآلحة ريزكآ ة و ضآاالبة ريآدخل
ويم الصل إيى ريبنك أي اد بهذر ريخصوصم المكن في ريوق ريح يي ريب بشكل أكالد بشأن أي تقدالا معقآول حآول ريقالمآة
رينه ئالة يلزك ة وضاالبة ريدخل وريضارئب ريمستقطعة ريمفاوضةم

 .27النقدية و شبه النقدية
التكون بند رينقدالة وشبه رينقدالة ريمداجة في ق ئمة ريتدفق

رينقدالة ريموحدة من رآلتي :
2015

2014

الريا
ب
السعودية
702.259

بف ا رياال
ريسعودالـــة
5.798.627

نقدالة وأاصدة يدى مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي فالم عدر ريودالعة رينظ مالة (إالض ح )4
أاصدة يدى ريبنوك وريمؤسس ريم يالة رألخاى تستحق خالل تسعالن الوم ً من ت االخ رإلقتن ء 6.397.230
7.099.489

اإلجمالي

879.496
6.678.123

 .28قطاعا األعمال
الآآتم تعاالآآا قط ع آ رألعم آ ل علآآى أس آ س ريتق آ االا رإلدراالآآة ريدرخلالآآة ريخ صآآة ب يعن صآآا رألس سآآالة يلمجموعآآة وريتآآي الآآتم
مارجعته دواال ً بورسطة مجلس رإلدراة بصفته ريوظالفالة كمتخذ يلقارا ريعملال تي وذيك ألغارض توزالع ريمآوراد وتقالآالم رألدرء
يلقط ع م
تتم ريتع مال بالن ريقط ع ريتشغاللالة وفق ً يألحك م وريشاوط ريتج االة ريمعت دةم التم قال س رإلالاردر من رألطارا ريخ اجالآة
وريمقدمآآة يمجلآآس ر إلدراة بطاالقآآة متم ثلآآة مآآع تلآآك ريمعاوضآآة فآآي ق ئمآآة ريآآدخل ريموحآآدةم تمثآآل ريموجآآودر وريمطلوب آ
يلقط ع ريمختلفة ريموجودر وريمطلوب ريتشغاللالةم
تم اس ريمجموعة نش طه ريائالسي في ريمملكة ريعابالة ريسعودالةم تتكون ريقط ع

ريتشغاللالة يلمجموعة مم اللي:

قطاع التجزئة
التضآآمن هآآذر ريقطآآ ع بشآآكل أس سآآي ،قآآاوض و ودرئآآع ومنتج آ
وريمتوسطة ريحجمم

إئتم نالآآة أخآآاى يألفآآارد وريمنشآآف ريصآآغالاة

قطاع الشركا
التضمن هذر ريقط ع بشكل أس سي ،قاوض و ودرئع ومنتج

إئتم نالة أخاى يلشاك

ريكباى وريمؤسس م

قطاع الخزينة
أسآآورق ريم آ ل ورإلسآآتثم ار

التضآآمن هآآذر ريقط آ ع بشآآكل أس سآآي ،تقآآدالم خآآدم
ريخزالنة رألخاىم

فآآي ريشآآاك

ريزماللآآة وخآآدم

قطاع إدارة األصول والوساطة
تتضمن أنشطة إدراة رألصول وريوس طة خدم

ريتع مل وإدراة وتقدالم ريمشواة وريحفظ يألوارق ريم يالةم

تحمَّل ريعموية على ريقط ع ريتشغاللالة بإعتم د أسآع ا تحوالآل ريمآورادم تتضآمن مسآ همة صآ في أسآع ا تحوالآل ريمآوراد فآي
ريخ صة يكآل قطآ ع بعآد أسآع ا تحوالآل ريمآوراد يتكآ يالا ريموجآودر وع ئآد
ريمعلوم ريقط عالة أدن ه ص في دخل ريعمو
ريمطلوب م تتأيا ك فة إالاردر ريقط ع رألخاى أعاله من أطارا خ اجالةم
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أ) تتكآآون ريبال ن آ ريقط عالآآة يلمجموعآآة ريمقدمآآة يمجلآآس رإلدراة مآآن إجم آ يي موجآآودر ومطلوب آ ريمجموعآآة كم آ فآآي 31
دالسمبا  2015و  ،2014و إجمآ يي دخآل ريعملالآ  ،و مصآ االا ريعملالآ وصآ في دخآل ريسآنتالن ريمنتهالتآالن فآي ذيآك
ريت االخ كم اللي:
قطاع إدارة

2015

قطاع

قطاع

التجزئة

الشركا

األصول
قطاع الخزينة
ب

الريا

اإلجمالـي

والوساطة

السعودية

إجم يي ريموجودر

24.971.279

39.491.405

28.774.258

396.777

93.633.719

إجم يي ريمطلوب

23.503.234

10.113.763

47.936.155

44.105

81.597.257

746.207

1.008.044

()48.252

25.190

1.731.189

ريخ صة

ص في دخل ريعمو

ص آ في تحآآوالال أسآآع ا تحوالآآل
ريموراد

6.214

صآآآآ في ريعمآآآآو

بعآآآآد تطبالآآآآق

أسع ا تحوالل ريموراد
دخآآآآآل أتعآآآآآ ب خآآآآآدم

752.421

رألخاى

إجم يي دخل ريعملال
مصآآآآآآآآ االا ريعملالآآآآآآآآ
مخصصآآآ

109.784

185.625

64.550

90.116

450.075

63.388

61.504

199.347

5.554

329.793

925.593

883.064

581.540

120.860

2.511.057

قبآآآآآآآآل

ر نخفآآآ ض فآآآي

ريقالمة
مخصصآآآآآآ

635.935

317.643

25.190

1.731.189

بنكالآآآآآة،

ص في
دخل ريعملال

()372.109

365.895

-

-

616.026

220.670

104.525

92.374

1.033.595

ر نخفآآآآآآ ض فآآآآآآي

ريقالمة ،ص في

16.164

101.836

187.000

-

305.000

إجم يي مص االا ريعملال

632.190

322.506

291.525

92.374

1.338.595

ريدخل من رألنشطة ريتشغاللالة

293.403

560.558

290.015

28.486

1.172.462

ريحصآآآآآة فآآآآآي دخآآآآآل ريشآآآآآاك
ريزماللة
ص في ريدخل
رإلضآآآآآآ ف
وريمعدر

-

-

156.195

-

156.195

293.403

560.558

446.210

28.486

1.328.657

علآآآآآآى ريممتلكآآآآآآ
125.899

42.979
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 .28قطاعا األعمال – (تتمة)
قط ع إدراة

2014

قط ع

قط ع

ريتجزئة

ريشاك

رألصول
قط ع ريخزالنة
بف ا رياال

وريوس طة

رإلجم يـي

ريسعودالة

إجم يي ريموجودر

23.193.047

38.278.086

31.796.739

358.568

93.626.440

إجم يي ريمطلوب

16.980.001

12.107.762

52.664.308

22.237

81.774.308

728.702

814.743

30.787

1.539.555

ريخ صة

ص في دخل ريعمو

()34.677

ص آ في تحآآوالال أسآآع ا تحوالآآل
()17.059

ريموراد
صآآآآ في ريعمآآآآو

بعآآآآد تطبالآآآآق

أسع ا تحوالل ريموراد
دخآآآآآل أتعآآآآآ ب خآآآآآدم

711.643

رألخاى

إجم يي دخل ريعملال
مصآآآآآآآآ االا ريعملالآآآآآآآآ
مخصصآآآ

568.088

229.037

30.787

1.539.555

بنكالآآآآآة،

ص في
دخل ريعملال

()246.655

263.714

-

-

147.490

229.703

15.144

94.192

486.529

63.753

29.951

404.635

6.753

505.092

922.886

827.742

648.816

131.732

2.531.176

قبآآآآآآآآل

ر نخفآآآ ض فآآآي

ريقالمة

528.261

243.725

92.461

78.465

942.912

مخصص ر نخفآ ض فآي ريقالمآة،
ص في

77.087

144.213

10.000

-

231.300

إجم يي مص االا ريعملال

605.348

387.938

102.461

78.465

1.174.212

ريدخل من رألنشطة ريتشغاللالة

317.538

439.804

546.355

53.267

1.356.964

ريحصآآآآآة فآآآآآي دخآآآآآل ريشآآآآآاك
ريزماللة
ص في ريدخل
رإلضآآآآآآ ف
وريمعدر

-

-

79.515

-

79.515

317.538

439.804

625.870

53.267

1.436.479

علآآآآآآى ريممتلكآآآآآآ
71.601

22.539

8.322

3.915

106.377

الختلآآا مخصآآص ر نخفآ ض فآآي ريقالمآآة يقطآ ع ريتجزئآآة ،فآآي ريجآآدول أعآآاله و ريبآ ي  16.2ملالآآون لاير فآآي عآ م 2015
( 77.1 :2014ملالون لاير سعودي)،عم هو موضح يمخصص ريقاوض ريشخصالة في ع مي  2015و  2014وريتي
تم رألفص ح عنه في إالض ح ( 7ب)م وألغارض توزالح مخصص رألنخف ض فآي ريقالمآة يقطآ ع ريتجزئآة يعآ مي  2015و
 ،2014تأخذ ريمجموعة في ريحسب ن توزالع ريمخصص ريع مة يقاوض ريتجزئة غالا ريشخصالة ،و كآذيك ريبنآود ذر
ريعالقةم
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ب) فيما يلي تحليالً لمخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من قطاعا األعمال أعاله:
قطاع إدارة األصول

2015

قطاع التجزئة

قطاع الشركا

قطاع الخزينة
ب

الريا

والوساطة

اإلجمالي

السعودية

ريموجآآودر ريمداجآآة فآآي ق ئمآآة
ريماكز ريم يي ريموحدة
ريتعهدر

ورإليتزرم

ريمحتملة

ريمشتق

22.165.525

37.620.114

23.805.158

209.200

83.799.997

4.789.800

3.479.996

199.200

-

8.468.996

-

-

1.183.500

-

1.183.500

قط ع ريتجزئة

قط ع ريشاك

قط ع ريخزالنة

قط ع إدراة رألصول

2014

بف ا رياال

وريوس طة

رإلجم يي

ريسعودالة

ريموجآآودر ريمداجآآة فآآي ق ئمآآة
ريماكز ريم يي ريموحدة
ريتعهدر

ورإليتزرم

ريمشتق

ريمحتملة

21.102.669

35.936.997

21.520.402

272.365

78.832.433

5.240.957

3.511.311

219.099

-

8.971.367

-

-

1.009.576

-

1.009.576

تتضمن مخ طا رإلئتم ن ريقالمة ريدفتاالة يلموجودر ريمداجة في ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة م عآدر رينقدالآة ور اصآدة يآدى
مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي ،ريممتلك وريمعدر  ،ريعق ار رألخاى ،رألستثم ار فآي شآاك زماللآة ،رألسآتثم ار فآي
رألسآآهم وصآآن دالق رألسآآتثم ا و ريموجآآودر رألخآآاى ،كمآآ تآآم إدارج ريمع آ دل رإلئتمآآ ني يلتعهآآدر ور يتزرمآآ ريمحتملآآة
وريمشتق ضمن ريجدول أعالهم

 .29مخاطر اإلئتمان
تقوم ريمجموعة بإدراة مخ طا رإلئتم ن ريتي تتعاض يه و تتمثل تلك مخ طا في عدم مقداة طاا م على ريوف ء ب يتزرم تآه
بشأن أدرة م يالة محددة ،مم الؤدي إيى تكبد ريطاا رآلخا يخس اة م يالةم النشأ ريتعاض يمخ طا رإلئتم ن أس س ً عن ريمخ طا
ريمتعلقة ب إلئتم ن ريموجود في محفظة ريقاوض وريسلا ورإلستثم ار م توجد أالض ً مخ طا إئتم ن في رألدور ريم يالة خ اج
ريتعثا يلعمالء بإسآتخدرم نظآ م تصآنالا
ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة مثل رإليتزرم يمنح رإلئتم نم ُتق َالم ريمجموعة إحتم
تصآنالا ائالسآالة مآ أمكآن
مخ طا درخلي ،كم تستخدم ريمجموعة أالض ً نظ م تصنالا مخ طا خ اجي معد من قبآل وكآ
ذيكم
يدى ريمجموعة إط ا ش مل إلدراة مخ طا رإلئتم ن وريتي تتضمن مارجعة مستقلة يوظالفة رإلئتم ن و ومارقبة عملالة مخآ طا
رإلئتم نم تقوم ريمجموعة بمارقبآة مخآ طا رإلئتمآ ن عآن طاالآق اق بآة ريتعآاض يمخآ طا رإلئتمآ ن وريحآد مآن ريمعآ مال مآع
أطآآارا محآآددة وريقالآ م بتقالآآالم ريمآآالءة ريم يالآآة يهآآذه رألطآآارا ب سآآتمارام تآآم تصآآمالم سال سآ إدراة مخآ طا رإلئتمآ ن يتآتمكن
ريمجموعآآة مآآن تحدالآآد ووضآآع حآآدود ريمخ آ طا ريمالئمآآة ويمارقبآآة ريمخ آ طا ورإليتآآزرم ب يحآآدود ريموضآآوعةم والآآتم اق بآآة
ريتعاض ريفعلي يلمخ طا مق بل ريحآدود ريموضآوعة بشآكل منآتظمم كمآ تقآوم ريمجموعآة أحال نآ ً بإقفآ ل ريمعآ مال أو ريتنآ زل
عنه يص يح أطارا أخاى يتقلالل مخ طا رإلئتم نم تتمثل مخ طا رإلئتم ن يدى ريمجموعة فالمآ التعلآق ب يمشآتق فآي ريتكلفآة
ريمتوقعآآة إلسآآتبدرل عقآآود ريمشآآتق فآآي ح يآآة إخف آ ق رألطآآارا رألخآآاى فآآي ريوف آ ء بإيتزرم آ تهم و ريآآتحكم بمسآآتوى مخ آ طا
رإلئتم ن ريمقبوية ،كم تقوم ريمجموعة بتقالالم رألطارا رألخاى بإستخدرم نفس رألس يالب ريمتبعة في أنشطة رإلقارضم
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 .29مخاطر اإلئتمان – (تتمة)
الظها ريتاكز في مخ طا رإلئتمآ ن عنآد مزرويآة عآدد مآن رألطآارا رألخآاى ينشآ ط مم ثلآة أو مم اسآة أعمآ يهم فآي نفآس
ريمنطقة ريجغارفالة أو الكون يهم نفس ريخص ئص رإلقتص دالة ريتي سآتؤثا فآي مقآداتهم علآى ريوفآ ء ب يتزرمآ تهم ريتع قدالآة عنآد
حآآدوث تغالآآار فآآي ريظآآاوا ر قتص آ دالة أو ريسال سآآالة أو ريظآآاوا رألخآآاىم ُتظهآآا ريتاكآآزر فآآي مخ آ طا رإلئتم آ ن مآآدى
حس سالة أدرء ريمجموعة مق بل أي تطوار تؤثا على قط ع أو منطقة جغارفالة معالنةم
تقوم ريمجموعة بإدراة مخ طا رإلئتم ن وذيك بتنوالع محفظة رإلقارض يتف دي ريتاكز في ريمخ طا ريخ صآة بآأفارد معالنآالن أو
مجموعة من ريعمالء في أمآ كن أو أنشآطة معالنآةم كمآ تقآوم ريمجموعآة ،خآالل دواة عملهآ رإلئتمآ ني ر عتال دالآة أالضآ ً بأخآذ
ضم ن يتأمالن تخفالض مخ طا رإلئتم نم تتضمن هذة ريضم ن ب ألس س ودرئآع ألجآل ،ودرئآع تحآ ريطلآب و ودرئآع نقدالآة
أخاى ،ضم ن م يالة وتع قدالة ،أسهم محلالة وأجنبالة ،عق ار و موجودر ث بتة أخاىم التم ر حتف ظ بهذة ريضم ن مق بآل
قاوض تج االة و قاوض مم ثلآة يلقآاوض ريتج االآة والآتم إدراة هآذه ريضآم ن حسآب ريقالمآة ريصآ فالة ريق بلآة يلتحقآقم تقآوم
رإلدراة بمارقبة ريقالمة ريسوقالة يلضم ن وطلب ضم ن إض فالة أخآاى وفقآ ً يلعقآود ريمبامآة ،و تقآوم كآذيك بمارقبآة ريقالمآة
ريسوقالة يلضم ن عن كثب خالل مارجعة كف الة مخصص خس ئا ر نخف ض في ريقالمةم كم تقوم ريمجموعة بطلب ضم ن
إض فالة من رألطارا رألخاى ح ل م التم مالحظة مؤشارً على رنخف ض في ريقالمةم
تتمثل سندر ريدالن ريمداجة في ر ستثم ار بشكل أس سي في مخ طا تتعلق بدالون سال دالة ودالون مؤسس م البآالن رإلالضآ ح
(( -)6ج) و ( -6د) تحلالل ر ستثم ار حسب رألطارا رألخاى و ريتعاض يمخ طا رإلئتم نم و يمزالآد مآن ريتفصآالل حآول
ريجودة رإلئتم نالة يلقاوض وريسلا ،أنظا رإلالض ح ()7م كم تم رإلفص ح عن ريمعلوم ريمتعلقة بمخآ طا رإلئتمآ ن ريخ صآة
ب يمشتق في رإلالض ح ( ،)11أمآ ب ينسآبة يلمعلومآ ريمتعلقآة ب يتعهآدر و رإليتزرمآ ريمحتملآة فإنهآ مبالنآة فآي رإلالضآ ح
( )19و ريمعلومآ بخصآآوص ريتعآآاض يمخآ طا رإلئتمآ ن حسآآب قط عآ رألعمآ ل مبالنآآة فآآي رإلالضآ ح ()28م ريمعلومآ
بخصوص مدى ريتعاض يمخ طا رإلئتم ن و أوزرن مخ طاه رينسبالة مبالنة في رإلالض ح ()35م
تسآتخدم ريمجموعآآة نظآ م تصآآنالا يإلئتمآ ن وريآذي السآآتخدم كآأدرة يلمسآ عدة فآآي إدراة جآودة مخآ طا رإلئتمآ ن ضآآمن محفظآآة
ريقاوضم هذر ريتصنالا التضمن داج تفصل بالن ريمح فظ ريع ملة ومنخفضة ريقالمة و تعمل علآى توجالآه مخصصآ يهآذه
ريمح فظ ومخصص أخاى محددةم تحدد ريمجموعة تصنالا كل عمالل علآى حآده بنآ ءرً علآى عورمآل م يالآة و معآ الالا تقالآالم
تج االة موضوعالة و شخصالة تغطي كل من خدمة ريقاض ،ريابحاله ،ريسالوية ،تاكالبآة اأس ريمآ ل ،ريقطآ ع ريتجآ اي ،جآودة
رإلدراة ،و مالءة ريشاكةم تقوم ريمجموعة بعمل تصنالا جودة علآى جمالآع ريمقتاضآالن وريآذي الارجآع والوثآق مآن قبآل وحآدة
إدراة مخ طا مستقلة يهذر ريغاضم
تقآآوم ريمجموعآآة بصآآفة دواالآآة بمارقبآآة سال س آ و أنظمآآة إدراة ريمخ آ طا يآآتعكس ريتغالآآار فآآي رألسآآورق و ريمنتجآآ
رإلجارءر وريبالئة رإلقتص دالة ريخ اجالة أفضل ريمم اس ريمستجدة ورإلاش در رينظ مالةم
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 .30التركز الجغرافي
أ)

فيما يلي التوزيع الجغرافي للفئا الهامة للموجودا و المطلوبا والتعهدا واإللتزاما المحتملة والمشتقا :

المملكة
السعودية

2015

العربية

دول
التعاون
الخليجي
األخرى
والشرق
األوسط

مجلس

أمريكا
الشمالية

أوروبا
ب

الريا

جنوب
آسيا

شرق
دول أخرى

اإلجمالي

السعودية

ريموجودر
نقدالة وأاصدة يدى مؤسسة رينقد
ريعابي ريسعودي

4.063.012

957

9.685

13.333

-

-

4.086.987

أاصدة يدى ريبنوك وريمؤسس
ريم يالة رألخاى

4.128.000

1.519.234

699.537

57.238

-

1.774

6.405.783

رستثم ار  ،ص في

9.118.404

6.565.896

1.059.468

2.060.462

-

38.097

18.842.327

قاوض وسلا ،ص في

60.024.979

-

-

-

-

-

60.024.979

939.022

-

-

-

-

-

939.022

78.273.417

8.086.087

1.768.690

2.131.033

-

39.871

90.299.098

رستثم ار في شاك

زماللة

رإلجم يي
ريمطلوب
أاصدة يلبنوك وريمؤسس
رألخاى

750.720

1.626.587

2.943.710

-

-

471

5.321.488

ودرئع ريعمالء

70.328.812

-

-

-

-

-

70.328.812

قاوض ألجل

2.000.000

-

-

-

-

-

2.000.000

سندر دالن ث نوالة

2.000.000

-

-

-

-

-

2.000.000

رإلجم يي

75.079.532

1.626.587

2.943.710

-

-

471

79.650.300

رإلئتم ن ريمتعلق ب يتعهدر
ور يتزرم ريمحتملة

10.524.292

211.171

281.922

398.442

65.924

238.657

11.720.408

مخ طا رإلئتم ن ريقصوى (التم
عاضه بقالمة ريمع دل رإلئتم ني):

-

-

-

-

-

-

-

7.379.598

182.946

246.476

393.607

57.026

209.343

8.468.996

443.486

127.291

612.723

-

-

-

1.183.500

ريتعهدر ورإليتزرم
ريمشتق

ريم يـالـة

ريمحتملة
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ريمملكة
ريسعودالة

2014

ريعابالة

دول
ريتع ون
ريخلالجي
رألخاى
وريشاق
رألوسط

مجلس

أماالك
ريشم يالة

أواوب

بف ا رياال

جنوب
آسال

شاق
دول أخاى

رإلجم يي

ريسعودالة

ريموجودر
نقدالة وأاصدة يدى مؤسسة رينقد
ريعابي ريسعودي
9.109.943

893

9.425

7.433

-

أاصدة يدى ريبنوك وريمؤسس
ريم يالة رألخاى

500.000

261.359

73.290

43.375

711

رستثم ار  ،ص في

13.205.243

6.407.319

947.139

قاوض وسلا ،ص في
زماللة

رستثم ار في شاك
رإلجم يي

761

9.127.694
879.496

1.649.178

-

188.070

22.396.949

57.472.514

-

-

-

-

-

57.472.514

846.351

-

-

-

-

-

846.351

81.134.051

6.669.571

1.027.862

1.701.978

711

188.831

90.723.004

ريمطلوب
يلبنوك
أاصدة
ريم يـالـة رألخاى

945.803

1.253.008

2.802.610

-

-

667

5.002.088

وريمؤسس

ودرئع ريعمالء

70.733.411

-

-

-

-

-

70.733.411

قاوض ألجل

2.000.000

-

-

-

-

-

2.000.000

سندر دالن ث نوالة

2.000.000

-

-

-

-

-

2.000.000

رإلجم يي

75.679.214

1.253.008

2.802.610

-

-

667

79.735.499

رإلئتم ن ريمتعلق ب يتعهدر
ور يتزرم ريمحتملة

10.447.320

380.249

350.969

694.766

-

368.249

12.241.553

مخ طا رإلئتم ن ريقصوى (التم
عاضه بقالمة ريمع دل رإلئتم ني):
ريتعهدر ورإليتزرم

ريمحتملة

ريمشتق

7.380.247

311.568

291.914

684.084

-

303.554

8.971.367

218.726

64.953

725.897

-

-

-

1.009.576

إن مب ي ريمع دل رإلئتم ني يلتعهدر ورإليتزرم تعكس ريمب ي رين تجة عن تحوالل هذه ريمبآ ي إيآى معآ دل مخآ طا رإلئتمآ ن
ريتي تحمله ريقاوض بإستخدرم عورمل تحوالل إئتم نالة محددة من قبل مؤسسة رينقد ريعابآي ريسآعوديم الآتم إسآتخدرم معآد
تحوالل إئتم نالة يلتعاا على مخ طا رإلئتم ن ريمحتملة نتالجة قال م ريبنك بتنفالذ تعهدرتآهم إن مبآ ي ريمعآ دل رإلئتمآ ني يلمشآتق
تم ريوصل يه أالض ً بإستخدرم عورمل تحوالل إئتم نالة محددة من مؤسسة رينقد ريعابي ريسعوديم
ب) التاكز ريتوزالآع ريجغارفآي يلقآاوض وريسآلا غالآا ريع ملآة ومخصآص خسآ ئا رإلئتمآ ن كمآ فآي  31دالسآمبا  2015و
 2014ب يك مل في ريمملكة ريعابالة ريسعودالةم

 .31مخاطر السوق
مخ طا ريسوق هي ريمخ طا ريمتعلقة ب يتذبذب في ريقالمة ريع ديآة أو ريتآدفق رينقدالآة ريمسآتقبلالة يآألدور ريم يالآة نتالجآة ريتقلآب
و أسآآع ا صآآاا ريعمآآال رألجنبالآآة و أسآآع ا رألسآآهمم ُتصآآنا ريمجموعآآة تعاضآآه
فآآي متغالآآار ريسآآوق كأسآآع ا ريعمآآو
يمخ طا ريسوق إيى عملال ريمت جاة أو ريعملال ريمصافالةم
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 .31مخاطر السوق (تتمة)
أ) مخاطر السوق – عمليا المتاجرة:
ق م مجلس رإلدراة بوضع حدود مقبوية يمستوى ريمخآ طا عنآد إدراة عملالآ ريمتآ جاةم يآدى ريمجموعآة ح يالآ ً تعاضآ
ن تجة عن عملال مت جاة في عقود ريصاا ر جنبي و مق الض أسع ا عمو م
ب) مخاطر السوق – العمليا المصرفية:
تنشأ مخ طا ريسوق ريمتعلقة بماركز ريمجموعة في ريعملال ريمصافالة بصواة ائالسالة من ريتعآاض يمخآ طا أسآع ا
و مخ طا ريسالوية و مخ طا ريعمال و مخ طا أسع ا رألسهمم
ريعمو
 )1مخاطر أسعار العمو
وريتآي بآدواه قآد تآؤثا علآى ريتآدفق رينقدالآة
من إ حتم يالة تأثالا تقلب أسآع ا ريعمآو
تنشأ مخ طا أسع ا ريعمو
ريمسآآتقبلالة أو ريقآآالم ريع ديآآة يآآألدور ريم يالآآة ور يتزرمآآ م وضآآع مجلآآس إدراة ريبنآآك حآآدودرً متعلقآآة بآآ يفجوة ريخ صآآة
يلفتار ريمحددة و تارقب ريمجموعة ريماركز والقوم بإستخدرم خطط ريتحوط من ريمخ طا يلتأكآد
يمخ طاأسع ا ريعمو
من بق ء ريماركز ضمن ريحدود ريمقااةم
البالن ريجدول ريت يي حس سالة آث ا تقلب أسآع ا ريعمآال ريمحتمآل حآدوثه وريمعقويآة مآع بقآ ء ريمتغالآار رألخآاى ث بتآة
وذيآآك علآآى ق ئمآآة ريآآدخل ريموحآدة يلمجموعآآة أو حقآآوق ريمسآ همالنم تعتمآآد ريتغالآآار ريجآآدالاة ب يحآآدوث وريمعقويآآة علآآى
خالل آخا خمس سنور ()2015-2011م الُظها ريتأثالا رإلالج بي رحتم ل ص في ريزالآ دة
ريتحاك في أسع ا ريعمو
في ق ئمة ريدخل ريموحدة وحقوق ريمس همالن ،في حآالن الُظهآا ريتآأثالا ريسآلبي إحتمآ ل صآ في ر نخفآ ض فآي ق ئمآة ريآدخل
ريموحدة وحقوق ريمس همالنم
ريخ صة علآى صآ في دخآل
ريخ صة تأثالا ريتغالار ريمفتاضة في أسع ا ريعمو
تمثل حس سالة ص في دخل ريعمو
ريخ صة خالل ريع م معتمدرً على ريموجآودر ريم يالآة وريمطلوبآ ريم يالآة ريمقتنآ ة يغالآا أغآارض ريمتآ جاة ذر
ريعمو
ريسعا ريع ئم في  31دالسمبا  2015و  ،2014بم في ذيك تأثالار أدور ريتحوط من ريمخ طام
تحتسب آث ا ريتقلب على حقوق ريمسآ همالن بإعآ دة تقالآالم ريموجآودر ريمت حآة يلبالآع ذر سآعاريعموية ريث بتآة – بمآ فآي
ذيآآك أي تآآأثالا مآآاتبط بآ يتحوط مآآن ريمخآ طا – كم آ فآآي  31دالسآآمبا  2015و  2014ورين تجآآة عآآن تآآأثالا أي تغالآآار
مفتاضة في أسع ا ريعمو م كم التم تحلالل أثا هذه ريتقلب على حقوق ريمس همالن حسب فتار إستحق ق ريموجودر
أو ريمق الض آ و الآآتم تحلالآآل ومارقبآآة جمالآآع ريتعاض آ يمخ آ طا ريمح آ فظ وذيآآك حسآآب ريعمآآال و الفصآآح عآآن رآلث آ ا
ريسعودالةم ألغارض ريعاض في ريجدرول أدن ه ،فإن مطلوبآ ريودرئآع قصآالاة رألجآل ذر
ريمتعلقة به بف ا رياال
سعا ريث ب تم مع مالته كودرئع ذر سعا متغالام
2015

ب

السعودية

الريا

آثار التقلبا على حقوق المساهمين

سعر العمولة

الزيادة
(ا نخفاض)
في نقاط
األساس

أثر التقلبا على
صافي دخل
العمو الخاصة

 6شهر أو اقل  12-6شهر

أكثر من  5سنوا

 5-1سنوا

سايبور

-28/+67

+34.733/-83.111

-

-

ليبور

-9/+30

+7.627/-25.422

-

+10.099/-33.660 +15.036/-50.120 +251/-834

-18/+276

-

يوروبور

-11/+164

-
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اإلجمالي

+104.422/-249.866 +54.944/-131.473 +14.745/-35.282

-

-

+33.013/-110.036
-
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2014

بف ا رياال
آث ا ريتقلب
أثا ريتقلب
ص في دخل
ريخ صة
ريعمو

 6أشها أو رقل

س البوا

-34/+6

+2.829/-499

+2.693/-475 +5.843/-1.032

يالبوا

-1/+35

ريعملة

الواوبوا

ريزال دة
(ر نخف ض) في
نق ط رألس س

-13/+141

ريسعودالة

على حقوق ريمس همالن

على

 12-6شها

+497/-17.397

+3/-119

+30/-1.084

-43/+471

-

-

 5-1سنور
+1.433/-50.271
-

أكثا من  5سنور

رإلجم يي

+17.329/-3.058

+25.865/-4.565

+1.875/-65.629

+3.341/-117.103

-

-

ريخ صآة ريسآ ئدة فآي ريسآوق علآى
تقوم ريمجموعة بإدراة ريتعاض ألث اعدة مخ طا متعلقة ب يتقلبآ فآي أسآع ا ريعمآو
ماكزه ريم يي و تدفق ته رينقدالةم الحدد مجلس رإلدراة كذيك ريمستوال ريعلالآ ريمقبويآه يعآدم ريتورفآق فآي تجدالآد تسآعالا أسآع ا
ريخ صة وريتي التم مارقبته من قبل وحدة ريخزالنةم
ريعمو
ريخ صآآة نتالجآآة يعآآدم ريتطآآ بق أو يوجآآود فجآآور فآآي قآآالم ريموجآآآودر
تتعآآاض ريمجموعآآة يمخآآ طا أسآآع ا ريعمآآو
وريمطلوبآ ورألدور خآ اج ق ئمآآة ريماكآآز ريمآ يي ريموحآآدة ريتآآي تسآآتحق أو سآآالتم تجدالآآد تسآآعالاه فآآي فتآآاة محآآددةم تقآآوم
ريمجموعة بإدراة هذه ريمخ طا وذيك بمط بقآة تآوراالخ تجدالآد تسآعالاريموجودر وريمطلوبآ مآن خآالل إسآتارتالجال إدراة
ريمخ طا أسع ا ريعمو م
ريخ صآةم كمآ تشآتمل علآى موجآودر ومطلوبآ
تشتمل ريجدرول أدن ه على ملخآص يمخآ طا أسآع ا ريعمآو
وريمب ي خ اج ق ئمة ريماكز ريم يي مصنفة حسب ت االخ تجدالد ريتسعالا أو ت االخ رإلستحق ق ،أالهم الحدث أو ًم
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خالل 3
أشــهر

2015

 12-3أشــهر

5-1
سنوا
ب

أكثر من 5
سنوا
الريا السعودية

غير مرتبطة
بعمولة

اإلجمالي

ريموجودر
رينقد

نقدالة وأاصدة يدى مؤسسة
ريعابي ريسعودي

-

-

-

-

4.086.987

4.086.987

أاصدة يدى ريبنوك وريمؤسس
رألخاى

6.405.783

-

-

-

-

6.405.783

رستثم ار  ،ص في

3.969.534

1.010.046

7.266.286

5.156.671

1.439.790

18.842.327

قاوض وسلا ،ص في

34.165.949

17.284.014

8.146.839

428.177

-

60.024.979

-

-

-

-

939.022

939.022

-

-

-

-

1.021.564

1.021.564

رستثم ار في شاك
ممتلك

ريم يالة

زماللة

ومعدر  ،ص في

ريقالمة ريع دية ريموجبة يلمشتق
موجودر أخاى

-

رإلجم يي

44.541.266

ريمطلوب

و
-

18.294.060

15.413.125

5.584.848

2.313.057

2.313.057

9.800.420

93.633.719

وحقوق ريمس همالن
ريم يـالـة

أاصدة يلبنوك وريمؤسس
رألخاى

3.889.799

ودرئع ريعمالء

26.969.982

قاوض ألجل

2.000.000

سندر دالن ث نوالة

-

1.431.689

-

-

-

5.321.488

20.461.459

-

-

22.897.371

70.328.812

-

-

-

2.000.000

-

-

-

2.000.000

ريقالمة ريع دية ريس يبة يلمشتق
مطلوب أخاى

-

-

-

-

1.946.957

1.946.957

حقوق ريمس همالن

-

-

-

-

12.036.462

12.036.462

رإلجم يي

32.859.781

-

-

36.880.790

93.633.719

آث ا ريتقلب في سعا ريعموية ريخ صة
على ريبنود درخل ق ئمة ريماكز
ريم يي

11.681.485

آث ا ريتقلب في سعا ريعموية ريخ صة
على ريبنود خ اج ق ئمة ريماكز
ريم يي

3.637.080

()302.056

إجم يي فجوة مخ طا أسع ا ريعمو
ريخ صة

15.318.565

()5.901.144

ريفجوة ريتاركمالة آلث ا ريتقلب
ريخ صة
أسع ا ريعمو

2.000.000

و

23.893.148

()5.599.088

15.413.125

5.584.848

()1.420.688

()1.914.336

13.992.437

3.670.512

()27.080.330

()27.080.370

-

-

في
15.318.565

9.417.421
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خالل 3
أشــها

2014

 12-3أشــها

5-1
سنور
بف ا رياال

أكثا من 5
سنور
ريسعودالة

غالا ماتبطة
بعموية

رإلجم يي

ريموجودر
رينقد

نقدالة وأاصدة يدى مؤسسة
ريعابي ريسعودي

4.986.000

-

-

-

4.141.694

9.127.694

أاصدة يدى ريبنوك وريمؤسس
رألخاى

879.496

-

-

-

-

879.496

رستثم ار  ،ص في

5.094.873

6.581.560

4.737.576

4.006.506

1.976.434

22.396.949

قاوض وسلا ،ص في

30.119.073

18.861.757

8.096.828

394.856

-

57.472.514

-

-

-

-

846.351

846.351

-

-

-

-

909.622

909.622

ريقالمة ريع دية ريموجبة يلمشتق
موجودر أخاى

-

-

-

-

1.993.814

1.993.814

رإلجم يي

41.079.442

4.401.362

9.867.915

93.626.440

رستثم ار في شاك
ممتلك

ريمطلوب

ريم يالة

زماللة

ومعدر  ،ص في
و

12.834.404

25.443.317

وحقوق ريمس همالن

أاصدة يلبنوك وريمؤسس
رألخاى

5.002.088

ريم يـالـة

ودرئع ريعمالء

25.017.386

قاوض ألجل

2.000.000

سندر دالن ث نوالة

24.803.399
2.000.000

-

-

-

-

5.002.088

-

-

20.912.626

70.733.411

-

-

-

2.000.000

-

-

-

2.000.000

ريقالمة ريع دية ريس يبة يلمشتق
مطلوب أخاى

-

-

-

-

2.038.809

2.038.809

حقوق ريمس همالن

-

-

-

-

11.852.132

11.852.132

رإلجم يي

32.019.474

-

-

34.803.567

93.626.440

آث ا ريتقلب في سعا ريعموية ريخ صة
على ريبنود درخل ق ئمة ريماكز
ريم يي

9.059.968

آث ا ريتقلب في سعا ريعموية ريخ صة
على ريبنود خ اج ق ئمة ريماكز
ريم يي

2.922.762

()415.469

إجم يي فجوة مخ طا أسع ا ريعمو
ريخ صة

11.982.730

()1.775.551

ريفجوة ريتاركمالة آلث ا ريتقلب
ريخ صة
أسع ا ريعمو

و

26.803.399

()1.360.082

12.834.404

()1.155.889

4.401.362

()1.351.404

11.678.515

3.049.958

21.885.694

24.935.652

()24.935.652

()24.935.652

-

-

في
11.982.730

10.207.179

-

-

تمثل ريفجوة يلماركز خ اج ق ئمة ريماكز ريم يي ص في ريقالمة رإلسمالة يألدور ريم يالة ريمشتقة ريتي تستخدم في إدراة مخ طا
أسع ا ريعمو ريخ صةم
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 )2مخاطر العمال
تتمثل مخ طا ريعمال في مخ طا تذبذب قالمة رألدور ريم يالة بسآبب ريتقلبآ فآي أسآع ا صآاا ريعمآال رألجنبالآةم قآ م
مجلس رإلدراة بوضع حدود يمستوى ريتعاض يهذه ريمخ طا يماركز ريعمآال م و تآتم مارجعآة هآذه ريماركآز علآى أسآ س
الومي كم الستخدم إستارتالجال تحوط من ريمخ طا يلتأكد من مارقبة ماركز ريعمال ضمن ريحدود ريمقااةم
الُبالن ريجدول أدن ه ريعمال ريتي تتعاض ريمجموعة يلمخ طا فاله كم في  31دالسمبا  2015و  ،2014في ريموجودر
و ريمطلوب وريتدفق رينقدالة ريمقداة في ريعملال ريمصافالةم القوم هذر ريتحلالل في ريجدول أدن ه بحس ب تأثالا ريتغالآار
ريجدالاة ب يحدوث و ريمعقوية يسعا صاا ريعملة رألجنبالة مق بل ريلاير ريسعودي ،بنآ ءرً علآى تآ االخ ريتحاكآ فآي سآعا
ريصآآاا ،مآآع بق آ ء ريمتغالآآار رألخآآاى ث بتآآة علآآى ق ئمآآة ريآآدخل ريموحآآدة (بسآآبب أثآآا ريتغالآآا فآآي ريقالمآآة ريع ديآآة يعملآآة
ريموجآآودر و ريمطلوب آ ريم يالآآة فآآي ريعملال آ ريمصآآافالة)م ُتقآآالم ريتغالآآار محتملآآة ريحآآدوث و ريمعقويآآة علآآى أس آ س
تحاك سعا ريصاا رألجنبآي خآالل ريخمآس سآنور ريسآ بقة ()2014 – 2010 :2014( )2015 – 2011م الظهآا
ريتأثالا رإلالجآ بي يصآ في ريزالآ دة ريمتوقعآة فآي ريآدخل ريموحآد بالنمآ الظهآا ريتآأثالا ريسآلبي يصآ في ر نخفآ ض فآي ريآدخل
ريموحدم
العمال المعرضة للمخاطر
كما في  31ديسمبر 2015

األثر على صافي الدخل
التغير في سعر الصر

%

الريا السعودية
ب
+1.352/-250

دو ر أمريكي

-0.05/+0.27

يورو

-5.58/+33.52

-37/+224

جنيه استرليني

-4.33/+12.32

+47/-16

ريعمال ريمعاضة يلمخ طا

رألثا على ص في ريدخل

كم في  31دالسمبا 2014

ريتغالا في سعا ريصاا %

دو ا أماالكي

-0.09/+0.13

ريسعودالة
بف ا رياال
+2.300/-3.089

الواو

-10.25/+11.60

-44/+50

جناله رستايالني

-13.01/+4.22

+19/-58

 )3مركز العمال
تقوم ريمجموعة بإدراة ريتعاض آلث ا ريتقلب فآي أسآع ا صآاا ريعمآال رألجنبالآة ريسآ ئدة ب يسآوق علآى ماكآزه ريمآ يي
وتدفق ته رينقدالةم والقوم مجلس رإلدراة بوضع حدود يمستوى ريتعاض ريمقبوية يكل عملة وبشكل إجم يي يماركز ريعمال ،
سور ًء ك ن في نه الة ريالوم أوخالل ريالوم ،والتم مارقبته الومال ًم فالم اللي تحلالالً ب يتعاض ريجوهاالة ريخ صة ب يمجموعآة
بشأن ريعمال رألجنبالة كم في نه الة ريسنة:
2014
2015

دو ا أماالكي
الواو
جناله رستايالني
الن ال ب ني
داهم رم ارتي
أخاى

الريا
ب
السعوديـــة

بف ا رياال
ريسعودالـــة

مركز دائن ( /مدين)

ماكز درئن ( /مدالن)

500.793
668
378
211
15.096
10.132
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 .31مخاطر السوق (تتمة)
 )4مخاطر أسعاراألسهم:
تتمثل مخ طا أسع ا رألسهم في مخ طا رنخف ض ريقآالم ريع ديآة يألسآهم فآي محفظآة رسآتثم ار ريمجموعآة نتالجآة تغالآار
محتملة معقويه في مستوال مؤشار رألسهم وقالمة كل رستثم ا على حدةم
الوضح ريجدول أدن ه ريتأثالا على رستثم ار ريمجموعة في رألسهم و ريصآن دالق ر سآتثم االة مآن ريتغالآار فآي مؤشآار
رألسورق ذر ريصلة ،مع بق ء ريعورمل رألخاى ث بتة ،و الوضح أالض ً ريجآدول ذيآك ريتآأثالا علآى حقآوق ريمسآ همالنم تقآدا
ريتغالار ريمحتمل حدوثه وريمعقوية في مؤشار رألسورق ذر ريصلة على أس س ريتغالار في تلآك ريمؤشآار يلخمآس
سآآنور ريس آ بقة ()2014 – 2010 :2014( )2015 – 2011م الظهآآا ريتآآأثالا رإلالج آ بي ريزال آ دة ريمحتملآآة فآآي حقآآوق
ريمس همالن ريموحدة في حالن الظها ريتأثالا ريسلبي رينقص ريمحتمل في حقوق ريمس همالن ريموحدةم
 31ديسمبر 2015

مؤشر السوق
تداول
غير مدرجة

التغير في

التآآآآآآآأثير بآآآآآآآ

سعر ا سهم %

السعودية

 31دالسمبا 2014
الريآآآآآآآا

ريتغالا في

ريتآآآآآآأثالا بآآآآآآف ا رياالآآآآآآ

سعا ر سهم

ريسعودالة

-37.38%/+31.16%

-510.022%/+425.155%

-44.64%/+15.95%

-837.872%/+299.456%

-5.00%/+5.00%

-75/+75

-5.00%/+5.00%

-507/+507

 .32مخاطر السيولة
تمثل مخآ طا ريسآالوية تلآك ريمخآ طا ريتآي سآتورجه ريمجموعآة فآي صآعوبة تلبالآة ريمتطلبآ ريخ صآة بتموالآل ريمطلوبآ
ريم يالة وريتي الآتم تسآوالته إمآ نقآدرً أوعلآى شآكل موجآودر م يالآة أخآاى خ صآة بآهم تحآدث مخآ طا ريسآالوية عنآد وجآود
إضآآطارب فآآي ريسآآوق أو رنخفآ ض مسآآتوى رإلئتمآ ن ممآ الآآؤدي إيآآى شآآح مفآ جم و فآآواي فآآي بعآآض مصآ دا ريتموالآآلم
ويلتقلالآآل مآآن هآآذه ريمخآ طا ،ق مآ رإلدراة بتنوالآآع مصآ دا ريتموالآآل ،وإدراة ريموجآآودر بعآآد رألخآآذ بعآآالن رإلعتبآ ا تآآوفا
ا يلنقدالآآة وشآآبه رينقدالآآة ورألوارق ريم يالآآة ريق بلآآة يلبالآآع كجآآزء مآآن موجودرته آ ع يالآآة
ريسآآالوية ،وريحف آ ظ علآآى اصآآالد ك آ و
ريسالويةم
تقوم رإلدراة بمارقبة مدى إستحق ق ريموجودر وريمطلوب يلتأكد من توفا سالوية من سبةم تآتم مارقبآة مسآتوى ريسآالوية
ريع دالآة
الومال ً والتم عمل إختب ار جهد ريسالوية بصفة مستماة تح سآالن االوه مختلفآة وريتآي تغطآي كآل مآن ريحآ
وريح دة ألحورل ريسوقم جمالع سال س وإجارءر ريسآالوية الآتم مارجعتهآ و ريمورفقآة علالهآ مآن قبآل يجنآة ريموجآودر و
ريمطلوب ب يمجموعةم الآتم عمآل تقآ االا الومالآة توضآح مسآتوال ريسآالوية فآي ريمجموعآةم والآتم إصآدرا تقاالآا ملخآص
رإلستثن ئالة وريحلول ريمتخذة وتقدالمه بصفة دواالة إيآى يجنآة ريموجآودر و ريمطلوبآ م ب إلضآ فة
متضمن ً جمالع ريح
إيى ذيك ،فإنه التم مارقبة كالً من نسبة تغطالة ريسالوية ونسبة ص في إستقارا ريتموالل يلمجموعة بشكل منآتظم يالتورفآق مآع
إاش در مؤسسة رينقد ريعابي ريسعوديم كم القوم ريبنك كذيك بإجارء إختب ار ريجهد بشكل منتظم وبحسب عآدة حآ
يتغطالة أوض ع ريتحمل يلسوق في رألحورل ريع دالة و ريح دةم
وطبق ً ينظ م مارقبة ريبنوك ورألنظمة ريص داة عن مؤسسة رينقآد ريعابآي ريسآعودي ،تحآتفظ ريمجموعآة يآدى مؤسسآة رينقآد
بودالعة نظ مالة تس وي  )% 7 :2014( %7من إجم يي ريودرئع تح ريطلب و  )%4 :2014( %4من ودرئع رإلدخآ ا
وريودرئع ألجلم إض فة إيى ريودالعة رينظ مالة ،تحتفظ ريمجموعة بإحتال طي سالوية القل عن  % 20من إيتزرم ريودرئآع
في شكل نقد وأاصدة يدى مؤسسة رينقد ريعابي ريسعوديم والكآون هآذر رإلحتالآ طي مآن رينقآد أو سآندر ريتنمالآة ريحكومالآة
ريسعودالة أو ريموجودر ريتي المكن تحوالله إيى نقد خالل فتاة تزالد عن ثالثالن الوم ًم كم المكن يلمجموعة توفالا مب ي
إض فالة من خالل تسهالال إع دة ريشارء يدى مؤسسآة رينقآد ريعابآي ريسآعودي مق بآل سآندر ريتنمالآة ريحكومالآة ريسآعودالة
ويغ الة  %100من ريقالمة ر سمالة يهذه ريسندر م
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 .32مخاطر السيولة – (تتمة)
أ) ملخص اإلستحقاقا التعاقدية للموجودا والمطلوبا :
تشآآتمل ريجآآدرول أدن آ ه علآآى ملخآآص رإلسآآتحق ق ريتع قدالآآة يلموجآآودر وريمطلوب آ و حقآآوق ريمس آ همالن كم آ فآآي 31
دالسمبا  2015و 2014م تآم تحدالآد ر سآتحق ق ريتع قدالآة يلموجآودر وريمطلوبآ علآى أسآ س ريفتآاة ريمتبقالآة بتآ االخ
ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة حتآى تآ االخ رإلسآتحق ق ريتع قآدي و الأخآذ بعآالن رإلعتبآ ا تآ االخ رإلسآتحق ق ريفعلآي حسآبم
تظهآآاه ريوق آ ئع ريت االخالآآة يإلحتف آ ظ ب آ يودرئع مآآن قبآآل ريمجموعآآةم تعتبآآا ريمب آ ي ريمفصآآح عنه آ يلمشآآتق وريتعهآآدر
ور يتزرم ريمحتملة مؤشارً ذو د ية إليتزرم ريدفع ريمستقبلالةم

خالل 3
أشــهر

2015

5-1
سنوا

 12-3أشــهر

ب

أكثر من 5
سنوا

الريا

بدون تاريخ
استحقاق محدد
 /عند الطلب

اإلجمالي

السعودية

ريموجودر
نقدالة وأاصدة يدى مؤسسة
ريعابي ريسعودي

-

-

-

-

4.086.987

4.086.987

أاصدة يدى ريبنوك وريمؤسس
ريم يالة رألخاى

6.250.050

-

-

-

155.733

6.405.783

رستثم ار  ،ص في

30.775

955.212

10.236.798

6.179.752

1.439.790

18.842.327

قاوض و سلا ,ص في

25.556.652

17.387.803

14.655.364

2.425.160

-

60.024.979

رستثم ار في شاكة زماللة

-

-

-

-

939.022

939.022

-

-

-

-

1.021.564

1.021.564

ممتلك

رينقد

ومعدر  ،ص في

ريقالمة ريع دية ريموجبة يلمشتق
موجودر أخاى

493.220

1.819.837

-

-

-

2.313.057

رإلجم يي

32.330.697

20.162.852

24.892.162

8.604.912

7.643.096

93.633.719

ريمطلوب

و

و حقوق ريمس همالن

أاصدة يلبنوك وريمؤسس
رألخاى

3.882.199

1.431.689

-

-

7.600

5.321.488

ودرئع ريعمالء

26.469.982

16.669.444

4.292.015

-

22.897.371

70.328.812

قاوض ألجل

-

1.000.000

1.000.000

-

-

2.000.000

سندر دالن ث نوالة (إنظا رالض ح )15

-

-

-

2.000.000

-

2.000.000

ريقالمة ريع دية ريس يبة يلمشتق
مطلوب أخاى

-

1.946.957

-

-

-

1.946.957

حقوق ريمس همالن

-

-

-

-

12.036.462

12.036.462

رإلجم يي

30.352.181

21.048.090

5.292.015

2.000.000

34.941.433

93.633.719

4.705.657

8.805.532

7.275.647

5.206.727

-

25.993.563

ريمشتق  ،و ريتعهدر
ريمحتملة

ريم يـالـة

و

ور يتزرم
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 .32مخاطر السيولة – (تتمة)
خالل 3
أشــها

2014

5-1
سنور

 12-3أشــها

أكثا من 5
سنور

بف ا رياال

بدون ت االخ
رستحق ق محدد
 /عند ريطلب

رإلجم يي

ريسعودالة

ريموجودر
نقدالة وأاصدة يدى مؤسسة
ريعابي ريسعودي
أاصدة يدى ريبنوك وريمؤسس
ريم يالة رألخاى

4.986.000

-

-

-

4.141.694

9.127.694

793.574

-

-

-

85.922

879.496

رستثم ار  ،ص في

2.623.313

5.717.403

7.278.790

4.801.009

1.976.434

22.396.949

قاوض وسلا ،ص في

21.711.445

18.217.968

14.601.820

2.941.281

-

57.472.514

-

-

-

-

846.351

846.351

ممتلك ومعدر  ،ص في
ريقالمة ريع دية ريموجبة يلمشتق
موجودر أخاى

-

-

-

-

909.622

909.622

316.654

1.677.160

-

-

-

1.993.814

رإلجم يي

30.430.986

25.612.531

21.880.610

7.742.290

7.960.023

93.626.440

رينقد

رستثم ار في شاك

ريمطلوب

زماللة
و

وحقوق ريمس همالن

أاصدة يلبنوك وريمؤسس
رألخاى

4.921.278

-

-

-

80.810

5.002.088

ودرئع ريعمالء

25.017.386

21.026.255

3.777.144

-

20.912.626

70.733.411

قاوض ألجل

-

-

2.000.000

-

-

2.000.000

سندر دالن ث نوالة (إنظا إالض ح )15

-

-

-

2.000.000

-

2.000.000

ريقالمة ريع دية ريس يبة يلمشتق
مطلوب أخاى

-

2.038.809

-

-

-

2.038.809

حقوق ريمس همالن

-

-

-

-

11.852.132

11.852.132

رإلجم يي

29.938.664

23.065.064

5.777.144

2.000.000

32.845.568

93.626.440

4.820.618

11.163.365

4.808.268

3.860.276

-

24.652.527

ريمشتق  ،و ريتعهدر
ريمحتملة

ريم يـالـة

و

ور يتزرم

ألغارض ريعاض في ريجدول أعاله ،فإن ريودرئع تح ريطلب و ريودرئع رألخاى يلمجموعة ريب يغة ريى  22.9ملال ا لاير
سعودي كم في  31دالسمبا  20.9 :2014( 2015ملال ا لاير سعودي) قد تم عاضهم ضمن بند "بدون ت االخ أستحق ق
محدد  /عند ريطلب"م
تتضمن ريموجودر ريمت حة يمق بلة جمالع ريمطلوب ويتغطالة تعهدر ريقاوض ريق ئمة من رينقد ،و أاصدة يدى مؤسسة
رينقد ريعابي ريسعودي ،و بنود في طوا ريتحصالل ،و قاوض و سلا ممنوحة يبنوك وعمالءم تقوم ريمجموعة بمارقبة
توراالخ رألستحق ق بشكل دواي يلتأكد من ريتوفا ريك في يلسالويةم إن فتار رإلستحق ق ريمتاركمة يلتعهدر ورإليتزرم
ريمحتملة مبالنة في رإلالض ح ( 19ج )1-من هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدةم
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 .32مخاطر السيولة – (تتمة)
ب) تحليل المطلوبا المالية بحسب فترا اإلستحقاق التعاقدية المتبقية:
تلخص ريجدرول أدن ه رإلستحق ق ريمقداة يلمطلوب ريم يالة كم في  31دالسمبا  2015و  2014بن ءرً على
إيتزرم إع دة ريدفع ريتع قدالة ريمستقبلالة غالا ريمخصومةم ب ياغم من أن ريجدرول أدن ه تحتوي على دفع ريعمو
ريخ صة ،فإن مب ي ريبنود في ريجدول أدن ه تتط بق مع نفس مب ي ريبنود في ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدةم تم تحدالد
إستحق ق ريمطلوب ريغالا مخصومة بن ءرً على ريفتاة ريمتبقالة في ت االخ ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة إيى ت االخ
رإلستحق ق ريتع قدي ،و تأخذ في ر عتب ا رإلستحق ق ريمتوقعة ريفعلالةم تتوقع ريمجموعة أن القوم ريعدالد من
ريعمالء بطلب إع دة ريدفع في ت االخ مبكا ،وبذيك ين تكون ُملزمة ب يدفع وب يت يي العكس ريجدرول أدن ه تأثالا
ريتدفق رينقدالة ريمتوقعة حسبم تظها ريوق ئع ريت االخالة يإلحتف ظ ب يودرئع يدى ريمجموعةم
فالم اللي ملخص ً إلستحق ق

غالا ريمخصومة:

ريمطلوب

خـالل
 3أشــهر

 12-3شهراً

 5-1سنوا

أكـثر من 5
سنوا

بدون تاريخ
استحقاق محدد /
عند الطلب

اإلجمالي

أرصدة للبنوك والمؤسسا
ا خرى

3.886.542

1.438.096

-

-

7.600

5.332.238

ودائع العمالء

26.517.628

16.789.464

4.446.528

-

22.897.371

70.650.991

قروض ألجل

9.300

1.017.050

1.013.950

-

-

2.040.300

سندا دين ثانوية

13.650

40.950

2.195.650

-

-

2.250.250

القيمة العادلة السالبة للمشتقا و
العمو الخاصة المستحقه الدفع

-

-

-

-

1.213.587

1.213.587

إجمالي

30.427.120

19.285.560

7.656.128

-

24.118.558

81.487.366

المشتقا

57.362

146.804

523.310

84.091

-

811.567

اإلجمالي

30.484.482

19.432.364

8.179.438

84.091

24.118.558

82.298.933

2014

خـالل
 3أشــها

 12-3شهارً

 5-1سنور

أكـثا من 5
سنور

بدون ت االخ
رستحق ق محدد /
عند ريطلب

رإلجم يي

أاصدة يلبنوك وريمؤسس
ر خاى

4.923.923

-

-

-

80.810

5.004.733

ودرئع ريعمالء

25.046.000

21.122.450

3.863.546

-

20.912.626

70.944.622

قاوض ألجل

8.800

26.400

2.038.133

-

-

2.073.333

سندر دالن ث نوالة

12.400

37.200

177.733

2.020.667

-

2.248.000

ريقالمة ريع دية ريس يبة يلمشتق
ريخ صة ريمستحقه ريدفع
ريعمو

-

-

-

-

846.309

846.309

إجم يي

29.991.123

21.186.050

6.079.412

2.020.667

21.839.745

81.116.997

ريمشتق

61.238

143.103

384.671

112.411

-

701.423

رإلجم يي

30.052.361

21.329.153

6.464.083

2.133.078

21.839.745

81.818.420

2015
المالية

ريم يالة

و

 .33القيمة العادلة للموجودا والمطلوبا المالية
إن ريقالمة ريع دية هي ريقالمة ريتي الآتم بهآ تبآ دل موجآودر مآ أو سآدرد مطلوبآ مآ بآالن أطآارا ارغبآة فآي ذيآك بشآاوط
تع مل ع ديةم تستخدم ريمجموعة ريتسلسل ريهامي ريت يي عند إحتس ب وعاض ريقالمة ريع دية يألدور ريم يالة كم هآو مبآالن
رالض ح ( – 2د) – 2،
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 .33القيمة العادلة للموجودا والمطلوبا المالية – (تتمة)
ريجدول ريت يي الوضح تحلالالً يلموجودر وريمطلوب
حسب مستوال ريتسلسل ريهاميم

ريم يالة ريمسجلة بقالمته ريع دية كم في  31دالسآمبا  2015و 2014

المستوى األول

2015

المستوى الثالث
المستوى الثاني
الريا السعودية
ب

اإلجمالي

الموجودا المالية:
رألدور ريم يالة ريمشتقة
ريم يالة ريمت حة يلبالع

ر ستثم ار
اإلجمالي
ريمطلوب

-

987.735

299.160

1.286.895

11.905.416

6.396.679

540.232

18.842.327

11.905.416

7.384.414

839.392

20.129.222

ريم يالة:

رألدور ريم يالة ريمشتقة

-

1.000.672

-

1.000.672

اإلجمـالـي

-

1.000.672

-

1.000.672

ريمستوى رألول

ريمستوى ريث يث
ريمستوى ريث ني
ريسعودالة
بف ا رياال

2014

رإلجم يي

ريموجودر ريم يالة:
رألدور ريم يالة ريمشتقة

-

605.729

215.136

820.865

ر ستثم ار ريم يالة ريمت حه يلبالع

12.063.623

10.246.506

86.820

22.396.949

رإلجم يي

12.063.623

10.852.235

301.956

23.217.814

ريمطلوب

ريم يالة:

رألدور ريم يالة ريمشتقة

-

636.653

-

636.653

رإلجمـ يـي

-

636.653

-

636.653

الحتوي ريمستوى ريث ني يالسآتثم ار ريمت حآة يلبالآع علآى سآندر دالآن وريتآي تتكآون مآن سآندر شآاك سآعودالة وسآندر
بنوك وسندر حكومة ريمملكة ريعابالة ريسعودالةم تعتبا هذه ريسندر بشكل ع م غالا متدرويآةم فآي غالآ ب رألسآع ا ريمتدرويآة
في ريسوق رينشط ،التم تقالالم هذه ريسندر ب ستخدرم معطال المكن مالحظته مثل معلوم ريع ئد يألدور ريمتم ثلآة أو سآعا
آخا عملالة تم تنفالذه ينفس مُصدا ريسندر أو بن ءرً على مؤشار ريسوق ريمتدرويةم تعتبآا ريتعآدالال جآزءرً مآن ريتقالالمآ
عندم الكون من ريضاواي ريمح سبة عآن عورمآل مختلفآة يتلآك رألدور بمآ فآي ذيآك أجآفل تلآك رألدور م كآون ريمعطالآ
ريه مة يتلك ر ستثم ار المكن مالحظته  ،فقد ق م ريمجموعة بتصنالفه ضمن ريمستوى ريث نيم
الحتآآوي ريمسآآتوى ريث يآآث يالسآآتثم ار ريم يالآآة ر يمت حآآة يلبالآآع علآآى سآآندر حكومالآآة يآآدول مجلآآس ريتعآ ون ريخلالجآآي وكآآذيك
رستثم ار في صن دالق تحوط ،وصن دالق ملكالة خ صة ،وسندر مضمونة بموجودر م تعتبا هذه ريسندر بشكل عآ م غالآا
متدروية في سوق نشط ،وب يت يي الآتم تقالآالم هآذه ريسآندر ب سآتخدرم معطالآ ورادة مآن ُمصآدا ريسآندر أو طآاا خآ اجي
آخا ،أو عندم تغالب أي من تلك ريبدرئل كمؤشا تقدالا المكن ر عتم د علاله ،فإنه التم تقالالم تلك ريسندر ب يتكلفةم
تحتوي رألدور ريم يالة ريمشتقة يلمستوى ريث ني على عقود مشآتق متعآددة تتضآمن عقآود صآاا أجنبآي أجلآة أو خالآ ار
ريصآآاا ر جنبآآي ،و مق الضآ أسآآع ا ريعمويآآةم الآآتم تقالآآالم هآآذه ريمشآآتق بإسآآتخدرم نمآ ذج تسآآعالا تتمتآآع بآإعتارا ورسآآعم
تتضآآمن أكثآآا تقنال آ ريتسآآعالا تطبالق آ ً إسآآتخدرم ً ينم آ ذج ريتسآآعالا ريمعالآآ اي ريمسآآتقبلي بإسآآتخدرم إحتسآآ ب ريقالمآآة ريح يالآآة
وبإستخدرم نم ذج خال ار ريتسعالا (بالك سكويز) ورسعة ر نتش امإسآتخدم هآذه رينمآ ذج عملالآة دمآج عآدة معطالآ سآوق
مختلفة تتضمن أسع ا صاا أجنبي ،وأسع ا مستقبلالة ،ومنحنال ع ئد ،وب يت يي فإن هذه ريمشتق قآد تآم تصآنالفه ضآمن
ريمستوى ريث نيم
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تتضمن مشتق رألدور ريم يالة يلمستوى ريث يث ريمشتق ريضمني يخالآ ا ريبالآع رين شآم مآن رإلتف قالآة ريائالسآالة ريح يالآة وريتآي
أبامه ريبنك فالم الخص ر ستثم ا في شآاكة زماللآة (أنظآا إالضآ ح )11م ويغآاض تحدالآد ريقالمآة ريع ديآة يخالآ ا ريبالآع هآذر،
إسآتخدم ريبنآآك نمآوذج ذو حآآدالن يتسآعالا ريخالآ ار رألوسآع رنتشآ ارً و قبآو ًم التطلآآب هآذر رينمآوذج معطالآ محآآددة المكآآن
مالحظته في ريسوق ريح ييم كذيك فإن بعض من هذه ريمعطال تم تحدالده في ر تف قالة ريائالسالة مع ريشآاكة ريزماللآة ،فآي
نفس ريوق ريتي تتوفا فاله بعض ريمعطال ضمن نتآ ئج رألعمآ ل ريسآ بقة يلشآاكة ريزماللآةم ب ضآ فة يآذيك ،تتطلآب بعآض
تلك ريمعطال قال م ر دراة بتطبالق أحك م تحتوي على تقدالار عن رينت ئج ريمستقبلالة يلشاكة ريزماللة ،وريتي المكن أن تظها
كنتالجة يتنفالذ ريخال ا ،وتقدالا ريقالمة ريع دية يالسآتثم ا ريائالسآيم تجآدا رإلشآ اة إيآى أن ريعدالآد مآن معطالآ ريخالآ ا الآتم فآي
سال ق مستقلم
ُتبنى ريتقدالار ريه مة يلبنك ،من ك فة رألوجه رألس سالة ،على ريخباة ورألحك م ريخ صة بكل جزئالة من ريمعطال  ،وفي كآل
رألحورل ،بتم بذل ريعن الة ريخ صة يلتأكد من أن ريمعطال تتسم ب يتحفظ يلتأكد من أن تقآدالا ريقالمآة ريع ديآة العتبآا منطقالآ ً فآي
كل رألحورلم ويكن ،قد تختلا ريمب ي ريمتحققة في ريمستقبل عن تقدالار ريبنك يتلك ريقالمة ريع ديةم
اللخص ريجدول أدن ه ريتغالار في ريقالمة ريع دية يلمستوى ريث يث يلسنتالن ريمنتهالتالن في  31دالسمبا  2015و 2014م
2015
الريا
ب
السعودية
301.956
99.568
455.227
()17.359
839.392

ريقالمة ريع دية في بدرالة ريسنة
ص في ريتغالا في ريقالمة ريع دية
إستثم ار مشتارة
إستثم ار مب عة
تحوالل من ريمستوى ريث ني
ريقالمة ريع دية في نه الة ريسنة

2014
بف ا رياال
ريسعودالة
119.738
110.531
1.984
()3.476
73.179
301.956

الشتمل ريتحوالل من ريمستوي ريث ني يع م  2014أعاله على إسآتثم ار محويآة إيآى ريمسآتوى ريث يآث ألن ريمعطالآ
يلمالحظة في ريسوق وريمستخدمة في حس ب قالمة هذة ر ستثم ار يم تعد مت حة في ريوق ريح ييم

ريق بلآه

بلغ آ ريقالمآآة ريمقآآداة ريع ديآآة يلقآآاوض وريسآآلا ،ب يص آ في كم آ فآآي  31دالسآآمبا 2015مبل آ  61.8ملال آ ا لاير سآآعودي
( 59.6 :2014ملالآ ا لاير سآآعودي)م تآآم إحتسآ ب تلآآك ريقالمآآة ريمقآآداة بأسآآتخدرم نمآ ذج ريتآآدفق رينقدالآآة ريمخصآآومة يكآآل
محفظة من مح فظ ريقاوض بأستخدرم ريمتوسط ريماجح ريمقدا يتوراالخ رألستحق قم
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إن ريقالمة ريع دية يألدور ريم يالة رألخآاى غالآا ريمداجآة فآي ق ئمآة ريماكآز ريمآ يي ريموحآدة ،تختلآا جوهاالآ ً عآن ريقالمآة
ريدفتاالة ريمداجة في ريقورئم ريم يالة ريموحدةم ُتداج ريقالمآة ريع ديآة يودرئآع ريعمآالء ذر ريعمويآة وريقآاوض ألجآل و سآندر
ريدالن ريث نوالة ورألاصدة يدى ريبنوك ورألاصدة يلبنوك ،وريتي تداج ب يتكلفة ريمطفأة ،تختلا جوهاال ً عن ريقالمة ريدفتاالة
ريخ صآآة ريسآ ئدة فآآي ريسآآوق
ريمداجآآة فآآي ريقآآورئم ريم يالآآة ريموحآآدة بسآآبب عآآدم وجآآود إخآآتالا جآآوهاي بأسآآع ا ريعمآآو
يألدور ريم يالة ريمش بهة يألسع ا ريتع قدالة علاله وبسبب ريفتار ريقصالاة يألاصدة يدى ريبنوك ورألاصدة يلبنوكم
البل إجم يي ريتغالار في ريقالمة ريع دية وريمداج قالمته في ق ئمة ريدخل ريموحدة ،وريمقداة بإستخدرم نم ذج ريتقالالم ريمن سبة،
مك سب بقالمة  94.4ملالون لاير سعودي ( :2014مك سب بقالمة  106.9ملالون لاير سعودي)م
المكن أن تختلا ريقالمة ر ين تجة عن نم ذج ريتسعالا عن سعا ريعملالة رألصلالة يألدرة ريم يالةم العاا ريفاق بالن سعا ريعملالة و
نم ذج ريتسعالا بـ (أاب ح وخس ئا ريالوم رألول)م التم رإلعتارا بهآ إمآ عآن طاالآق إطف ئهآ خآالل مآدة ريعملالآة وريتآي تؤجآل
حتى الكون ب إلستط عة تحدالد ريقالمآة ريع ديآة بإسآتخدرم معلومآ سآوقالة المكآن مالحظتهآ  ،أو الآتم رإلعتآارا بهآ مآن خآالل
رإلستبع دم إن ريتغالار ريالحقة في ريقالمة ريع دية العتاا به مب شاة في ق ئمة ريآدخل ريموحآدة دون عكآس أابآ ح و خسآ ئا
ريالوم رألول ريمؤجلةم

 .34المعامال مع األطرا

ذا العالقة

تقوم ريمجموعة في سال ق أعم يه ر عتال دالة ،ب يتع مل مع أطارا ذر عالقةم كم تخضع أاصدة و مع مال رألطارا
ذر ريعالقة ألحك م نظ م مارقبة ريبنوك ورألنظمة رألخاى ريص داة عن مؤسسة رينقد ريعابي ريسعوديم وقد أصدا
مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي ،خالل ع م  ،2014تحدالث ً يمب د حوكمة ريشاك يلبنوك ريع ملة في ريمملكة ريعابالة
ريسعودالة ريتي تعاا رألطارا ذر ريعالقة و ريح جة ريى مع يجة تلك ريمع مال ذر ريصلة بشكل ع دل وبدون إعط ء
أويوالة يتلك رألطارا و تحدد تض اب ريمص يح ريمحتمل ضمن تلك ريمع مال  ،وكذيك تقاا متطلب رإلفص ح عن تلك
ريمع مال ريخ صة ب ألطارا ذر ريعالقة.
خالل ع م  ،2014ق م ريبنك بتحدالث سال سة ريتعاالا ورإلفص ح عن مع مال رألطارا ذر ريعالقة يتتورفق هذه ريسال سة
مع ريلورئح ريجدالدة ريص داة عن مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي ،وريتي تم ريمورفقة علاله من قبل مجلس إدراة ريبنكم
وتشمل هذ ِه ريلورئح ريتعاالف ريت يالة بخصوص رألطارا ذر ريعالقة:
•
•
•
•
•

إدراة ريبنك و/أو أفارد رألساة ريمب شاالن،
ريمس همالن ريائالسالالن يلبنك و/أو أفارد رألساة ريمب شاالن،
ريشاك ريزماللة يلبنك و ريمنشف ريتي التم ريمح سبة عنه بإستخدرم طاالقة ريملكالة،
صن دالق من فع موظفي ريبنك مثل ريتق عد أو خطط ريمن فع رألخاى ريتي التم إدراته من قبل ريبنك ،و
أي أطارا أخاى تكون إدراته وريسال س ريتشغاللالة ريخ صة به متأثاة جوهاال ً بشكل مب شا أو غالا مب شا
من قبل ريبنكم

تشمل إدراة ريبنك أويئك رألشخ ص ريذالن التحملون ريمسؤويالة يتحقالق أهدرا ريبنك وريذالن يدالهم ريسلطة يوضع ريسال س
ورتخ ذ ريقارار ريتي التم من خاليه مت بعة تلك رألهدرام وب يت يي الشمل تعاالا رإلدراة أعض ء مجلس إدراة ريبنك
وأعض ء إدراة ريبنك ريتي تتطلب إعتم د عدم ريمم نعة من مؤسسة رينقد ريعابي ريسعوديم
الشمل أفارد رألساة ريمب شاالن رآلب ء و رألزورج ورألو د ورألحف د وريذالن قد الكونور مس همالن ائالسالالن أو أعض ء إدراة
وريذالن المكن رعتب اهم متحكمالن مؤثاالن أو تؤدي ريعالقة رألساالة بالنهم أن الكونور متحكمالن أو مؤثاالنم
الشمل ريمس همالن ريائالسالالن ريمالك ريذالن الملكون أكثا من  %5من حق ريتصوال
يلبنك.
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ذا العالقة – (تتمة)

)ﺃ( ﺗﺗﻠﺧﺹ ﺍﻷﺭﺻﺩﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺣﺩﺓ ﻛﻣﺍ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ،۲۰۱٥
 ۲۰۱٤ﻛﺎﻵﺗﻲ:
2015
الريا
ب
السعوديـــة

2014
بف ا رياال
ريسعودالـــة

إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:
قاوض وسلا

92.138

98.161

ودرئع ريعمالء

372.928

209.557

المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:
أاصدة يدى ريبنوك وريمؤسس
قاوض وسلا
ودرئع ريعمالء
قاض ألجل
سندر دالن ث نوالة
ريتعهدر ورإليتزرم ريمحتملة

2.560
536.467
12.242.900
1.000.000
704.000
2.627.139

ريم يالة رألخاى

الشركا المنتسبة للبنك والمنشأ التي يتم المحاسبة عنها بإستخدام
طريقة الملكية:
قاوض وسلا
ودرئع ريعمالء
ريتعهدر ورإليتزرم ريمحتملة

849.102
32.172
849.084

111.038
611.467
12.841.895
1.000.000
704.000
2.725.819

771.007
91.484
712.077

صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم
إدارتها من قبل البنك:
ودرئع ريعمالء و مطلوب

280.916

أخاى
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 .34المعامال مع األطرا

ذا العالقة – (تتمة)

)ﺏ( ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺣﻠﻳﻼً ﺑﺎﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
الموحدة:
2015
الريا
ب
السعوديـــة
إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:
خ صة
دخل عمو
خ صة
مص االا عمو
أتع ب خدم بنكالة
المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:
خ صة
دخل عمو
خ صة
مص االا عمو
دخل أتع ب خدم بنكالة
الشركا المنتسبة للبنك والمنشأ التي يتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة
الملكية:
خ صة
دخل عمو
دخل أتع ب خدم بنكالة
صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم
إدارتها من قبل البنك:
خ صة
مص االا عمو
مكاف

أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس األخرى:

تم رإلفص ح عن ريتعوالض

2014
بف ا رياال
ريسعودالـــة

3.894
41

2.728
11

5

173

30.752
36.942
3

40.093
68.363
5.577

2.128
3.130

882
5.368

724

511

4.368

4.149

رإلجم يالة ريمدفوعة يإلدراة ريتنفالذالة خالل ريسنة في رإلالض ح اقم ()24م

 .35ا يضاحا الخاصة بكفاية وهيكل رأس المال
أ) كفاية رأس المال
تتضمن أهدرا ريمجموعة بخصوص إدراة اأس ريم ل رإليتزرم بمتطلب اأس ريم ل ريموضوعة من قبل مؤسسة رينقآد
ريعابي ريسعودي يضم ن قداة ريمجموعة على ر ستماراالة وريمح فظة على ق عدة اأس م ل قوالةم
تقوم إدراة ريمجموعة بمارقبة كف الة اأس ريم ل ورستخدرم اأس ريم ل رينظ ميم تفاض مؤسسة رينقآد ريعابآي ريسآعودي
رإلحتف ظ بحد أدنى من اأس ريم ل رينظ مي ورإلحتف ظ بمعدل القآل عآن  %8يآاأس ريمآ ل رينظآ مي مق بآل ريموجآودر
ريماجحة ريمخ طام
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 .35ا يضاحا الخاصة بكفاية وهيكل رأس المال – (تتمة)
ريمحددة من قبآل مؤسسآة رينقآد ريعابآي ريسآعودي،
تقوم ريمجموعة بمارقبة مدى كف ال ة اأسم يه وذيك بإستخدرم ريمعد
وبموجبه التم قال س مدى كف الة اأس ريم ل وذيك بمق انة بنود اأس ريم ل رينظ مي ريمؤهل مع ريموجودر ريمداجآة فآي
ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحآدة وريتعهآدر ورإليتزرمآ ريمحتملآة وريمبآ ي رإلسآمالة يلمشآتق بإسآتخدرم ريمبآ ي ريماجحآة
إلظه ا ريمخ طا ريمتعلقة به م
اللخص ريجدول أدن ه موجودر ريمجموعة ريماجحة يلمخآ طا يلاكالآزة رألويآى ،اأس ريمآ ل رألس سآي وريمسآ ند و نسآب
كف الة اأس ريم لم

مخ طا رإلئتم ن يلموجودر ريماجحة يلمخ طا
مخ طا ريعملال يلموجودر ريماجحة يلمخ طا
مخ طا ريسوق يلموجودر ريماجحة يلمخ طا
مجموع رياكالزة رألويى – يلموجودر ريماجحة يلمخ طا
اأس ريم ل رألس سي
اأس ريم ل ريمس ند
إجم يي اأس ريم ل رألس سي وريمس ند
نسبة معدل كف الة اأس ريم ل
أس سي
أس سي  +ريمس ند

2015
الريا
ب
السعوديـــة

2014
بف ا رياال
ريسعودالـــة

80.748.272
3.924.371
752.949
85.425.592
12.018.167
2.455.881
14.474.048

78.193.597
3.477.661
2.475.089
84.146.347
11.833.837
2.536.985
14.370.822

%14.07
%16.94

%14.06
%17.08

تم إحتس ب ريموجودر ريماجحة يلمخ طا يلاكالزة رألويى و اأس ريم ل ريمس ند ورألس سي و نسب كف الآة اأس ريمآ ل
كم في  31دالسمبا  2015و  2014وفق ً إلط ا ريعمل ريموضوع بورسطة مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي ورإلاشآ در
ريخ صة بتطبالق تقوالم اأس ريم ل بحسب مقاار ب زل IIIم
ب) إيضاحا هيكل رأس المال
تعتبآآا ريمجموعآآة مط يبآ ًآة بعمآآل إالض آ ح محآآددة يهالكآآل اأس ريم آ ل يلمجموعآآة خ صآآة بب آ زل IIIم س آتقوم ريمجموعآآة
ب إلفص ح على موقعه رإليكتاوني ) (www.saib.com.saوذيك وفق ً يمتطلب مؤسسة رينقد ريعابي ريسآعوديم علمآ ً
تخضع يلفحص أو ريمارجعة من قبل ريمارجعالن ريخ اجالالنم
بأن هذه ريبال ن

 .36خدما إدارة األصول و الوساطة
تقدم ريمجموعة خدم رستثم االة يعمالئه مآن خآالل شآاكته ريت بعآة م تشآمل هآذه ريخآدم علآى إدراة صآن دالق رسآتثم ا
ب يتع ون مع مستش اي رستثم ا متخصصالن بمجمآوع موجآودر تحآ رإلدراة بلغآ  4.393ملالآون لاير سآعودي تقاالبآ ً
( 4.599 :2014ملالآآون لاير سآآعودي)م وتتضآآمن هآآذه ريصآآن دالق صآآن دالق مآآدراة تح آ مح آ فظ شآآاعالة معتمآآده بمبل آ
 1.801ملالون لاير سعودي تقاالب ً ( 1.710 :2014ملالون لاير سعودي)م
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 .37خيارا أسهم الموظفين
رألسهم يلموظفالن ق ئمة فآي نه الآة ريسآنة ،و فالمآ اللآي ريخصآ ئص ريه مآة

يدى ريمجموعة بارمج تحفالزالة على أس س دفع
يه :
توراالخ ريمنحة 1 :الن الا  2014، 2013 ،2012و 2015
توراالخ ر ستحق ق :من  2016حتى 2019
مدة رألستحق ق 4 :سنور يكل بان مج
شاوط رألستحق ق :بق ء ريموظفالن ريمش اكالن على اأس ريعمل
طاالقة ريسدرد :أسهم
ريتكلفة على ريموظفالن ريمشتاكالن في ريبان مج :من  4.23لاير سعودي إيى  5لاير سعودي يلسهمم

إن خال ار رألسهم ريق ئمة كم في  31دالسمبا  2015و  2014يه متوسآط عمآا تع قآدي مآاجح مآ بآالن سآنة إيآى أابعآة
سنور  ،تمنح هذه رألسهم بن ءرً على شاوط ريخدمة و الوجد أي إشتارط ماتبطة بح ية ريسوقم التم منح خال ار رألسآهم
تح شاط ريبق ء على اأس ريعمل فقط وغالا متعلق بشاط ريسوقم
اللخآآص ريجآآدول أدن آ ه ريحاكآآة علآآى عآآدد خال آ ار أسآآهم ريمآآوظفالن ريق ئمآآة يلسآآنتالن ريمنتهالتآآالن فآآي  31دالسآآمبا  2015و
2014م
2014
2015
خال ار أسهم ريموظفالن في بدرالة ريسنة
5.960.181
6.143.882
رألسهم ريممنوحة
1.588.707
1.761.527
رألسهم ريمستحقة
()1.047.695
()1.481.804
ر نسح ب
()357.311
()560.006
خال ار أسهم ريموظفالن في نه الة ريسنة
6.143.882
5.863.599
التم تعدالل خال ار أسهم ريموظفالن فآي بدرالآة كآل سآنة يآتعكس بآأثا اجعآي رألثآا مآن إصآدرا أسآهم مج نالآة بورسآطة ريبنآك
يألعورم  2015و 2014م
في ع م  ،2015ق م ريبنك بمنح  %25من رألسهم ريممنوحة يلموظفالن في الن الا  2011و  %25من رألسهم ريممنوحآة فآي
الن الا  2012و  %25من رألسهم ريممنوحة فآي النآ الا  2013بمآ العآ دل  1.481.804سآهم بتكلفآة تقآدا بآـ  30.3ملالآون
لاير سعوديم
في ع م  ،2014ق م ريبنك بمنح  %25من رألسهم ريممنوحة يلموظفالن في الن الا  2010و  %25من رألسهم ريممنوحآة فآي
الن الا  2011و  %25من رألسهم ريممنوحة فآي النآ الا  2012بمآ العآ دل  1.047.695سآهم بتكلفآة تقآدا بآـ  22.3ملالآون
لاير سعوديم
يدى ريمجموعة إالض ً بان مج تحفالآزي يخالآ ار أسآهم ريمآوظفالن القآوم علآى مشآ اكة ريمآوظفالن و هآو بانآ مج قآ ئم بتآ االخ
نه الة ريع مم المنح ريبان مج ريموظفالن ريمؤهلالن إلمتالك أسهم ريبنك بن ءرً على سآعا محآدد مسآبق ً عنآد بدرالآة فتآاة ريبانآ مجم
القوم ريموظفالن بدفع إشتارك تهم على أس س إستقط ع شهاي من ريارئب يشارء رألسهم ريمذكواة و ذيك خالل فتاة ع م نم
في نه الة فتاة ر شتارك ،التم منح رألسهم ريمشتاك فاله يلموظفالنم التم تعوالض ريموظفالن إذر م رنخفآض سآعا ريسآوق يتلآك
رألسهم عن قالمة رألشتارك ،في نه الة فتاة رألشتارك ،فإنه التم تعوالض ريموظفالن ب يفاق بالن سعا ريسهم وقالمة رألشتاركم
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 .37خيارا أسهم الموظفين – (تتمة)
اللخص ريجدول أدن ه ريحاكة في عدد رألسهم ريمشتاك فاله وريق ئمة يلسنتالن ريمنتهالتالن في  31دالسمبا  2015و 2014م
2015
1.497.664
()524.291
973.373

رألسهم ريمشتاك فاله كم في بدرالة ريسنة
رألسهم ريمشتاك فاله خالل ريسنة
رألسهم ريممنوحة خالل ريسنة
ر نسح ب من ريبان مج

2014
1.220.283
1.424.336
()1.119.717
()27.238
1.497.664

التم تعدالل عدد رألسهم ريمشتاك فاله في بدرالة كل سنة بأثا اجعي يتعكس إصدرا رألسهم ريمج نالة بورسطة ريبنك في عآ مي
 2015و 2014م
خالل ريسنة ريمنتهالة في  31دالسمبا  2014ق م
لاير سعوديم

ريمجموعآة بمآنح  1.119.717سآهم بأجمآ يي تكلفآه تبلآ  18.1ملالآون

 .38المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد
قا ريمجموعة عدم ريتطبالق ريمبكا يلمع الالا ريجدالدة ريت يالة أو ريتعدالال وريورادة أدن ه وريتي صدا ويم السآاي تطبالقهآ
يغ الة ريسنة ريم يالة  2016يلمجموعة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ريحس ب ريمؤجلة نظ مال ً
معال ا ريتق االا ريم يالة ريدويي اقم 14
ريتعدالال على معال ا ريتق االا ريم يالة ريدويي اقم  11ريمح سبة عن ر ستحورذ على ريحصص في ريعملال
ريمشتاكة
ريتوضالح بخصوص طاق ر ستهالك ور طف ء ريمقبوية
ريتعدالال على معال ا ريمح سبة ريدويي اقم  16و
38
طاالقة ريملكالة في ريقورئم ريم يالة ريمستقلة
ريتعدالال على معال ا ريمح سبة ريدويي اقم 27
ريتعدالال على معال ا ريتق االا ريم يالة ريدويي اقم  10ريبالع أو ريمس همة في ريموجودر بالن ريمستثما وريشاك
ريزماللة أو ريمشاوع ريمشتاك
و 28
دوا ريتحسالن ريسنوالة على مع الالا ريتق االاريم يالة يدواة
ريتعدالال على مع الالا ريتق االا ريم يالة ريدويالة
2014-2012
مؤسس ر ستثم ا :تطبالق ر ستثن ءر على توحالد ريقورئم
ريتعدالال على مع الالا ريتق االا ريم يالة ريدويالة
10و 12و 28
ريمب داة ب فص ح
ريتعدالال على معال ا ريمح سبة ريدويي اقم 1
ريتوضالح على رينم ذج ريمقبوية يحس ب رألستهالك و
ريتعدالال على معال ا ريمح سبة ريدويي اقم 16
ر طف ء

تقوم ريمجموعة ح يال ً بتقالالم أثا ريمع الالا أعاله ،إ أنه
يع م  2016من وارء تطبالق تلك ريمع الالام

التوقع رن الكون هن ك تأثالا جوهاي على ريقورئم ريم يالة ريموحدة

يم التم تطبالق ريمع الالا وريمذكواة أدن ه بورسطة ريمجموعة حالث أن ت االخ ساال ن تطبالق هذة ريمع الالا القع حق ً يت االخ 1
الن الا 2015م تتضمن ريمع الالا أدن ه معال ا ريتق االا ريم يالة ريدويي اقم (" – )9رألدور ريم يالة"– ومعال ا ريتق االا ريدويي
اقم (" – )15رإلالاردر من ريعقود مع ريعمالء"– و تم تلخالصهم كم اللي-:
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 .38المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد – (تتمة)
-

الطبآق معالآ ا ريتقآ االا ريم يالآة ريآدويي اقآآم ( – )9رألدور ريم يالآة – بدرالآة مآن  1النآ الا  ،2018حالآث القآآدم
ريمعال آ ا إاش آ در حآآول تصآآنالا وقال آ س ريموجآآودر وريمطلوب آ ريم يالآآة ،وكآآذريك القآآدم قال س آ ً إلسآآتبع د
رألدور ريم يالة كم الدمج ريمتطلب ريمعدية على مح سبة ريتحوط من ريمخ طا وريتي سوا تسمح يلمنشآف
أن تعكس أنشطته إلدراة ريمخ طا ضمن قورئمه ريم يالة م

-

النطبآآق معال آ ا ريتق آ االا ريم يالآآة ريآآدويي اقآآم ( – )15رإلالآآاردر مآآن ريعقآآود مآآع ريعمآآالء بدرالآآة مآآن  1الن آ الا
 ،2018حالث البالن ريمعال ا متطلبآ ر عتآارا بآ إلالارد يك فآة ريعقآود مآع ريعمآالء (بإسآتثن ء عقآود رإلالجآ ا
وعقود ريتأمالن وعقود رألدور ريم يالة)م

-

النطبآآق معال آ ا ريتق آ االا ريم يالآآة ريآآدويي اقآآم (( – )16عقآآود رإلالج آ ا) – بدرالآآة مآآن  1الن آ الا  2019والحآآدد
ريمتطلب ريجدالدة يلمح سبة عن عقد رإلالج ا بورسطة ريمؤجا وريمستأجام

تقوم ريمجموعة ح يال ً بتقالالم أثا ريمع الالا أعاله على ريمجموعة و توقال ريتطبالق يهذه ريمع الالام

 .39أرقام المقارنة
أعالد تصنالا بعض أاق م ريمق انة يلسنة ريس بقة كي تتم شى مع تصنالف

ريسنة ريح يالةم

 .40موافقة مجلس اإلدارة
رعتمد ريقورئم ريم يالة ريموحدة من مجلس رإلدراة بت االخ  9جم دي رألويى 1437هـ ريمورفق  18فبارالا 2016م

 .41إفصاحا خاصة بالركيزة الثالثة لبازل (3غير مراجعة)
سالقوم ريبنك ب إلفص ح على موقعه ر يكتاوني  www.saib.com.saعن بال ن كمالة ونوعالة محددة تتعلق ب إلفصآ ح
ريخ صآة بآ ياكالزة ريث يثآة يبآ زل  3وذيآك وفقآ ً يمتطلبآ مؤسسآآة رينقآد ريعابآآي ريسآعوديم هآآذه رإلفصآ ح غالآآا خ ضآآعة
يلتدقالق أو ريفحص من قبل ريمارجعالن ريخ اجالالنم
------------------------
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