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 عـــام     
 

جمااد   52بتااري    13بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ،شركة مساهمة سعودية ،ستثمار)"البنك"(إلتأسس البنك السعودي ل

( فااي المملكااة العربيااة السااعوديةل يعمااو البنااك بموجااب السااجو التجاااري رقاام 3391يونيااو  51الموافاا  هااـ ) 3131 يالثااان

 84  وعاددها  فروعا   شابكة  خالو  ( من3399مارس  31المواف  هـ ) 3139األوو   ربيع 52بتاري   3131133291

ًً  84:  5133فرعاً )  ( في المملكة العربية السعوديةل إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:فرعاً
  

 البنك السعودي للستثمار    
 المركز الرئيسي    
  1211ص ب    
  33843الرياض    
 المملكة العربية السعودية    

 

تتمثو أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية، كما يقدم البنك أيضااً لعملئا  منتجاات مصارفية إسالمية )قائماة 

 ل على مبدأ تجنب الفائدة( والتي يتم إعتمادها واإلشراف عليها بواسطة هيئة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبو البنك
 

 (:يشار إليهم جميعاً بـ "المجموعة"تشمو القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك وشركات  التابعة التالية )
 

"شركة اإلستثمار لألورا  المالية والوساطة"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية   ( أ

يوليو  55هـ )المواف  3854رجب  4صادر بتاري   3131512332السعودية بموجب السجو التجاري رقم 

% كانت مملوكة 3لحصة  5135% من قبو البنك، وذلك بعد إقتناء البنك خلو 311( وهي مملوكة بنسبة 5119

 لشريك سعودي في الساب ل
 

ة بي إن بي باريبا إلدارة األصوو"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربي "شركة صائب  ( ب

نوفمبر  38هـ )المواف  3854ذوالقعدة  8صادر بتاري   3131581135السعودية بموجب السجو التجاري رقم 

المتبقية شركاء سعوديين وغير  %82% من قبو البنك، بينما يمتلك حصة 22( وهي مملوكة  بنسبة 5119

 أنظر الفقرة أدناه التالية لتفاصيو إضافية( ؛ و –سعوديين )تحت التصفية 
 

"شركة السعودي لإلستثمار العقارية" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية   ( ج
مايو  52هـ )الموف  3811جماد  األوو  53صادر بتاري   3131514539بموجب السجو التجاري  رقم 

تبدأ الشركة أنشطتها % شريك سعوديل لم 3% من قبو البنك بينما يمتلك حصة 33( وهي مملوكة بنسبة 5113
 الرئيسة بعدل

 

بإعتماد الطلب المقدم من شركة اإلستثمار  5133سبتمبر  52قامت هيئة السو  المالية السعودية )"الهيئة"(، بتاري  

لألورا  المالية والوساطة )شركة اإلستثمار( لإلستحواذ على صافي موجودات شركة صائب بي إن بي باريبا إلدارة 

دارة األصوو(ل كما قامت الهيئة بإعتماد طلب شركة اإلستثمار لتعديو إطار األعماو ليشمو كافة األصوو )شركة إ

األنشطة المرخصة )تعامو، إدارة، ترتيب، تقديم المشورة والحفظ لألورا  المالية(ل علماً بأن إتمام إتفاقية تحويو 

مليون  31809كان قد إكتمو بمبلغ  5133بر ديسم 13األعماو بين شركة اإلستثمار و شركة إدارة األصوو بتاري  

 مليون لاير سعودي تقريباًل 3504لاير سعودي تقريباًل تقدر القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة بمبلغ 
 

  أسس اإلعداد .3
  

 بيان اإللتزام   ( أ
  

ية الصادرة عن مؤسسة النقد يقوم البنك بإعداد هذه القوائم المالية الموحدة طبقا لمعاييرالمحاسبة للمؤسسات المال

العربي السعودي )المؤسسة(، وللمعاييرالدوليـة الخاصة بالتقاريرالمالية الصادره من مجلس معايير المحاسبة الدولية 

وك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية نكما يعد البنك قوائم  المالية الموحدة لتتماشى مع نظام مراقبة الب

 ساسي للبنكلوكذلك النظام األ
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 )تتمة( -.  أسس اإلعداد 2

 أسس القياس    ب(
 

يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء البنود أدناه الواردة في قائمة المركز المالي 

 الموحدة:

 العادلة؛أل   الموجودات والمطلوبات المقتناة بغرض المتاجرة يتم قياسها بالقيمة 

 بل   األدوات المالية المصنفة كقيمة عادلة خلو قائمة الدخو الموحدة يتم قياسها بالقيمة العادلة،

 جل   اإلستثمارات المتاحة للبيع يتم قياسها بالقيمة العادلة،

وط من  دل  الموجودات و المطلوبات المالية المعترف بها و المصنفة كبنود تحوط من المخاطر، في علقات التح 

 مخاطر القيمة العادلة المؤهلة، يتم تسويتها بتغيرات  القيمة العادلة المرتبطة بالخطر الذي تم التحوط من ؛ و

 هـل  المطلوبات عن التسويات النقدية لترتيبات تعويضات أسهم الموظفين يتم قياسها بالقيمة العادلةل
 

م يكن لد  المجموعة موجودات أو مطلوبات تم إقتنائها ، ل5133و  5135ديسمبر  13خلو العامين المنتهيين في 

ألغراض المتاجرة، بإستثناء بعض األدوات المالية المشتقة، وكذلك لم يكن هناك أدوات مالية مصنفة كقيمة عادلة 

 خلو قائمة الدخو الموحدةل 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض ( ج
  

السعودي، و تعتبر العملة الوظيفية للمجموعةل ويتم تقريب البيانات يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير  

 المالية المعروضة ألقرب ألف لاير سعودي، ما لم يذكر خلف ذلكل
  

 واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية  األحكام والتقديرات    ( د
  

مالياة، يتطلاب إساتخدام بعاض امحكاام و  إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعاايير الدولياة الخاصاة بالتقاارير ال

التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة والتي تؤثر على مباالغ الموجاودات والمطلوباات المساجلةل  يتطلاب األمار 

أيضاااً ماان اإلدارة أن تمااارس حكمهااا فااي طريقااة  تطبياا  السياسااات المحاساابية للمجموعااةل مثااو هااذه األحكااام و 

يتم تقييمها بإستمرار وبناءاً علاى الخبارة الساابقة وبعاض العواماو األخار ، والتاي تتضامن التقديرات واإلفتراضات 

الحصوو على إستشارات مهنية وتوقعاات لألحاداا المساتقبلية التاي يعتقاد أنهاا معقولاة فاي مثاو تلاك  الحاامتل مان 

ساابية أو تلااك التااي تمااارس فيهااا النااواحي الهامااة التااي تسااتخدم فيهااا اإلدارة مثااو هااذه التقااديرات واإلفتراضااات المحا

 -األحكام ما يلي:
 

 خسائر اإلنخفاض في قيمة محفظة القروض والسلف  - 3
 

يقوم البنك بتاري  كو تقرير مالي بمراجعة محافظ قروض  لتحديد خسارة اإلنخفاض في القيماة بشاكو محادد و 

يساتخدم البناك حكما  لتحدياد ماا إذا  إجمالي لتحديد ما إذا كان هناك خسائر إنخفاض فاي القيماة يجاب تساجيلهال

كان هناك أية بيانات يمكن ملحظتها تشير إلى التنبي  لحدا يتبع  إنخفاض في القيمة يمكن قياس  في التادفقات 

النقدية المستقبلية التقديريةل إن هذا الدليو يحتوي على بيانات يمكن ملحظتها وتشير إلى أن هناك تغيراً عكسياً 

لمجموعااة ماان المقترضااينل تسااتخدم اإلدارة التقااديرات فااي ضااوء الخباارة التاريخيااة السااابقة   فااي موقااف السااداد

للقروض مع األخذ في اإلعتبار مؤشرات مخاطر اإلئتمان والدليو الجوهري لإلنخفاض في القيمة المماثو لتلك 

اضاات المساتخدمة لتقادير كاو  المخاطر في المحفظة عند تقدير تادفقاتها النقدياة المساتقبليةل إن المنهجياة واإلفتر

من المبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية تتم مراجعتهاا بانتظاام لتقلياو أياة فروقاات باين تقاديرات الخساارة 

 والخسارة الفعلية، إذا تغيرت القيمة العادلة للتدفقات النقديةل 
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 )تتمة( -.  أسس اإلعداد 2
 

 لية غير المتداولةالقيمة العادلة لألدوات الما  - 2
  

إن القيم العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في األسوا  النشطة يتم تحديدها بإستخدام تقنيات تقييمل حيا يتم 

دورياً بواسطة موظف مؤهو  اإستخدام تقنيات التقييم )مثلً نماذج التسعير( لتحديد القيمة العادلة، ويتم مراجعته

مت بهال إن كافة نماذج التسعير يتم قياسها لضمان أن المخرجات تعكس البيانات مستقو عن الجهة التي قا

الحقيقية وأسعار السو  المقارنةل إن نماذج التسعير تستخدم فقط بيانات السو  التي يمكن ملحظتها إلى 

التقلبات  األخر  مثو مخاطر اإلئتمان )الخاصة بالبنك والطرف اآلخر( و تأقصى مد  عمليل إم أن المؤثرا

واإلرتباطات تتطلب من اإلدارة إجراء تقديراتل كذلك و تتضمن األحكام إعتبارات وإفتراضات السيولة 

ومدخلت النماذج كتقلبات المشتقات لفترات أطوو ومعدمت الخصم ومعدمت الدفعات ومعدمت التخلف عن 

تلك العوامو من الممكن أن تؤثر في السداد للسندات المدعومة بموجوداتل إن التغيرات في اإلفتراضات ل

 القيمة العادلة المفصح عنها لتلك األدوات الماليةل
 

 إنخفاض قيمة إستثمارات األسهم المتاحة للبيع - 1
  

يقوم البنك بممارسة األحكام عند مراجعة اإلنخفاض في قيمة إستثمارات األسهم المتاحة للبيع ويشتمو ذلك 

ض جوهرياً أو مستمراً في القيمة العادلة عن التكلفةل وفي هذا الصدد، يقوم البنك التأكد فيما إذا كان اإلنخفا

بتقويم، من بين عوامو أخر ، التغير العادي في أسعار األسهمل إضافة إلى ذلك، يقوم البنك بالتأكد فيما إذا 

تثمر فيها، وأداء كان اإلنخفاض في القيمة ملئماً وذلك عند وجود تدهور في المركز المالي للجهة المس

 الصناعة، والتغيرات في التقنية، والتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية والتمويليةل
 
 تصنيف اإلستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق  - 4

 

الثابتة  يقوم البنك بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات 13وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

أو الممكن تحديدها وذات امستحقا  الثابت كإستثمارات محتفظ بها لتاري  امستحقا ل وللقيام بهذا الحكم، فإن 

 حتى تاري  امستحقا ل تالبنك يقيم النية والمقدرة مقتناء مثو هذه اإلستثمارا

 هـ(    مبدأ االستمرارية في األعمال

ة للتأكد من قدرة البنك على امستمرار في أعمال ، وقد تأكدت اإلدارة أن لد  قامت إدارة البنك بالتقديرات اللزم

البنك المصادر الكافية لإلستمرار في امعماو للمستقبو المنظورل بامضافة إلى أن  لم يصو لعلم اإلدارة أية 

مال ، وبالتالي فقد تم إعداد إعتبارات مادية مؤكدة قد يكون لها تأثيراً هاماً على قدرة البنك على امستمرار في أع

 القوائم المالية الموحدة استناداً على أن البنك سيستمر في مزاولة أعمال ل 

 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية .2
 

أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة بإستثناء التغير في السياسات بفيما يلي بياناً 
)أ( أدناه فإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تتماشى مع 1اميضاح  المحاسبية في

 تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة السابقةل

 التغير في السياسات المحاسبية ( أ
 

 13المالية الموحدة للسنة المنتهية في  إن السياسات المحاسبية المتبعة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم
كما هي موضحة في تلك القوائم المالية، بإستثناء تطبي  التعديو على معيار التقارير المالية الدولي  5133ديسمبر 
تحويو الموجودات المالية، كما هو موضح باألسفو، والتي م يوجد لها  -األدوات المالية: اإلفصاحات  –( 9رقم )

 ري على القوائم المالية الموحدة للمجموعةلتأثير جوه
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 )تتمة( -ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .1
 

ويتطلب إفصاحات إضافية  5133يوليو  3( في 9يسري مفعوو التعديو على معيار التقارير المالية الدولي رقم )
لى متطلب لإلفصاح، بحسب فئة تتعل  بالمخاطر التى تظهر نتيجة تحويو الموجودات الماليةل يحتوي التعديو ع

األصو، عن طبيعة و قيمة الموجودات ووصف المخاطر والعوائد للموجودات المالية المحولة لطرف أخر والتي 
متزاو في قائمة المركز المالي الموحدةل كما يتطلب المعيار إفصاحات لتمكين المستخدم من معرفة قيمة أي 

 دات المالية  واإللتزامات المصاحبة لهال  إلتزامات مصاحبة والعلقة بين الموجو

 أسس توحيد القوائم الماليةب(  

 القوائم المالية للبنك السعودي لإلستثمار وشركات  التابعة المتمثلة في )شركة الموحدةالقوائم المالية  هذه تشمو 

شركة السعودي لإلستثمار اإلستثمار لألورا  المالية والوساطة وشركة صائب بي ان بي باريبا إلدارة امصوو و

سياسات محاسبية عن نفس السنة المالية للبنك وذلك بإستخدام  التابعةيتم إعداد القوائم المالية للشركات العقارية(ل 

ل كما يتم تعديو السياسات المحاسبية للشركات التابعة، عندالحاجة، لتتماشى مع ثلة مع السياسات المحاسبية للبنكامتم

 متبعة من قبو المجموعةلتلك السياسات ال

يقصد بالشركات التابعة جميع المنشأت التي يستطيع بها البنك أن يوج  السياسات المالية والتشيغلية، وبالتالي  

٪ من األسهم المتمتعة بح  21الحصوو على منافع من أنشطتها، والتي عادة ما تصاحب امتلك أكثر من 

ركات التابعة من تاري  انتقاو سيطرة البنك عليها، ويتوقف توحيدها مع يتم توحيد القوائم المالية للشالتصويتل 

القوائم المالية للبنك عند توقف هذه السيطرةل يتم إدراج نتائج الشركات التابعة والتي تم امستحواذ عليها أو 

ى تاري  اإلستبعاد حسب امستغناء عنها خلو السنة في قائمة الدخو الموحدة وذلك ابتداًء من تاري  امستحواذ أو حت

 ما هو ملئمل

يتم إعداد القوائم المالية الموحدة بإستخدام سياسات محاسبية وطر  تسعير متماثلة وذلك للعمليات المتشابهة  

 واألحداا األخر  الجارية في نفس الظروفل

رالمملوك بشكو تمثو حقو  الحصة غير المسيطرة الجزء في صافي الدخو / )الخسارة( وصافي الموجودات غي 

مباشر أو غير مباشر للبنك في شركة صائب بي ان بي باريبا إلدارة امصوو والذي يتم عرض  بشكو منفصو في 

قائمة الدخو الموحدة وفي حقو  الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة وبشكو منفصو عن حقو  الملكية العائدة 

 لمساهمي البنكل

و  الحصة غير المسيطرة على تلك الحقو  حتى و إن أد  ذلك إلى عرض رصيد يتم توزيع أية خسائر تخص حق

حقو  الحصة غير المسيطرة بالسالبل تتم المحاسبة عن إستحواذ حقو  الحصة غير المسيطرة بإستخدام طريقة 

عليها في  إمتداد البنك، حيا يتم امعتراف بالفر  بين سعر الشراء والقيمة العادلة لحصص الموجودات المستحوذة

صافي الموجودات كشهرةل تقوم المجموعة بإختيار ما إذا كان قياس حقو  الحصة غير المسيطرة )وذلك على 

اساس كو عملية على حدة( بالقيمة العادلة أو بحسب نسبة الحصة في المبلغ المعترف ب  ضمن صافي األصوو 

 وذلك في تاري  األستحواذل

تفظ بها في مؤسسات إستثمارية نيابًة عن مستثمرينل وم تتضمن القوائم المالية تقوم المجموعة بإدارة موجودات مح 

 الموحدة المرفقة القوائم المالية لتلك المؤسسات إم إذا كانت المجموعة تسيطر على تلك المؤسساتل

القوائم  يتم استبعاد األرصدة وأي دخو أو مصاريف ناتجة من المعاملت المتبادلة ضمن المجموعة عند توحيد 

 الماليةل
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 ج(    اإلستثمارات في الشركات الزميلة
 

تسجو اإلستثمارات في الشركات الزميلة مبدئيا بالتكلفة ومن ثم تحسب وفقاً لطريقة حقو  الملكيةل تعرف الشركات 

ن رأس الماو الذي يح  ل  م %21% إلى 51تثماراً يتراوح ما بين الزميلة بأنها المنشآت التي يمتلك البنك فيهـا إس

 ل التي متتمثو في شركات تابعة أو شراكة االتصويت أو التي يكون للبنك تأثيراً فعامً على قراراته

 

ناء تعرض اإلستثمارات في الشركات الزميلة  في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، زائداً تكاليف ما قبو إقت

البنك لحصت  في صافي أصوو الشركة الزميلة، و ناقصاً اية أنخفاض في القيمةل تتضمن حصة البنك في دخو 

 الشركات الزميلة التغيرات في حصة البنك في صافي موجودات الشركة الزميلةل
 

 تاريخ السدادمحاسبة   د(              

أي التاري  الذي يتم  ،بشراء وبيع الموجودات المالية بتاري  السداد كافة العمليات اإلعتيادية وإلغاء إثبات يتم إثبات 

حينما ينطب  تاري  السداد، يقوم البنك بمعالجة أي تغير في القيمة العادلة بين  لاآلخرفي  تسليم الموجودات للطرف 

يات اإلعتيادية المتعلقة العمل تاري  السداد و تاري  التداوو بنفس الطريقة التي يتم فيها معالجة األصو المشتر ل

زمنية التي الفترة البشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خلو 

 تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في الســو ل

 

 و محاسبة التحوط من المخاطر ت المالية المشتقةااألدو  هـ(   
 

، العقود المستقبلية ألسعار العمومت، ت المالية المشتقة والتي تشتمو على عقود الصرف األجنبييتم قياس األدوا

)المكتتبة  و العمومت العملت أسعار العمومت، وخياراتالعملت و ومقايضات أسعار إتفاقيات األسعار اآلجلة،

الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة ضمن كافة المشتقات بقيمتها العادلة  تقّيد  والمشتراة( بالقيمة العادلةل

تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار  لسالبةالمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة  تقيد ضمن ، وموجبة

 هو ملئمل حسب ما، رالتسعي و نماذجخصم التدفقات النقدية و نماذج المتداولة بالسو  

 ادلة للمشتقات يعتمد على تصنيف تلك المشتقات بحسب الفئات التالية:إن معالجة التغير في القيمة الع

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة  -3 

تدرج التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخو 

غراض المتاجرة على تلك المشتقات تشتمو المشتقات المقتناة أل  الموحدة وتعرض ضمن دخو المتاجرةل

 التي م تخضع لمحاسبة التحوط من المخاطر ومشتقات مدمجةل

 المشتقات المدمجة  -2

تعامو المشتقات المدمجة في أدوات مالية أخر  كمشتقات منفصلة وتسجو بقيمتها العادلة و ذلك إذا ماكانت 

، و إذا ماكان العقد المضيف غير ُمقتنى ميزاتها ومخاطرها اإلقتصادي  غير مرتبطة بالعقد المضيف

ألغراض المتاجرة أو غير ُمدرج بالقيمة العادلة في بيان الدخول تسجو المشتقات المدمجة المنفصلة عن 

العقد المضيف بصافي قيمتها العادلة التقديرية مع اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخو 

 الموحدةل 

 وط من المخاطرمحاسبة التح  -1

تقاااوم المجموعاااة بتخصااايص مشاااتقات محاااددة كاااأدوات تحاااوط مااان المخااااطر وذلاااك فاااي علقاااات التحاااوط 

 من المخاطر المؤهلة كما هو موضح أدناهل
 

 ألغراض محاسبة التحوط من المخاطر، فقد تم تصنيف تلك التحوطات إلى فئتين: 
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التاااي تغطاااي مخااااطر التغيااارات فاااي القيماااة العادلاااة لموجاااودات واطر القيماااة العادلاااة تحاااوط مااان  مخااا ( أ)

أو مطلوبااااات التحااااوط )أو الموجااااودات أو المطلوبااااات فااااي حالااااة محفظااااة التحااااوط(، أو ارتباطااااات 

مؤكاااادة غياااار مسااااجلة أو جاااازء محاااادد ماااان تلااااك الموجااااودات أو المطلوبااااات أو إرتباطااااات مؤكاااادة 

 ثر على صافي المكاسب أو الخسائر المعلنةلمرتبطة بمخاطر محددة والتي تؤ
 

)ب(  تحاااوط مااان مخااااطر التااادفقات النقدياااة والتاااي تغطاااي التغيااارات فاااي التااادفقات النقدياااة ساااواء كانااات 

متعلقاااة بمخااااطر محاااددة مرتبطاااة باااالموجودات أو المطلوباااات المتحاااوط لهاااا أو العملياااات المتوقاااع 

 أو الخسائر المعلنةل حدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر على صافي المكاسب
 

ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر، فلبد أن يكون التحوط من المخاطر ذو فعالية 

عالية خلو فترة التحوط، بحيا يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة 

التي طرأت على البند الذي تم التحوط من مخاطره، ويجب أن خاطر بشكو فّعاو مع التغيرات مالتحوط من ال

تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكو موثو  ب ل عند بداية التحوط من المخاطر، يجب توثي  إستراتيجية 

طبيعة المخاطر ووأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط من المخاطر والبند المتعل  بالتحوط 

منها وطريقة تقييم مد  فعالية التحوط من المخاطر وتبعاً لذلك، يجب تقويم مد  فعالية التحوط من  المتحوط

 المخاطر بصورة مستمرةل
 

 التحوط من مخاطر القيمة العادلة –أ  – 1
 

عناادما يااتم تخصاايص مشاات  مااالي كااأداة تحااوط ماان مخاااطر التغياار فااي القيمااة العادلااة ألصااو أو مطلااوب أو 

ة معترف ب  وذو تأثير محتمو علاى قائماة الادخو الموحادة فاإن أي رباح أوخساارة مان إعاادة إرتباطات مؤكد

تقياايم أداة التحااوط ماان تلااك المخاااطر بالقيمااة العادلااة يااتم اإلعتااراف باا  مباشاارة فااي قائمااة الاادخو الموحاادة 

 حوط منهالباإلضافة إلى التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط من المخاطر العائدة للمخاطر المت
 

بالنساابة لبنااود التحااوط ماان المخاااطر والمقيمااة بالتكلفااة المطفااأة، وفااي الحااامت التااي توقااف فيهااا التحااوط ماان 

بة التحاوط مان اسامخاطر القيمة العادلاة لاألدوات المالياة المرتبطاة بعماومت خاصاة عان الوفااء بشاروط مح

بااين القيمااة الدفتريااة ألداة التحااوط عنااد اإلنتهاااء  المخاااطر، أو بيعهااا أو تنفيااذها أو إنتهائهااا، يااتم إطفاااء الفاار 

والقيمة اإلسمية على مدار الفترة المتبقية للتحوط بإستخدام طريقة معدو العمولة الفعلايل وعناد تخفايض قيماة 

 أداة التحوط، فان  يتم إثبات تسوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في قائمة الدخو الموحدةل
 

 ن مخاطر التدفقات النقديةالتحوط م –ب  – 1
 

عند ما يتم تخصيص مشت  مالي كأداة تحوط من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية العائدة لخطر محدد 

مرتبط بأصو أو مطلوب أو عملية متوقعة محتملة أو ذات تأثير محتمو على قائمة الدخو الموحدة، فإن 

والذي تم تحديده بأعتباره الجزء الفّعاو، إذا وجد، يتم الجزء الخاص بالربح أو الخسارة من أداة التحوط 

اإلعتراف ب  في قائمة الدخو الموحدةل بالنسبة للتحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تؤثر على عمليات 

مستقبلية، فإن األرباح أو الخسائر المعترف بها ضمن األحتياطيات األخر  يتم تحويلها لقائمة الدخو 

لنفس الفترة التي أثرت فيها عملية التحوط في قائمة الدخو الموحدةل                            الموحدة وذلك  

عندما تؤدي عملية تحوط إلى اإلعتراف بأصو غير مالي أو مطلوب غير مالي، فإن  وفاي ذات الوقات الاذي 

بهاذا األصاو أو المطلاوب، تم اإلعتراف بهذا األصو أو المطلوب، ياتم إضاافة األربااح أوالخساائر المرتبطاة 

والتي تم األعتراف مسبقاً بها مباشرة في بنود الدخو الشاامو األخار ، إلاى القيااس األولاي لتكلفاة اإلقتنااء أو 

 القيمة الدفترية لهذا األصو أو المطلوبل 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل

 
 

 
 

 
 
 
 

      11 

 )تتمة( -ملخص ألهم السياسات المحاسبية. 1 
 

ند انتهاء ساريان أداة التحاوط أو عنادما ياتم بيعهاا أو عنادما ويتم التوقف عن اتباع محاسبة التحوط من المخاطر ع

يتم إنهائها أو عندما يتم ممارسة الح  تجاهها أو عندما م تصبح تلك األداة مؤهلة لمحاسبة التحاوط مان المخااطر 

أو الخساارة أو عندما يتم التوقع بأن العملية لن تحدا أو عندما يقوم البناك بحاو امرتبااطل و ياتم اإلحتفااظ باالربح 

المتراكمة الناتجة عن أداة التحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تم إثباتها في بنود الدخو الشامو األخر  حتى 

تحدا العمليةل وفي حالة التوقع بعدم حدوثها، يتم تحويو صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المثبات ساابقاً ضامن 

 الدخو الموحدةلبنود الدخو الشامو األخر  إلى قائمة 
 

 العمالت األجنبية     و(  
 

ر التحوياو الساائدة بتااري  إجاراء المعااملتل اتحوو المعاملت التي تتم بالعملت األجنبية إلى الالاير الساعودي بأساع

كما تحوو أرصدة الموجودات والمطلوباات النقدياة المساجلة باالعملت األجنبياة فاي نهاياة السانة إلاى الالاير الساعودي 

أسعار التحويو السائدة بتاري  قائمة المركز المالي الموحدةل يتألف ربح أو خسارة العملت األجنبية للبنود النقدي  من ب

الفر  بين التكلفة المطفأه بالعملة الوظيفية في بداياة السانة معادمً بساعر العمولاة الفعلاي و الادفعات خالو السانة وباين 

محولاة بساعر الصارف كماا فاي نهاياة السانةل ياتم تساجيو كافاة الفروقاات الناتجاة مان التكلفة المطفأة بالعملاة امجنبياة 

امنشااطة غياار التجاريااة فااي الاادخو ماان امنشااطة غياار التشااغيلية بقائمااة الاادخو الموحاادة بإسااتثناء فروقااات األقتااراض 

يتم إثبات مكاسب أو خساائر بالعملة األجنبية والتي تمنح تغطي  مخاطر فعالة مقابو صافي اإلستثمار في أسهم أجنبيةل 

تحويااو العماالت الخاصااة بأرصاادة الموجااودات والمطلوبااات النقديااة المسااجلة بااالعملت األجنبيااة فااي قائمااة الاادخو 

 ، بإستثناء الفروقات الناتجة عن تحويو أرصدة اإلستثمارات في ادوات الملكية المتاحة للبيعلالموحدة
 

ف الخاصاة باالبنود غيار النقدياة المساجلة بالقيماة العادلاة كجازء مان تدرج مكاسب أو خسائر وفروقاات أساعار الصار

تسوية القيمة العادلة إما في قائمة الدخو الموحدة أو في بنود الدخو الشامو األخر ، وذلك بحسب طبيعاة الموجاودات 

 المالية المعنيةل

 

بإساتخدام  –لمحاددات التكلفاة التاريخياة  والتاي ياتم قياساها وفقااً  –يتم ترجماة البناود غيار النقدياة فاي العملاة األجنبياة 

والتاي ياتم قياساها وفقااً  –أسعار تحويو كما في تواري  إنشاء التعااملتل أماا البناود غيار النقدياة فاي العملاة األجنبياة 

 للقيمة العادلة، فإن  يتم ترجمتها بإستخدام أسعار تحويو وذلك في التاري  الذي ُحددت فية القيمة العادلةل 
 

 األدوات الماليةمقاصة    (  ز
 

عناد وجاود حا   الموحادة في قائماة المركاز الماالي المبلغ بالصافيتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج 

البنك تسوية الموجودات مع المطلوبات على أسااس الصاافي، أو بياع الموجاودات وتساديد  نوينظامي ملزم و عندما ي

 المطلوبات في آن واحدل
 

 ت / المصروفاتإثبات اإليرادا  (  ح
 

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة

يتم إثبات دخو ومصاريف العمومت الخاصة لكافة األدوات المالية التي تحمو عمولة بما في ذلك األتعاب التي تعتبار 

الفعلايل إن معادو العائاد جزءاً مكملً للعائد الفعلي لألداة المالية في قائمة الدخو الموحدة على أساس مبدأ معدو العائد 

الفعلي هو المعدو الحقيقي المستخدم لخصم الدفعات و المتحصلت النقدية المساتقبلية، خالو عمار امصاو أواملتازام 

المالي المتوقع )او لفتره أقصر، حينما يكون ذلك  مناسباً(، إلى القيم  الدفتري  ألصو أو إلتزام ماليل تقاوم المجموعاة 

النقدي  المستقبلية باألخذ في اإلعتبار كافة األحكام التعاقدية لألداة المالياة ولكان بادون خساائر اإلئتماان بتقدير التدفقات 

 المستقبلية، وذلك عند إحتساب معدو العائد الفعليل
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وعاة بتعاديو تقاديرات المادفوعات أو المتحصالتل يتم تعديو القيمة الدفترية ألصو أوإلتزام مالي في حالاة قياام المجم

تحتسب القيمة الدفترية المعدلاة علاى أسااس معادو ساعر العمولاة امصالي الفعلاي ويساجو التغييار فاي القيماة الدفترياة 

 كدخو أو مصاريف عمومت خاصةل
 

ائر اإلنخفااض فاي عند تخفايض القيماة المساجلة ألصاو ماالي أو لمجموعاة متشاابهة مان األصاوو المالياة  نتيجاة خسا

القيمة، يستمر البنك باإلعتراف بدخو العمومت الخاصة بإستخدام معدو العمولة األصلي الفعلي علاى المبلاغ الادفتري 

 الجديدل
 

عند إحتساب معدو العائد الفعلي فإن  يتم امخذ في امعتبار كافة امحكام التعاقدية لألداة المالية )مان دفعاات مقدماة أو 

ف ( كماا يتضامن ذلاك إحتسااب  جمياع الرساوم والنقااط المدفوعاة أو المقبوضاة، مصااريف العملياة، و خيارات أوخل

العلوة أو الخصم التي تعتبر جزءاً م يتجزأ مان ساعر العمولاة الخااص الفعلايل  تعتبار مصااريف العملياة مصااريف 

 إضافية مرتبطة بإقتناء، إصدار أو بيع موجودات أو مطلوبات ماليةل
 

 خسارة تحويل العمالتدخل/ 

 عند تحققها أو حدوثهال يتم إثبات أرباح أو خسائر تحويو العملت

 
 أتعاب الخدمات البنكية 

يااتم إثبااات دخااو أتعاااب الخاادمات البنكيااة عموماااً، والتااي تمثااو جاازءاً أساسااياً ماان إحتساااب معاادو العائااد الفعلااي علااى 

ات العلقة، وعلى أساس اإلستحقا ل ويتم إثباات أتعااب المحاافظ الموجودات أوالمطلوبات المالية، عند تقديم الخدمة ذ

المدارة والخدمات اإلستشارية علاى أسااس زمان نسابي وطبقااً  لعقاود الخادمات المعنياةل األتعااب المساتلمة عان إدارة 

اتهاا بشاكو الموجودات وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة األخر  التي يتم تقديمها على مد  فترة من الازمن، ياتم إثب

نسبي على مد  الفترة الزمنية للخدمة المقدمةل في حالاة ماا إذا لام يكان متوقعااً إساتخدام كاماو قيماة القارض فإنا  ياتم 

إثبااات أتعاااب إلتزامااات ماانح القاارض وفقااا لطريقااة القسااط الثاباات و علااى مااد  فتاارة اإللتاازامل يااتم إثبااات المصاااريف 

 الخدمات عند الحصوو على تلك الخدماتلوالعمومت ذات العلقة بأتعاب العمليات و
 

 توزيعات األرباح

 يتم إثبات توزيعات األرباح عند وجود إقرار بأحقية إستلمهال
 

 صافي دخل المتاجرة

تشااتمو نتااائج النشاااطات التجاريااة علااى جميااع المكاسااب والخسااائر الناتجااة عاان التغيياار فااي القيمااة العادلااة و دخااو  

متعلقااة بهااا أو عوائااد الموجااودات الماليااة و المطلوبااات الماليااة المقتناااة ألغااراض ومصاااريف العمااومت الخاصااة ال

 المتاجرة و فروقات تحويو العملتل ويتضمن هذا أي أساليب غير فّعالة مسجلة في معاملت التحوط من المخاطرل
 
 و إتفاقيات إعادة الشراء العكسية (    إتفاقيات إعادة الشراءط 

 

 إعاادة)إتفاقياة  ات الموجودات األولية المباعة مع اإللتزام بإعادة شرائها في تااري  مساتقبلي محاددستمر البنك في إثبي

في قائمة المركاز الماالي الموحادة، وياتم قياساها وفقااً للسياساات المحاسابية المتبعاة بشاأن الموجاودات المالياة  شراء(ال

المبالغ المستلمة منا  بموجاب هاذه اإلتفاقياات فاي األرصادة  تجاه الطرف اآلخر لقاء المتاحة للبيعل  يتم إظهار اإللتزام

وياتم إعتباار الفار  باين ساعر البياع وإعاادة  لمالء، حسابما هاو ملئاملعللبنوك والمؤسسات المالية األخر  أو ودائاع ا

  لالشراء كمصاريف عمومت خاصة، ويستح  على مد  فترة إتفاقية إعادة الشراء
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)إتفاقياة إعااادة  إلعاادة بيعهااا فاي تااري  مسااتقبلي محاـدد ياتم إظهاار الموجاودات األوليااة المشاتراة ماع وجااود إلتازام م

تادرج  لمالي الموحدة لعدم إنتقاو السيطرة على تلك الموجودات األولية إلاى البناكالالشراء العكسية( في قائمة المركز 

ويتم إعتباار الفار   لاإلتفاقيات في النقدية واألرصده لد  مؤسسة النقد العربي السعودي جب هذهالمبالغ المدفوعة بمو

دة البيع كدخو عمومت خاصة ويستح  على مد  فترة إتفاقية إعاادة البياع وعلاى أسااس معادو عابين سعر الشراء وإ

  لالعائد الفعلي
 

 اإلستثمارات(    ي
 

ارات بالقيمة العادلة شاملة المصاريف اإلضافية المتعلقة مباشرة بعملية شراء يتم في األصو، إثبات كافة اإلستثم

 م على أساس العائد الفعلي، وتدرج في دخو العمومت الخاصةلصاإلستثماراتل تطفأ العلوة أو الخ
 

أساس األسعار  بالنسبة لإلستثمارات التي يتم تداولها في األسوا  المالية النظامية، فإن القيمة العادلة تحدد على

المتداولة بالسو  عند انتهاء العمو في تاري  قائمة المركز المالي الموحدةل أما بالنسبة للقيمة العادلة للموجودات 

 المدارة واإلستثمارات في الصنادي  اإلستثمارية فيتم قياسها باإلعتماد على أساس صافي قيمة الموجودات المعلنل
 

المتداولة في السو ، يتم إجراء تقدير مناسب للقيمة العادلة على أساس القيمة السوقية أما بالنسبة لإلستثمارات غير 

الحالية لألدوات األخر  المشابهة لها بشكو كبير، أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعةل عند عدم إستطاعة البنك 

من طر  التقييم والتي تتضمن إستخدام إستخراج القيمة العادلة من األسوا ، فإن  يتم قياسها بإستخدام مجموعة 

أساليب رياضية، إن مدخلت األساليب الرياضية يتم أخذها من األسوا  ما أمكن ذلك أو بإستخدام درجة معينة من 

 الحكم عند عدم إمكانية أخذها من األسوا ل
 

المختلفة إذا توفرت بعض بعد اإلثبات األولي لإلستثمارات يتم السماح بإجراء تحويلت بين فئات اإلستثمارات 

الشروط المحددةل ُتحّدد قيمة كو فئة من اإلستثمارات المختلفة عند إنتهاء الفترة المالية التالية على األساس الموضح 

 :في الفقرات التالية

 

  اإلستثمارات المتاحة للبيع   -3
 

ين والتي ينوي البنك إقتنائها لمدة زمنية اإلستثمارات المتاحة للبيع بأنها امستثمارات في أسهم أو سندات د تعرف 

غير محددة والتي يمكن أن ُتباع نتيجة الحاجة للسيولة أو التغيرات في أسعار العمومت الخاصة وأسعار صرف 

 العملت أو أسعار األسهمل

 

لبيع والتي لم يتم التحوط تقاس اإلستثمارات المتاحة للبيع بعد إقتناءها، بالقيمة العادلةل بالنسبة لإلستثمارات المتاحة ل

من مخاطر التغير في قيمتها العادلة، فيتم إثبات األرباح أو الخسائر الناجمة عن التغير في قيمتها العادلة مباشرة 

ضمن بنود الدخو الشامو األخر  لحين إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثماراتل عند إنتفاء أسباب إثبات هذه 

كاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن بنود الدخو الشامو األخر  إلى قائمة المر اإلستثمارات، يتم إظها

 الدخو الموحدةل

 

يتم  إثبات دخو العمومت الخاصة في قائمة الدخو الموحدة بناًء على العائد الفعليل ويتم إثبات دخو توزيعات األرباح 

م تلك التوزيعاتل كذلك يتم إثبات أرباح أو خسائر الصرف في قائمة الدخو الموحدة عند وجود إقرار بأحقية إستل

 األجنبي من اإلستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخو الموحدةل
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ا ما كان من يسمح إلستثمار مصنف كمتاح للبيع أن يتم إعادة تصنيف  كـ "إستثمارات أخر  مقتناة بالتكلفة المطفأة" إذ

الممكن تعريف هذا اإلستثمار ضمن" إستثمارات أخر  مقتناة بالتكلفة المطفأة" و إذا ما كانت المجموعة لديها النية 

 والقدرة على األحتفاظ بذلك األصو المالي للمد  المنظورأو حتى تاري  اإلستحقا ل
 

 اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق   -2

ات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها ومحدد تاري  استحقاقها، باستثناء اإلستثمارات األخر  تصنف اإلستثمار

مقتناة حتى تاري  امستحقا ل  تالمقتناة بالتكلفة المطفأة، والتي لد  البنك المقدرة والنية الموجبة إلقتنائها كإستثمارا

المطفأة ناقصاً مخصص امنخفاض في قيمتهال تحسب التكلفة يتم قياس هذه اإلستثمارات، بعد اقتنائها، بالتكلفة 

المطفأة باألخذ بعين امعتبار الخصم أو العلوة عند الشراء باستخدام أساس العائد الفعليل تدرج أية مكاسب أو 

 ل أو انخفاض قيمتهاعندما يتم إلغاء اإلعتراف بها خسائر ناجمة عن هذه اإلستثمارات في قائمة الدخو الموحدة 
 

إن اإلستثمارات المصنفة كإستثمارات مقتناة حتى تاري  اإلستحقا  ميمكن بيعها أو إعادة تصنيفها بدون التأثير على 

قدرة البنك إلستخدام هذا التصنيف وم يمكن تخصيصها كبند يتم التحوط من مخاطرة بالنسبة لسعر الفائدة أو مخاطر 

 ثمار طويو األجولالسداد المبكر وذلك بسبب طبيعة هذا اإلست
 

 إم أن البيع أو إعادة التصنيف في أياً من الظروف التالية لن يؤثر على قدرة المجموعة إلستخدام هذا التصنيف:

 

  البيااع أو إعااادة التصاانيف القريااب جااداً ماان تاااري  اإلسااتحقا  حيااا لاان يكااون هناااك ثااأثير مهاام علااى

 و ،القيمة العادلة جراء التغير في سعر العمولة في الس

 ،البيع أو إعادة التصنيف بعد ما تكون المجموعة قد حصلت معظم موجودات أصو اإلستثمار 

  البياااع أو إعاااادة التصااانيف العائااادة إلاااى أحاااداا منعزلاااة غيااار متكاااررة خاااارج نطاااا  تحكااام المجموعاااة

 وميمكن توقعهال
 

 القروض والسلف (    ك  
 

أو مقتناة بواسطة البنك مقابو دفعات ثابتة أو محددةل   يتم القروض والسلف هي موجودات مالية غير مشتقة مصدرة  

اإلعتراف بالقروض والسلف عند دفع المبالغ للمقترضل ويتم إلغاء اإلثبات عندما يقوم المقترض بالسداد أوعند بيعها 

 أو شطبها أو إنتقاو جميع المخاطر والمكاسب المتعلقة بها بشكو جوهريل
 

 في األصو،  بالقيمة العادلة  شاملة المصاريف المتعلقة بهال تقاس كافة القروض والسلف، 
 

يتم إثبات القروض والسلف الممنوحة أو المقتناة من قبو البنك، وغير المتداولة في سو  مالي نشط والتي لم يتم  

صصات مرتبطة التحوط من مخاطر القيمة العادلة لها، بالقيمة المطفأة مخصوماً منها أية مبالغ تم شطبها أو أية مخ

 بخسائر اإلئتمانل
 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية    (  ل  
 

يتم، بتاري  كو تقرير مالي، إجراء تقييم للتأكد من وجود أي دلياو موضاوعي علاى إنخفااض قيماة أي أصاو ماالي أو 

درة القابلاة لإلساترداد لاذلك وفي حالة وجاود مثاو هاذا الادليو، ياتم تحدياد القيماة المقا ةلمجموعة من الموجودات المالي

مع أية خسائر إنخفاض في القيمة، التي يتم حسابها على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  واألص

 المتوقعة، ويتم إثبات هذه التغيرات في قيمتها الدفتريةل
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داد األصو المالي، يتم شطب  مقابو مخصص اإلنخفاض المعد لذلك إماا عان طريا  تساجيل  فاي عند عدم إمكانية إستر 

قائمة الدخو الموحدة مباشرة أو في حساب مخصص اإلنخفاضل يتم شطب الموجودات المالية فقط عند إساتنفاذ جمياع 

 الطر  الممكنة لإلسترداد وعند تحديد قيمة الخسارةل
 

بعاد ذلاك علاى أسااس ساعر  يتم إثبات دخو العماومت ،ستردادإلالمقدرة القابلة ل قيمت  إلىالمالي األصو فور تخفيض 

 ستردادل إلالمستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة ل العمولة
 

ع بعاد إثباات وإذا تراجع مبلغ الخسارة المطفاأ فاي فتارة محقاة وكاان مان الممكان رباط التراجاع موضاوعياً بحادا وقا

اإلنخفاض )مثاو التحسان فاي درجاة تصانيف المادينين(، فإنا  ياتم عكاس خساارة اإلنخفااض فاي القيماة السااب  إثباتهاا 

بواسطة تعديو مخصص الحساب، كما يتم إثبات المبلغ الذي تم عكس  فاي قائماة الادخو الموحادة لتخفايض مصااريف 

 خسائر اإلئتمان ذات الصلةل
 

والسالف التاي تام إعاادة جادولتها كقاروض متاأخرة الساداد باو تعاماو كقاروض جديادةل تحادد ميمكن إعتبار القروض 

إجراءات وسياسات إعادة الجدولة على معايير تقرر إمكانية إستمرارية التساديد علاى األرجاح و يساتمر إخضااع هاذه 

 ولة األصلي الفعلي للقرضلالقروض والسلف فردياً أو كلياً إلى تقديرات اإلنخفاض في القيمة بإستخدام معدو العم
 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة  - 3
 

يتم تصنيف أصو مالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة في حالة وجود دليو موضاوعي علاى 

ساارة لهاا تاأثير علاى التادفقات ذلك كنتيجة لحدا أو أكثر تمت بعد اإلثبات األولي لهاا وبحياا أن يكاون هنااك خ

 النقدية المستقبلية المقدرة لألصو المالي أو لمجموعة من الموجودات المالية بشكو موثو  ب ل
  

يتم تكاوين مخصاص محادد لخساائر اإلئتماان نتيجاة لإلنخفااض فاي قيماة القارض أو أي مان الموجاودات المالياة 

وعي بأن البنك لن يتمكن من تحصيو كافة المبالغ المستحقةل إن المثبتة بالتكلفة المطفأة، إذا كان هناك دليو موض

مبلغ المخصص المحدد هو الفر  بين القيماة الدفترياة والمبلاغ المقادر القاباو لإلساتردادل إن المبلاغ المقادر القاباو 

لاة األصالي لإلسترداد هاو القيماة الحالياة للتادفقات النقدياة المساتقبلية المتوقعاة، مخصاومة بنااًء علاى معادو العمو

 هونةلرالفعلي، متضمنا المبالغ المقدرة القابلة لإلسترداد من الضمانات والموجودات الم
 

باإلضافة إلى المخصصات الخاصة بخسائر اإلئتماان، ياتم تكاوين مخصصاات مقاباو أي إنخفااض جمااعي علاى 

ئتمان المحددة للمقترض أساس المحفظةل ويتم تقدير هذه المخصصات بناًء على عدة عوامو تتضمن تصنيفات اإل

أو مجموعة من المقترضين وخبرة البنك في التعاماو ماع المقتارض أو مجموعاة مان المقترضاين وأي معلوماات 

تاريخية متاحة عن حامت اإلخفا  الساابقةل ياتم تعاديو الخبارة الساابقة بشاأن الخساائر باساتخدام البياناات الحالياة 

 وف الحالية السائدةلالقابلة للملحظة وذلك إلظهار أثر الظر
 

بالنساابة للموجااودات الماليااة المقتناااة بالتكلفااة المطفااأة، يااتم تسااوية القيمااة الدفتريااة لألصااو مباشاارة أو ماان خاالو 

 استخدام حساب مخصص، ويدرج مبلغ التسوية في قائمة الدخو الموحدةل
 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع - 2
 

الدين المصنفة كإستثمارات متاحة للبيع، يقوم البنك بتقييم ما إذا كان هناك دلياو موضاوعي علاى بالنسبة ألدوات 

اإلنخفاض في القيمة بناًء على نفس األسلوب المتبع للموجودات المالية المشابهة والمدرجة بالتكلفة المطفأة وذلاك 

 لكو أداة مالية على حدهل
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يتم إدارج الخسارة المتراكمة كإنخفاض في القيمة ناتج من الفر  بين القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ناقصاً 

 أية خسائر لإلنخفاض في القيمة لتلك األداة تم اإلعتراف بها مسبقاً في قائمة الدخو الموحدةل
 

الموحدة، إذا ظهر فاي الفتارة اللحقاة دلياو موضاوعي يتم عكس خسارة امنخفاض في القيمة ضمن قائمة الدخو 

ذو صلة باإلئتمان حدا بعد امعتراف بخسارة امنخفاض في القيمة كان قد تم تسجيلها مسبقاً ضمن قائمة الدخو 

 الموحدةل
 

مااة بالنساابة إلسااتثمارات األسااهم المقتناااة كإسااتثمارات متاحااة للبيااع، فااإن اإلنخفاااض الجااوهري أو الاادائم  فااي القي

بإسترداد مبلغ الخسارة الناتجاة مان  حالعادلة عن التكلفة يعتبر دليو موضوعي على اإلنخفاض في القيمةل م يسم

إنخفااض القيمااة ضامن قائمااة الادخو الموحاادة طالمااا أن األصاو قااائم بالساجلت، )وعلياا  فاأن أي ارتفاااع بالقيمااة 

 (ل فاي حااو إلغااء إثباات خساارة امنخفااض فاي العادلة محقاً يجب أن يسجو ضمن بناود الادخو الشاامو األخار

القيمة، يتم تحويو المكاسب أو الخساائر المتراكماة المثبتاة ضامن بناود الادخو الشاامو األخار  إلاى قائماة الادخو 

 الموحدةل
 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  (     م
 

اك مؤشارعلى إنخفااض قيماة أصاول إذا ماا تاوافر هاذا بتقادير ماا إذا كاان هنا –بتاري  كو تقريار ماالي  –يقوم البنك 

المؤشر أو عند ما تكون المراجعة السنوية إلختبار إنخفاض قيمة أصو مطلوب  فإن البنك يقاوم بتقادير المبلاغ الممكان 

تحويل  من األصول إن المبلغ الممكن تحصيلة من األصو هو القيماة العادلاة لألصاو أو قيماة الوحادة  النقدياة الممكان 

ناقصاً تكاليف بيع  وقيمت  قياد اإلساتخدامل عنادما تزياد القيماة الدفترياة ألصاو أو  –إيهما أكثر  –تحقيقها من األصو 

قيمااة الوحاادة النقديااة الممكاان تحقيقهااا ماان األصااو أكثاار ماان المبلااغ الممكاان تحصاايل  ماان األصااو، فااإن األصااو يعتباار 

قيمااة الممكاان تحصاايلهال فااي ساابيو تقاادير قيمااة األصااو قيااد ماانخفض القيمااة و يتوجااب خفااض قيمتااة الدفتريااة لتقابااو ال

األستخدام، يقوم البنك بخصم قيمة التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالية بإستخدام سعر خصام يعكاس تقاديرات 

صااً تكااليف السو  للقيمة الحالية للنقود وكذلك المخاطر المرتبطة بأألصول  في سبيو تحديد القيمة العادلاة ألصاو ناق

البيااع، فإناا  يااتم إسااتخدام نماااذج تسااعير ملئمااةل يااتم تعزيااز إحتساااب تلااك النماااذج بأسااتخدام  مضاااعفات التقياايم، أو 

 مؤشرات قيمة عادلة متاحة أخر ل
 

بالنسابة للموجااودات بإساتثناء الشااهرة، يقاوم البنااك بتااري  كااو تقريار مااالي تتقادير مااا إذا كاان هناااك مؤشاراً علااى أن 

نخفاض في القيمة معترف بهاا مسابقاً لام تعادموجودة أوإنخفضاتل  إذا مااتوفرت هاذة المؤشارات، فاإن البناك خسائر إ

يقوم بتقدير القيمة الممكن تحصيلها أو قيم  الوحدة النقدية الممكن تحقيقها مان األصاول ياتم عكاس خساارة اإلنخفااض 

المساتخدمة فاي تحدياد قيماة األصاو الممكان تحصايلها في القيمة المعترف بها مسبقاً فقط في حالة تغيير اإلفتراضاات 

منذ األعتراف بأخر خسارة إنخفاض في القيمةل يتم تحديد خسارة اإلنخفاض فاي القيماة الماراد عكساها بحياا متزياد 

 القيمة الدفترية عن القيمة الممكن تحصيلها وكذلك متزيد القيمة الدفترية ألصو بعد اإلهلك )في حاو ما تم تحديدها(

)وإذا ما لم يتم األعتراف بخسارة األنخفاض في قيمة األصو( في السنوات الساابقة عان قيماة خساارة اإلنخفااض فاي 

 القيمة المراد عكسهال يتم عكس تلك الخسارة في قائمة الدخو الموحدةل
 

 إن خسائر اإلنخفاض في الشهرة، ميمكن عكسها في السنوات اللحقةل
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 العقارات األخرى  (     ن
 

تااؤوو للبنااك، خاالو دورة أعمالاا  العاديااة، بعااض العقااارات وذلااك سااداداً للقااروض والساالفل تعتباار هااذه العقااارات 

هاا للقاروض والسالف أو القيماة قكموجودات متاحة للبيع وتظهر هاذه العقاارات فاي البداياة بصاافي القيماة الممكان تحق

م يتم حساب إستهلك على هاذه  لدلة الحالية للممتلكات المعنية )أيهما أقو( مخصوماً منها أية تكاليف بيع جوهريةالعا

 لالموحدةالعقاراتل تسجو اإليرادات الناتجة من تأجير هذه العقارات األخر  في قائمة الدخو 
 

اً، مخصاوما منهاا تكااليف البياع، فاي قائماة الادخو و بعد اإلثبات األولي، يتم تسجيو أي خسائر في القيمة العادلة محقا

الموحاادةل يااتم تسااجيو أي مكاسااب محقااة فااي القيمااة العادلااة، مخصااوماً منهااا تكاااليف لبيااع هااذه األصااوو وعلااى أن م 

تتجاوز الخسائر المتراكمة، مباشرًة كمكاسب مجتمعة مع أية مكاسب أوخسائر ناتجاة عان اإلساتبعاد فاي قائماة الادخو 

 الموحدةل
 

 الممتلكات والمعدات  (    س
 

تتباع طريقاة  لاألراضاي المملوكاة م ياتم إساتهلك لتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهلك المتاراكم
القسااط الثاباات فااي حساااب إسااتهلك الممتلكااات والمعاادات األخاار  وذلااك علااى أساااس األعمااار اإلنتاجيااة المتوقعااة 

 للموجودات كما يلي:
 

 سنة  51    ني المبا
 سنوات، أيهما أقو  2فترة اإليجار أو            تحسينات العقارات المستأجرة 

 سنوات 2 – 8  ثاا والمعدات والسيارات ألا
 

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي و المنافع اإلقتصادية لهذه الموجودات في تاري  كو تقريار ماالي ومان ثام ياتم تعاديلها إذا 
ساااب المكاسااب و الخسااائر الناتجااة عاان بيااع الموجااودات علااى أساااس الفاار  بااين القيمااة الدفتريااة لاازم األماارل يااتم إحت

 لالموحدةوصافي المبلغ المحصول تدرج المكاسب و الخسائر الناتجة في قائمة الدخو 
 

 المطلوبات المالية     (  ع
 

و وسندات القروض المصدرة  وأدوات يتم في األصو، إثبات كافة ودائع أسوا  الماو وودائع العملء والقروض ألج
 المديونية األخر  بالقيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف المعاملتل

 

يتم محقا قياس المطلوبات المالية المرتبطة بعمومت، أو تلك التي يتم المحاسبة عليها فاي قائماة  الادخو أو تلاك التاي 

أة والتاي ياتم حساابها بعاد األخاذ بعاين اإلعتباار مبلاغ الخصام أو تم التحوط من مخااطر قيمتهاا العادلاة، بالتكلفاة المطفا

تطفأ العلوات والخصومات وف  أسس العائد الفعلي حتى تاري  اإلستحقا  وترحو إلاى دخاو أو مصااريف  -العلوة 

 العمومت الخاصةل
 

العادلاة للمخااطر المتحاوط  تعدو المطلوبات المالية الخاضعة للتحاوط مان مخااطر القيماة العادلاة للتغيارات فاي القيماة

ل يعتارف بالمكاساب او الخساائر الموحادةمنها كحد أعلىل يتم األعتراف بأية مكاسب او خسائر ناتجة في قائمة الدخو 

 لالموحدةالناتجة عن إلغاء إثبات المطلوبات المسجلة بالتكلفة المطفأة في قائمة الدخو 
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          ف(      الضمانات المالية

ضمن دورة عمو البنك المعتادة، يتم منح ضمانات مالية، تتكون من اعتمادات مستندية، ضمانات وقبومتل يتم 

اإلثبات المبدئي في القوائم المالية الموحدة للضمانات بالقيمة العادلة ضمن بند التزامات أخر ، ويمثو ذلك قيمة 

لمةل ومحقاً بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس التزامات البنك لكو ضمان إما بالعلوة المطفأة أو بأفضو العلوة المست

تقدير للمصروفات المطلوبة لتسوية أية تعهدات مالية تظهر نتيجة لهذه الضمانات، أيهما أكبرل ويتم إثبات أي زيادة 

و الموحدة كمصروفات خسائر إئتمانيةل كما يتم إثبات في املتزامات المرتبطة بالضمانات المالية بقائمة الدخ

العلوات المحصلة في قائمة الدخو الموحدة في صافي دخو العمومت واألتعاب بطريقة القسط الثابت خلو عمر 

 لالضمان
 

 المخصصات   (  ص
 

ي أو إلتازام واضاح نااتج يتم تكوين مخصصات عندما يمكن إجراء تقدير موثو  ب  بواسطة البنك لمقابلة إلتزام قاانون

 عن أحداا ماضية وتكون إحتمالية دفع مبالغ لتسوية اإللتزام أعلى من إحتماو عدم الدفعل
 
 محاسبة عقود اإليجار      ( ق

 

عتبر كافة عقود اإليجار التي يبرمها البنك كمستأجر عقود إيجار تشغيلية، وبموجبها تحمو دفعات اإليجار على قائمة ت

مدتا   نتهااءفي حالة إنهاء عقد اإليجار التشاغيلي قباو إل ومد  فترة اإليجار القسط الثابت على بطريقة الموحدةالدخو 

  لتدرج أية غرامات يجب دفعها للمؤجر كمصروف خلو الفترة التي يتم فيها إنهاء اإليجار
 

 النقدية وشبه النقدية      ( ر
         

رف "النقدية وشب  النقدية" بأنها تلك المبالغ المدرجة فاي النقدياة واألرصادة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تع

والمؤسساات األرصادة لاد  البناوك  كماا تشامو أيضااً  الودائاع النظامياة، ستثناءإبمؤسسة النقد العربي السعودي،  لد 

 ليوماً أو أقو من تاري  اإلقتناء تسعينالتي تستح  خلو المالية األخر  
 

 اء إثبات األدوات الماليةش(      إلغ
 

ياتم الغاااء إثبااات الموجااودات الماليااة )أو جاازء منهااا، أو جاازء فااي مجموعااة موجااودات ماليااة متشااابهة( عناادما تنتهااي     

 الحقو  التعاقدية إلستلم التدفقات المالية الخاصة بهذه الموجوداتل

 

يتم إلغاء اإلثبات فاي حالاة قياام البناك بنقاو معظام في الحامت التي تظهر فيها دممت على أن البنك نقو أصو مالي، 

المخاطر و المكاسب المصاحبة لملكية هذا األصول  و في الحامت التي لم يتم نقو أو إبقاء معظم المخاطر والمكاسب 

 المصاحبة لملكية األصو، يتم إلغاء اإلثبات فقط في حالة تخلاي البناك عان السايطرة علاى األصاو المااليل يقاوم البناك

 باإلعتراف بأية حقو  أوالتزامات نشأت أو نتجت عن هذه العمليات بشكو منفصو كموجودات أو مطلوباتل
 

يتم إستبعاد المطلوبات المالية )أو أي جزء من تلك المطلوبات المالية( وذلك فقط عناد إساتنفاذها، أي عنادما ياتم تنفياذ 

 اإللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو إنتهاء مدت ل
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 الزكاة وضريبة الدخل   (  ت
 

إن مبالغ الزكاة وضريبة الدخو تعد مطلوبات على المساهمين السعوديين واألجانب على التوالي و يتم إحتساب الزكاة 

ألسس الموضحة بموجاب أنظماة على حصة المساهمين السعوديين في حقو  الملكية أو في صافي األرباح بإستخدام ا

الزكاة، ويتم احتساب ضريبة الدخو على حصة المساهمين األجانب من حصتهم في صافي الربح المعّدو للسنة وذلاك 

 بناءاً على تشريعات ضريبة الدخول
 

وزعاة ميتم تحميو الزكاة وضريبة الدخو على قائمة الادخو الموحادة  للبناك حياا أنهاا تساتقطع مان قيماة األربااح الم

 على المساهمين، أو مستعاضة بواسطة المساهمينل
 

 ث(     البرامج التحفيزية للموظفين
 

يقدم البنك لموظفي  المؤهلين )الموظفين( برنامج تحفيزي محسوب على أساس األسهم )البرناامج( والمسامى "برناامج 

ذا البرنامج يقوم البنك بمنح الموظفين منحة األسهم للموظفين" والمعتمد من مؤسسة النقد العربي السعوديل بموجب ه

أسهم يتم إكتسابها خلو أربعة سنواتل تقاس تكلفة البرنامج على أسااس قيماة األساهم فاي تااري  الشاراء، والتاي يبادا 

اإلعتراف بهاا خالو الفتارة التاي يانص خللهاا الوفااء بشارط الخدماة بإساتخدام طريقاة تساعير مناسابة، والتاي تنتهاي 

قا ل تسجو خيارات أسهم الموظفين من قبو البنك بالتكلفة، وتظهر كبند مخصوم من حقو  الملكية بعاد بتاري  امستح

 تعديو مصاريف المعاملت، وتوزيعات األرباح، وأرباح أو خسائر بيع األسهمل
 

اإلتفاقياة، لان قام البنك بعمو إتفاقية حفظ وإدارة البرامج مع طرف ثالا مستقو بالنيابة عن الماوظفين وطبقااً لشاروط 

 يكون البنك، في أي وقت من األوقات، المالك الشرعي لألسهم المعنيةل

 

باإلضااافة لااذلك، يقااوم البنااك بماانح موظفياا  المااؤهلين باارامج تحفيزيااة خاار  علااى أساااس األسااهم واإلدخااار والتااي        

 ظفين بتاري  إستحا  كو برنامجل تتم بناًء على مساهمات مشتركة بين البنك والموظفينل  هذه المساهمات تدفع للمو
 

 خ(      خدمات إدارة األصول
  

يقدم البنك خدمات إدارة األصوو عان طريا  شاركت  التابعاة لعملئا  والتاي تتضامن إدارة بعاض صانادي  اإلساتثمار 

وذلك بالتشااور ماع مستشااري إساتثمار متخصصاينل ياتم إدراج حصاة البناك فاي تلاك الصانادي  ضامن اإلساتثمارات 

 متاحة للبيع و يتم اإلفصاح عن أتعاب الخدمات البنكية المكتسبة ضمن الدخو من أتعاب الخدمات البنكية، صافيل ال
 

  

م تعتبر الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو اإلستثمار موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي م يتم إدراجها فاي 

 القوائم المالية الموحدةل
 

 المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدةذ(      المنتجات 
 

إضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، يقدم البنك لعملئ  بعض المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجناب الفائادة 

 والمعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية كما يلي: 
 

 تعريف المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة:
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل
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 )تتمة( -. ملخص ألهم السياسات المحاسبية1
 

هي اتفاقية على أن يقوم البنك ببيع سلعة أو أصو الى العمياو والتاي يكاون البناك قاد إشاتراها وإقتناهاا  المرابحة: ل3

 بناًء على وعد بالشراء من العميول  يتضمن سعر البيع على التكلفة مضافا إليها هامش ربح متف  علي ل

قية بين البنك والعميو بحيا يقوم بموجبها البنك بيع أصاو تام إنشااؤه وفا  مواصافات متفقاة هي إتفا اإلستصناع: ل5

 عليها مسبقاً مقابو سعر متف  علي ل

هي إتـفاقية بين البنك )كمؤجر( والذي يقوم بشراء أو بناء اصو ليقوم بتأجيره بالتالي وفقاً لطلب العميو  اإلجارة: ل1

و بإيجار األصو في مقابو مادي ولفترة محددة قد تنتهاي بانتقااو ملكياة امصاو )المستأجر(، بناءاً على وعد العمي

 من المؤجر للمستأجرل
   

بإستخدام المعايير الدولية الخاصة بالتقارير  القائمة على مبدأ تجنب الفائدةويتم معالجة كافة المنتجات المصرفية 
 القوائم المالية الموحدةلالمالية ووفقا للسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه 

 

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي .1
   

     تتلخص النقدية واألرصدة لد  مؤسسة النقد العربي السعودي مما يلي:

  2132  5133 
 بآالف الرياالت  

  السعودية

 بآمف الريامت

 السعودية

     
 8950921  536.516  نقد في الصندو 

 308130832  3.757.111  ميةوديعة نظا

 103330111  4.061.111  إتفاقيات إعادة الشراء العكسية

 404210393  7.116.541  اإلجمـالـي 
 

 

بوديعاة نظامياة  حتفااظإلايتعين على البناك  طبقا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

، وألجاو، والودائاع األخار  ـ وامدخاار عودي بنسابة مئوياة محاددة مان الودائاع تحات الطلاب،لد  مؤسسة النقاد العرباي السا

من غير المسموح ب  إستخدام تلك الوديعة النظامياة لتموياو العملياات اليومياة للبناك وبالتاالي فهاي  لية كو شهراتحسب في نه

 ليست جزءاً من النقدية و شب  النقديةل
 

 سات المالية األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤس. 6
  

     تتلخص أرصدة البنوك والمؤسسات المالية األخر  مما يلي:

  2132  5133 

 بآالف الرياالت  

 السعودية

 بآمف الريامت 

 السعودية

     
 430338  311.170  حسابات جارية

 103890911  1.501.106  إيداعات أسوا  الماو

 801110439  1.113.774  اإلجمـالـي
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل
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 ، صافيإستثمارات .  5
 

  كما يلي: اإلستثماراتتصنف أ(   
 

 اإلستثمارات المتاحة للبيع ( 3
 

 2132  5133 

 اإلجمالي  خارج المملكة  داخو المملكة  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 

 الريامت السعودية بآمف 

 123.113 سندات بعمولة ثابتة
 

4.065.251  6.777.544  305240191 
 

501150988  105130339 

 3.153.567 سندات بعمولة عائمة
 

2.674.352  1.516.130  308980391 
 

501540118  803150219 

 441.675 أسهــم
 

1.520  462.216  8150158 
 

40154  8910325 

 234.156 صنادي  إستثمارية
 

24.111  210.211  3110415 
 

550533  3410181 

 - منخفاض في القيمةمخصص ا
 

(332.511)  (332.511)  - 
 

(3130111)  (3130111) 

االستثمارات المتاحة للبيع،  
 2.641.070 صافي

 
7.463.202  0.002.273  101240915 

 
802250389  903330183 

 
 (  إستثمارات مقتناة حتى تاري  امستحقا 5
 

 2132  5133 

 اإلجمالي  خارج المملكة  داخو المملكة  مالياإلج  خارج المملكة  داخل المملكة 

 الريامت السعودية بآمف 

 61.111 سندات بعمولة ثابتة
 

416.101  466.101  210111 
 

8130831  8230831 

 561.111 سندات بعمولة عائمة
 

-  561.111  1210111 
 

-  1210111 

 - مخصص امنخفاض في القيمة
 

(316.411)  (316.411)  - 
 

(3540111)  (3540111) 

 االستثمارات المقتناة حتى  
 711.111 تاريخ االستحقاق، صافي   

 

230.501  030.501  9110111 
 

5430831  3430831 

 
 (  إستثمارات ، صافي1

 
 2132  5133 

 اإلجمالي  خارج المملكة  داخو المملكة  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 

 لسعوديةالريامت ا بآمف 

 173.113 سندات بعمولة ثابتة
 

6.153.161  5.212.714  301140191 
 

508350329  109510211 

 3.733.567 سندات بعمولة عائمة
 

2.674.352  4.216.130  503580391 
 

501540118  809250219 

 441.675 أسهــم
 

1.520  462.216  8150158 
 

40154  8910325 

 234.156 صنادي  إستثمارية
 

24.111  210.211  3110415 
 

550533  3410181 

 مخصص امنخفاض في
 - القيمة  

 

(201.111) 

 

(201.111) 

 

- 

 

(5190111) 

 

(5190111) 

 1.241.070 إستثمارات، صافي 
 

7.571.012  31.033.053  801240915 
 

804180111  404310115 

 

والساندات المتاحاة للبياع بعمولاة عائماة أعاله علاى عقاود تسانيد قاام البناك  تشتمو السندات المتاحة للبيع المحلية بعمولة ثابتة

سااعودي(ل وقااد تاام تصاانيفها، عنااد اإلثبااات األولااي،  مليااون ريااـاو 31:  5133) -م شااي خاالو لعااام الحااالي  -بإبرامهااا 

 كإستثمارات متاحة للبيعل تم تحديد القيمة العادلة لها بإستخدام طر  تسعير ملئمةل
 

سااعودي( مرهونااة  مليااون ريااـاو 10231:  5133و سااعودي )ريااـا مليااون 80188 اإلسااتثمارات علااى مبااالغ قاادرها تشااتمو

ساعودي  ملياون رياـاو 80841 اإلساتثمارات ه بلغت  القيماة  الساوقية  لهاذ لبموجب إتفاقيات إعادة  شراء لد   بنوك أخر 

 (لسعودي مليون ريـاو 10255 :5133)



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل
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 )تتمة( –، صافي إستثمارات .  5
 

 ب(  فيما يلي تحليالً لمكونات المحفظة اإلستثمارية:
 

 ( اإلستثمارات المتاحة للبيع3
 

5133    2132  

  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي

  الريامت السعودية بآمف

 سندات بعمولة ثابتة 6.224.562  662.002  6.777.544  503150918  303240141  105130339

 سندات بعمولة عائمة 2.136.725  3.121.101  1.516.130  108530411  1410193  803150219

 أسهم 443.175  33.320  462.216  8230458  330354  8910325

 صنادي  إستثمارية 210.211  -  210.211  3410181  -  3410181

(3130111) 

 

- 

 
(3130111) 
 

(332.511) 
 

(01.726) 
 

 مخصص اإلنخفاض في   القيمة   (31.176)

903330183  304210345  101130819  0.002.273  3.701.410  1.213.712 
اإلستثمارات المتاحة للبيع،  

  صافي
 
 ( إستثمارات مقتناة حتى تاري  اإلستحقا 5
 

5133    2132    

  متداولة  تداولةغير م  اإلجمالي  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي

  الريامت السعودية بآمف

 سندات بعمولة ثابتة 301.110  265.213  466.101  5210513  5110345  8230831

 سندات بعمولة عائمة 561.111  -  561.111  1210111  -  1210111

(3540111)  (3540111)  -  (316.411)  (316.411)  - 
   مخصص اإلنخفاض في       
 القيمة         

3430831  940345  3110513  030.501  71.113  141.110 
إستثمارات مقـتـناة حتى تاريـخ  

 اإلستحقاق،    صافي
 
 ( إستثمارات، صافي1
 

5133    2132    

  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي

  الريامت السعودية بآمف

 سندات بعمولة ثابتة 6.421.643  110.301  5.212.714  501220312  301180212  109510211

 سندات بعمولة عائمة 2.056.725  3.121.101  4.216.130  801930411  1410193  809250219

 أسهم 443.175  33.320  462.216  8230458  330354  8910325

 دي   إستثماريةصنا 210.211  -  210.211  3410181  -  3410181

(5190111)  (3540111)  (3130111)  (201.111)  (270.326)  (31.176) 

مخصص اإلنخفاض في 

 القيمة

 ، صافيستثماراتإ 0.161.573  3.153.201  31.033.053  103180134  303540118  404310115
 

ية الحكومية الساعودية و ساندات شاركات ساعودية تمثو السندات غير المتداولة في الجدوو أعله، بشكو أساسي، سندات التنم

 محددةل
 

ملياون لاير سعـاـودي   3303إن األسهم المدرجاة ضامن بناد اإلساتثمارات المتاحاة للبياع تتضامن أساهم  غيار  متداولاة بمبلاغ 

 و  ب ل مليون لاير سعودي( والتي يتم إثباتها بالتكلفة لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكو موث 3303: 5133)

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل
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 )تتمة( –، صافي إستثمارات .  5
 

 فيما يلي تحليالً باألرباح والخسائر غير المحققة و القيمة العادلة لإلستثمارات المدرجة المقتناة حتى تاريخ األستحقاق:  ج(
 

5133  2132   

     إجمالي  إجمالي      إجمالي  إجمالي  

     األرباح  الخسائر      األرباح  الخسائر  

   القيمة الدفترية  غير المحققه  غير المحققه  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  غير المحقق   غير المحقق   القيمة العادلة

   بآمف الريامت السعودية

 سندات بعمولة ثابتة  250.501  31.665  31.542  250.514  1130831  530931  910383  5910528

 سندات بعمولة عائمة  561.111  126  -  561.126  1210111  380152  -  1180152

 اإلجمالي  030.501  31.113  31.542  030.020  3430831  110832  910383  3810493

 
 فيما يلي تحليالً لإلستثمارات، صافي، حسب األطراف األخرى :   د(
 

   2132  5133 

  

بآالف الرياالت 

 السعودية

ت بآمف الريام 

 السعودية

     

 303340199  3.175.146  شب  حكومية ة ويحكوممؤسسات 

 503850555  5.151.651  شركات

 103250811  1.472.141  بنوك و مؤسسات مالية

 404310115  31.033.053  اإلجمالي
 

 تعرض اإلستثمارات لمخاطر اإلئتمان:  هـ(
 

 
2132 

 

5133 

بآالف الرياالت 
 السعودية

مف الريامت بآ
 السعودية

     

 908420833  0.210.271 استثمارات من الدرجة األولى 

 3880199  275.475 استثمارات دون الدرجة األولى 

 305110838  3.105.236 غير مصنفة 

 404310115  31.033.053 اإلجمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل
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 )تتمة( –، صافي إستثمارات . 5
 

 غيرات في مخصص اإلنخفاض في القيمة مما يلي:تتلخص الت  و(
 

 2132  5133 
بآالف الرياالت  

 السعودية

بآمف الريامت  
 السعودية

     

 3110111  217.111 الرصيد في بداية السنة

 420111  50.111 المضاف خلو السنة

 (40111)  (1.111) اإلطفاءات خلو السنة

 5190111  201.111 الرصيد في نهاية السنة

 

 صافي ،قروض وسلف . 7
 

 مما يلي: المثبتة بالتكلفة المطفأة –، صافي قروض والسلفتتكون ال  ( أ
 

 

2132 

 إجمالي  أخرى  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 

 الرياالت السعودية بآالف 

 14.435.114  65.411  24.111.151  5.371.371  1.113.151 قروض و سلف عاملة

 461.145  -  -  10.510  431.717 و سلف غير عاملةقروض 

 14.157.311  65.411  24.111.151  5.237.110  4.202.671 إجمالي القروض و السلف

 (135.411)  -  (103.511)  (72.652)  (162.211) مخصص خسائر اإلئتمان

 14.161.502  65.411  21.011.711  5.346.247  1.041.212 قروض و سلف، صافي

 
 

 5133 

 إجمالي  أخر   قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 

 الريامت السعودية بآمف 

 5902290899  510284  3301330891  201350449  509830211 قروض و سلف عاملة

 304150531  -  -  150413  309130122 قروض و سلف غير عاملة

 5301230131  510284  3301330891  208520984  802340353 إجمالي القروض و السلف

 (505820111)  -  (1110329)  (240112)  (302510114) مخصص خسائر اإلئتمان

 5903380131  510284  3409110233  201190831  503350131 قروض و سلف، صافي

 
يتعل  بعملياات مرابحاة وإستصاناع تتضمن القروض والسلف أعله منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب الفائدة فيما  

 مليون لاير سعودي(ل  330833: 5133مليون لاير سعودي ) 320381وإيجارة والتي تظهر بالتكلفة المطفأه بمبلغ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل
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 )تتمة( -صافي ،قروض و سلف . 7
 

 :تتكون التغيرات في مخصص خسائر اإلئتمان مما يلي ( ب
 

 2132 

 إجمالي  ريةقروض تجا  قروض شخصية  جاري مدين 

 بآالف الرياالت السعودية 

 2.246.511  551.067  61.116  3.625.111 الرصيد في بداية السنة

 266.111  (21.417)  44.505  211.733 المضاف / )المسترد( خلو السنة

 (3.503.101)  (246.032)  (17.766)  (3.417.713) ديون معدومة

 7.215  -  7.215  - مبالغ محصلة معدومة مسبقاً 

 135.411  103.511  72.652  162.211 الرصيد في نهاية السنة
 
 

 5133 

 إجمالي  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 

 بآمف الريامت السعودية 

 303990848  1310582  810112  302140398 الرصيد في بداية السنة

 5440111  5180935  120328  (330411) المضاف / )المسترد( خلو السنة

 (510111)  -  (510111)  - ديون معدومة

 10893  -  10893  - مبالغ محصلة معدومة مسبقاً 

 505820111  1110329  240112  302510114 الرصيد في نهاية السنة
 

 ج( تتكون الجودة اإلئتمانية للقروض والسلف مما يلي:
 

 غير منخفضة القيمة:( القروض والسلف غير متأخرة السداد و3

 2132  5133 

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآمف الريامت 

 السعودية

 8210513  540.164 ممتازة

 308110215  32.332.166 قوية

 203190391  1.005.420 متوسطة 

 208940113  6.151.345 مقبولة

 301310412  501.524 هامشية

 210833  44.136 تحت الملحظة

 201810888  5.331.115 صنفةغير م

 5103830823  11.072.320 اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل

 
 

 
 

 
 
 
 

      11 

 )تتمة( -صافي ،.  قروض و سلف7
 

 فيما يلي وصف للقروض والسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة:
 

 ريااادة فااي صااناعة مسااتقرةل مركااز مااالي وتاادفقات نقديااة أفضااو ماان مثيلاا  فااي السااو ل لدياا  ماادخو   ممتازة:
 لألسوا  المالية تحت الظروف الطبيعية للسو ل

 

سو  ومركز مالي قوي مع تاري  أداء ناجح لكن ماع وجاود إساتثناءات، و تعتبار األعتباارات المالياة     قوية:
أفضو من معايير الصاناعة التاي تنتماي إليهاال هاذه المنشاأة لهاا حرياة الوصاوو الاى األساوا  المالياة  

 تحت الحامت الطبيعيةل
 
معدو ثبات معتدو مع عوامو مخاطرة للصناعة أوالشركة، و تعتبر األعتبارات المالية سليمة وضمن   توسطة:م

معااايير الصااناعة التااي تنتمااي إليهااال الوصااوو الااى األسااوا  الماليااة محاادود وتكااون المنشااأة عرضااة 
 لتغيرات دوريةل

 
تعتباار األعتبااارات الماليااة أدنااى ماان معااايير تعتباار عوامااو المخاااطرة للصااناعة أو الشااركة ثانويااة، و    مقبولة:

الصااناعة التااي تنتمااي إليهااال مصااادر التمويااو البديلااة قااد تكااون متااوفرة ولكنهااا قااد تكااون محاادودة  
 بالمصادر الخاصة و المؤسساتية فقطل

 
 تعتبر عوامو المخاطر للصناعة أو الشركة غير إيجابيا ، ماع أداء ماالي و تشاغيلي هامشايل مصاادر   هامشية:

 التمويو البديل  قد متكون متوفرةل ميتوقع الدخوو في أعماو جديده مع هذه الفئةل
 

تعتبر عوامو المخاطر للصناعة أو الشركة غير إيجابي ، كما تعتبار مخاطرعادم الساداد عالياةل تعتبار  تحت الملحظة:
بار مصاادر التموياو اإلعتبارات المالياة دون معاايير الصاناعة التاي تنتماي إليهاا بشاكو عااو، كماا تعت

 البديلة محدودة جداًل
 

تتضمن القروض والسلف الغيار مصانفة القاروض الشخصاية والتاي م تتضامن أياة قاروض و سالف  غير مصنفة:
 متاخرة السدادل 

 
 :(  القروض والسلف متأخرة السداد و غير منخفضة القيمة2  
 

 2132 

 
جاري مدين و 
 إجمالي  قروض شخصية  قروض تجارية

 الرياالت السعودية الفبآ 

 316.411  32.235  371.314 يوم 11إلى  3من 

 23.110  33.212  0.117 يوم 31إلى  13من 

 55.142  15.127  20.236 يوم 341إلى  33من 

 372.224  2.133  350.431 يوم 341أكثر من 

 444.716  51.115  113.530 إجمالي 

 
 5133 

 
جاري مدين و 
 إجمالي  قروض شخصية  قروض تجارية

 الريامت السعودية بآمف 

 380314  310898  138 يوم 11إلى  3من 

 30818  20341  10843 يوم 31إلى  13من 

 310134  310215  50921 يوم 341إلى  33من 

 2140191  330534  2840994 يوم 341أكثر من 

 1140151  250139  2220913 إجمالي 
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 )تتمة( -صافي ،سلف.  قروض و 7
 

 اإلقتصادية:  حسب القطاعات فيما يلي تحليالً بمخاطر تركيزات القروض والسلف و مخصص خسائر اإلئتمان  (1
 

2132 

 

  ةغير عامل  ةعامل

 مخصص  خسائر

  اإلئتمان

، قروض و سلف

 صافي

 الرياالت السعودية بآالف  

 171.710  (1.746)  -  174.414  ة ومؤسسات شب  حكوميةيحكوم

 3.113.122  (31.346)  -  3.134.457  مالية  خدمات بنوك ومؤسسات

 21.231  (214)  -  21.437  زراعة و أسماك

 4.256.062  (01.121)  13.235  4.112.754  تصنيع

 403.023  (4.050)  -  405.101  تعدين و تنقيب

 2.113.152  (20.126)  261  2.160.117  بناء وإنشاءات

 31.553.710  (331.255)  2.031  31.772.167  تجارة

 61.055  (636)  -  63.413  نقو وإتصامت

 3.471.137  (42.411)  33.173  3.611.145  خدمات

 5.346.247  (72.652)  10.510  5.371.371  قروض شخصية

 5.411.244  (411.520)  154.462  5.632.423  أخر 

 14.161.502  (135.411)  461.145  14.435.114  اإلجمالي
 

 

، قروض و سلف

  صافي

مخصص  

 ةعامل  ةغير عامل  اإلئتمان خسائر

 

5133 

   الريامت السعودية بآمف

 ة ومؤسسات شب  حكوميةيحكوم  410355  -  (413)  410121

 مالية  خدمات بنوك ومؤسسات  301130398  -  (310135)  301890215

 تصنيع  501840445  130531  (240511)  501530415

 تعدين و تنقيب  5110291  -  (50111)  5290319

 بناء وإنشاءات  309530411  521  (390842)  309180234

 تجارة  902150534  301850511  (303350115)  905150251

 كهرباء، ماء، غاز و خدمات صحية  5110858  -  (50118)  3340851

 نقو وإتصامت  230891  -  (232)  240494

 خدمات  101130391  340438  (150191)  105110511

 قروض شخصية  201350449  150413  (240112)  201190831

 أخر   201310112  910912  (3390321)  205950188

 اإلجمالي  5902290899  304150531  (505820111)  5903380131

 
 التي تم األستحواذ عليها والتي كان ُيحتفظ بها مسبقاً كضمانات قروض و سلف مما  يلي:د(   تتلخص الموجودات 

 
 ل 5133مليون لاير سعودي في عمليات تسوية ديون خلو العام  4103قام البنك باألستحواذ على قطعة أرض بقيمة 
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 اإلستثمار في شركات زميلة.  1
 

البنك في اإلستثمار في الشركات التي يحتفظ فيها البنك بتأثير جوهريل  يشمو بند اإلستثمار في شركات زميلة حصة 
 هذه اإلستثمارات تقاس حسب طريقة الملكيةل

 
 يلي:  ( تمثو اإلستثمارات في الشركات الزميلة حصة البنك لد  شركات مسجلة بالمملكة العربية السعودية كما3)
 

5133  2132   

 "امكس" لسعودية المحدودةاكسبريس ا أمريكانشركة  61%  21%

 "اوركس" وركس السعودية للتأجيرأشركة  11%  14%

 شركة أملك العالمية للتمويو و التنمية العقارية "املك" 12%  53%

 السعودية "ميدغلف" -شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين 30%  33%
 

 تثمار والتي ليس لديها أية عمليات تشغيليةل% في شركة نعيم لإلس51لد  البنك أيضاً ما نسبت  
 
 تتلخص الحركة في اإلستثمار في شركات زميلة مما يلي:  ( 5)

5133  2132  

بآمف الريامت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

 الرصيد في بداية السنة 104.572  4180983

 الحصة في الدخو والخسارة، صافي 345.637  310191

 توزيعات أرباح (74.673)  (130588)

 الحصة في بنود الخسارة الشاملة األخر  (735)  (30311)

 الرصيد في نهاية السنة 056.012  4380195

 

 تتلخص حصة البنك في القوائم المالية للشركات الزميلة كالتالي: ( 1)
 

  ميد غلف  امكس  اوركس  أمالك

بآالف الرياالت 
  السعودية

ت بآالف الرياال
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
 2132 السعودية

 إجمالي الموجودات  231.553  363.127  522.561  416.042

 إجمالي المطلوبات 36.205  77.415  441.521  312.717

 إجمالي حقو  الملكية 211.156  74.423  312.122  111.216

 إجمالي الدخو 31.376  310.211  50.101  11.071

 إجمالي المصروفات  605  17.111  11.640  34.044
 

  ميد غلف  امكس  اوركس  أملك

 بآمف الريامت
  السعودية

 بآمف الريامت
  السعودية

 بآمف الريامت
  السعودية

 بآمف الريامت
 5133 السعودية

 إجمالي الموجودات  5330444  3390238  8930241  5310813

 إجمالي المطلوبات 30918  230911  1380353  880394

 إجمالي حقو  الملكية 5150358  290438  3210123  5840813

 إجمالي الدخو 110434  3390823  290915  510343

 إجمالي المصروفات 285  990491  590231  340119
  

% في ميدغلف مايقارب 33العادلة لحصة البنك بنسبة  يتم تداوو أسهم ميدغلف في السو  المالية السعوديةل بلغت القيمة
 مليون لاير سعودي( 85201: 5133مليون لاير سعودي ) 85401
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 ، صافي. ممتلكات و معدات0
 

 تتلخص الممتلكات و المعدات، صافي مما يلي:
 

     تحسينات على  األثاث    

 اإلجمالـي

5133  

 اإلجمالـي

2132 

والمعدات   

  والسيارات

باني الم

  المستأجرة

األراضي 

 والمباني

 

 

 التكلفة          
   الرياالت السعودية بآالف

 الرصيد في بداية السنة  031.121  40.436  163.311  3.131.671  301380938

 اإلضافات  373  4.606  24.056  20.713  5540421

 اإلستبعادات  -  -  (1.113)  (1.113)  (20193)

301340291  3.146.111

.003 
 الرصيد في نهاية السنة  031.300  64.131  171.104 

           
 اإلستهالك المتراكم          

 الرصيد في بداية السنة  311.131  15.604  255.540  433.265  1810385

 المحمو للسنة  11.737  4.511  13.735  71.143  180411

 اإلستبعادات  -  -  (2.101)  (2.101)  (281)

 الرصيد في نهاية السنة  343.711  43.212  206.476  471.417  8330521

           
 صافي القيمة الدفترية          

 2132ديسمبر  13كما في   775.450  32.111  77.530  155.105  

 5133ديسمبر  13كما في   4310132  350453  480843    3190139

 

 أخرى . موجودات31
 

 تتلخص الموجودات األخر  مما يلي:
 
 

5133  2132   

بآمف الريامت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
   السعودية

 مدينة مستحقة خاصة دخو عمومت    

  قروض و سلف -  125.026  1230118

  إستثمارات -  71.113  130331

  بنوك و مؤسسات مالية أخر  -  1.127  10531

 المدينة المستحقة الخاصة إجمالي دخو العمومت  411.661  8150911

 (33للمشتقات )إيضاح  الموجبةالقيمة العادلة   70.506  3190113

 (52زكاة و ضريبة دخو مستحقة من المساهمين )إيضاح   331.311  3310331

 عقارات أخر   362.115  3940353

 ذمم عملء  320.324  5150131

 ممتلكات و معدات تحت التجهيز  71.241  210481

 موجودات أخر   346.341  3590433

 اإلجمـالـي  3.311.712  305810821
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 . المشتقات 33
 

البنااك، خاالو دورة أعمالاا  العاديااـة، بإسااتخدام األدوات الماليااـة المشتااـقة التاليااـة ألغااراض المتاجااـرة والتااـحوط ماان  ميقااو
 المخاطر:

 

بالنسابة لمقايضاات أساعار العماومت، عاادة ماا  لثو إلتزامات لتبادو مجموعة من التدفقات النقدية بأخر وتم المقايضات:     ( أ

ومت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملاة واحادة، دون تباادو أصاو المبلاغل وبالنسابة متقوم األطراف األخر  بتبادو دفع الع

 للمبلغ مع العمومت الثابتة و العائمة بعملت مختلفةلمقايضات أسعار العمومت بعدة عملت، فإن  يتم تبادو أصو ا
 
وهااي عبااارة عاان إتفاقيااات تعاقديااة لشااراء أو بيااع عملااة أو ساالعة أو أداة ماليااة معينااة بسااعر  :اآلجلووة والمسووتقبليةقووود الع   ب( 

ا خاارج األساوا  ياتم تصاميمها خصيصااً لتلبياة إحتياجاات محاددة والتعاماو بها هذه العقود لالمستقبو وتاري  محددين في

المالية النظاميةل يتم التعامو بالعقود اآلجلة بالعملة األجنبية وعقود معدو العمولة اآلجلة بمبالغ محاددة وفاي أساوا  مالياة 

 منظمة، كما يتم تسوية التغيرات في قيمة العقود اآلجلة بشكو يوميل
 

ومت ياتم التفااوض عليهاا بصاورة منفاردة وتانص علاى أن وهي عبارة عن عقاود بأساعار عما  (    إتفاقيات األسعار اآلجلة:ج 

يسدد نقداً الفر  بين سعر العمولة المتعاقد عليها وسعر السو  في تاري  مستقبلي محدد وذلك عن المبلغ األسمي المحدد 

 و خلو الفترة الزمنية المتف  عليهال
  

        ، ولاايس اإللتاازام، للمشااتريحاا( الرالبااائع )ُمصاادر الخياااوهااي عبااارة عاان إتفاقيااات تعاقديااة، يماانح بموجبهااا  الخيووارات:  (  د

)المكتتب بالخيار(، وليس اإللتزام، لبيع أو شراء في تاري  مستقبلي محدد أو في أي وقت خلو الفترة الزمنياة المنتهياة 

  في ذلك التاري  وذلك بمبلغ محدد من العملة أو السلع أو أداة مالية بسعر محدد سلفاًل 

 
م األدوات المالية المشاتقة إلاى مشاتقات ألغاراض المتااجرة أو مشاتقات مقتنااة ألغاراض التحاوط مان المخااطر كماا هاو تنقس

 موضح أدناه:
 

 أ( المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 
 

تتعلاا   لعااات، وأخااذ المراكااز، والمضاااربة بأسااعار الصاارفيتتعلاا  معظاام المشااتقات المقتناااة ألغااراض المتاااجرة بالمب

لتمكياانهم ماان تحويااو أو تعااديو أو تخفاايض المخاااطر الحاليااة و المسااتقبليةل  و بنااوك المبيعااات لطاارح المنتجااات لعماالء

 ويتعل  أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السو  مع توقع الحصوو على أرباح من التغيارات اإليجابياة فاي األساعار أو

فااي األسااعار بااين األسااوا  أو المنتجااات  تيااد واإلسااتفادة ماان الفروقاااوتتعلاا  المضاااربة بتحد للمعاادمت أو المؤشااراتا

  لالمختلفة بغرض الحصوو على أرباح من ذلك
 

 ب( المشتقات المقتناة ألغراض التحوط من المخاطر
 

قلبااات فااي أسااعار تيتبااع البنااك نظااام شااامو لقياااس وإدارة المخاااطرل إن إدارة المخاااطر التااي يتعاارض لهااا البنااك نتيجااة ال

صاارف األجنبااي وأسااعار العمااومت ضاامن المسااتويات المقبولااة والتااي يقررهااا مجلااس اإلدارة بناااءاً علااى التعليمااات ال

 الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديل 

 

مع األطراف األخار  ولمخااطر و وقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العملت وذلك بوضع حدود للتعام

راقب المراكز بشكو منتظم وتستخدم إستراتيجيات التحوط من المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت مراكز العملتل  تُ 

ضمن الحدود المقررةل  كما وضع مجلس اإلدارة مستو  معيناً لمخاطر أسعار العمومت وذلك بوضاع حادوداً للفجاوات 

سااعار العمااومت الخاصااة بااالموجودات المقااررةل  يااتم دورياااً مراجعااة الفجااوات بااين أ اتفااي أسااعار العمااومت للفتاار

 والمطلوبات وتستخدم إستراتيجيات التحوط من المخاطر في تقليو الفجوة بين أسعار العمومت ضمن الحدود المقررةل
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تعرضا  ذلاك لتقلياو ووكجزء من إدارة موجودات  ومطلوبات ، يستخدم البناك المشاتقات ألغاراض التحاوط مان المخااطر 

 لمخاطر أسعار العملت والعمومتل  ويتم ذلك عادة من خلو التحوط من مخاطر معاملت محددةل
 

يستخدم البنك عقود الصرف األجنبي اآلجلة في التحوط من مخاطر عملت محددةل  كما يستخدم البنك مقايضات أسعار 

 مومت ثابتةل محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر أسعارع رالعمومت للتحوط من مخاط
 

يلخص الجدوو أدناه القيمة العادلة الموجبة والساالبة لاألدوات المالياة المشاتقة ماع تحلياو بالمباالغ اإلسامية للفتارة المتبقياة حتاى 

لت القائماة فاي نهاياة السانة، م متاري  اإلستحقا  والمعدو الشهريل إن المبالغ اإلسمية، التاي تعتبار مؤشاراً علاى حجام المعاا

الضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقاة بهاا وبالتاالي، فاإن هاذه المباالغ اإلسامية م تعكاس مخااطر اإلئتماان تعكس ب

  التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة الموجبة للمشتقات، كما أنها م تعكس مخاطر السو ل
 

إتفاقية أصيلة مع شركة تابعةل ُتعطي شروط اإلتفاقية البنك الخيار فاي البياع والاذي  لد  البنك خيار بيع ناشىء من الدخوو في

و ما بعد وذلاك خالو مادة اإلتفاقياةل ُيعطاي خياار البياع البناك الحا  فاي إساتلم دفعاة مقاباو  5131ممكن ممارست  خلو عام 

ف  عليها مسبقاً  ضمن اإلتفاقيةل تبلغ صافي القيمة حصت  في أسهم بعد عام واحد من ذلك الخيار، وذلك بناءاً على معادمت مت

 مليون لاير سعودي لم يتضمنها الجدوو أدناهل 38، لهذا الخيار مايقارب 5135ديسمبر 13العادلة التقديرية، كما في 
 

 ج( فيما يلي ملخص لألدوات المالية المشتقة:
 

   االستحقاقتاريخ  للفترة المتبقية حتى اإلسميةالمبالغ 

 معدلال

  الشهري

موووووووون          أكثوووووووور

شهر 32-1   سنوات 6-3  سنوات  6   أشهر  1خالل   

إجموووووووووووووووووووووووالي 

 الـمـبالـغ 

  ةاإلســمي

القيمة 

 العادلة

  السالبة

القيمة 

 العادلة

 2132 الموجبة

  بآالف الرياالت السعودية

               

مشووووتقات مقتنوووواة ألغووووراض 

 المتاجرة: 

  جلةعقود الصرف اآل 7.537  3.261  3.070.704  3.753.572  231.322  -  -  3.201.462

 خيارات أسعار الصرف 2.642  2.274  631.112  437.021  76.120  21.111  61  235.717

 مقايضات أسعار العمومت  21.311  42.551  711.111  -  -  711.111  -  541.705

               

المشووتقات المقتنوواة ألغووراض 

حوووووووط موووووون مخوووووواطر الت

 القيمة العادلة:

 مقايضات أسعار العمومت 43.101  05.365  2.645.101  -  -  2.462.121  01.756  2.252.150

 اإلجمالي  70.506  342.141  6.751.110  2.370.602  201.363  1.212.113  01.136  4.431.164
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   امستحقا تاري   للفترة المتبقية حتى سميةاإلالمبالغ 

 المعدو

  الشهري

ماااااااان          أكثاااااااار

شهر 35-1   سنوات 2-3  سنوات  2   أشهر  1خلو   

إجماااااااااااااااااااااااالي 

 الـمـبالـغ 

  ةاإلســمي

القيمة 

 العادلة

  السالبة

القيمة 

 العادلة

 5133 الموجبة

  بآمف الريامت السعودية

               

اة ألغاااااراض مشاااااتقات مقتنااااا

 المتاجرة: 

  جلةعقود الصرف اآل 310455  30135  305530983  4120893  1180332  39  21  303110195

 خيارات أسعار الصرف 90948  20512  5330225  3380114  390348  -  -  3310381

 مقايضات أسعار العمومت  330583  580119  3110111  -  -  3110111  -  310414

               

المشااتقات المقتناااة ألغاااراض 

التحاااااوط مااااان مخااااااطر 

 القيمة العادلة:

 مقايضات أسعار العمومت 310828  3590381  508430181  -  -  501130114  8410115  305210344

 اإلجمالي  3190113  3230811  803910311  301230489  8130193  503130152  8410145  502190138

 

 1401: خسائر بقيمة 5133مليون لاير سعودي ) 5304خسائر المسجلة من أدوات التحوط من مخاطر القيمة العادلة بلغت ال

: 5133مليون لاير  سعـودي ) 2301مليون لاير سعودي(ل بلغت المكاسب على بنـود التحوط العائـدة  لمخاطر التحوط مبلغ 

 مليون لاير سعودي(ل 11مكاسب بقيمة
 

ملياون لاير ساعودي صاافي   5503: 5133ملياون لاير ساعودي تقريبااً ) 1509يمة العادلة الساالبة للمشاتقات وبلغ صافي الق

 قيمة عادلة سالبة(ل
 

القيماة العادلاة الموجباة للمشاتقات الخاصاة بالبناك ماع مؤسساات %( تقريباً من عقاود 42:  5133)% 32 نسبت ما  م إبرامت

من عقود القيمة العادلة الموجباة ماع طارف واحاد مان األطاراف األخار  %( 91:  5133)% 91مالية، بينما أبرم أقو من 

 ل يتم التعامو بالمشتقات في قطاع الخزينة بشكو رئيسيلكما في تاري  قائمة المركز المالي الموحدة

 

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى . 32
 

 لي:تتلخص األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخر  مما ي
 

5133  2132   

بآمف الريامت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
   السعودية

 حسابات جارية  40.517  180588

 إتفاقيات إعادة الشراء  4.155.460  101190851

 ودائع أسوا  الماو  2.362.070  303250214

 اإلجمـالـي  5.250.146  805580395
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 ودائع العمالء. 31
 

 ودائع العملء مما يلي:تتلخص 
    

5133  2132   

بآمف الريامت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
   السعودية

 تحت الطلب  0.637.610  901380131

 إدخار  661.321  3530289

 ألجو  20.151.413  5805530334

 أخر   450.461  805520918

 اإلجمـالـي  41.431.673  1109910835
 

ملياون رياـاو ساعودي( ماع  811: 5133) -مشا  خالو العاام الحاالي  –ع ألجو على ودائع مقابو بيع سندات تشتمو الودائ

ملياون رياـاو  591شرائها في تواري  مستقبلية محددةل كما تشتمو ودائع العملء األخر  علاى مباالغ قادرها  إلعادة إتفاقيات

 للنقضل  القابلةمقابو اإللتزامات غير مليون ريـاو سعودي( كضمانات محتجزة  589: 5133سعودي )
 

 تفاصيلها كاآلتي: بما يعادلها باللاير السعودي، على ودائع بعملت أجنبية أعلهتشتمو الودائع 
 

5133  2132   

بآمف الريامت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
   السعودية

 تحت الطلب  170.621  5110493

 إدخار  314.112  180834

 ألجو  5.116.165  105830124

 أخر   15.005  503520332

 اإلجمـالـي  7.415.252  201380285
 
 
 
 

 
 . مطلوبات أخرى34
 

 تتلخص المطلوبات األخر  مما يلي:
 

2133  2132   
بآمف الريامت 

  السعودية

بآالف الرياالت 

   السعودية

 مستحقة خاصة مصاريف عمومت    

 ك و مؤسسات مالية أخر بنو -       6.122  30189

 ودائع العملء –       326.177  310558

 المستحقةالخاصة مجموع مصاريف العمومت   311.100  330293

 (33 رقم للمشتقات )إيضاحالسالبة القيمة العادلة   342.141  3230811

 مكافأة نهاية الخدمة ومنافع موظفين أخر    141.407  5330221

 مصاريف مستحقة وإحتياطيات أخر    314.571  5530595

 عمومت خاصة وأتعاب خدمات مؤجلة  341.665  840335

 مطلوبات أخر   61.211  120113

    اإلجمـالـي  3.116.211  4310155
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 . قروض ألجل36
 

التشاغيو العاام لمادة ملياون لاير ساعودي ألغاراض  211باإبرام اتفاقياة قارض ألجاو بمبلاغ  5113إبريو  9قام البنك بتاري  

 ل 5135ثلثة سنواتل هذا وقد تم سداده في إبريو 
 

بإبرام إتفاقية قرض ألجاو متوساط بمبلاغ ملياار لاير ساعودي ألغاراض التشاغيو  5133مايو  11كذلك وقد قام البنك بتاري  

 ل 5131العام لمدة خمس سنواتل هذا وقد استخدم القرض بالكامو، ويستح  سداده في مايو 
 

ملياار لاير ساعودي  3باإبرام إتفاقياة قارض ألجاو متوساط مدتا  خماس سانوات بمبلاغ  5135يونيو  58ا قام البنك بتاري  كم

 ل 5139ألغراض التشغيو العامل تم إستخدام القرض بالكامو ويستح  سداده في سبتمبر 
 

ذلاك وفقااً لشاروط وأحكاام إتفاقياة تخضع القروض لعمولة بمعدمت متغيرةل ويح  للبنك سداد كو قرض مبكراً عن موعده و

كو قرضل تشمو اإلتفاقيات أعله على شروط تتطلب المحافظ  على نسب مالياة معينا  باإلضااف  إلاى شاروط أخار  والتاي 

 مل5135ديسمبر  13التزم بها البنك بالكامو  كما في 

 

 أس المال ر .35
 

 لاير سعوديل 31ليون سهم، قيمــة كو سهم م 221تكون رأس الماو المصرح ب  والمصدر والمدفوع بالكامو من ي 
      
  -إن ملكية رأس ماو البنك موزعة على النحو التالي : 

 

5133  2132   

%  

الريامت  بآمف

  %  السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

  

 مساهمون سعوديون  4.061.111  01.1  803210111  3101

 مساهمون غير سعوديون:        

 مورغان الدولية المحدودة للتمويو لب لشركة ج  432.611  7.6  8350211  902

 شركة بنك مزوهو المحدودة  317.611  2.6  3190211  502

31101  202110111  311.1  6.611.111   
       

 إحتياطي نظامي .37
 

% مان صاافي 52تحوياو ماا م يقاو عان  ،يقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية و النظام األساسي للبناك

 554تام تحوياو مبلاغ  ،رأس الماو المدفوعل وعليا  اإلحتياطييساوي رصيد هذا  أنالنظامي إلى  اإلحتياطيدخو السنة إلى 

النظااميل إن هاذا  اإلحتيااطيمليون رياـاو ساعودي( إلاى  399: 5133) 5135مليون ريـاو سعودي من صافي الدخو لعام 

 ابو للتوزيعلغير ق اإلحتياطي

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة  .31
  

 الدعاوى القضائية    ( أ
 

 لام يجناب أي مخصاص لقااء أغلاب لقضائية إعتيادياة مقاماة ضاد البناك ، كانت هناك دعاو 5135ديسمبر  13بتاري  

  لد خساائر جوهرياةعلى نصيحة المستشارين القانونيين التي تشير إلى أن  مان غيرالمتوقاع تكبابناًء دعاو ، وذلك لا هذه

 لتتوقع اإلدارة بأن تكون نتائجها في غير مصلحة البنك التي الدعاو مخصص لبعض  وقد تم تجنيب
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 اإللتزامات الرأسماليةب(   
 

 3301: 5133) او ساعودين رياـملياو 301مبلاغ  5135ديسامبر  13كماا فاي  البناك  الرأسامالية لاد اإللتزامااتبلغت 

 مليون ريـاو سعودي( تتعل  بإنشاء مباني للفروع الجديدة وتوسعة المركز الرئيسيل
 

 ج(   التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان
 
 للرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األمواو للعملء عند طلبهاان الغرض إ
 

ادات المستندية والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبو البنك بالسداد في حالاة عادم إن خطابات الضمان واإلعتم

أماا  لتحملهاا القاروض والسالفي تمكن العميو من الوفاء بإلتزامات  تجاه الطرف الثالا تحمو نفس مخااطر اإلئتماان التا

يراً عن المبلغ الملتزم ب  لعدم توقع البنك قيام بموجب خطابات الضمان واإلعتمادات المستندية فتقو كث يةالمتطلبات النقد

  لالطرف الثالا بسحب األمواو بموجب اإلتفاقية
 

 تسامح للطارف الثالاا بساحب اإلعتمادات المستندية والتي تعتبر بمثابة تعهدات خطياة مان البناك، نياباة عان العمياو،إن 

  لخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمو مخاطر أقومضمونة عادة بالبضاعة التي ت –األمواو وف  شروط وأحكام محددة 
 

قباو  القباومتيتوقع البناك أن ياتم تقاديم معظام  لمثو القبومت تعهدات البنك لسداد الكمبيامت المسحوبة من قبو العملءت

  لن قبو العملءمسدادها 
 

شكو رئيسي على قروض وسلف و ضمانات تمثو اإللتزامات لمنح اإلئتمان الجزء غير المستخدم من اإلئتمان الممنوح ب

وفيما يتعل  بمخاطر اإلئتمان المتعلقة باإللتزامات لمانح اإلئتماان، فمان المحتماو أن يتعارض البناك  لوإعتمادات مستندية

لخسارة بمبلاغ يعاادو إجماالي اإللتزاماات غيار المساتخدمة، إم أن مبلاغ الخساارة المحتملاة الاذي م يمكان تحدياده فاوراً، 

أن يكون أقو كثيراً من إجمالي اإللتازام غيار المساتخدم ألن معظام اإللتزاماات لمانح اإلئتماان تتطلاب مان العمالء  يتوقع

تمثاو بالضارورة المتطلباات النقدياة  إن إجماالي اإللتزاماات القائماة لمانح اإلئتماان م لالحفاظ على معايير إئتماان محاددة

 بلتنتهي بدون تقديم التمويو المطلوأو إنهاؤها  المستقبلية ألن العديد من هذه اإللتزامات يتم
 

 يما يلي تحليالً باإلستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات واإللتزامات المحتملة : ف   (3

 

  اإلجمالي

 6أكثر من 

         شهر 32-1  سنوات 6-3  سنوات

 1خـــالل 

 أشهر
2132 

 

  بآالف الرياالت السعودية

 إعتمادات مستندية    3.141.611  215.571  114.165  -  3.616.154

 خطابات ضمان 3.621.113  2.113.342  3.521.617  3.113  6.620.653

 قبومت 126.734  51.610  1.462  -  107.766

212.512  212.512  -  -  - 

إلتزامات غير قابلة للنقض 

 لمنح اإلئتمان 

 اإلجمالي  2.102.261  2.515.413  3.013.106  214.631  7.706.152
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  اإلجمالي

 2أكثر من 

         شهر 35-1  سنوات 2-3  سنوات

 1خـــلو 

 أشهر
5133 

 

  بآمف الريامت السعودية

 إعتمادات مستندية    301220311  8510313  40312  -  308420421

 خطابات ضمان 9830141  503510351  308490358  50313  801290413

 قبومت 1350911  3430111  30894  -  8320233

3310813  810415  110599  111  - 

إلتزامات غير قابلة للنقض 

 لمنح اإلئتمان 

 اإلجمالي  503310191  509540938  302110488  830983  108830192

 

ديسامبر  13، والقائماة كماا فاي مان قباو البناك التاي يمكان إلغاؤهاا فاي أي وقاتلغ الجزء غير المساتخدم مان اإللتزاماات، وب

  لسعودي( ريـاومليون  310283: 5133سعودي )ريـاو مليون  390324ما مجموع   5135
 

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

5133  2132  

 بآمف الريامت

  السعوديـــة

 آالف الرياالتب

  السعوديـــة

    
 شب  حكوميةومؤسسات  حكومية 4.513.511  102430581

 شركات 2.031.116  501980922

 بنوك ومؤسسات مالية أخر  301.417  3190121

 أخر  15.541  940111

 اإلجمالي 7.706.152  108830192
 

   ةالموجودات المرهون  د(  
 

عقود إعاادة الشاراء ماع البناوك األخار  تتضامن ساندات شاركات و ساندات بناوك و ساندات الموجودات المرهونة تحت   
 غير حكوميةل

 
 : األخر يلي تحليل للموجودات المرهونة كضمانات لد  المؤسسات المالية فيما   

 

5133  2132  

المطلوباااااااات ذات 

  الموجودات  العلقة
المطلوبوووات ذات 

  الموجودات  العالقة

  بآالف الرياالت السعودية  مت السعوديةبآمف الريا

  إستثمارات متاحة للبيع 4.317.177  1.153.441  101410151  504190113

5110143  5110111  216.135  215.324 

مقتنااااااة حتاااااى تااااااري  إساااااتثمارات 

 اإلستحقا 

 اإلجمالي 4.141.613  4.155.460  102430151  101190851
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إن الموجودات المرهونة في الجدوو أعله تمثو الموجودات المالية التاي مان الممكان إعاادة رهنهاا أو إعاادة بيعهاا مان قباو 

أطراف أخر  تم في األصو تحويو تلك األصوو لهامل تاتم هاذة العملياات وفقااً لشاروط عادياة و متعاارف عليهاا فاي مجااو 

 ية و أنشطة التسليف، و كذلك وفقاً لمتطلبات أسوا  الماو والتي يتعامو فيها البنك كوسيطلإقراض امورا  المال
 

 اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية  هـ( 
 
التاي أبرمهاا  ،لإللغااءيما يلي تحليلً بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة ف

 :لبنك كمستأجرا

5133  2132  

 بآمف الريامت

  السعوديـــة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

    
 أقو من سنة 27.140  520531

 من سنة إلى خمس سنوات 74.115  180381

 أكثر من خمس سنوات 31.015  340359

 ياإلجمال 321.543  3130311
  

 العموالت الخاصةو مصاريف  دخل. صافي 30
 
  يتلخص صافي الدخو و مصاريف العمومت الخاصة مما يلي: 

5133  2132  

 بآمف الريامت

  السعوديـــة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

 الخاصة:دخل العموالت    

 إستثمارات متاحة للبيع  - 236.713  3210192

 إستثمارات مقتناة حتى تاري  اإلستحقا   - 13.167  140111

 مجموع اإلستثمارات 245.761  3440192

 قروض وسلف 3.212.267  301510141

 والمؤسسات المالية األخر  لد  البنوك ةأرصد 53.113  180135

 اإلجمالي 3.601.135  302830191
 

 مصاريف العموالت الخاصة:            

 ودائع العملء 275.611  5250382

 لمالية األخر للبنوك والمؤسسات ا ةأرصد 45.255  210825

 قروض ألجو 25.170  390151

 اإلجمالي 141.111  1550139
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل
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 . دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي21
 

 يتلخص صافي دخو أتعاب الخدمات البنكية مما يلي:
 

5133  2132  

 بآمف الريامت

  السعوديـــة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

 دخل األتعاب:   

 تداوو األسهم و إدارة الصنادي  04.400  940533

 عمليات تمويو تجاري  71.615  180139 

 تمويو شركات و أفراد 321.165  3180392 

 خدمات بنكية أخر  41.161  890915

 إجمالي دخل األتعاب  115.700  1520132
 

 مصاريف األتعاب:   

 خدمات الحفظ 23.247  380111

 خدمات بنكية أخر  446  821

 إجمالي مصاريف األتعاب  23.502  380935

 أتعاب خدمات بنكية، صافي 136.317  1310451
 

 . توزيعات أرباح 23
 

 تتلخص توزيعات أرباح مما يلي:
 

5133  2132  

 بآمف الريامت

  السعوديـــة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

    

 متاحة للبيع توزيعات أرباح مستلمة من إستثمارات 35.213  320532

 
 ستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافيإ. مكاسب 22
 

 تتلخص مكاسب إستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي فيما يلي:   

5133  2132  

 بآمف الريامت

  السعوديـــة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

 مكاسب  21.524  310335

 خصص اإلنخفاض في القيمةالمسترد من م 1.111  40111

 خسائر  (7.762)  (350983)

350581  21.172  
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل
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 . التعويضات و الممارسات والحوكمه الخاصة بها21
 

وفقاً لتعليمات المؤسسة، فإن الجدوو أدناه يلخص الفئات المختلفاة لماوظفي البناك وفقااً لتعرياف قواعاد المؤسساة بخصاوص 

ي يتضمن إجمالي المبالغ الثابتة والمتغيرة للتعويضات المدفوعة و طريقة تلك الدفعات، ممارسات تعويضات الموظفين والذ

والتي تتضمن أيضاً، التعويضات المتغيرة واألخر  المستحقة و منافع الموظفين األخار  والمصااريف المرتبطاة والمتكبادة 

 ل5133و  5135ديسمبر  13خلو السنتيين المنتهيتين في 
 

2132   

  الفئـة   التعويضات   ات المتغيرةالتعويض

  عدد الموظفين  الثابتة  نقدية  أسهم  إجمالي

 مدراء تنفيذيون   )بآالف الرياالت السعودية(

32.136  2.471  0.646  13.111  36 

)وظائف تتطلب عدم ممانعة 

 المؤسسة(

1.220  3.655  5.551  11.000  02 

موظفون عاملون في إدارة 

 المخاطر

7.163  3.152  5.210  12.231  363 

موظفون عاملون في مهام 

 الرقابة

 موظفون آخرون 015  342.477  21.141  1.310  24.120

 موظفون خارجيون 10  31.101  3.720  320  3.161

 اإلجمالي  3.261  266.372  46.155  1.435  61.412

 

 تعويضات متغيرة و أخر  مستحقة  51.611

 افع موظفين أخر  و مصاريف مرتبطة من 41.173

 إجمالي الرواتب ومافي حكمها 153.113

 

5133    

  الفئـة   التعويضات   التعويضات المتغيرة

  عدد الموظفين  الثابتة  نقدية  أسهم  إجمالي

 مدراء تنفيذيون   )بآمف الريامت السعودية(

330114  30322  30121  530311  31 

عدم ممانعة  )وظائف تتطلب

 المؤسسة(

40555  329  90512  150151  99 

موظفون عاملون في إدارة 

 المخاطر

40284  139  90423  540183  311 

موظفون عاملون في مهام 

 الرقابة

 موظفون آخرون 992  3510331  540924  30442  110181

 موظفون خارجيون 91  90319  50515  19  50533

 اإلجمالي  30193  5530155  220923  20213  130151

 

 تعويضات متغيرة و أخر  مستحقة  130149

 منافع موظفين أخر  و مصاريف مرتبطة  440485

 إجمالي الرواتب ومافي حكمها 1950323

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل
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 )تتمة( –. التعويضات و الممارسات والحوكمه الخاصة بها 21

 

 كافآت )"اللجنة"( والتي تتكون من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارةلقام مجلس إدارة البنك بتأسيس لجنة الترشيحات و الم
 

تعتبر اللجنة مسئولة أساساً عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوي  المجلس والمناصاب التنفيذياة الهاماة وذلاك 

ارات الواجاب توفرهاا وإساتقللية إلتزاماً بإرشادات مئحة حوكمة الشركات الخاصة بالبنك، و إكماو المراجعة السنوية للمه

عضوية مجلس اإلدارة ، و مراجعة تكوين مجلس اإلدارة، و وضع سياسات لمكافآت و تعويضات مجلس اإلدارة، ومراقباة 

 تصميم نظام تعويضات الموظفينل
 

ية تعديلت على كذلك فإن اللجنة ُتعتبر مسؤولة عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص إعتماد سياسة التعويضات و أ

تلك السياسة، وذلك للتأكاد مان أنهاا متوافقاة ماع إرشاادات المؤسساة، و ُتعتبار اللجناة أيضااً مسائولة عان المراجعاة الدورياة 

لسياسة التعويضات والمكافأت و تقييم طر  دفع التعويضات للماوظفين، وتحدياد عالوات األداء لماوظفي البناك بنااءاً علاى 

 اس المخاطرلربح البنك المعدو على أس
 

 ُصممت سياسة المكافآت و التعويضات لجذب والحفاظ على وتحفيز الموظفين الواعدينل
 

يقاوم الموظفااون باإلشاتراك فااي العدياد ماان بارامج التعويضااات المتغيارةل تتوقااف مراجعاات تقرياار تعويضاات الاادفع الثاباات 

تقيايم األداء بحياا تام تصانيف األهاداف إلاى أرباع فئاات: والمتغير على تحقي  البنك ألهداف ل قام البنك بتطبيا  مبادأ بطاقاة 

 أهداف مالية و أهداف خاصة بالعميو و أهداف خاصة باإلجراءات وأهداف خاصة بالعاملينل

 

يااتم إسااتخدام نماااذج ماليااة وغياار ماليااة لقياااس األداء مقارنااة باألهااداف، تتضاامن تلااك النماااذج الربحيااة، و مراقبااة النفقااات، 

 تطوير الموظف، و إرشادات اإلقراض، وإجراءات الرقابة الداخليةل ورضاء العميو، و
 

يتم التركيز على إدارة المخاطر الفّعالة للحفاظ على أساس تشغيو قاوي وآمانل تام تطبيا  سياساة إرشاادات المخااطر والتاي 

 لى أساس متغيرلُيعتبر اإللتزام بها أمراً أساسياً لكافة القرارات الخاصة بالمكافآت بما في ذلك القائمة ع
 

باإلضافة إلى ماساب ، فإنا  ياتم تشاجيع الماوظفين لإللتحاا  ببارامج أساهم الماوظفين كماا ياتم تغطياة بعاض الماوظفين تحات 

 برنامج منحة األسهم للموظفين التنفيذيينل
 

المذكورة أعاله كما تقوم الشركات التابعة للبنك بتطبي  أسلوب مشاب  وذلك بتطبي  سياسات مكافآت وتعويضات الموظفين 

 في إطار المعقولية في إدارة المخاطرل
 

ملياون  8103ماا قيمتا   5135ديسامبر  13كان المبلغ اإلجمالي للتعويضات المدفوعة لاإلدارة التنفيذياة للسانة المنتهياة فاي 

أو المدفوعة للسنة مليون لاير سعودي( وبلغت مزايا ما بعد الخدمة لإلدارة التنفيذية المستحقة  8302: 5133لاير سعودي )

 مليون لاير سعودي( 501: 5133مليون لاير سعودي ) 204ما قيمت   5135ديسمبر  13المنتهية في 
 

 . ربح السهم األساسي و المخفض24
 

و ذلاك بتقسايم صاافي دخاو  5133و  5135ديسمبر  13تم إحتساب ربح السهم األساسي والمخفض للسنتين المنتهيتين في 

 (ل31مليون سهم )أنظر إيضاح  22101همي البنك على السنة العائد لمسا
 

لاير ساعودي للساهم عان طريا   31سهم مجاني بقيماة  31101110111، إقترح مجلس اإلدارة إصدار 5131خلو العام 

إصدار سهم مجاني لكو أربعة و نصف سهم قائمل  هذا وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية للمسااهمين هاذا اإلقتاراح فاي 

(ل وبالتالي، فإن عدد األساهم المصادرة والقائماة 5133مارس  51هـ )المواف  3815ربيع الثاني  53جتماعها المنعقد في إ

 سهمل  22101110111إلى  5133قد زاد في عام 
 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل
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 إجمالي األرباح المقترح توزيعها، والزكاة الشرعية وضريبة الدخل    .26
 

مليون لاير سعودي، تعادو توزيعاات األربااح هاذه  142أرباح للسنة بقيمة ، أقترح مجلس اإلدارة توزيعات 5135في عام 

 1301لاير سعودي للسهم، و ذلاك بعاد الزكااة التاي سايتم إساتقطاعها  مان المسااهمين الساعوديين والبالغاة  1091ما مقداره 

ادية التي مان المتوقاع إنعقادهاا مليون لاير سعوديل هذا وسيتم طرح إقتراح توزيعات األرباح خلو الجمعية العامة غير الع

                           ل5131خلو عام 

 

ملياون لاير ساعوديل تعاادو توزيعاات  15802، أقترح مجلس اإلدارة إجمالي توزيعاات أربااح للسانة بقيماة 5133في عام 

ة التاي سايتم إساتقطاعها  مان مليون لاير ساعودي( باإلضاافة إلاى الزكاا 592لاير سعودي للسهم ) 1021األرباح ما مقداره 

ملياون لاير ساعودي(ل وقاد أقارت الجمعياة العاماة  83021لاير سعودي علاى الساهم ) 1031المساهمين السعوديين والبالغة 

(ل وتبعااً لاذلك 5135ماارس  34)المواف   3811ربيع الثاني  52العادية للمساهمين هذا اإلقتراح في إجتماعها المنعقد في 

 يعات األرباح لمساهمي البنكلتم دفع صافي توز

 
 

 إساتقطاعللمساهمين السعوديين بعاد إساتقطاع الزكااة الشارعية المساتحقة وللمسااهمين غيار الساعوديين بعاد  األرباحتم دفع ي

 الضريبة المستحقة كما يلي:
 

 لمساهمين السعوديين:ا  ( أ
 

 9301 مبلاغ يقاارب 5133حتاى عاام  5111عان العاام  الساعوديين المسااهمين  الزكاة الشرعية المساتحقة علاىبلغت  
ملياون  3408مبلاغ يقاارب  5135ل  بلغت الزكاة المتوقعة على المسااهمين الساعوديين عان عاام سعودي  ريـاومليون 

ملياون لاير ساعودي  3908مبلغ يقاارب  5135لاير سعوديل بلغ مجموع الزكاة على المساهمين السعوديين حتى عام 
حتاى عاام  5111في توزيعاات األربااح المساتقبليةل بلغات الزكااة المتراكماة مان عاام والتي سيتم خصمها من حصتهم 

 لاير سعودي على السهمل 1051ما يقارب  5135
 

 :السعوديين لمساهمين غيرا  ( ب

ملياون لاير ساعوديل  3101مبلاغ  5135بلغت ضريبة الدخو المقدرة على حصة المساهمين غير السعوديين عن عام   
 ل5135دخو غير مستعاضة عن السنوات قبو عام  ميوجد أية ضريبة

 

ملياون لاير  3109قام البنك بإستلم تقديرات إضافية للزكاة و ضريبة الادخو والضارائب المساتقطعة بإجماالي مبلاغ يقاارب 

ل قاام البناك 5114إلاى  5111سعودي يخص إقرارات الزكاة، وضريبة الدخو للبنك وضرائب مستقطعة عان األعاوام مان 

 إستئناف عن هذة التقديراتل بتقديم

 

ل 5131و  5133مليون لاير سعودي  وذلك عن األقارار الزكاوي لعاام  342إستلم البنك تقديرات زكاة بمبلغ إضافي قدرة 

هذه التقديرات اإلضافية كانت بسبب قيام البنك بخصم إستثمارات محددة طويلة األجو من الوعاء الزكوي، والذي لم تسامح 

ة و ضريبة الدخول وقد قام البنك بإستئناف هذه التقديرات لد  مصلحة الزكاة و ضريبة الدخو بعد التشاور ب  مصلحة الزكا

مااع مستشاااري الزكاااة الُمعينااين، ولاام يصااو البنااك أي رد بهااذا الخصااوصل وقااد قااام البنااك إيضاااً مااع مجموعااة ماان البنااوك 

وقت الحالي البت بشكو أكيد بشأن أي تقدير معقوو حوو القيماة السعودية برفع هذا األمر إلى الجهة الرقابيةل م يمكن في ال

 النهائية للزكاة المفروضةل 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل
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 النقدية و شبة النقدية  .25
 

  تتكون النقدية وشب  النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية من اآلتي :

5133  2132  

 بآمف الريامت

  السعوديـــة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

901330921  6.651.516 

 فيما عدا  نقدية وأرصدة لد  مؤسسة النقد العربي السعودي

 (8النظامية )إيضاح  الوديعة    

102330822  2.013.774 

 تستح   والمؤسسات المالية األخر  أرصدة لد  البنوك

 يوماً من تاري  اإلقتناء     تسعينخلو    

 جماليإلا 1.611.170  3103110533

 
 قطاعات األعمال   .27

 
يتم تعريف قطاعات األعماو على أساس التقاارير اإلدارياة الداخلياة الخاصاة بالعناصار األساساية للبناك والتاي ياتم مراجعتهاا 

 دورياً بواسطة مجلس اإلدارة بصفت  الوظيفية كمتخذ للقرار الرئيسي وذلك ألغراض توزيع الموارد وتقييم األداء للقطاعاتل 
 

ت بين القطاعات التشغيلية وفقاً لألحكام والشروط التجارية المعتادةل يتم قياس اإليرادات من األطراف  الخارجياة تتم التعامل

والمقدمااة لمجلااس اإلدارة بطريقااة متماثلااة مااع تلااك المعروضااة فااي قائمااة الاادخو الموحاادةل م توجااد بنااود دخااو أو مصاااريف 

 لوالمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية الموجودات تمثول جوهرية بين القطاعات التشغيلية
 
 

 يمارس البنك نشاط  الرئيسي في المملكة العربية السعوديةل تتكون القطاعات التشغيلية للبنك ممايلي:
 

 طاع التجزئة ق
 

لصااغيرة لألفااراد والمنشااآت اأخاار   إئتمانيااةودائااع ومنتجااات ، قااروض و بشااكو أساسااي يتضاامن هااذا القطاااع
 والمتوسطة الحجمل

 
 طاع الشركاتق

     
 ل والمؤسساتودائع ومنتجات إئتمانية أخر  للشركات الكبر   قروض و ،بشكو أساسي يتضمن هذا القطاع

 
 طاع الخزينة ق
 

 األخر ل وخدمات الخزينة واإلستثمارات قديم خدمات أسوا  الماوتبشكو أساسي،  يتضمن هذا القطاع
 

 ل والوساطةقطاع إدارة األصو
 

 تتضمن أنشطة إدارة امصوو والوساطة خدمات التعامو وإدارة وتقديم المشورة والحفظ لألورا  الماليةل 
 

و العمولة على القطاعاات التشاغيلية بإعتمااد أساعار تحوياو الماواردل تتاألف كافاة إيارادات القطاعاات أعاله مان أطاراف  تحمَّ
 خارجيةل
 

 5135ديسمبر  13لبنك المقدمة لمجلس اإلدارة من إجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في أ(  تتكون البيانات القطاعية ل

 ، إجمالي دخو العمليات، مصاريف العمليات وصافي دخو السنتين المنتهيتين في ذلك التاري  كما يلي:5133و 
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 اإلجمالـي

قطاع إدارة  

األصول 

  ع الخزينةقطا  والوساطة

 قطاع

  الشركات

 قطاع

 2132 التجزئة

  بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي الموجودات 34.012.351  22.214.127  23.153.715  651.577  60.155.561

 إجمالي المطلوبات  34.171.117  6.211.462  11.151.137  21.351  40.517.124

3.243.011 
 

 صافي دخو العمومت الخاصة 661.101  100.611  271.316  34.157

136.317 

 

71.412  31  336.171  325.617 

دخاااااو أتعااااااب خااااادمات بنكياااااة، 

 صافي

354.652 
 

 دخو العمليات األخر  33.123  316.015  45.211  3.157

 إجمالي دخو  العمليات 517.715  521.610  124.443  11.155  3.723.512

512.112 

 

71.113  51.261  310.725  111.776 

مصاااااااااريف العمليااااااااات قبااااااااو 

مخصصاااات اإلنخفااااض فاااي 

 القيمة

266.111 
 

 مخصص خسائر إئتمان، صافي 64.453  211.610  -  -

50.111  -  50.111  -  - 

مخصااااااااص إنخفاااااااااض قيمااااااااة 

إسااااااتثمارات مقتناااااااة لغياااااار 

 أغراض المتاجرة، صافي

 ف العملياتإجمالي مصاري 416.215  131.256  312.261  71.113  065.112

345.637 

 

 الحصة في دخو شركات زميلة -  -  345.637  -

032.117 
 

 دخو السنةصافي  262.471  131.124  111.711  31.616
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 اإلجمالـي

قطاع إدارة  

األصوو 

  قطاع الخزينة  والوساطة

 قطاع

  الشركات

 قطاع

 5133 التجزئة

  مف الريامت السعوديةبآ

 إجمالي الموجودات 3105830149  3109190984  5301110295  2130292  2303820245

 إجمالي المطلوبات  3801830231  105150125  5202390981  510434  8101440541

 صافي دخو العمومت الخاصة 2180411  8410311  5530459  310111  305510821

1310451 

 

130398  30148  3310455  3550181 

دخاااااو أتعااااااب خااااادمات بنكياااااة، 

 صافي

940113 
 

 دخو العمليات األخر  340224  10935  220535  30333

 إجمالي دخو  العمليات 1810113  1110119  5940851  490953  301320441

1580391 

 

130491  190415  3130142  1420141 

مصاااااااااريف العمليااااااااات قبااااااااو 

اض فاااي مخصصاااات اإلنخفااا

 القيمة

5440111 
 

 مخصص خسائر إئتمان، صافي 140811  5830238  -  -

420111  -  420111  -  - 

مخصااااااااص إنخفاااااااااض قيمااااااااة 

إسااااااتثمارات مقتناااااااة لغياااااار 

 أغراض المتاجرة، صافي

 إجمالي مصاريف العمليات 8510835  1210393  3250415  130491  3390391

310191 

 

 خو شركات زميلةالحصة في د -  -  310191  -

9330999 
 

 دخو السنةصافي  5550213  5250144  5340118  390421

 
 فيما يلي تحليالً لمخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من قطاعات األعمال أعاله:  ب( 

 
 

  اإلجمالي

قطاع إدارة 

األصول 

 2132  قطاع التجزئة         قطاع الشركات  قطاع الخزينة  والوساطة

  بآالف الرياالت السعودية

40.751.120  613.673  36.511.071  23.572.114  33.022.464 

الموجااودات المدرجااة فااي قائمااة   

 المركز المالي الموحدة

 التعهدات واملتزامات المحتملة 2.102.756  3.111.417  15.145  -  1.470.641

 المشتقات   -  -  325.151  -  325.151
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  اإلجمالي

قطاع إدارة 

األصوو 

 5133 قطاع التجزئة          قطاع الشركات  قطاع الخزينة  والوساطة

  بآمف الريامت السعودية

8103140188  2450135  3805330113  3204190341  3103310141 

الموجااودات المدرجااة فااي قائمااة   

 وحدةالمركز المالي الم

 التعهدات واملتزامات المحتملة 301430935  305150118  830811  -  503930131

 المشتقات   -  -  3350411  -  3350411
 

وامرصادة لادي ماعادا النقدياة الموحدة في قائمة المركز المالي  المدرجةتتضمن مخاطر اإلئتمان القيمة الدفترية للموجودات 
المعادو اإلئتماني لمخاطر أما  ،األخر  الموجودات ،، العقارات األخر دي، الممتلكات والمعداتمؤسسة النقد العربي السعو

 فتدرج ضمن مخاطر امئتمانل التعهدات واملتزامات المحتملة والمشتقات
 

 مخاطر اإلئتمان  .21
 

طرف ما علاى الوفااء بالتزاماتا  يقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها و تتمثو مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة 
بشأن أداة مالية محددة، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ماليةل ينشأ التعرض لمخاطر اإلئتمان أساساً عن المخاطر 
المتعلقة باإلئتمان الموجود في محفظة القروض والسلف واإلستثماراتل توجد أيضاً مخاطر إئتمان في األدوات المالية خارج 

 ئمة المركز المالي الموحدة مثو اإللتزامات لمنح اإلئتمانلقا
 

يقيم البنك إحتمامت التعثر للعملء بإستخدام نظام تصنيف مخاطر داخلاي، كماا يساتخدم البناك أيضااً نظاام  تصانيف مخااطر 

 خارجي معد من قبو وكامت تصنيف رئيسية ما أمكن ذلكل
 

يا  رقاباة التعارض لمخااطر اإلئتماان والحاد مان المعااملت ماع أطاراف محاددة يقوم البنك بمراقبة مخاطر اإلئتمان عن طر

والقيام بتقييم الملئة المالية لهذه امطراف بإستمرارل تم تصميم سياسات إدارة مخاطر ليتمكن البنك من تحديد ووضع  حدود  

التعارض الفعلاي للمخااطر مقاباو الحادود المخاطر الملئماة ولمراقباة المخااطر واإللتازام بالحادود الموضاوعيةل وياتم رقاباة 

الموضاوعة بشااكو منااتظمل كمااا يقاوم البنااك أحياناااً بإقفاااو المعااملت أو التنااازو عنهااا لصااالح أطاراف أخاار  لتقليااو مخاااطر 

اإلئتمانل تتمثاو مخااطر اإلئتماان لاد  البناك فيماا يتعلا  بالمشاتقات فاي التكلفاة المتوقعاة إلساتبداو عقاود المشاتقات فاي حالاة 

خفا  األطراف األخر  في الوفاء بإلتزاماتهم و التحكم بمستو  مخاطر اإلئتمان المقبولاة، كماا يقاوم البناك بتقيايم األطاراف إ

 األخر  مستخدما نفس األساليب المتبعة في أنشطة اإلقراضل
 

أعماالهم فاي نفاس يظهر التركز في مخاطر اإلئتماان عناد مزاولاة عادد مان األطاراف األخار  لنشااطات مماثلاة أو ممارساة 

عناد  التعاقدياة مالمنطقة الجغرافية أو يكون لهم نفس الخصائص اإلقتصادية التي ساتؤثر فاي مقادرتهم علاى الوفااء بإلتزامااته

ُتظهاار التركاازات فااي مخاااطر اإلئتمااان مااد   لحاادوا تغياارات فااي الظااروف اإلقتصااادية أو السياسااية أو الظااروف األخاار 

 طورات تؤثر على قطاع أو منطقة جغرافيةلحساسية أداء البنك مقابو أية ت
 

ة اإلقاراض لتفاادي التركاز فاي المخااطر الخاصاة باأفراد معيناين أو ظايقاوم البناك باإدارة مخااطر اإلئتماان وذلاك بتنوياع محف

 كماا يعماو البناك لكما يقاوم البناك أيضااً بأخاذ الضامانات، حسابما هاو ملئام لمعينة أنشطةمجموعة من العملء في أماكن أو 

 على الحصوو على ضمانات إضافية من األطراف األخر  عند ملحظة ظهور تعثر للقروض والسلف المعنيةل 
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تقوم اإلدارة بمراقباة القيماة الساوقية للضامانات وطلاب ضامانات إضاافية أخار  وفقاا للعقاد المبارم و مراقباة القيماة الساوقية 

 مراجعة كفاية مخصصات خسائر اإلنخفاض في القيمةلللضمان عن كثب خلو 
 

يقوم البنك بصفة  دورية بمراقبة سياسات و أنظمة إدارة المخاطر لاتعكس التغيارات فاي األساوا  و المنتجاات و اإلجاراءات 
 المثلىل

 

تل يباين اميضااح تتمثو سندات الدين المدرجة في اإلستثمارات بشكو أساسي في مخاطر تتعل  بديون سيادية وديون مؤسسا

(ل 9( تحليو اإلستثمارات حسب األطراف األخر ل لمزيد من التفصيو حوو مكونات القروض والسلف، أنظر اإليضااح )1)

( أما بالنسبة للمعلوماات المتعلقاة 33تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر اإلئتمان الخاصة بالمشتقات في اإليضاح  )

( و المعلومات بخصوص التعرض لمخاطر اإلئتمان حساب 34ت المحتملة فإنها مبينة في اإليضاح )باإلرتباطات و اإللتزاما

(ل المعلوماات بخصاوص ماد  التعارض لمخااطر اإلئتماان ومخاطرهاا المرجحاة 59قطاعات امعمااو مبيناة فاي اإليضااح )

 (ل18مبينة في اإليضاح )
 

ة للمساعدة في إدارة جودة مخاطر اإلئتمان ضمن محفظاة القاروضل يستخدم البنك نظام تصنيف لإلئتمان والذي يستخدم كأدا

هذا التصنيف يتضمن درجات تفصو بين المحافظ العاملاة ومنخفضاة القيماة و تعماو علاى توجيا  مخصصاات لهاذه المحاافظ 

 ومخصصااات أخاار  محااددةل  يحاادد البنااك تصاانيف كااو عميااو علااى حااده بناااًء علااى عوامااو ماليااة و معااايير تقياايم تجاريااة

موضوعية و شخصية تغطي كو من خدمة القرض، الربحي ، السيولة، تركيبة رأس الماو، القطااع التجااري، جاودة اإلدارة، 

و ملءة الشركةل يقوم البنك بعمو تصنيف جودة على جمياع المقترضاين والاذي يراجاع ويوثا  مان قباو وحادة إدارة مخااطر 

 مستقلة مؤسسة في البنك لهذا الغرضل 
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 . التركز الجغرافي20
 

 لرئيسية للموجودات والمطلوبات والتعهدات واإللتزامات المحتملة ومخاطر اإلئتمان:افيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات     أ (
 

 دول أخرى اإلجمالي

جنوب 

 شرق آسيا

أمريكا 

 أوروبا الشمالية

ول الخليج د

األخرى 

والشرق 

 األوسط

ة لمملكة العربيا

 2132 السعودية

  بآالف الرياالت السعودية

  الموجودات       

7.116.541 - - 31.711 7.370 402 7.110.250 

 نقدية وأرصدة لد  مؤسسة النقد 

 العربي السعودي       

1.113.774 71 117 310.103 502.172 255.255 2.752.511 

 أرصدة لد  البنوك والمؤسسات 

 المالية األخر    

 إستثمارات، صافي  1.177.411 1.177.311 3.116.545 3.611.622 - 141.376 31.033.053

 قروض وسلف، صافي 14.161.502 - - - - - 14.161.502

 إستثمارات في شركات زميلة 056.012 - - - - - 056.012

 ات إجمالي الموجود 41.056.010 4.341.011 2.116.507 3.513.135 117 141.246 67.106.072

 

 المحتملة التعهدات واإللتزامات 5.500.211 331.714 217.631 110.540 170.611 121 7.706.152

       
القصو  )يتم عرضها  مخاطر اإلئتمان

 :بقيمة المعادو  اإلئتماني(

                       المحتملة التعهدات واإللتزامات 2.001.402 24.320 315.514 257.151 17.135 54 1.470.641

 المشتقات 27.174 21.402 76.704 - - - 325.151

 
 

 دوو أخر  اإلجمالي

جنوب 

 شر  آسيا

أمريكا 

 أوروبا الشمالية

وو الخليج د

األخر  

والشر  

 األوسط

لمملكة العربية ا

 5133 السعودية

  الموجودات بآمف الريامت السعودية

404210393 - - 310343 10159 394 404150142 

 ية وأرصدة لد  مؤسسة النقد نقد

 العربي السعودي       

801110439 113 80229 110813 301390513 
30581013

3 
309120191 

 أرصدة لد  البنوك والمؤسسات 

 المالية األخر    

 إستثمارات، صافي  805320914 503380291 303280119 305110481 - 3590488 404310115

 قروض وسلف، صافي 5903380131 - - - - - 5903380131

 إستثمارات في شركات زميلة 4380195 - - - - - 4380195

8309330432 3540531 80229 305230531 503990152 10819041

3 

 إجمالي الموجودات  8509350544

 

                       المحتملة التعهدات واإللتزامات 201140355 1190119 1240132 8530394 5590329 10911 108830192

 

       
القصو  )يتم عرضها  مخاطر اإلئتمان

 :بقيمة المعادو  اإلئتماني(

                       المحتملة التعهدات واإللتزامات 501110921 430982 330394 1310518 820233 30184 503930131

 المشتقات 580111 310881 980929 - - - 3350411
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 )تتمة( -غرافي. التركز الج20
 

إن مبالغ المعادو اإلئتماني تعكس المبالغ الناتجة عان تحوياو المطلوباات خاارج قائماة المركاز الماالي الموحادة  إلاى مخااطر 

اإلئتمان المعادو التي تحملها القروض بإستخدام معدمت تحويو إئتمانية محددة من قبو مؤسسة النقاد العرباي الساعوديل  ياتم 

 ويو إئتمانية للتعرف على مخاطر اإلئتمان المحتملة نتيجة قيام البنك بتنفيذ تعهدات ل إستخدام معدمت تح
 

  و 5135ديساامبر  13كمااا  فااي للقااروض والساالف غياار العاملااة ومخصااص خسااائر اإلئتمااان  التوزيااع الجغرافااي يتركااز  ب( 

 في المملكة العربية السعوديةلبالكامو  5133
 

 . مخاطر السوق       11
 

السو  هي المخاطر المتعلقة بالتذبذب في القيمة العادلاة أو التادفقات النقدياة المساتقبلية لاألدوات المالياة نتيجاة التقلاب  مخاطر

في متغيرات السو  كأسعار العمومت و أسعار صرف العمالت األجنبياة و أساعار األساهمل يصانف البناك تعرضا  لمخااطر 

 السو  إلى دفاتر متاجرة أو دفاتر بنكيةل
 

 دفاتر المتاجرة: –أ(   مخاطر السوق 
 

قام مجلس اإلدارة بوضع حدود مقبولة لمستو  المخاطر عند إدارة دفاتر المتاجرةل لد  البنك حاليااً دفااتر متااجرة عقاود 

 عملت أجنبية و مقايضات أسعار عمومتل 
  

 دفاتر بنكية: –ب(   مخاطر السوق 
 

  ك في الدفاتر البنكية بصورة رئيسية من التعرض لمخاطرأسعار العماومت و تنشأ مخاطر السو  المتعلقة بمراكز البن

 مخاطر السيولة و مخاطر العملت و مخاطر أسعار األسهمل
 

 (  مخاطر أسعار العموالت 3
 

 تنشأ مخاطر أسعار العمومت من احتمالية تأثير تقلبات أساعار العماومت والتاي بادورها قاد تاؤثر علاى التادفقات النقدياة

المسااتقبلية أو القاايم العادلااة لااألدوات الماليااة واملتزامااات كااالقروض و الساالفل وضااع مجلااس إدارة البنااك حاادودا متعلقااة 

بالفجوة الخاصة لمخاطرأسعار العماومت للفتارات المحاددة و يراقاب البناك المراكاز ويقاوم بإساتخدام خطاط التحاوط مان 

 قررةل المخاطر للتأكد من بقاء المراكز ضمن الحدود الم
 

يبين الجدوو التالي حساسية آثار تقلبات أسعار العملت المحتملة والمعقولة مع بقاء المتغيرات األخر  ثابتة وذلك علاى 

 قائمة الدخو الموحدة للبنك أو حقو  الملكيةل
 

ي دخاو تمثو حساسية صافي دخو العمومت الخاصة تأثير التغيرات المفترضة في أسعار العمومت الخاصة علاى صااف

العمومت خلو العاام معتماداً علاى الموجاودات المالياة والمطلوباات المالياة المقتنااة لغيار أغاراض المتااجرة ذات الساعر 

 ، بما في ذلك تأثيرات أدوات تغطية المخاطرل5133و  5135ديسمبر  13العائم في 
 

بماا فاي ذلاك  –للبياع ذات ساعرالعمولة الثابتاة تحتسب آثار التقلبات على حقو  الملكية بإعادة تقييم الموجودات المتاحاة 

والناتجاة عان تاأثير أي تغيارات مفترضاة فاي  5133و  5135ديسامبر  13كما في  –أي تأثير مرتبط بتغطية المخاطر 

أسعار العمومتل  كما يتم تحليو حساسية تأثير هذه التقلباات علاى حقاو  الملكياة حساب فتارات إساتحقا  الموجاودات أو 

و ياتم تحلياو ومراقباة جمياع التعرضاات لمخااطر المحاافظ وذلاك حساب العمالت و يفصاح عان الحساسايات المقايضاات 

 المتعلقة بها  بآمف الريامت السعوديةل
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 2132    بآالف الرياالت السعودية

       آثار التقلبات على حقوق المساهمين   

  اإلجمالي

 6أكثر من 

 شهر 32-5 سنوات 6-3 سنوات

شهر  5

  أو اقل

أثر التقلبات على 

صافي دخل 

  العموالت الخاصة

الزيادة 

)االنخفاض( في 

 العملة  نقاط األساس

 لاير سعودي  +54/-55  +820318/-120813  - +851/-111 - -  +851/-111

 دومر أمريكي  +53/-53  +380514/-310133  - - +310133/-90819 +20215/-80154  +320491/-330832

 يورو  +35/-39  +145/-933  - +891/-831 - -  +891/-831

 

 5133    بآمف الريامت السعودية

       آثار التقلبات على حقو  المساهمين   

  اإلجمالي

 2أكثر من 

 سنوات 2-3 سنوات

1-35 

 شهر

أشهر  1

  أو اقو

أثر التقلبات على 

صافي دخو 

  العمومت الخاصة

يادة الز

)امنخفاض( في 

 العملة  نقاط األساس

 لاير سعودي  +2/-2  +90542/-90542  - - +353/-353 -  +353/-353

 دومر أمريكي  +31/-31  +20812/-20812  +59/-59 +85/-85 +30113/-30113 +293/-293  +50593/-50593

 يورو  +32/-32  +292/-292  - - +92/-92 -  +92/-92

 

 سية أسعار العمومت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي كما يلي:تتلخص حسا
 

العماومت الساائدة فاي الساو  علاى مركازه الماالي و  أساعارفي  متعلقة بالتقلباتمخاطر التعرض ألثارعدة يقوم البنك بإدارة 

 تدفقات  النقديةل
 

لمقبول  لعدم التواف  في إعادة تسعير أسعار العمومت والتي يتم مراقبتها من قبو إدارة يحدد مجلس اإلدارة المستويات العليا ا

 الخزينة بالبنكل
 

يتعرض البنك لمخاطر أسعار العمومت نتيجاة لعادم التطااب  أو لوجاود فجاوات فاي قايم الموجاودات والمطلوباات واألدوات  

يقاوم البناك باإدارة هاذه المخااطر  لم إعاادة تساعيرها فاي فتارة محاددةخارج قائمة المركز المالي الموحدة التي تستح  أو سايت

 لواري  إعادة تسعيرالموجودات والمطلوبات من خلو إستراتيجيات إدارة المخاطر أسعار العمومتت وذلك بمطابقة
 

ساجلة بالقيماة علاى موجاودات ومطلوباات البناك الم شاتموتكماا  لوو أدناه على ملخص لمخاطر أسعار العماومتاالجد تشتمو

 لتاري  اإلستحقا ، أيهما يحدا أومً و الدفترية مصنفة حسب تاري  تجديد األسعار أ
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 اإلجمالي

غير مرتبطة 

 بعمولة

 6أكثر من 

 سنوات

3-6 

 سنوات

1-32 

 شـهر
 1الل خ

 2132 أشــهر

  بآالف الرياالت السعودية

 لموجودات ا      

7.116.541 2.112.541 - - - 4.061.111 

لنقد اقدية وأرصدة لد  مؤسسة   ن

             السعوديالعربي 

1.113.774 - - - 011.111 2.013.774 

رصدة لد  البنوك والمؤسسات أ

  المالية األخر   

 ستثمارات، صافي إ 1.114.430 510.316 1.666.554 2.237.011 724.171 31.033.053

 روض وسلف، صافي ق 30.715.155 0.433.177 4.701.627 61.022 - 14.161.502

 إستثمارات في شركات زميلة - - - - 056.012 056.012

 ممتلكات ومعدات، صافي  - - - - 155.105 155.105

 وجودات أخر  م - - - - 3.311.712 3.311.712

 لي الموجودات  اجمإ 13.475.160 31.021.412 1.164.303 2.273.126 5.144.101 60.155.561

 

      
 لمطلوبات وحقو  الملكية  ا

5.250.146 - - - 40.517 5.230.411 

 رصدة للبنوك والمؤسساتأ

 األخر   ة ـيـالمال

 دائع العملء و 24.231.166 6.006.105 401.771 - 0.731.661 41.431.673

 طلوبات أخر  م - - - - 3.116.211 3.116.211

 قروض ألجو 2.111.111 - - - - 2.111.111

 قو  الملكية ح - - - - 0.171.125 0.171.125

 جمالي المطلوبات وحقو  الملكية إ 12.420.701 5.146.611 401.771 - 21.107.614 60.155.561

 
 

- (34.161.403) 2.273.126 7.151.423 4.174.070 (061.714) 

أثار التقلبات في سعر العمولة على 

د داخو قائمة المركز المالي البنو

 الموحدة

- - (01.756) (2.062.120) - 1.145.104 

أثار التقلبات في سعر العمولة على 

البنود خارج قائمة المركز 

 المالي الموحدة

- (34.161.403) 2.371.151 4.011.102 4.174.070 2.102.151 

إجمالي فجوة مخاطر أسعار 

 العمومت

- - 34.161.403 33.176.413 5.057.110 2.102.151 

الفجوة التراكمية ألثارالتقلبات في 

 أسعار العمومت
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 اإلجمالي

غير مرتبطة 

 بعمولة

 6أكثر من 

 سنوات

3-6 

 سنوات

1-32 

 شـهر
 1الل خ

 2133 أشــهر

  بآالف الرياالت السعودية

 لموجودات ا      

404210393 303180393 - - - 103330111 

لنقد اقدية وأرصدة لد  مؤسسة   ن

             السعوديالعربي 

801110439 - - - 2520115 102330822 

رصدة لد  البنوك والمؤسسات أ

  المالية األخر   

 ستثمارات، صافي إ 201180241 5820344 303430185 2930184 9310934 404310115

 روض وسلف، صافي ق 3201110839 103310958 808310911 810555 - 5903380131

 إستثمارات في شركات زميلة - - - - 4380195 4380195

 ممتلكات ومعدات، صافي  - - - - 3190139 3190139

 وجودات أخر  م - - - - 305810821 305810821

 ودات  لي الموجاجمإ 1308220824 901440198 108410195 1520291 201310814 2303820245

 

      
 لمطلوبات وحقو  الملكية  ا

805580395 - - - 180588 803430354 

 رصدة للبنوك والمؤسساتأ

 األخر   ة ـيـالمال

 دائع العملء و 5503330341 805910582 302310315 - 401130312 1109910835

 طلوبات أخر  م - - - - 4310155 4310155

 روض ألجوق 302110111 - - - - 302110111

 قو  الملكية ح - - - - 402290531 402290531

 جمالي المطلوبات وحقو  الملكية إ 5401130314 801310843 302310315 - 3902350141 2303820245

 
 

- (3304320192) 1520291 803110391 101990242 504810121 

أثار التقلبات في سعر العمولة على 

مالي البنود داخو قائمة المركز ال

 الموحدة

- - - (5510111) (301990311) 304390311 

أثار التقلبات في سعر العمولة على 

البنود خارج قائمة المركز 

 المالي الموحدة

- (3304320192) 1520291 809810391 309110842 809810821 

إجمالي فجوة مخاطر أسعار 

 العمومت

- - 3304320192 3303310312 108810312 809810821 

الفجوة التراكمية ألثارالتقلبات في 

 أسعار العمومت

 

لقيمة اإلسمية لاألدوات المالياة خاارج قائماة المركاز الماالي امثو الفجوة للمراكز خارج قائمة المركز المالي الموحدة صافي ت

  لالتي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العمومت
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 العمالت( مخاطر 2
 

تتمثو مخاطر العملت في مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسابب التقلباات فاي أساعار صارف العمالت األجنبياةل قاام 

مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستو  التعرض لهذه المخاطر لمراكز العمالتل و تاتم مراجعاة هاذه المراكاز علاى أسااس 

 ر للتأكد من مراقبة مراكز العملت ضمن الحدود المقررةليومي كما يستخدم إستراتيجيات تحوط من المخاط
 

، فاي الموجاودات و 5133و  5135ديسامبر  13يبين الجدوو أدناه العملت التي يتعرض البناك للمخااطر فيهاا كماا فاي 

  المعقولاة لساعر المطلوبات والتدفقات النقدية المقدرة في الدفاتر البنكيةل يقوم هذا التحليو بحساب تأثير التغيرات المحتمل

صرف العملة األجنبية مقابو اللاير السعودي مع بقاء المتغيرات األخر  ثابتة علاى قائماة الادخو الموحادة )بسابب القيماة 

العادلاة لحساساية عملاة الموجاودات و المطلوبااات المالياة فاي الادفاتر البنكياة( والملكيااة )بسابب التغيار فاي القيماة العادلااة 

د الصرف المستقبلية المستخدمة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية(ل يظهر التاأثير اإليجاابي للزياادة لمقايضة العملت وعقو

المتوقعة في الدخو الموحد أو حقو  الملكية الموحدة بينما يظهر التأثير السلبي لصاافي اإلنخفااض فاي الادخو الموحاد أو 

 الملكية الموحدةل
 
 

 األثر على حقوق الملكية 

 ت السعوديةبآالف الرياال 

 
 األثر على صافي الدخل

  التغير في سعر الصرف %  بآالف الرياالت السعودية 

 العمالت المعرضة للمخاطر

 2132ديسمبر  13كما في 

 30185-/30185+ 
 

 دوالر أمريكي  +1011/-1011  +30123/-30123

10581-/10581+ 
 

 يورو  +35055/-35055  +310519/-310519

- 
 

 جنيه استرليني  +4098/-4098  -
 

 األثر على حقو  الملكية 

 بامف الريامت السعودية 

 
 األثر على صافي الدخو

  التغير في سعر الصرف %  بامف الريامت السعودية 

 العملت المعرضة للمخاطر

 5133ديسمبر  13كما في 

 - 
 

 دومر أمريكي  -  -

41-/41+ 
 

 يورو  +1039/-1039  +913/-913

- 
 

 جني  استرليني  -  -

 
 ( مركز العمالت1
 

 التعرض ألثار التقلبات في أسعار صرف العملت األجنبية السائدة بالسو  على مركزه الماالي وتدفقاتا بإدارة البنك قوم ي

وضع حدود لمساتو  التعارض المقبولاة لكاو عملاة وبشاكو إجماالي لمراكاز العمالت، لايلً بويقوم مجلس اإلدارة  لالنقدية

فيما يلي تحليلً بالتعرضات الجوهرية الخاصة بالبنك بشأن العمالت األجنبياة كماا فاي  لو اليوم، ويتم مراقبتها يومياً وخل

 نهاية السنة:

5133  2132  

 بآمف الريامت

  السعوديـــة

 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

  مركز دائن )مدين(  مركز دائن )مدين(

    

 ومر أمريكيد (632.255)  (301510138)

 يورو 02  150115 

 جني  استرليني 3.126  524 

 ين ياباني (115)  458

 درهم اماراتي 411  325

 أخر  4.127  20318
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 ( مخاطر أسعاراألسهم:4
 

رات البنك نتيجة تغيارات محتملاة تتمثو مخاطر أسعار األسهم في مخاطر إنخفاض القيم العادلة لألسهم في محفظة إستثما

 معقول  في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كو إستثمار على حدةل
 

إن التأثير على األسهم والصنادي  اإلستثمارية المستثمر فيها من قبو البنك والمتاحة للبياع نتيجاة تغيارات معقولاة محتملاة 

 لي:في مؤشرات األسهم مع بقاء العوامو األخر  ثابتة هي كما ي

 

   2132ديسمبر  13  5133ديسمبر  13

التااااااااثير باااااااآمف الرياااااااامت 

  السعودية

 التغير في

  سعر امسهم

التوووووواثير بووووووآالف الريوووووواالت 

  السعودية

 التغير في

 مؤشر السوق  سعر االسهم  %

 تداوو  +58013/%-%58013  +3140284/-3140284  +1019/-1019  +380185/-380185

 نازداك   +31022/%-%31022  +50151/-50151  +304/-304  +114/-114

 غير مدرجة   +2011/%-%2011  +221/-221  +2/-2  +221/-221

 
 مخاطر السيولة          . 13

 
تمثو مخاطر السيولة تلك المخاطر التي سيواجها البناك فاي صاعوبة تلبياة المتطلباات الخاصاة بتموياو المطلوباات المالياة 

تحاادا مخاااطر الساايولة عنااد وجااود  لمااا بتسااليم نقديااة أوتسااليم موجااودات ماليااة أخاار  خاصااة باا والتااي يااتم تسااويتها إ

 لويااومإضااطراب فااي السااو  أو إنخفاااض مسااتو  اإلئتمااان ممااا يااؤدي إلااى شااح مفاااج  و فااوري فااي بعااض مصااادر الت

خااذ بعااين اإلعتبااار تااوفر وللتقليااو ماان هااذه المخاااطر، قاماات اإلدارة بتنويااع مصااادر التمويااو، وإدارة الموجااودات بعااد األ

  لالسيولة، والحفاظ على رصيد كاف  للنقدية وشب  النقدية واألورا  المالية القابلة للبيع
 

تقوم اإلدارة بمراقباة ماد  اإلساتحقاقات للتأكاد مان تاوفر سايولة مناسابةل تاتم مراقباة مساتو  السايولة اليومياة وياتم عماو 

إحتماليااات مختلفاة والتااي تغطاي كااو مان الحااامت الطبيعياة والحااادة اختباارات ضاغوطات الساايولة بصاف  مسااتمرة تحات 

ألحاواو السااو ل جميااع سياسااات وإجااراءات الساايولة يااتم مراجعتهااا و الموافقااة عليهااا ماان قبااو لجنااة إدارة الموجااودات و 

مناً جمياع المطلوبات بالبنكل يتم عمو تقارير يومية توضح مستويات السيولة  في البناكل وياتم عماو تقريار ملخاص متضا

 الحامت اإلستثنائية والحلوو المتخذة وتقديم  بصفة دورية إلى لجنة إدارة الموجودات و المطلوباتل
 

بوديعة  النقد  البنك لد  مؤسسة يحتفظوطبقاً لنظام مراقبة البنوك واألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، 

اإلدخااار  ودائااعماان  %(8: 5133) % 8و  ودائااع تحاات الطلاابالماان إجمااالي %(  9: 5133)%  9تساااوي نظاميااة 

% مان إلتزاماات ودائعا  فاي  51البنك بإحتياطي سيولة م يقو عان  يحتفظإضافة إلى الوديعة النظامية،  والودائع آلجول

يااة سااندات التنميااة الحكوم ويكااون هااذا اإلحتياااطي ماان النقااد أو لشااكو نقااد وأرصاادة لاادي مؤسسااة النقااد العربااي السااعودي

  اًلالموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خلو فترة م تزيد عن ثلثين يوم السعودية أو

 

كما يمكن للبنك توفير مبالغ إضافية من خلو تسهيلت إعادة الشراء لاد  مؤسساة النقاد العرباي الساعودي مقاباو ساندات 

  سنداتل% من القيمة امسمية لهذه ال92السعودية ولغاية  التنمية الحكومية
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 أ( ملخص اإلستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات:
 

ل 5133و  5135ديسامبر  13والمطلوبات كما في  اتاإلستحقاقات التعاقدية للموجود تشتمو الجداوو أدناه على ملخص 

موحدة حتى تاري  اإلستحقا  التعاقدي وم يأخذ بعين اإلعتباار و على أساس الفترة المتبقية بتاري  قائمة المركز المالي ال

تمثو المبالغ الموضحة بالجدوو  لتاري  اإلستحقا  الفعلي حسبما تظهره الوقائع التاريخية لإلحتفاظ بالودائع من قبو البنك

يولة األصايل  بنااء علاى التادفقات أدناه التدفقات النقدية غير المخصومة المتعاقد عليها بينما يقوم البنك بإدارة مخااطر السا

  لالنقدية غير المخصومة المتوقعة لكلً من المراكز التعاقدية و غير التعاقدية 
  

 إلجماليا
بدون تاريخ 

 استحقاق محدد

 6أكـثر من 

 شهراً  32-1 سنوات 6-3 سنوات

 1ـالل خ

 2132 أشــهر

  الرياالت السعودية بآالف

 لموجودات ا       

7.116.541 2.112.541 - - - 4.061.111 

قدية وأرصدة لد  ن  

ة النقد العربي سمؤس

 السعودي 

1.113.774 - - - 3.111.170 2.701.106 

رصدة لد  البنوك أ 

والمؤسسات المالية 

 األخر  

 ستثمارات، صافي إ  00.213 622.514 5.512.110 2.052.074 724.141 31.033.053

 روض وسلف، صافي ق  31.131.011 0.514.615 1.575.265 2.761.047 - 14.161.502

056.012 056.012 - - - - 

إستثمارات في شركات   

 زميلة

 ممتلكات ومعدات، صافي   - - - - 155.105 155.105

 وجودات أخر  م  445.361 567.520 - - - 3.311.712

 الي الموجودات  مجإ  23.136.562 33.131.301 36.271.606 6.731.023 4.041.214 60.155.561

       

 لمطلوبات وحقو  الملكية  ا       

5.250.146 - - - 40.517 5.230.411 

رصدة للبنوك أ 

والمؤسسات المالية 

 األخر  

 دائع العملء و  21.562.227 6.006.105 401.771 - 31.273.571 41.431.673

 طلوبات أخر  م  210.415 706.722 - - - 3.116.211

 قروض ألجو  - - 2.111.111 - - 2.111.111

 قو  الملكية  ح  - - - - 0.171.125 0.171.125

60.155.561 30.561.614 - 2.401.771 5.143.226 11.113.363 

جمالي المطلوبات إ 

 وحقو  المساهمين 

31.651.063 - 171.121 6.314.227 2.070.662 6.173.144 

المشتقات،التعـهـدات  

 مات المحتمل واإللتزا
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 إلجماليا
بدون تاريخ 

 استحقاق محدد

 6أكـثر من 

 شهراً  32-1 سنوات 6-3 سنوات

 1ـالل خ

 2133 أشــهر

  الرياالت السعودية بآالف

 لموجودات ا       

404210393 303180393 - - - 103330111 

قدية وأرصدة لد  ن  

بي ة النقد العرسمؤس

 السعودي 

801110439 - - - 1380891 108550183 

رصدة لد  البنوك أ 

والمؤسسات المالية 

 األخر  

 ستثمارات، صافي إ  301310315 305110351 804180322 303510843 9310934 404310115

 روض وسلف، صافي ق  309420115 405130495 401990118 9330522 - 5903380131

4380195 4380195 - - - - 

إستثمارات في شركات   

 زميلة

 ممتلكات ومعدات، صافي   - - - - 3190139 3190139

 وجودات أخر  م  8210121 9310139 - - - 305810821

 الي الموجودات  مجإ  5302310324 3104280193 3105350223 304190911 808830324 2303820245

       

 لمطلوبات وحقو  الملكية  ا       

805580395 - - - 180588 803430354 

رصدة للبنوك أ 

والمؤسسات المالية 

 األخر  

 دائع العملء و  5303430111 805910582 302310315 - 403310935 1109910835

 طلوبات أخر  م  3920891 9340383 - - - 4310155

 قروض ألجو  - 2110111 301110111 - - 302110111

 قو  الملكية ح  - - - - 402290531 402290531

2303820245 3902840114 - 502310315 202540114 5101220118 

جمالي المطلوبات إ 

 وحقو  المساهمين 

3101510114 - 2530451 109110813 103310138 103910555 

المشتقات،التعـهـدات  

 واإللتزامات المحتمل 

 
 

وبات ولتغطية تعهدات القروض القائمة من النقد، أرصدة لد  مؤسسة تتضمن الموجودات المتاحة لمقابلة جميع المطل

النقد العربي السعودي، بنود في طور التحصيو، قروض و سلف بنوك وعملءل إن فترات اإلستحقا  المتراكمة 

 ( من هذه القوائم المالية الموحدةل   3-)ج 34 للتعهدات واإللتزامات مبينة في اإليضاح 
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 ب( تحليل إستحقاقات المطلوبات المالية بحسب فترات اإلستحقاق التعاقدية المتبقية:
 

بناءاً على إلتزامات إعادة  5133و  5135ديسمبر  13يلخص الجدوو ادناه إستحقاقات المطلوبات المالية كما في 

المركز المالي لن تتطاب  مع هذا الجدوو بسبب إضافة الدفع التعاقدية غير المخصومةل إن إجمالي بنود قائمة 

مدفوعات العمومت الخاصة الى اإلستحقاقات التعاقديةل تم تحديد إستحقاقات المطلوبات الغير مخصومة بناءاً على 

 الفترة المتبقية في تاري  قائمة المركز المالي الموحدة الى تاري  اإلستحقا  التعاقدي، وم تاخذ في امعتبار

اإلستحقاقات المتوقع  الفعالةل يتوقع البنك أن ميقوم كثير من العملء بطلب إعادة الدفع في تاري  مبكر، وبذلك لن 

يكون ملزم بالدفع وبالتالي م يعكس الجدوو أدناه تأثير التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهر الوقائع التاريخي  

 لإلحتفاظ بالودائع لد  البنك ل

 ملخصاً إلستحقاقات المطلوبات غير المخصومة: فيما يلي

 إلجماليا
بدون تاريخ 

 ستحقاق محددإ

 6أكـثر من 

 شهراً  32-1 سنوات 6-3 سنوات

 1ـالل خ

 2132 أشــهر

  الرياالت السعودية بآالف

41.512.535 31.273.571 - 2.401.771 5.146.611 20.173.556 
مطلوبات غير 

 مشتقة

 مشتقات 2.370.602 201.363 1.212.113 01.136 - 6.751.110

 إالجمالي 12.163.267 5.111.564 6.505.313 01.136 31.273.571 64.463.616

 
 

 إلجماليا
بدون تاري  

 ستحقا  محددإ

 2أكـثر من 

 شهراً  35-1 سنوات 2-3 سنوات

 1ـلو خ

 5133 أشــهر

  الريامت السعودية بآمف

8508380118 403310935 - 502310315 804310843 5103930213 
مطلوبات غير 

 مشتقة

 مشتقات 301230489 8130193 503130152 8410145 - 803910311

 إمجمالي 5905130814 205930414 801410259 8410145 403310935 8101120239
 
 
 .   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية          12
 

مة التي ياتم بهاا تباادو موجاودات ماا أو ساداد مطلوباات ماا باين أطاراف راغباة فاي ذلاك بشاروط إن القيمة العادلة هي القي

   لتعامو عادلة
 

 يستخدم البنك التسلسو الهرمي التالي عند إحتساب وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:ل
 

 تعديو(ل المستو  األوو: األسعار المعلنة في األسوا  النشطة لنفس األداة المالية )بدون
 

المستو  الثاني: امساعار المعلناة فاي األساوا  النشاطة للموجاودات أو المطلوباات المالياة المشاابهة أو طار  تقيايم تساعير 

 أخر  والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات سوقيةل
 

 مبنية على معلومات سوقية يمكن ملحظتهال المستو  الثالا: طر  التسعير التي متكون فيها جميع المعطيات الجوهرية
 

 5133و  5135ديسامبر  13الجدوو التالي يوضح تحليلً للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلة كما في 

 حسب مستويات التسلسو الهرميل
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 2132 المستوى األول  المستوى الثاني  ى الثالثالمستو  اإلجمالي

  الرياالت السعودية بآالف

 الموجودات المالية:       

 مشتقات األدوات المالية -  70.506  -  70.506

 اإلستثمارات المتاحة للبيع 1.311.167  3.421.111  454.313  0.002.273

 جمالياإل 1.311.167  3.400.771  454.313  31.173.055

 المطلوبات المالية:       

 مشتقات األدوات المالية -  342.141  -  342.141

 اإلجمـالـي -  342.141  -  342.141

 

 2133 المستو  األوو  المستو  الثاني  المستو  الثالا  اإلجمالي

  الريامت السعودية بآمف

 الموجودات المالية:       

 مشتقات األدوات المالية -  3190113  -  3190113 

 اإلستثمارات المتاح  للبيع 203850595  302410935  303420112  903330183

 اإلجمالي 203850595  309530131  303420112  401840321

 المطلوبات المالية:       

 مشتقات األدوات المالية -  3230811  -  3230811

 اإلجمـالـي -  3230811  -  3230811

 

بشكو  5135مليون لاير سعودي في عام  95302يتمثو اإلنخفاض في المستو  الثالا لإلستثمارات المتاحة للبيع و البالغ 

 رئيسي في إستحقاقات إستثمارات بالصافي بعد شراء إستثماراتل

 

ا عاان القيمااة الدفتريااة إن القيمااة العادلااة لااألدوات الماليااة غياار المدرجااة قائمااة المركااز المااالي الموحاادة، متختلااف جوهرياا

المدرجة في القوائم المالية الموحدةل ُتدرج القيمة العادلة للقروض و السلف واإلستثمارات المقتناة حتى تاري  امستحقا  و 

ودائع العملء ذات العمولة والقروض ألجو واألرصادة لاد  البناوك واألرصادة للبناوك، والتاي تادرج بالتكلفاة المطفاأة، م 

ا عاان القيمااة الدفتريااة المدرجااة فااي القااوائم الماليااة الموحاادة بساابب عاادم وجااود إخااتلف جااوهري بأسااعار تختلااف جوهرياا

العمومت السائدة فاي الساو  لاألدوات المالياة المشاابهة لألساعار المتعاقاد عليهاا وبسابب الفتارات القصايرة لألرصادة لاد  

 البنوك واألرصدة للبنوكل
 

قتناة حتى تاري  اإلستحقا  والمدرجة بالتكلفة المطفأة تحدد عان  طريا  األساعار المعلناة إن القيمة العادلة لإلستثمارات الم

للسو  عند توفرها أوعن طري  نماذج تسعير كالتي تستخدم في بعض حامت السندات بعمولة ثابتةل إن القيمة العادلة لهذه 

 ج(ل-1اإلستثمارات تم اإلفصاح عنها باإليضاح رقم )
 

ادلة للمشتقات واألدوات المالية خارج قائمة المركز المالي الموحدة علاى أسااس األساعار المتداولاة بالساو  تحدد القيمة الع

عند توفرها أو وفقا لنماذج التسعير المناسبةل يبلغ إجمالي قيمة التغيرات في القيمة العادلة والمدرج قيمتها في قائمة الادخو 

 مليون لاير سعودي(ل 3508: 5133مليون لاير سعودي ) 5303المناسبة،  الموحدة، والمقدرة بإستخدام نماذج التسعير
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يمكن أن تختلف القيمة الناتجة عن نماذج التسعير عن سعر العملية األصلية لألداة الماليةل يعرف الفار  باين ساعر العملياة 

ر بـ )أرباح وخسائر اليوم الواحد(ل يتم اإلعتراف بها إما عن طري  إطفاءه خلو مدة العملياة والتاي تؤجاو و نماذج التسعي

حتاى يكااون باإلسااتطاعة تحديااد القيمااة العادلااة بإسااتخدام معلوماات السااو ، أو يااتم اإلعتااراف بهااا ماان خاالو اإلسااتبعادل إن 

في قائمة الادخو الموحادة دون عكاس أربااح و خساائر الياوم الواحاد  التغيرات اللحقة في القيمة العادلة يعترف بها مباشرة

 المؤجلةل
 

 .   المعامالت مع األطراف ذات العالقة          11
 

تخضاع المعااملت ماع األطاراف ذات العلقاة للنساب  ليتعامو البنك، خلو دورة أعمالا  العادياة، ماع أطاراف ذات علقاة
 الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديل والتعليماتوك المنصوص عليها في نظام مراقبة البن

 
 ديسمبر كاآلتي :   13( تتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرجة بالقوائم المالية الموحدة كما في 3) 

  

5133  2132  

 بآمف الريامت

  السعوديـــة

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة
 المساهمون غير السعوديين:

   
 خر أرصدة لد  البنوك والمؤسسات المالية األ 436.065  5130311

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخر  611  158

 التعهدات واإللتزامات المحتملة 3.153.654  8510323

    
 الشركات الزميلة:   

 قروض وسلف، بالصافي 304.111  - 

 ودائع العملء 113.256  3430114

 التعهدات واإللتزامات المحتملة 605.563  5310913

        

   

عضووواء مجلوووس اإلدارة و أعضووواء اإلدارة التنفيذيوووة وكبوووار المسووواهمين  أ

   السعوديين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم

  :والشركات المنتسبة لهم 

 
 اإلستثمارات -  310323

 قروض وسلف، صافي  3.115.241  309510528

 رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخر أ 551.777  2110111

 ودائع العملء  6.531.034  101990124

 قروض ألجو 3.111.111  -

 التعهدات واإللتزامات المحتملة 2.553.521  102310111

    
 :و مزايا ما بعد الخدمة للموظفين صناديق اإلستثمار   

 إستثمارات 326.111  910214

 ودائع العملء 22.723  10933

 
أو  %2الاذين يمتلكاون نسابة  أولئاكاآلخارين )بإساتثناء المسااهمين غيار الساعوديين(  الساعوديين ساهمين5يقصد بكبار الم 

 من رأس ماو البنكل أكثر
 

     يقصااد بأعضاااء اإلدارة التنفيذيااة األشااخاص الااذين لهاام ساالطة و مسااؤولية التخطاايط و التوجياا  والااتحكم فااي أنشااطة البنااك 
 بشكو مباشر أو غير مباشرل



 
 البنك السعودي لالستثمار
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( فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقوة والمدرجوة فوي القووائم الماليوة 2)

 الموحدة:

5133  2132  

 بآمف الريامت

  السعوديـــة

 ف الرياالتبآال

  السعوديـــة

    
 دخو عمومت خاصة  12.214  5330194

 مصاريف عمومت خاصة  46.116  450113

 ، صافياتعاب خدمات بنكية 11.154  110112

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس األخر  2.107  10113
 

 (ل51فيذية خلو السنة في اإليضاح رقم )تم اإلفصاح عن التعويضات اإلجمالية المدفوعة لإلدارة التن
 
 

 س المالأكفاية ر.   14
 

تتضمن أهداف البنك عند إدارة  رأس الماو اإللتزام بمتطلبات رأس الماو الموضوعة من قبو مؤسسة النقد العربي 

 السعودي لضمان قدرة البنك على اإلستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس ماو قويةل
 

ك بمراقبة كفاية رأس الماو وإستخدام رأس الماو النظاميل  تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم إدارة البن

% لرأس الماو النظامي مقابو الموجودات 4اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس الماو النظامي واإلحتفاظ بمعدو ميقو عن 

 المرجحة المخاطرل
 

م المعدمت المحددة من قبو مؤسسة النقد العربي السعودي، ة رأسمال  وذلك بإستخداييقوم البنك بمراقبة مد  كفا

وبموجبها يتم قياس مد  كفاية رأس الماو وذلك بمقارنة بنود رأس الماو المؤهو مع الموجودات المدرجة في قائمة 

 اررجحة إلظهالمركز المالي الموحدة والتعهدات واملتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات بإستخدام المبالغ الم

 لالمخاطر المتعلقة بها
 

5133  2132  

 بآمف الريامت

 السعوديـــة

 بآالف الرياالت 

  السعوديـــة

 مخاطر امئتمان للموجودات المرجحة للمخاطر 47.553.565  1402950141

 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة للمخاطر 1.113.413  503310118

 ر السو  للموجودات المرجحة للمخاطرمخاط 211.440  301530141

 للموجودات المرجحة للمخاطر   –مجموع الركيزة األولى  63.125.615  8502110891

 رأس الماو األساسي 1.177.164  401330314

 رأس الماو المساند 332.130  180432

 إجمالي راس الماو األساسي والمساند 1.010.171  403520321

 اية رأس الماونسبة معدو كف   

 امساسي 37.41%  33018%

 امساسي + المساند 37.52%  33035%



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل
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 األصول و الوساطةخدمات إدارة .   16
 

إساتثمار بالتعااون  ادي ل تشمو هذه الخدمات علاى إدارة صانمن خلو شركت  التابعة  يقدم البنك خدمات إستثمارية لعملئ 

ملياااون لاير ساااعودي تقريبااااً                      10311ودات تحااات اإلدارة بلغااات بمجماااوع موجااا ماااع مستشااااري إساااتثمار متخصصاااين

مليااون لاير سااعودي(ل وتتضاامن هااذه الصاانادي  صاانادي  ماادارة تحاات محااافظ شاارعية معتمااده بمبلااغ  80393: 5133)

 مليون لاير سعودي(ل  30343: 5133مليون لاير سعودي تقريباً ) 30331
 

 ينخيارات أسهم الموظف .  15
 

 لد  البنك برنامج تحفيزي على أساس األسهم قائمة في نهاية السنة، و فيما يلي الخصائص الهامة لهال
 

 5133و  5131، 5113، 5114يناير  3تواري  المنحة: 

 5132و  5131تواري  امستحقا : بين 

 سنوات لكو برنامج 8مدة المنح : 

 لعمو شروط المنح : بقاء الموظفين المشاركين على رأس ا

 طريقة السداد: أسهم 

 لاير سعودي للسهمل 2لاير سعودي إلى  8013من  التكلفة على الموظفين المشتركين في البرنامج:
 

لها متوساط عمار تعاقادي مارجح ماا باين سانة إلاى أربعاة  5133و  5135ديسمبر  13إن خيارات األسهم القائمة كما في 

 ة وميوجد أية إشتراطات مرتبطة بحالة السو لسنوات تمنح هذه األسهم بناء على شروط الخدم
 

 يتم منح خيارات األسهم تحت شرط البقاء على رأس العمو فقط وغير متعل  بشرط السو ل
 

% من األسهم الممنوحاة فاي 52و  5131% من األسهم الممنوحة للموظفين في يناير 21، قام البنك بمنح 5135في عام 

مليااون لاير  408سااهم بتكلفااة تقاادر بااـ  2310339بمااا يعااادو  5114ة فااي يناااير % األسااهم الممنوحاا52و  5113يناااير 

 سعوديل
  

% مان األساهم الممنوحاة فاي 52و  5113% من األسهم الممنوحة للموظفين في عاام 21، قام البنك بمنح 5133في عام 

 مليون لاير سعوديل 201سهم بتكلفة تقدربـ   1130198بما يعادو  5114يناير 
 

 معايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعدال   .17

 

 :5131قرت المجموعة عدم التطبي  المبكر للمعايير والتي من الواجب تطبيقها على البنوك إبتداًء من السنة المالية 
 

   (3بة الدولي رقم )التعديلت على معيار المحاس عرض البنود الخاصة ببنود الدخو الشامو األخر   -

   (31معيار التقارير المالية الدولي رقم ) القوائم المالية الموحدة -

   (33معيار التقارير المالية الدولي رقم ) المشاريع المشتركة -

   (35معيار التقارير المالية الدولي رقم ) اإلفصاح عن الحصص في المنشأت األخر  -

   (31تقارير المالية  الدولي رقم )معيار ال قياس القيمة العادلة -

   5133( المعدو عام 33معيار المحاسبة الدولي رقم ) مزايا الموظفين -

( المعاادو عااام 59معيااار المحاساابة الماليااة الاادولي رقاام ) القوائم المالية المنفصلة -

5133 

  

اإلسااااتثمارات فااااي الشااااركات التابعااااة و المشاااااريع  -

 المشتركة

   5133( المعدو عام 54لي رقم )معيار المحاسبة الدو

   (9المالية الدولي رقم ) التعديلت على معيار التقارير مقابلة الموجودات المطلوبات –إفصاحات  -

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2133و  2132ديسمبر  13سنتين المنتهيتين فيلل
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 )تتمة( –المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد   .17

 

األدوات الماليااة و  -( 3التطبياا  المبكاار لمعيااار التقااارير الماليااة رقاام ) بإمضااافة لمااا ورد أعااله، قااررت المجموعااة عاادم

األدوات الماليااة: اإلفصاااح  عاان مقابلااة الموجااودات والمطلوبااات  –( 15التعااديلت علااى معيااار المحاساابة الاادولي رقاام )

ينااير  3و  5132ينااير  3ر هاو الماليةل والذي تم نشرة )و من الممكن أن يتم تطبيق  مبكراً(ل أن تاري  تطبيا  هاذا المعياا

 على التواليل 5138
 

 يقوم البنك حالياً بتقييم ما تنطوي علي  المعايير والتعديلت أعله على المجموعة و توقيت التطبي ل
 

 .   أرقام المقارنة  11
 

 أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع تصنيفات السنة الحاليةل 

 

 موافقة مجلس اإلدارة   .   10
 

 ل5131يناير  53هـ المواف  3818ربيع األوو  3  عتمدت القوائم المالية الموحدة من مجلس اإلدارة بتاريأ 

 

 )غير مدققة(   2إفصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل  .  41

 

نوعية محددة تتعل  باإلفصااحات عن بيانات كمية و www.saib.com.saسيقوم البنك باإلفصاح على موقع  املكتروني 

وذلاك وفقاااً لمتطلباات مؤسسااة النقاد العربااي الساعوديل هااذه اإلفصااحات غياار خاضااعة  5الخاصاة بااالركيزة الثالثاة لبااازو 

 للتدقي  أو الفحص من قبو المراجعين الخارجيينل 

 
 


