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 عــام -3

 
م / 85، شركة مساهمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم "(البنك" بعد فيما يشارإليه(البنك السعودي الهولندي 

، بعد أن انتقلت (م1977أغسطس  1الموافق )هـ 1397شعبان  16بدأ البنـك أعماله في (. م1976ديسمبر  21الموافق )هـ 1396ذي الحجة  29الصادر بتاريخ 
جمادى الثاني  6بتاريخ  1212264925يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم . في المملكة العربية السعودية. في. إليه ملكية فروع بنك الجميني نيذرالند إن

ً  55: م2214)فرعاً  62وذلك من خالل شبكة فروعه وعددها ( م1987فبراير  5الموافق )هـ 1427 إن العنوان المسجل . في المملكة العربية السعودية( فرعا
 :للمركز الرئيسي للبنك هو

 
 البنك السعودي الهولندي

 المركز الرئيسي
 شارع الضباب 

 1467. ب. ص
 11431الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

كما تقدم المجموعة لعمالئها . القيام بتقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية واالستثمارية"( المجموعة"بـويشار إليهم  مجتمعين )التابعة  وشركاته البنكإن هدف 
 .واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة منشأة من قبل البنكيتم اعتمادها ( غير خاضعة لعموالت)منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

 
 :وفيما يلي تفاصيل هذه الشركات التابعة. القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة علىتشمل القوائم المالية الموحدة 

 
 

 شركة  السعودي الهولندي المالية
         
وفقا لقرار هيئة السوق  السعودية العربية المملكة في للبنك، بالكامل ومملوكة تابعة محدودة مسؤولية ذات شركةوهي  ،تأسست شركة السعودي الهولندي المالية 

 الخدماتلتولي وإدارة ( م2228يناير  9الموافق ) هـ 1428ذي الحجة  32بتاريخ  1212242378بموجب السجل التجاري رقم  2227-39-1المالية رقم 
منظمة من قبل هيئة السوق المالية والتي تشمل التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ الاالستثمارية وأنشطة إدارة األصول الخاصة بالمجموعة و 

 (.م2228أبريل  9الموافق ) هـ 1429ربيع الثاني  2بدأت الشركة أعمالها اعتباراً من . األوراق المالية
 
 

 الهولندي العقارية  شركة السعودي
 

 العربية المملكة في ،مملوكة بالكامل للبنك من خالل الملكية المباشرةوتابعة  محدودة مسؤولية ذات شركة وهي ،شركة السعودي الهولندي العقارية تأسست
. بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي( م2228مايو  26الموافق )هـ 1429 ىجمادى األول 21بتاريخ  1212252772بموجب السجل التجاري رقم  السعودية

 .مقترضيهالبنك كضمانات من  عليها يحصلوقد تم تأسيس الشركة لتسجيل ملكية األصول العقارية التي 
 

 شركة السعودي الهولندي لوكالة التأمين
 

 العربية المملكة في ،بالكامل للبنك من خالل الملكية المباشرةمملوكة وتابعة   محدودة مسؤولية ذات شركة وهي ،شركة السعودي الهولندي لوكالة التأمين تأسست
وقد تم . بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي( م2211يناير  4الموافق )هـ 1432محرم  29بتاريخ  1212322252بموجب السجل التجاري رقم  السعودية

 . لتأمين، شركة زميلةتأسيس الشركة للعمل كوكيل لبيع المنتجات التأمينية لشركة الوطنية ل
 

 
 
 أسس اإلعداد -5
 
 بيان االلتزام( أ
 

دولية الخاصة بالتقارير المالية تم إعداد القوائم المالية الموحدة طبقاً للمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير ال
ام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات بالمملكة نظ متطلباتعداد القوائم المالية الموحدة لتتوافق مع إالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ، كما تم 

 .العربية السعودية والنظام األساسي للبنك
 
 

 أسس القياس والعرض( ب
 

 :تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء البنود التالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
 
 .بالقيمة العادلةالمشتقات المقتناة  -
 .االستثمارات المتاحة للبيع -
بالتغيرات في القيمة العادلة  تعديلهاالقيمة العادلة والتي يتم  تحوطكأدوات تحوط لغرض تأهيل عالقات  والمصنفةالموجودات المالية والمطلوبات المالية المثبتة  - 

 .تحوطهوالخاصة بالخطر الذي تم 
 
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  ( ج
 

تم تقريب المعلومات المالية ألقرب ألف، ما لم يرد خالف  وقد ،العملة الوظيفية للمجموعة تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، والذي يعتبر
 .ذلك
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 االفتراضات والتقديرات واألحكام المحاسبية الهامة( د
  

ؤثر الموحدة، وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية، استخدام بعض االفتراضات والتقديرات واألحكام المحاسبية الهامة والتي ت يتطلب إعداد القوائم المالية
قييم هذه ويتم ت. كما يتطلب األمر من اإلدارة أن تمارس حكمها عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة
الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في  على باالعتماد وذلكاالفتراضات والتقديرات واألحكام باستمرار 

األحكام أو تلك التي تمارس فيها االفتراضات ما  أووتتضمن البنود الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات . مثل تلك الحاالت والحصول على استشارات مهنية
 : يلي 

  
 
 والسلف القروض قيمة في االنخفاض( 3

 
ولتحديد مدى تسجيل خسارة . للتأكد من وجود انخفاض خاص وجماعي في قيمتها بهاالقروض الخاصة  محفظةتقوم اإلدارة على أساس  شهري  بمراجعة 
ً يمكن قياسه في التدفقات  أحكامهااالنخفاض في القيمة، تقوم اإلدارة باستخدام  لتحديد ما إذا كانت هناك أي بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى أن هناك انخفاضا

. مجموعة من المقترضينلهذا الدليل على بيانات يمكن مالحظتها والتي تشير إلى أن هناك تغيراً عكسياً في حالة السداد  وقد يحتوي.  النقدية المستقبلية التقديرية
نخفاض في وتستخدم اإلدارة التقديرات بناء على الخبرة السابقة للخسائر في القروض ذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة حيث يوجد دليل موضوعي على اال

الخسائر  والمقدرة  تم مراجعة المنهجية واألحكام المستخدمة في تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بانتظام للحد من أية فروقات بين الخسائرتو. القيمة
 .الفعلية

 
 القيمة العادلة قياس  (5

 
قائمة الدخل والمتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ كل  خالل منتقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات واالستثمارات المقتناة المدرجة قيمتها العادلة 

ارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق في اإليضاح رقم بالتكلفة المطفأة واالستثم تقاس التيالقيمة العادلة لألدوات المالية  عن اإلفصاح تم وقد. قائمة مركز مالي
 (.د)6

. عملية نظامية تمت بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس بموجبلتحويل مطلوبات  دفعهستالمه لبيع موجودات أو االسعر الذي سيتم  أنهاالقيمة العادلة  تعرف
 :مطلوبات قد تمت إمااليبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع الموجودات أو تحويل و

 في السوق األساسي للموجودات أو المطلوبات، أو 

  سوق أساسي توفر عدمفي السوق األكثر مالئمة لتلك الموجودات أو المطلوبات في حالة 

 االفتراضاتمطلوبات باستخدام الُتقاس القيمة العادلة للموجودات أو و. األساسي أو السوق األكثر مالئمةيجب أن تكون المجموعة متمكنة من الوصول للسوق 
 .قتصادية لهماعة والتي قد يستخدمها المتعاملين في السوق لتسعير الموجودات أو المطلوبات وذلك بافتراض أن المتعاملين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منف

الصلة التي يمكن  ذاتطرق تقييم مالئمة في الظروف والتي يتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة والتي تزيد من استخدام المدخالت تستخدم المجموعة و
 .مالحظتها وتقلل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها

السنوية يتم تصنيفها من خالل تسلسل القيمة العادلة المبين أدناه الموحدة في القوائم المالية إن كافة الموجودات والمطلوبات والتي تقاس بالقيمة العادلة أو الظاهرة 
 :لقياس القيمة العادلة ككل يعتبر جوهري الذيوومبنية على أدنى مستوى مدخل 

 .المماثلةفي األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات ( غير المعدلة ) أسعار السوق المتداولة : المستوى األول 

 .جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل مباشر أو غير مباشر عتبرطرق تقييم حيث يمكن مالحظة أدنى مستوى مدخل والذي ي: المستوى الثاني 

 .جوهري لقياس القيمة العادلة يعتبرطرق تقييم حيث ال يمكن مالحظة أدنى مستوى مدخل والذي : المستوى الثالث 

المطلوبات والمسجلة في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك تحويالت قد حصلت بين المستويات وبالنسبة  للموجودات و
 .ة، بتاريخ نهاية كل فترة مالي( جوهري لقياس القيمة العادلة ككل  يعتبربناء على أدنى مستوى مدخل والذي ) في التسلسل بإعادة تقييم التصنيف 

إن عمل المثمنين . الموجودات الهامة مثل العقارات والموجودات المالية المتاحة للبيع، والمطلوبات الهامة مثل العوض المحتمل بتقييم خارجيون مثمنون ويقوم
على اإللمام بالسوق،  االختيار ومعايير أسس وتشتمل. على موافقتها والحصول بالبنكالتباحث مع لجنة المراجعة  بعد التقييمالخارجيين يتقرر سنوياً من قبل لجنة 

 .إذا تمت مراعاة المعايير المهنية ماو واالستقالليةوالسمعة 

 

 وسندات الدينسهم المتاحة للبيع االنخفاض في قيمة استثمارات األ( 1

والتيي تتضيمن تحدييد  ماليية،ال القيوائم لكي إعيداد بتياريخ ،سيندات اليدينتمارس المجموعة األحكام لتقدير االنخفاض فيي قيمية اسيتثمارات األسيهم المتاحية للبييع و
ولتحدييد ميا إذا كيان االنخفياض جيوهري ، ييتم تقيييم االنخفياض فيي القيمية العادلية مقابيل التكلفية . االنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة عن تكلفتهيا

ض مستمر ، يتم تقييم االنخفاض مقابل الفترة والتي كانت فيها القيمة العادلية لألصيل أقيل مين ولتحديد ما إذا كان االنخفا. األصلية لألصل عند االثبات األولي له
بتقيييم التقليب  أخيرى عواميل ضيمن، تقيوم المجموعية الحكيم هيذاممارسة األحكام لتحديد ميا هيو جيوهري، وللقييام ب ويتطلب . تكلفته األصلية عند االثبات األولي

والتدهور في الوضع المالي للمنشأة المستثمر بها وأداء الصناعة والقطاع والتغير فيي التقنيية والتيدفقات النقديية التشيغيلية  الدينسندات / الطبيعي في سعر السهم 
 .والسلف بالقروض الخاص التقييم على تطبيقه تم للذي مماثال حكما ذلك ويتطلب ،والتمويلية

 

 تصنيف االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق( 4
 

وذات االستحقاق  هافي تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديد 39تتبع المجموعة متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
 . اظ بهذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق، تقوم اإلدارة بتقييم نيتها وقدرتها على االحتفحكاموللقيام بهذه األ. الثابت كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

يب من تاريخ وفي حالة عدم قدرة المجموعة على إبقاء هذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق، باستثناء بعض الحاالت الخاصة، على سبيل المثال بيع قر
 . لى استثمارات متاحة للبيعإإعادة تصنيف كافة االستثمارات المصنفة كمقتناة حتى تاريخ االستحقاق  مجموعةاالستحقاق أو أن المبلغ غير جوهري، يتطلب من ال
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 تتمة  –االفتراضات والتقديرات واألحكام المحاسبية الهامة ( د
 

تحديد السيطرة على المستثمر به (2  

 .اإلدارة التي يمكن أن يكون لها أثر جوهري على حصة المجموعة في صناديق االستثمار حكامأل( أ) 3تخضع مؤشرات السيطرة المبينة في اإليضاح رقم 

 صناديق االستثمار
التركيز على  يتطلبالمجموعة على تلك الصناديق في معظم األوقات  سيطرة مدى تحديد إن. ستثماريةالتقوم المجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق ا

ونتيجة . إقالة مدير الصندوق فيوحقوق المستثمرين ( مسجلة وأتعاب اإلدارة المتوقعة حصصوالمتضمنة أية )صادية للمجموعة في الصندوق تقييم المنافع االقت
 و( 6) يضاحيناإل راجع ،لذلك، فقد استنتجت المجموعة أنها تقوم بدور وكيل للمستثمرين في كافة الحاالت، وعليه لم تقم بتوحيد القوائم المالية لهذه الصناديق

(37 .) 
 

 مخصص االلتزامات والمطالبات القانونية (  هـ
نتهاء اإن تاريخ . حتمال تجنيب مخصص لقاء المطالباتابشأن  بإجراء األحكاموقد قامت اإلدارة . يتلقى البنك مطالبات قانونية خالل دورة أعماله العادية

يعتمد توقيت وتكاليف المطالبات القانونية . المحتملة الخارجية االقتصادية المنافع تدفقاتالمطلوب سداده غير مؤكد بما في ذلك مبلغ  والمبلغالمطالبات القانونية 
 .على االجراءات النظامية المتبعة

 

 مبدأ االستمرارية(  و 
رارية، واقتنعت بأن المجموعة لديها الموارد الالزمة لالستمرار في العمل في قامت اإلدارة بتقييم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستم

. اإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم يقين قد تثير الشكوك حول مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية أنكما . المستقبل المنظور
ً اد القوائم المالية الموحدة وبناًء على ذلك ، تم االستمرار في إعد  .مبدأ االستمرارية ل وفقا

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -1

 :إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة موضحة أدناه

 التغير في السياسات المحاسبية

السنوية للسنة المنتهية الموحدة إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تتماشى مع السياسات المستخدمة في إعداد القوائم المالية 

الدوليية الخاصية بالتقيارير  المعياييرعن  الناتجةالمذكور أدناه  ةالجديد اتالتالية والتفسير الحاليةلمعايير ا علىتباع التعديالت افيما عدا  م2214ديسمبر  31في 

الجدييدة والمعدلية والتيي ليم يكين ليديها أي اثير جيوهري عليى القيوائم الماليية الموحيدة  الماليية بالتقيارير الخاصية الدوليية المعيايير تفسيير لجنية وارشاداتالمالية 

 : المستقبلية الفتراتلتي يعتقد أن يكون لها أثر غير جوهري في السابقة وا السنواتالحالية أو  السنةللمجموعة خالل 
 

 المحددة البرامجعلى  والمطبق ه،أو بعد م2214يوليو  1على الفترات السنوية التي تبدأ بتاريخ  يطبق والذي ،19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

عليى اسيتيفاء بعيض المعيايير الخاصية بالمتطلبيات المقترحية فيي  يعتميدويقيدم ذليك إعفياء   ،ثالثية أطيرافأو / التي تشمل مسياهمة مين الميوظفين و المنافع

لطريقة القسط الثابت، ويعطي  لمعادلة منافع البرنامج أو وفقاً  الخدمة وفقاً  اتالثالثة بفتر طرافاأل/ ينالمتعلقة بربط مساهمات الموظف م2211 عامتعديالت 

 .طبقت الشروط، لتقليل تكلفة الخدمة في الفترة التي تم فيها تقديم الخدمة ذات الصلةفي حال ان التعديل الحالي خياراً 

 السنوية تراتعلى الف م2213 – م2211و  م2212 – م2212من  للسنواتدورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية  طبقت -

 . أو بعده 2214يوليو  1 في تبدأ التي
 

 :يلي كما هو التعديالت ملخص إن
 

 يعتبر وال يسمح بأنه التعديل يوضح": األولى للمرة المالية بالتقارير الخاصة الدولية المعايير اتباع(: "1) رقم المالية بالتقارير الخاص الدولي المعيار -

 تعتبر ال والتي المعدلة أو الجديدة المالية بالتقارير الخاصة الدولية المعايير بإتباع األولى للمرة المالية بالتقارير الخاصة الدولية المعايير لمتبع إلزامياً 

 . بشكل مبكر تباعهامتوفرة ال  هابعد ولكن إلزامية

" الخدمةشرط " و" األداءشرط " بتعريف وذلك" المنحشروط " تعريف ليوضح المعيار تعديل تم(: 2) رقم المالية بالتقارير الخاص الدولي المعيار -

 .مستقلة بصورة

  المحتمل العوض ترتيبات جميع وان المعيار لهذا اإلستثناءات طاقيوضح التعديل ن" األعمال دمج(: "3) رقم المالية بالتقارير الخاص الدولي المعيار -

 نطاق ضمن تندرج كانت سواء والخسارة الربح خالل من العادلة بالقيمة قياسها يجب األعمال اندماج عن والناتجة موجودات أو مطلوباتك المصنفة

 . األمر تطلب اذا( 39)  رقم الدولي المحاسبة معيار او( 9) رقم المالية بالتقارير الخاص الدولي المعيار

طبيق التعديالت أن يجب على المنشاة اإلفصاح عن احكام االدارة في ت توضح" القطاعات التشغيلية(: "8)الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  المعيار -

ويتعين االفصاح عن تسوية موجودات  القطاع مع إجمالي (8)والمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  12معايير التجميع في الفقرة رقم 

 . القطاع مطلوبات عن األفصاح على ينطبق وذلك التسوية هذه عن التشغيلية القرارات اتخاذ عنالموجودات فقط في حالة تم إبالغ المسؤول الرئيسي 

هذه  توضح": الموجودات غير الملموسة(: "38)، ومعيار المحاسبة الدولي رقم "الممتلكات واآلالت والمعدات(: "16)المحاسبة الدولي رقم  معيار -

او  ةالقيمة السوقيإلى لألصل  التعديالت أن يمكن اعادة تقييم األصل بالرجوع الى المعلومات التي تمت مالحظتها اما بتعديل اجمالي القيمة الدفترية

فان  ،اضافة الى ذلك .بحيث تكون القيمه الدفترية تساوي القيمة السوقية يسبنشكل عن طريق تحديد القيمة السوقية وتعديل اجمالي القيمة الدفترية ب

 . لألصل الدفترية والقيمه الدفترية القيم اجمالي بين الفرق هو المتراكماالستهالك او االطفاء 

ينطبق ليس فقط على ( 13)رقم  بالمعيار محفظةيوضح التعديل بأن  اإلستنثاء الخاص بال" قياس القيمة العادلة( : "13)معيار المحاسبة الدولي رقم   -

 معيار على أو( 9) ذلك العقود األخرى داخل نطاق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  يتضمنبل , ات المالية فحسب طلوبوالم الموجودات

 .ذلك أنطبق إذا، (39)المحاسبة الدولي رقم 

 موظفي كبار خدماتالتي تقدم  المنشأة هي اإلدارة منشأة بانالتعديل  يوضح": عن الجهات ذات العالقة اإلفصاح(: "24) رقم الدولي المحاسبة معيار -

بشأن المتكبدة  المصاريف عنخضع لإلفصاح عن الجهات ذات العالقة وان المنشأة التي تستخدم منشأة اإلدارة مطالبة باإلفصاح وتاإلدارة العليا 

 .اإلدارة  خدمات
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 أسس توحيد القوائم المالية  ( أ

ويتم إعداد القوائم المالية . ديسمبر من كل سنة 31تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك السعودي الهولندي وشركاته التابعة والتي يتم إعدادها حتى 

 .شى مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل البنك تعديل السياسات المحاسبية حسبما هو ضروري لتتما ويتم. للشركات التابعة لنفس الفترة المعتمدة من قبل البنك

معرضة أو لديها  تكون عندماها ، فيتقوم المجموعة بالسيطرة على شركة مستثمر و. الشركات التابعة هي الشركات المستثمر بها والتي تسيطر عليها المجموعة

. ولديها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيهالعوائد المتغيرة من خالل مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ا في حقوق

 . السيطرة ولغاية توقف السيطرة ءإن القوائم المالية للشركات التابعة متضمنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ بد

أو حتى تاريخ سريان  الشراءنة، إن وجدت، في قائمة الدخل الموحدة اعتباراً من تاريخ سريان أو المباعة خالل الس المشتراةتدرج نتائج أعمال الشركات التابعة 

 .حداث أخرى في حاالت مشابهةأوطرق تقييم لمعامالت متماثلة و مماثلةعداد القوائم المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية إوقد تم . ، حسبما هو مالئمالبيع

 :تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر بها فقط إذا كان لدى المجموعةوعلى وجه التحديد، 

 (.هافيأي حقوق موجودة والتي تعطيها القدرة على التحكم باألنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر ) فيهاسيطرة على الشركة المستثمر  -

 .هافيفي الشركة المستثمر  عالقتهاعوائد المتغيرة من ال فيو حقوق أ مخاطر -

او حقوق مماثلة في  األغلبيةها للتأثير على العوائد عندما يكون لدى المجموعة أقل من حقوق تصويت في المستثمرلقدرة على استخدام سيطرتها على الشركة ا -

 :ها والمتضمنةفيثمر كافة الحقائق والحاالت لتقييم ما إذا كان لديها السيطرة على الشركة المست في بالنظرتقوم المجموعة . هافيالشركة المستثمر 

 .فيهاالتصويت اآلخرين في الشركة المستثمر أصحابالترتيب التعاقدي مع  -

 حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية اخرى -

 .األسهم مثل الملكية حقوقعن طريق  اكتسبتحقوق تصويت المجموعة أو حقوق تصويت محتملة  -

تشير إلى أنه هناك تغيرات في واحدة او أكثر  ظروفا إذا كانت الحقائق والفيهتقوم المجموعة بإعادة تقييم إذا كانت مسيطرة او غير مسيطرة على شركة مستثمر 

المجموعة للسييطرة عليى  فقدانتابعة من تاريخ حصول المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عند الشركة المن عناصر السيطرة الثالثة ويبدأ  توحيد 

أو المسيتبعدة خيالل السينة فيي قائمية اليدخل الشيامل الموحيدة مين  شيتراةموجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة والم تضمين ويتم. الشركة التابعة

 .الشركة التابعة علىسيطرة الالسيطرة ولغاية توقف المجموعة عن  تاريخ حصول المجموعة على

والمتعلقية بالتعيامالت بيين أعضياء  المجموعية شيركات بيين المتداخليةإن جميع الموجودات والمطلوبيات وحقيوق الملكيية واليدخل والمصياريف والتيدفقات النقديية 

 .بالكامل عند التوحيد استبعادهاالمجموعة يتم 

 المنشآت لهذه المالية القوائم إدراج يتم وال. المستثمرين عن نيابة األخرى االستثمارية األدوات وكذلك األمانة سبيل على المقتناه الموجودات بإدارة المجموعة تقوم

 .المنشأة على سيطرة للمجموعة فيها يكون التي الحاالت بإستثناء الموحدة المالية القوائم هذه في

 :المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها فقدتوإذا . السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية فقدانتابعة، دون الشركة الملكية  حصصلتغير في ا عنمحاسبة اليتم 

 .والمطلوبات للشركة التابعة( متضمنة الشهرة، إن وجدت)تلغي إثبات الموجودات  -

 .المسيطرة غير الملكية لحقوقتلغي إثبات القيمة الدفترية  -

 .إثبات فروقات التحويل المتراكمة والمسجلة ضمن حقوق الملكيةتلغي  -

 .المستلم للمبلغتثبت القيمة العادلة  -

 .به محتفظتثبت القيمة العادلة ألي استثمار  -

 .تثبت اي فائض أو عجز في الدخل او الخسارة -

أو األرباح المبقاة، حسبما هو مالئم، كما الموحدة  الدخل قائمةإلى  الموحدة الدخل الشامل قائمةتعيد تصنيف حصة الشركة األم في العناصر المثبتة سابقاً في  -

 .قد يتطلب إذا قامت المجموعة باالستبعاد المباشر للموجودات والمطلوبات ذات الصلة
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 زميلةالشركات الاالستثمارات في ( ب 

على أساس القوائم المالية المدققة السنوية أو أحدث قوائم  الملكية حقوق لطريقة وفقاً الستثمارات في الشركات الزميلة أولياً بالتكلفة ويتم محاسبتها الحقا ا تسجل

تعتبر شركة تابعة  والية والتشغيلية سياساتها المال على( ولكن ليس سيطرة)لمجموعة تأثير جوهري لن الشركة الزميلة هي منشأة يوجد إ. مالية مفحوصة متوفرة

صافي  فيحصة المجموعة  علىزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائداً التغيرات الشركات اليتم قيد االستثمارات في و. أو مشروع مشترك

الشراء ضمن قائمة  بعدشركاتها الزميلة  وخسائر أرباح منلمجموعة يتم قيد حصة ا. الموجودات لما بعد الشراء ناقصاً أي انخفاض في قيمة االستثمارات الفردية

بعد الشراء مقابل  لمايتم تعديل التغيرات الالحقة المتراكمة و. الدخل الموحدة ويتم قيد حصتها في التغيرات في قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن االحتياطيات

 غير مدينة ذمم أية ذلك في بمافيها حصة المجموعة في خسائر الشركة حصتها في الشركة الزميلة،  تتجاوزل أو الحاالت التي تعاد وفي. القيمة الدفترية لالستثمار

 .  ، ال تقوم المجموعة بقيد خسائر أضافية باستثناء عند تكبدها التزامات أو قيامها بدفعات بالنيابة عن الشركة الزميلةأخرى مضمونة

تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة و. في الشركات الزميلة حصتها بقدريتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة 

مجموعة بقيد حصتها بأي تغيرات تقوم ال ،عندما يكون هناك تغير مسجل مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة. المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة

 . واإلفصاح عنها في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

الخسارة خاص بحقوق مساهمي الشركة / هذا الربح  ويكون. بند مستقل على قائمة الدخل الموحدةكخسارة الشركة الزميلة / يتم إظهار حصة المجموعة في ربح 

 القوائم وتعد. في الشركات التابعة للشركة الزميلة المسيطرة غير الملكيةالخسارة بعد ضريبة الدخل وحقوق / الخسارة هو الربح / ن هذا الربح إالزميلة وعليه ف

 قبل من المتبعة تلك مع المحاسبية السياسات تتماشى كي التعديالت إجراء يتم الضرورة، وعند. بالمجموعة الخاصة المالية الفترةالمالية للشركة الزميلة لنفس 

 .المجموعة

تقوم و. ضافية على استثمارها في الشركة الزميلةإحقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك حاجة لقيد خسائر انخفاض في القيمة  طريقةتطبيق  بعد

وفي هذه الحالة، تقوم . ستثمار في الشركة الزميلة منخفض القيمةأن اال موضوعيما إذا كان هناك دليل  تاريخ إعداد كل قوائم ماليةالمجموعة بتحديد في 

الحصة في ربح " المبلغ في  المجموعة بحساب مبلغ االنخفاض في القيمة والذي يمثل الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة والقيمة الدفترية ويتم قيد

 .في قائمة الدخل الموحدة" شركة زميلة 
 
 

 محاسبة تاريخ التداول (ج   

 األحكام في طرفاً  المجموعة فيه تصبحيتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي 

شراء أو بيع للموجودات المالية التي تتطلب أن يتم تسليم الموجودات خالل فترة  إن العمليات االعتيادية المتعلقة بالشراء أو البيع هي عمليات. لهذه األداة التعاقدية

 .زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق

 تاريخ بين الفترة في وذلك كمشتقفي قيمة العقد أو يسمح بذلك ال يعتبر عقدا اعتياديا، بل تتم المحاسبة عن هذا العقد  لتغيرا صافيالعقد الذي يتطلب سداد  إن

 . السداد وتاريخ التداول
 

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط( د

ومقايضات أسعار  اآلجلة والسلع األجنبية العمالت تحويل وعقود، األجنبية العمالت تحويلألدوات المالية المشتقة والتي تتضمن عقود ا إثبات األصل، في ،يتم

أسعار العموالت ، وخيارات والعمالت  أسعار ومقايضاتوالعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت واتفاقيات األسعار اآلجلة، وخيارات السلع  العموالت

 إثباتقياسها الحقا بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي الموحدة ويتم  ويعاد ات،عقد المشتق إبرامبالقيمة العادلة بتاريخ ( المكتتبة والمشتراة)العموالت والعمالت 

ضمن المطلوبات وتقيد كافة المشتقات بقيمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة إيجابية، و. مصاريف المعاملة في قائمة الدخل الموحدة

 . التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير، حسبما هو مالئم نماذج باستخدامالقيمة العادلة وتحدد . عندما تكون القيمة العادلة سلبية
 

 :إن معالجة التغيرات في القيمة العادلة تعتمد على تصنيف األدوات المشتقة بحسب الفئات التالية
 
 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة(  3

وتتضمن . خل المتاجرةتدرج أية تغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة ويفصح عنها في صافي د 

 .والمتضمنة المشتقات المدمجةاألدوات المالية المشتقة المقتناة ألغراض المتاجرة أيضاً تلك األدوات المالية المشتقة غير المؤهلة لمحاسبة التحوط 
 
 المشتقات المدمجة( 5

ادلة إذا لم تكن خصائصها يتم معاملة األدوات المالية المشتقة المدمجة في األدوات المالية األخرى على أنها أدوات مالية مشتقة منفصلة ويتم قيدها بقيمتها الع

وتحسب . العادلة في قائمة الدخل قيمته لتدرجن اقتناء العقد األساسي ألغراض المتاجرة أو ومخاطرها االقتصادية مرتبطة بشكل وثيق بالعقد األساسي ولم يك

 . بقيمتها العادلة في محفظة المتاجرة مع قيد التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة ةد األساسيواألدوات المالية المشتقة المدمجة المنفصلة عن العق
 
 محاسبة التحوط(  1

التعرض لمخاطر معدالت الفائدة والعملة األجنبية واالئتمان بما  إلدارةبعض األدوات المشتقة كأدوات تحوط في عالقات تحوط مؤهلة  بتصنيفتقوم المجموعة 

يقوم البنك بتطبيق محاسبة التحوط للمعامالت التي  معين، خطر وإلدارة مؤكدة،والتزامات  عالية بنسبة حدوثها متوقعفي ذلك التعرض الناشئ عن معامالت 

 . تتحقق فيها معايير محددة
 

 اتتحوطات مخاطر القيمة العادلة والتي تحوط التعرض للتغيرات في القيمة العادلة لموجود( أ: )ألغراض محاسبة التحوط، يتم تصنيف التحوطات إلى فئتين هما
 اتأو المطلوب اتالتي لم يتم إثباتها أو جزء محدد من هذا الموجود لتزاماتأو اال( أو الموجودات أو المطلوبات في حالة تحويط محفظة) اتم إثباته ما اتأو مطلوب

 تغيرات فيتحوطات مخاطر التدفقات النقدية والتي تحوط التعرض لل( ب) .أو االلتزام والتي تتعلق بخطر محدد قد يؤثر على صافي الربح أو الخسارة المسجلة
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 تتمة  –محاسبة التحوط (  1 
أو بمعاملة متوقعة محتمل حدوثها بنسبة عالية والتي  تؤثر على صافي  ةمثبت اتأو مطلوب اتالتدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بموجود

 .األرباح أو الخسائر المسجلة
 

فإنه يتوقع بأن يكون التحوط ذا فعالية عالية، أي أن يتم مقابلة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية من تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة التحوط،  ولكي
عند بداية التحوط، يتم و. لتغيرات التي طرأت على األداة المحوطة، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق بها التحوط بشكل فعال مع واتأدا
الية عالقة التحوط من ثيق أهداف وإستراتيجية إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط واألداة المتعلقة بالتحوط وطبيعة الخطر المحوط وطريقة تقييم فعتو

 .والحقاً، يجب تقييم مدى فعالية التحوط بصورة مستمرة. قبل اإلدارة
 

لفترة ( فعالية بأثر رجعي)فعالة من قبل  كانت قدكل عملية تقييم لفعالية التحوط، يتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة جدا في المستقبل، والتأكد من أنها  وبتاريخ
غيرات في القيمة العادلة أو التدفقات ، ويتم إجراء تقييم رسمي من خالل مقارنة فعالية أداة التحوط في مقابلة الت محاسبة التحوطمؤهلة لتكون  لكي وذلكمعينة 
ويتوقع أن يكون التحوط فعاال جدا إذا كانت التغيرات في  ،بشكل مستمر سنوي ربع نهاية وكلالتحوط  بداية معوذلك  تحوطالمحوطة ألداة ال للمخاطرالنقدية 

من  يكون وأن% 125إلى % 82لتحوط لها تقابل أداة التحوط بنسبة تتراوح من القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للمخاطر المحوطة خالل الفترة التي تم تحديد ا
، وفي الحاالت التي "صافي دخل المتاجرة"قائمة الدخل الموحدة ضمن  فيالمتوقع تحقيق هذه المقابلة في الفترات المستقبلية، ويتم االعتراف بعدم فعالية التحوط 

تغيرات في التدفقات  لحدوث للتعرضقوم البنك أيضا بتقييم ما إذا كانت المعاملة محتملة بشكل كبير وما إذا كانت تؤدي ي توقعات، معاملةالتحوط  أداةفيها  تعتبر
 .الموحدة الدخل قائمة على يؤثر قدالنقدية مما 

 

 تحوط مخاطر القيمة العادلة
 

يدرج أي ربح أو خسارة ناشئ عن إعادة قياس أداة تحوط الى قيمتها العادلة أداة مالية مشتقة كأداة تحوط لمخاطر التغير في القيمة العادلة،  تخصصعندما 
 .مباشرة في قائمة الدخل الموحدة مع التغير في القيمة العادلة لألداة المحوطة المتعلقة بالخطر المحوط

 

ي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة عن التزامها بشرط محاسبة في الحاالت التي يتوقف فيها تحوط مخاطر القيمة العادلة لألدوات المحوطة الخاضعة لعموالت والت
يتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية لألداة المحوطة عند نهايتها والقيمة االسمية على مدى الفترة المتبقية من  ،التحوط، أو بيعها،أو تنفيذها، أو إنهاء سريانها
 .إذا تم إلغاء إثبات األداة المحوطة يتم إثبات القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. التحوط األساسي باستخدام سعر العمولة الفعلي

 

وط مخاطر التدفقات النقديةتح  
 

بخطر محدد مرتبط بالموجودات أو  المتعلقةالتغيرات في التدفقات النقدية   عن للتحوط المشتقات أدواتوالمؤهلة،  المدرجة النقدية التدفقات لتحوط بالنسبة
يتم إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسارة الناتجة عن  ،قائمة الدخلعلى  تؤثر أن يمكنالمطلوبات التي تم إثباتها أو العمليات المتوقع حدوثها بشكل كبير والتي 

أما . مباشرة، على أن يتم إثبات الجزء غير الفعال، إن وجد، ضمن قائمة الدخل الموحدة اآلخرأداة التحوط والذي تم تحديده على أنه جزء فعال في الدخل الشامل 
مستقبلية والتي تم إثبات األرباح أو الخسائر ضمن االحتياطيات األخرى، يتم تحويلها إلى الؤثر على المعامالت بالنسبة لتحوطات مخاطر التدفقات النقدية التي ت

استرداد كافة أو جزء  المجموعة فيها تتوقعوفي الحاالت التي ال . قائمة الدخل الموحدة في نفس الفترة التي أثرت فيها االدوات المحوطة على قائمة الدخل الموحدة
المبلغ  –كتسوية إعادة تصنيف  –الموحدة في قائمة الدخل  تصنيفها تعيدمن الخسارة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر خالل فترة مستقبلية واحدة أو أكثر، عندئذ س

 .الذي لم يتم إثباته

عندئذ يجب األخذ بعين االعتبار الربح والخسارة المتعلقة بها والتي سبق  ة،غير مالي اتأو مطلوب اتإثبات موجود إلىالمعاملة المحوطة المتنبأ بها  تؤديوعندما 
وعند انتهاء سريان أداة . اتأو المطلوب اتالموجود لهذهالدفترية األخرى  القيمة، في القياس المبدئي لتكلفة االقتناء أو اآلخرإثباتها مباشرة في الدخل الشامل 

تخصيصها على هذا  إلغاءأو  بها،المتنبأ  ةالمعامل حدوث بعدمها أو تنفيذها أو في حال لم تعد تلك األداة مؤهلة لمحاسبة التحوط، أو التوقع التحوط أو بيعها أو إنهائ
التي تم  ،لتدفقات النقديةالناتجة عن أداة تحوط ا المتراكمة الخسارة أو الربحوفي ذلك الوقت، يتم  تحويل . النحو، فإنه يتم التوقف عن محاسبة التحوط مستقبالً 

. العملية المتنبأ بها حدوث حينفي حقوق المساهمين الموحدة إلى قائمة الدخل الموحدة   التغيرات قائمة من التحوط، فعالية ةعند فتر" الدخل الشامل"إثباتها في 
     .إلى قائمة الدخل الموحدة للسنة مباشرةالدخل الشامل يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المثبت ضمن  ،وفي حالة التوقع بعدم حدوثها

 
 

 العمالت األجنبية( هـ
 الوظيفية عملتهاتقوم كل منشأة في المجموعة بتحديد . للبنك الوظيفيةعملة الأيضا  يعتبر والذيعرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي  يتم

 .العملة تلكالخاصة بها، ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية الموحدة لكل منشأة باستخدام 
 

كما تحّول أرصدة الموجودات . السائدة عند تاريخ إجراء تلك المعامالت الفوريةسعار األتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي ب
المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة إلى اللاير السعودي ( أجنبية عمليةعدا البنود النقدية التي تعتبر جزءاً من صافي االستثمار في )والمطلوبات النقدية 

الفرق بين التكلفة المطفأة في العملة  يمثلإن ربح أو خسارة تحويل العمالت األجنبية الخاصة بالبنود النقدية  .ائم الماليةإعداد القو بتاريخبأسعار التحويل السائدة 
. هاية السنةعمالت األجنبية محولة بسعر الصرف السائد في نال فيالفعلية والمدفوعات خالل السنة، والتكلفة المطفأة  العمولةالوظيفية في بداية السنة معدلة بمعدل 

غير التشغيلية األخرى في قائمة الدخل الموحدة، باستثناء الفروقات  االيراداتإن جميع الفروقات التي تنشأ عن األنشطة لغير أغراض المتاجرة تسجل ضمن 
 . منشاة األجنبيةالالناتجة عن االقتراض بالعمالت األجنبية والتي تقدم تحوط فعال مقابل صافي االستثمار في 

 

معامالت أو تحويل العمالت الخاصة بأرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية في نهاية الفترة والمسجلة بالعمالت ال سدادتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن ي
كأداة  اآلخرتأجيلها فتسجل في الدخل الشامل األجنبية في قائمة الدخل الموحدة، باستثناء الفروقات الناتجة عن إعادة تحويل أدوات األسهم المتاحة للبيع أو عند 

ويتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة من فروقات أسعار الصرف . تحوط تدفقات نقدية مؤهلة وصافي تحوطات استثمار مؤهلة وذلك بقدر التحوطات الفعالة
 .فعالة تحوط استراتيجية لها يكن لم ما عللبي المتاحة لالستثماراتالخاصة بالبنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة 

 

فيما يتم تحويل . ةعامالت األولييتم تحويل البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بأسعار التحويل السائدة عند تاريخ إجراء الم
 .  البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة عند تاريخ تحديد القيمة العادلة

 
 

 مقاصــة األدوات المالية ( و
 

دة عند وجود حق قانوني ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة أو عندما يكون تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموح
 . لدى المجموعة نية للتسوية على أساس الصافي، أو إثبات الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد

 
محاسبي أو تفسير وكما هو موضح في السياسات ال تتم مقاصة الدخل والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إال إذا تطلب األمر أو مسموح به وفقاً ألي معيار 

  .المحاسبية للمجموعة
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 اريفالمص/إثبات اإليرادات( ز
 
 دخل ومصاريف العموالت الخاصة( 3
 

قيمتها العادلة في قائمة  المدرجةيتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة لجميع األدوات المالية، باستثناء التي تصنف كمقتناة ألغراض المتاجرة أو تلك 
هو المعدل الذي يخصم المدفوعات والمتحصالت النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر  الفعلي العمولة معدل إن. الفعلي العمولة معدل بإستخدامالدخل الموحدة 

 العمولة معدلوعند حساب نسبة . للموجودات والمطلوبات المالية إلى القيمة الدفترية( أو حيثما مناسب، لفترة أقصر)المتوقع للموجودات والمطلوبات المالية 
 .سائر االئتمان المستقبليةالفعلي ، تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع األخذ باالعتبار جميع الشروط التعاقدية لألدوات المالية باستثناء خ

 
وتحسب القيمة الدفترية . المطلوبات المالية إذا أعادت المجموعة النظر في تقديراتها للمدفوعات والمتحصالتو ،ويتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات المالية

 .الفعلي، ويتم إدراج التغيير في القيمة الدفترية كدخل أو مصاريف عموالت خاصة العمولة معدلالمعدلة على أساس 
 

 المركز قائمة في الخاصةإثبات دخل العموالت  االستمرار فييتم  ،مالي او مجموعة من الموجودات المالية أصلإثبات خسارة انخفاض في القيمة على  وبعد
 . لألصلالفعلي على القيمة الدفترية  العمولة معدلعلى أساس  الموحدة المالي

 
وجميع األتعاب والنقاط ( الدفع المسبق والخيارات وغيرها)األخذ باالعتبار جميع الشروط التعاقدية لألدوات المالية  الفعلي العمولة معدلويشمل احتساب 

وتعرف تكاليف المعامالت بأنها . الفعلي العائدتكاليف المعامالت والخصومات أو العالوات والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل والمدفوعة أو المتحصلة، 
 .ةمالي اتأو مطلوب اتالمرتبطة بشكل مباشر باالقتناء أو االصدار أو االستغناء عن موجود العرضيةف التكالي

 
 

 تحويل عمالت أجنبية( خسائر/ ) أرباح ( 5
 

 . تكبدها، كما هو مبين في سياسة العمالت األجنبية أعاله/ تحويل عمالت أجنبية عند اكتسابها ( خسارة/ )يتم إثبات ربح
 
 

 األتعاب والعموالتدخل ( 1
 

ال  الذييتم إثبات دخل األتعاب والعموالت و. بهاالفعلي في قياس الموجودات المتعلقة  العمولة معدلمن  اليتجزأشكل جزء يي ذدخل األتعاب والعموالت وال يدرج
 :الخدمة المتعلقة كما يلي، عند تقديم ةالمالي اتأو المطلوب اتالفعلي على الموجود العمولة معدلشكل جزء أساسي من حساب ي
 

 .يتم إثبات أتعاب المحافظ واالستشارات اإلدارية األخرى وأتعاب الخدمات على فترة عقود الخدمات المتعلقة بها على أساس زمني نسبي -
خالل فترة زمنية  األتعاب المستلمة عن إدارة األصول وإدارة الثروات وخدمات التخطيط المالي وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة األخرى والتي يتم تقديمها -

 .  ممتدة، فيتم إثباتها عند تقديم الخدمة
الفعلي  العمولة لمعدلويتم إثباتها كتعديل ( أخرى عرضيةع أي مصاريف م)لقروض التي يتوقع سحبها وأتعاب االئتمان األخرى ا لمنحلتزام التؤجل أتعاب ا -

يتم إثباتها على أساس القسط الثابت خالل فترة  القروض لمنحلتزام الوفي حال عدم توقع أن ينتج عن التزام قرض سحب قرض ، فإن أتعاب ا. على القرض
 .االلتزام

ويتم االفصاح عنها بعد خصم دخل  ،والمتعلقة بشكل أساسي بأتعاب المعامالت والخدمات ،عند استالم الخدمة األخرى مصاريف األتعاب والعموالت تقيد -
 .العموالت المتعلقة واألتعاب 

 
 

 رباحاألتوزيعات ( 4
 

قيمتها  المدرجةيتم قيد توزيعات األرباح كجزء من صافي دخل المتاجرة أو دخل األدوات المالية و.  إستالمها بأحقية االقرار عند األرباح توزيعات إثبات يتم
 . الصلة ذاتالعادلة في قائمة الدخل أو دخل العمليات األخرى بناء على تصنيف أداة األسهم 

 
 
 الدخل قائمة في العادلة قيمتها المدرجة المالية األدوات( خسائر) أرباح( 2
 

كأدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في  المصنفةصافي الدخل من األدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل بالموجودات والمطلوبات المالية  يتعلق
 .تحويل العمالت األجنبيةقائمة الدخل، وتشتمل على كافة التغيرات المحققة وغير المحققة في القيمة العادلة والعموالت وتوزيعات األرباح وفروقات 

 

 المتاجرة( خسارة/ )صافي دخل ( .
 
خل أو مصاريف العموالت تتضمن النتائج التي تنشأ من أنشطة المتاجرة جميع األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة ود 

وتتضمن عدم . المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة وفروقات تحويل العمالت األجنبيةالخاصة المتعلقة بها، وتوزيعات األرباح عن الموجودات 
  .الفعالية المسجلة في معامالت التحوط

 

 

 ربح أو خسارة اليوم الواحد( ح
 
لى أساس طريقة تقييم عندما تكون قيمة المعاملة مختلفة عن القيمة العادلة لنفس األداة في المعامالت السوقية األخرى والتي يمكن مالحظتها أو تكون مبنية ع 

ربح أو خسارة )عاملة والقيمة العادلة ، تثبت المجموعة فوراً الفروقات بين قيمة المفقطحيث أن المتغيرات تشتمل على بيانات من األسواق التي يمكن مالحظتها 
وفي الحاالت التي يكون فيها استخدام بيانات ال يمكن مالحظتها، يدرج الفرق بين قيمة ". صافي دخل المتاجرة"في قائمة الدخل الموحدة ضمن ( اليوم الواحد

ً المعاملة والقيمة   .مدخالت يمكن مالحظتها، أو عندما يتم إلغاء إثبات األداةفي قائمة الدخل الموحدة فقط عندما تصبح ال التقييم لطريقة طبقا
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 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء( ط
 

في قائمة المركز المالي الموحدة عندما تقوم ( اتفاقيات إعادة شراء)يستمر إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام المتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد 
للسياسات المحاسبية المتبعة المتعلقة ويستمر قياس هذه الموجودات وفقاً . لملكيةل المصاحبة والمكاسبمخاطر الالمجموعة باإلبقاء بشكل جوهري على جميع 

يتم و. قيمتها العادلة في قائمة الدخل، والمتاحة للبيع، والمقتناة حتى تاريخ االستحقاق، واالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة المدرجةباألدوات المالية 
األرصدة للبنوك "خر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه االتفاقيات في تصنيف هذه المعامالت كقرض مضمون ويتم إظهار االلتزام تجاه الطرف اآل

 . ، حسبما هو مالئم"ودائع العمالء"أو " والمؤسسات المالية األخرى

وال . الفعلية العمولة سعرويتم اعتبار الفرق بين أسعار البيع وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء على أساس 
في قائمة المركز المالي الموحدة حيث أن تلك ( اتفاقيات إعادة بيع)يتم إثبات الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد 

أو " رصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعوديأنقدية و"  وتدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقيات في. الموجودات غير خاضعة لسيطرة المجموعة
ويتم اعتبار الفرق بين أسعار الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت . حسبما هو مالئم" القروض و السلف"أو" األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى"

 .ةالفعلي العمولة سعرخاصة يستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة البيع على أساس 
 
 
 

 االستثمارات( ي
 

 اإلثبات األولي
 

تكاليف المعامالت العرضية  –بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  –زائداً  ،األصل إثبات جميع االستثمارات بالقيمة العادلة فييتم 
قيمتها العادلة في قائمة الدخل أو متاحة للبيع أو استثمارات أخرى مقتناة  مدرجةالمباشرة ويتم إثباتها الحقاً بناء على تصنيفها كمقتناة حتى تاريخ االستحقاق أو 

 . يتم قيدها ضمن دخل العموالت الخاصةو ةالفعلي العمولة سعرالخصومات على أساس  وتتراكميتم إطفاء العالوات و. كلفة المطفأةبالت
 

 تحديد القيمة العادلة
 

. لمتداولة بالسوق عند نهاية يوم العملا والطلب العرض أسعار متوسطتحدد القيمة العادلة لألوراق المالية التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية على أساس 
 .المعلن والذي يساوي تقريبا القيمة العادلة الموجودات ةوتحدد القيمة العادلة لألصول المدارة واالستثمارات في صناديق االستثمار بالرجوع إلى صافي قيم

 
ة الحالية لألدوات األخرى أما بالنسبة لألوراق المالية والتي ال يوجد لها سعر سوق متداول، فيتم إجراء تقدير مناسب للقيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقي

وعندما ال . العالقة ذات الموجودات افيص في االستثمارات تلك يخص ماالمشابهة لها بشكل جوهري، أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعة لها أو على أساس 
 .فإنها تحدد باستخدام أساليب تقييم متعددة والتي تتضمن استخدام طرق رياضية ،يمكن الوصول إلى القيمة العادلة في األسواق النشطة

 
 إعادة تصنيف

 
في قيمتها العادلة في قائمة  المدرجةقيمتها العادلة في قائمة الدخل بعد اإلثبات األولي، باستثناء األدوات غير المشتقة   المدرجةال يتم إعادة تصنيف االستثمارات 

، (أي استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة)قيمتها العادلة في قائمة الدخل في اإلثبات األولي  المدرجةويمكن إعادة تصنيف األدوات األخرى، باستثناء . الدخل
 :قيمتها العادلة في قائمة الدخل في حال لو أنها لم تعد مقتناة لغرض بيعها أو شرائها في المدى القريب ، واستيفاء الشروط التالية المدرجةخارج فئة االستثمارات 

 
 وانه لم تكن هناك حاجة إلى أن تصنف على أنها مقتناة ألغراض المتاجرة عند اإلثبات األولي، " مقتناة بالتكلفة المطفأة"ستثمارات على أنها إذا تم تعريف اال

 .يخ االستحقاق حينها يحق للمجموعة إعادة تصنيفها إذا كان لديها الرغبة والقدرة على االستمرار في اقتناء االستثمارات للمستقبل المنظور أو حتى تار
 
  على أنها مقتناة بالتكلفة المطفأة، عندها يتم إعادة تصنيفها خارج فئة استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة فقط في  تعريفها بشروطاالستثمارات  تف  إذا لم

 ".ظروف نادرة"
 

استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة " إذا انطبق عليها شروط تعريف " ة المطفأةاستثمارات أخرى مقتناة بالتكلف"يمكن إعادة تصنيف األوراق المالية المتاحة للبيع إلى 
.و إذا كان لدى المجموعة الرغبة والقدرة على االستمرار باقتناء تلك األدوات المالية للمستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق" المطفأة  

 

 القياس الالحق
 

 :المحاسبة عن االستثمارات  وعرضها  على األساس الموضح في الفقرات التالية تتم
  
 
 قيمتها العادلة في قائمة الدخل المدرجةاالستثمارات   (3

 
قيمتها العادلة في قائمة الدخل من قبل  مدرجةعلى انها  ةتكون استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة أو استثمارات مصنف حيتتصنف االستثمارات في هذه الفئة  

ويتم  اقتناء االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء في المدى القصير األجل، ويتم . اإلدارة عند اإلثبات األولي
 . المتاجرة( خسارة)ت في القيمة العادلة  ضمن صافي دخل أو إدراجها في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة، ويتم إثبات التغيرا

 
كبير من اختالفات القياس  بشكلاإلثبات األولي في حالة كان القيام بذلك يقلل  عندقيمتها العادلة في قائمة الدخل من قبل اإلدارة  المدرجةيمكن إدراج االستثمارات 

 .بشكل موثوق به التي تظهر في حالة عدم تطبيق ذلك باستثناء أدوات األسهم التي ال يوجد لها سعر تداول في سوق نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة
 

يتم إثبات التغيرات في قائمة الدخل الموحدة  و.كز المالي الموحدةقيمتها العادلة في قائمة الدخل بالقيمة العادلة في قائمة المر المدرجةيتم تسجيل االستثمارات 
قيمتها العادلة في قائمة  المدرجةتوزيعات األرباح على الموجودات المالية ويتم عرض دخل العموالت الخاصة  كما. خالل السنة التي نشأت فيها هذه التغيرات
 .  في قائمة الدخل الموحدة -لعادلة في قائمة الدخل قيمتها ا مدرجةالدخل كدخل متاجرة أو دخل أدوات مالية 
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 تتمة  –القياس الالحق 
 
 
 االستثمارات المتاحة للبيع  (5

 
تاريخ االستحقاق أو استثمارات أخرى  حتى مقتناة كإستثمارات مصنفةحقوق ملكية غير مشتقة وسندات دين غير  أدوات عن عبارةاالستثمارات المتاحة للبيع هي 

والتي ينوى اقتنائها لفترة غير محددة والتي يمكن أن تباع استجابة الحتياجات السيولة أو  الدخل قائمة في العادلة قيمتها مدرجة وغيرالمطفأة  بالتكلفة مقتناة
 . العموالت الخاصة أو أسعار الصرف األجنبي أو أسعار األسهم أسعارالتغيرات في 

 
والمباشرة ويتم قياسها الحقاً بالقيمة  العرضية المعامالت مصاريف شاملةبالقيمة العادلة  األصل في" كاستثمارات متاحة للبيع" تسجل االستثمارات المصنفة 

يتم إثبات الربح أو الخسارة و. ها بالتكلفةالعادلة باستثناء أدوات األسهم التي ال يوجد لها سعر تداول والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق ويتم إظهار
قيمته ويتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة  انخفاضإلغاء إثبات االستثمار أو تحققه أو  لحينغير المحققة نتيجة التغير في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر 

 .إلى قائمة الدخل الموحدة اآلخرالمتراكمة والمسجلة في الدخل الشامل 
 
 
 االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق ( 1
 

حتى تاريخ االستحقاق، تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها وذات تاريخ استحقاق ثابت ولدى المجموعة النية والمقدرة على االحتفاظ بها 
 العرضية المعامالت تكاليف شاملةالمقتناة حتى تاريخ االستحقاق بالقيمة العادلة  االستثمارات إثبات األصل فيويتم . كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء و. والمباشرة وتقاس بعد ذلك بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في قيمتها
نخفاض إكما يدرج أي ربح أو خسارة ناجمة عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عندما يتم إلغاء إثبات االستثمارات أو . الفعلي ةالعمول معدلباستخدام 

 . قيمتها
 

المجموعة الستخدام هذا  إن االستثمارات التي تصنف كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن عادة بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثير على قدرة
 .أداة تحوط بالنسبة لسعر العمولة أو مخاطر الدفع المسبق وذلك بسبب طبيعة هذا االستثمار الطويل األجلكالتصنيف وال يمكن إدراجها 

 

 :إال أن عمليات البيع وإعادة التصنيف  في أي من الحاالت التالية لن يؤثر على قدرة المجموعة باستخدام هذا التصنيف 
 

 .على القيمة العادلةعمليات البيع أو إعادة التصنيف القريبة جداً من تاريخ االستحقاق لدرجة أن التغيرات في سعر العمولة السوقية لن يكون لها أثر جوهري  -
 .بشكل كبير الموجودات مبلغ أصل كامل بتحصيلعمليات البيع أو إعادة التصنيف بعد قيام المجموعة  -
 . قيعمليات البيع أو إعادة التصنيف العائدة إلى أحداث غير متكررة ومعزولة وخارجة عن سيطرة المجموعة والتي ال يمكن التنبؤ بها بشكل منط -
 
 االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة( 4
 

وتظهر هذه االستثمارات، ". استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة" ـشط كتصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها وغير المتداولة بسوق ن
الفعلي بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة ويتم إثبات أي ربح أو خسارة في قائمة  العمولة سعروالتي لم يتم تحوط قيمتها العادلة بالتكلفة المطفأة، باستخدام 

 .نخفاض قيمتهإستثمار أو الدخل الموحدة عندما يتم إلغاء إثبات اال
 
 
 القروض والسلف( ك
 

يتم إثبات القروض والسلف و. ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدهاوتعتبر القروض والسلف موجودات مالية غير مشتقة تم منحها أو اقتنائها بواسطة المجموعة 
ويتم إلغاء اإلثبات عندما يسدد المقترضين التزاماتهم أو عندما يتم شطب هذه القروض، أو عندما يتم تحويل جميع المخاطر . عندما يقدم النقد إلى المقترضين
 . وعوائد الملكية بشكل جوهري

 
 .لة مصاريف اقتنائهايتم القياس المبدئي لكافة القروض والسلف، بالقيمة العادلة شام

 
ة المطفأة ناقصاً القروض والسلف التي تم منحها أو اقتنائها بواسطة المجموعة والتي ليست متداولة بسوق نشط والتي لم يتم تحوط قيمتها العادلة، بالتكلف إظهاريتم 

ية الجزء المتعلق بالبند الذي تم التحوط لقيمته العادلة مقابل أما بالنسبة للقروض والسلف التي تم تحوطها، يتم تسو. أي مبلغ مشطوب ومخصص خسائر إئتمان
 . القيمة الدفترية

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية( ل
 

وفي حالة . مالي أو مجموعة من الموجودات المالية أصل، تقييم لتحديد وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي إجراء ،ةمالي ئمواقكل  إعدادبتاريخ  يتم،
يتم إثباته كتغيرات في ووأي انخفاض في القيمة  اتالموجود تلكوجود مثل هذا الدليل، يتم تحديد صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من 

 .القيمة الدفترية
 
 الخاصنخفاض في قيمة القروض والسلف واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق وذلك على أساس األصل االتأخذ المجموعة بعين اإلعتبار الدليل على و

 .جماعيالأو 
 
في قائمة  هاللتحصيل يتم شطبها مقابل مخصص االنخفاض في القيمة المتعلق بها مباشرة أو عن طريق إدراج ةغير قابل ةالمالي اتعندما يتبين أن الموجودو

 .وتشطب الموجودات المالية فقط في الظروف التي استنفذت فيها جميع المحاوالت الممكنة الستردادها وبعد تحديد مبلغ الخسارة فيها. الدخل الموحدة
 

مثل التحسن )بعد إثبات االنخفاض إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترة الحقة وكان من الممكن ربط االنخفاض في القيمة موضوعياً بحدث وقع 
، فإنه يتم عكس مخصص االنخفاض في القيمة السابق إثباته بواسطة تعديل حساب المخصص، كما يتم إثبات المبلغ الذي تم عكسه في (في درجة ائتمان المدينين

 .الموحدة في مخصص خسائر إئتمان قائمة الدخل
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 تمةت -االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ( ل
 
 

 نخفاض في قيمة الموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأةاال (3
 

المالي أو مجموعة من الموجودات المالية كمنخفضة في القيمة في حالة وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمتها نتيجة لحدث أو أحداث  األصليتم تصنيف 
المالي  األصلعلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لهذا  تأثير الحدث لخسارةالمالي أو مجموعة من الموجودات المالية وأن  لألصلوقعت بعد اإلثبات األولي 

 .موثوق به بشكلأو مجموعة من الموجودات المالية التي يمكن قياسها 
 
، إذا كان هناك ويتم تكوين مخصص خاص لخسائر االئتمان نتيجة لالنخفاض في قيمة القرض، أو أي من الموجودات المالية األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة 

 والقيمةمة الدفترية إن مبلغ المخصصات الخاصة هو عبارة عن الفرق بين القي. دليل موضوعي بأن المجموعة لن تتمكن من تحصيل كافة المبالغ المستحقة
المقدرة القابلة لالسترداد  القيمةمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن تلالسترداد  ةإن القيمة المقدرة القابل. لالسترداد ةالقابل ةالمقدر

 .صليلفعلي األا العمولة سعرمن الضمانات والموجودات المرهونة، بعد خصمها بناًء على أساس 
 

وحيث أنه يتم تحديد مقاييس مخاطر . القروض الشخصية منخفضة القيمة وذلك عندما يتأخر سدادها لعدد معين من األيام طبقاً لبرامج المنتجات ذات العالقة تعتبر
ً ، فإنه يتم "فردي"وليس " جماعي"القروض الشخصية على أساس  معدل " طريقة بإستخدام" جماعي" اسأس على الشخصية القروض مخصصات إحتساب أيضا

يوم والقروض التي تصل لحد  92 مدة بعد السداد متأخرة تعتبر التي( السكن قروض عدافيما ) العاملة غير القروض من% 72 المخصص يغطي". التدفق
ً  182الشطب  بعد مدة تأخر   .يوما

دليل  إضافة للمخصص الخاص بخسائر االئتمان، يجنب مخصص جماعي لإلنخفاض في القيمة على أساس المحفظة لقاء خسائر اإلئتمان وذلك في حالة وجود
اإلئتماني  إن المخصص الجماعي مبنى على أساس إنخفاض في مستوى التصنيف. موضوعي على وجود خسائر غير محددة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة

يقدر هذا المخصص بناء على عدة عوامل تتضمن تصنيفات اإلئتمان المحددة و. للموجودات المالية منذ تاريخ منحها( إنخفاض درجات تصنيف مخاطر اإلئتمان)
أية معلومات أخرى متاحة عن حاالت الجهات المقترضة، و/ في التعامل مع الجهة  المجموعةالجهات المقترضة، والظروف اإلقتصادية الحالية وخبرة / للجهة 
  .السابقة التعثر

 
على  الجدولةوتبنى سياسات وممارسات إعادة . في السداد، ولكن تعامل كقروض جديدة متأخرةوال تعتبر القروض التي تم إعادة التفاوض على شروطها 

كما تستمر القروض في الخضوع لتقييم االنخفاض في قيمتها سواًء فردياً أو جماعيا باستخدام . مؤشرات أو معايير تشير إلى أن المدفوعات ستستمر في الغالب
 .للقرض صليالفعلي األ العمولة سعر

 
، قد األخيرةوفي الحالة . حالة المقترض فيأو بسبب تغير عكسي  العميل مع المستمرةعالقة الالقروض والسلف بشكل عام كجزء من  بشأنيتم إعادة التفاوض و

وينتج . للمقترضين المتعثرين فعلياً  معدلينتج عن إعادة التفاوض تمديد تاريخ استحقاق الدفعة أو جداول إعادة الدفعات حيث تقوم المجموعة بعرض سعر عمولة 
القيمة  ستردفي القيمة بشكل فردي حيث أن دفعات العموالت المعاد التفاوض فيها وأصل القرض ال ت قرض كمتأخرعن موعد السداد ومنخفضالعن ذلك، إبقاء 

مبنية على  الجدولةأن سياسات وتطبيقات إعادة . بر كقرض جديدتعتوفي حاالت أخرى، ينتج عن إعادة التفاوض اتفاقية جديدة و. الدفترية األساسية للقرض
 سعروالمحاسبة باستخدام  جماعي أو فردي بشكليستمر القرض بخضوعه لتقييم االنخفاض في القيمة و. الغالب في ستستمرفعات مؤشرات أو أحكام وتشير أن الد

 .للقرض صليالفعلي األ العمولة
 
 
 انخفاض  في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع (5
 

المعايير ذاتها في حالة تصنيف سندات الدين كمتاحة للبيع، تقوم اإلدارة بعمل تقييم فردي حول وجود أي دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة على أساس 
ي تقاس على أنها الفرق بين التكلفة ومع ذلك ، فإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة هو الخسارة المتراكمة الت. للموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة

 .نخفاض في قيمة هذه االستثمارات المثبتة سابقا في قائمة الدخل الموحدة االالمطفأة والقيمة العادلة الحالية ، ناقصا خسائر 

بعد إثبات خسارة االنخفاض  وقعة بحدث ائتماني بصورة موضوعي تتعلقالزيادة  هذه وأنفي الفترات الالحقة، إذا كان هناك زيادة في القيمة العادلة لسندات الدين 
 .في القيمة في قائمة الدخل الموحدة ، يتم عكس االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل الموحدة 

في القيمة وال يسمح يعتبر االنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة عن تكلفة استثمارات األسهم المقتناة كمتاحة للبيع دليل موضوعي على االنخفاض و
القيمة العادلة بعد تسجيل  في زيادةمثبتة، وعليه فإن أي بقيت مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل الموحدة طالما أن الموجودات  بعكس

يتم تسجيل الربح أو الخسارة  ،وفي حال إلغاء إثبات الموجودات المالية. الموحدة المساهمين حقوقسجل ضمن قائمة التغيرات في تاالنخفاض في القيمة يجب أن 
 .دخل الموحدة للسنةفي قائمة ال -حقوق المساهمين الموحدة  في التغيرات قائمة في سابقاً  -المتراكمة المثبتة 

 
 العقارات األخرى( م 
 

للبيع، وتظهر عند  معدةوتعتبر هذه العقارات كموجودات . لقروض والسلف المستحقةل سداداً خالل دورة أعمالها العادية، بعض العقارات وذلك  ،لمجموعةل تؤول
إذا كانت )لبيع اناقصاً تكاليف اإلثبات األولي بصافي القيمة القابلة لالسترداد للقروض والسلف المستحقة والقيمة العادلة الحالية للممتلكات المعنية ، أيهما أقل ، 

 . لعقارات األخرى في قائمة الدخل الموحدةوال يتم تحميل استهالك على مثل هذه العقارات ويتم إثبات إيرادات اإليجار من ا(. جوهرية
 

ً تكاليف البيع في قائمة الدخل الموحدة كما يتم تسجيل الربح الناتج عن إعادة تقييم . وبعد اإلثبات األولي، يتم تسجيل االنخفاض الالحق في القيمة العادلة ناقصا
األرباح والخسائر من  تظهرال تتجاوز خسائر االنخفاض المتراكمة المثبتة في قائمة الدخل، والقيمة العادلة الالحق ناقصاً تكاليف بيع هذه الموجودات إلى حد أن 

 . االستبعاد  في قائمة الدخل الموحدة
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية( ن  
 يكون عندماوفي حالة وجود المؤشر أو . اتبتقييم ما إذا كان هنالك مؤشر عن وجود إنخفاض في قيمة الموجود ةمالي ئمواقكل  إعدادتقوم المجموعة بتاريخ 

 ً قيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة الإن . بتقدير القيمة القابلة لالسترداد المجموعة تقوم، القيمة في انخفاض وجود من للتأكد سنوي إختبار إجراء مطلوبا
ً  لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية أكبر من القيمة القابلة  لألصلعندما تكون القيمة الدفترية . الحالية، أيهما أكبر والقيمةتكاليف البيع  أو الوحدة المدرة للنقدية ناقصا

 المقدرة يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية الحالية،مة ولتقييم القي. قيمته إلى القيمة القابلة لإلسترداد تخفيضمنخفض القيمة ويتم  األصليتم إعتبار  ،لالسترداد
ولتحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف . األصلوالمخاطر المتعلقة بذلك  للنقوديمات السوق الحالية للقيمة الزمنية يإلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تق

تقييم وأسعار االسهم المتداولة للشركات التابعة المدرجة أو أية مؤشرات متوفرة  ال بمضاعفاتإن هذه الحسابات معززة . ةتقييم مناسب طريقةالبيع ، يتم استخدام 
 .للقيمة العادلة

 
المثبتة سابقاً لم تعد  لمدى توفر مؤشر أن خسائر االنخفاض بالقيمة ةمالي ئمواقكل  إعدادباستثناء الشهرة إن وجدت ، يتم عمل تقييم بتاريخ  ،للموجودات بالنسبةو

يتم عكس خسارة و. أو الوحدة المدرة للنقدية األصلوفي حالة وجود مثل هذا المؤشر ، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك . انخفضتموجودة أو 
منذ آخر اثبات لخسارة انخفاض في  األصليمة القابلة لالسترداد لذلك انخفاض في القيمة المثبتة سابقاً فقط في حالة وجود تغير باالفتراضات المستخدمة لتحديد الق

 بعدال تزيد عن القيمة القابلة لالسترداد وال تزيد عن القيمة الدفترية والتي من الممكن تحديدها ،  األصلإن العكس محدود حيث أن القيمة الدفترية لذلك . القيمة
 .في قائمة الدخل الموحدة هذا القيد عكس إثبات يتم. قيمة في السنوات السابقةال فينخفاض االلو لم يتم اثبات خسارة  وفيمااالستهالك ،  خصم

 
 معداتالممتلكات وال( هـ
 
يتم . وال يتم استهالك األراضي المملوكة .في القيمةالمتراكمة االستهالك واإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض  خصمالممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد  قاست

يتم استهالك . المحاسبية بتغيير الفترة أو الطريقة، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المقدرة االنتاجية األعمار فيالمحاسبة عن التغيرات 
 :أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات وهي كما يليعلى إطفاء تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت /
 

 سنة 33  المباني           
 سنوات، أيهما أقل 12 أي ،االقتصادي  نتاجيفترة اإليجار أو العمر اإل المستأجرةتحسينات المباني            
 سنوات 12إلى  3 األثاث والمفروشات وأجهزة وبرامج الحاسب اآللي والسيارات           

    
 .للموجودات ومن ثم يتم تعديلها إذا لزم األمر االنتاجية واألعمار المتبقية القيمةمراجعة  ، ةمالي ئمواقكل  إعدادبتاريخ  ،يتم
 

 .القيمة الدفترية ، وتدرج في قائمة الدخل الموحدة مع االستبعاد متحصالت بمقارنة وذلكاألرباح و الخسائر الناتجة عن االستبعاد  تحدد
 

تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة  عندماوجود أي انخفاض في القيمة  من للتأكدويتم مراجعة جميع الموجودات 
 .السترداد إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكبر من القيمة المقدرة القابلة لالستردادأي قيمة دفترية يتم تخفيضها فورا إلى القيمة القابلة ل. لالسترداد

 
 

 المطلوبات المالية ( س
 

. تكاليف المعامالت ناقصاً بالقيمة العادلة  ،الدين الثانوية وسندات الدين األخرى المصدرة وسنداتإثبات كافة ودائع سوق المال وودائع العمالء  األصل، في ،يتم
بالقيمة العادلة ويتم تسجيل تكلفة المعامالت مباشرة في قائمة الدخل الموحدة ويتم  األصلقيمتها العادلة في قائمة الدخل في  المدرجةالمطلوبات المالية  إثباتيتم و

ً قياس جميع المطلوبات المالية الخاضعة لعموالت، باستثناء تلك  ادلة في قائمة الدخل أو التي تم تحوط قيمتها العادلة، بالتكلفة المطفأة قيمتها الع المدرجةالحقا
الخصومات على أساس معدل العائد الفعلي حتى تاريخ االستحقاق  وتتراكموتطفأ العالوات . والتي يتم حسابها بعد األخذ في االعتبار مبلغ الخصم أو العالوة

 .وتحول إلى مصاريف العموالت الخاصة
 

إذا كان القيام بذلك سيخفض بشكل جوهري من االختالفات اإلثبات األولي لها  عندقيمتها العادلة في قائمة الدخل  مدرجةالمطلوبات المالية على أنها  ويتم تصنيف
أو الخسارة الناتجة في قائمة الدخل مطلوبات بعد اإلثبات األولي بالقيمة العادلة ويتم إدراج الربح ويتم قياس هذه ال. في القياس والذي من شأنه أن ينشأ لوال ذلك

 .الموحدة
 

يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة و. المخاطر التي يتم تحوطها بقدرتعدل المطلوبات المالية المدرجة في تحوط القيمة العادلة الفعالة للتغيرات في القيمة العادلة 
 .بالتكلفة المطفأة، فإن أي ربح أو خسارة يدرج في قائمة الدخل الموحدة عند إلغاء اإلثباتأما المطلوبات المالية المقتناة . في قائمة الدخل الموحدة

 
 الضمانات المالية والتزامات القروض ( ع
   

 المصدرهو عبارة عن عقد يترتب عليه قيام  ماليعقد ضمان  إن. تقوم المجموعة خالل دورة أعمالها العادية بمنح ضمانات مالية واعتمادات مستندية وقبوالت
أو المعدلة الخاصة  بسداد مبالغ معينة لتعويض الشخص المتضرر من الخسارة الناتجة عن تعثر المدين عن سداد المبلغ عند استحقاقه وذلك وفقا للشروط األصلية

الية الموحدة بالقيمة العادلة ضمن المطلوبات األخرى، ويمثل ذلك قيمة العالوة لضمانات المالية في القوائم الما إثبات األصل، في ،بترتيب سداد الدين، ويتم
 إلتزاماتة وبعد اإلثبات األولي، يتم قياس التزامات المجموعة لكل ضمان إما بالعالوة غير المطفأة أو بأفضل تقدير للمصروفات المطلوبة لتسوية أي. المستلمة

مخصص "ويتم إثبات أي زيادة في المطلوبات المرتبطة بالضمانات المالية في قائمة الدخل الموحدة تحت بند . مالية تظهر نتيجة لهذه الضمانات، أيهما أكبر
اس طريقة القسط الثابت وعلى على أس" دخل األتعاب والعموالت، صافي"المحصلة في قائمة الدخل الموحدة ضمن  ةكما يتم إثبات العالو" .ئتمان، صافياخسائر 

 . مدى فترة سريان الضمان
 . مسبقاً  محددة وشروط أحكام بموجب االئتمان منحل ةدمؤك التزامات القروض التزامات وتعتبر

 المخصصات( ف
 

ناتج عن أحداث ماضية وتكون احتمالية دفع مبالغ لتسوية  متوقعيتم إثبات المخصصات عندما تتمكن اإلدارة بشكل موثوق به، من تقدير التزام قانوني حالي أو 
 .االلتزام أعلى من احتمال عدم الدفع

 محاسبة عقود اإليجار( ص
 

 بطريقة القسط الثابتتعتبر كافة عقود اإليجار التي تبرمها المجموعة كمستأجر عقود إيجار تشغيلية، وبموجبها تحمل دفعات اإليجار على قائمة الدخل الموحدة 
 .على مدى فترة اإليجار

 .اإليجاروفي حالة إنهاء عقد اإليجار التشغيلي قبل انتهاء مدته، تدرج أية غرامات يجب دفعها للمؤجر كمصروف خالل الفترة التي يتم فيها إنهاء 
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 النقدية وشبه النقدية( ق
 

واألرصدة لدى مؤسسة النقد  يةفي النقدومعدنية  كعمالت ورقية المبالغ المدرجة "النقدية وشبه النقدية" تشتملألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، 
كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ . النظامية الوديعةالعربي السعودي، باستثناء 

 .رات في القيمة العادلةاالقتناء والخاضعة لخطرغير جوهري للتغي
 
 إلغاء إثبات األدوات المالية( ر
 

 التدفقات الستالم التعاقدية الحقوق إنتهاء عند وذلك( المماثلة المالية الموجودات من مجموعة من جزء أي أو منها جزء أيأو ) المالية الموجودات إثبات إلغاء يتم
 .أو عند تحويل أصل يتطلب تحويله إلغاء اإلثبات الموجودات هذه من النقدية

كل المخاطر والمكاسب  بنقل المجموعةموجودات مالية، فإنه يتم إلغاء االثبات في حالة قيام  نقلت المجموعةالحاالت التي تظهر فيها دالالت على ان  وفي
لى كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات المالية، يتم إلغاء االثبات فقط وفي حاالت التي ال يتم فيها نقل أو االبقاء ع. المصاحبة لملكية الموجودات

بتسجيل الموجودات أو المطلوبات بشكل منفصل في حالة الحصول على الحقوق  المجموعة وتقوم. عن السيطرة على الموجودات المالية المجموعةفي حالة تخلي 
 .وااللتزامات الناتجة عن العمليات

 .سريانه مدة انتهاء أو إلغاؤه أو العقد في المحدد االلتزام تنفيذ عند أي استنفاذها،وذلك فقط عند ( أو أي جزء منها)المطلوبات المالية  إثبات إلغاء ويتم
 
 

األسهم  برنامج معامالت( ش   
 

 االستحقاقويتم تحديد القيمة العادلة لألسهم، التي تتوقع المجموعة منحها، في تاريخ . أسهم شكل على مسدد كبرنامج بالمجموعة الخاص األسهم برنامج يصنف
 بالبرنامجإن التفاصيل الخاصة . ما يقابلها من زيادة في احتياطي برنامج أسهم مع االستحقاقمدى فترة  علىكمصروف على أساس طريقة القسط الثابت  وتقيد

 ( .38)في اإليضاح رقم  وتحديد القيمة العادلة للسهم مذكورة
 

في قائمة ( إن وجدت)لتقديرات األصلية ا على التعديلويتم اثبات أثر . تقديراتها لعدد األسهم التي سيتم منحها بتعديل ، ةمالي ئمواقكل  إعدادتقوم اإلدارة بتاريخ 
 .األساسيسهم األالدخل الموحدة خالل فترة المنح المتبقية مع تعديل مقابل الحتياطي برنامج 

 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين( ت
 

ويأخذ  التقييم االكتواري في االعتبار ما نص عليه . اكتواري مستقل إن االلتزامات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين تحدد على أساس تقييم اكتواري من قبل
 .نظام  العمل في المملكة العربية السعودية 

 
قصيرة األجلمزايا الموظفين ( ج  

المتوقع  المبلغيتم االعتراف بالتزام و.يتم قياس مزايا الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم ويتم تسجيلها كمصاريف عند تقديم الخدمة ذات الصلة
لدفع هذا المبلغ كنتيجة لخدمة سبق  متوقعم أو التزا حاليدفعه على حساب المكافآت النقدية قصيرة األجل أو برامج مشاركة األرباح إذا كان للمجموعة التزام 

 .تأديتها بواسطة الموظف ويمكن تقدير هذه االلتزامات بشكل موثوق به
 
 الزكاة وضريبة الدخل( ث

 

فإن الزكاة وضرائب الدخل هي التزام على المساهمين السعوديين وغير السعوديين، على  ،الدخل بالمملكة العربية السعودية ضريبةبموجب أنظمة الزكاة و
حتساب يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األسس الموضحة بموجب أنظمة الزكاة، ويتم او. التوالي

 .لسنةاصافي دخل  فيسعوديين ضريبة الدخل على حصة المساهمين غير ال
 

 .للمساهمين المستحقةال يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة للمجموعة وتستقطع من توزيعات األرباح الحالية والمستقبلية 
 

 
 خدمات إدارة االستثمار( ذ
 

والتي تتضمن إدارة بعض صناديق االستثمار  ،شركة السعودي الهولندي المالية وهي،تقدم المجموعة خدمات استثمارية لعمالئها من خالل شركتها التابعة 
مارات ثقيمتها العادلة في قائمة الدخل أو االست المدرجةتدرج حصة المجموعة في هذه الصناديق في االستثمارات و. بالتعاون مع مستشاري استثمار متخصصين

 .ذات العالقة األطرافبة ضمن المعامالت مع ويتم اإلفصاح عن األتعاب المكتس. المتاحة للبيع
 

 .الموحدة ال تعتبر الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو بصفة الوكالة موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في القوائم المالية

 
 المنتجات المصرفية غير الخاضعة لعمولة( ض

  
تقدم المجموعة لعمالئها بعض المنتجات المصرفية غير الخاضعة لعمولة والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة  خدمات المصرفية التقليدية، للإضافة 

 :شرعية مستقلة على النحو التالي
بية المتبعة في إعداد هذه وفقا للسياسات المحاس" ودائع العمالء"و " القروض و السلف " يتم تسجيل كافة المنتجات المصرفية غير الخاضعة لعمولة ضمن و

 .القوائم المالية الموحدة
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 بآالف الرياالت السعودية

 تتمة  –المنتجات المصرفية غير الخاضعة لعمولة ( ض
 تعريف المنتجات غير الخاضعة لعمولة

 

. بشرائه العميل من مستلم وعدالمجموعة بناء على  قبل منالمجموعة للعميل سلعة أو أصل تم شرائه واقتنائه  بموجبهاعبارة عن اتفاقية تبيع  :المرابحة -1

 .زائد هامش ربح متفق عليه  التكلفةيشمل سعر البيع و

، بناء على وعده بتأجيره العقار ( المستأجر)هو اتفاق تقوم بموجبه المجموعة ، بصفتها المؤجر، بشراء أو بناء عقار لإليجار وفقا لطلب العميل  :جارةاإل -2

 .ليها والتي يمكن أن تنتهي بنقل ملكية العقار من المؤجر إلى المستأجرلمدة محددة متفق ع

يتم تقسيم و. عبارة عن اتفاقية بين المجموعة وعميل لالستثمار في منشأة استثمارية أو في اقتناء ممتلكات تنتهي باقتناء العميل لكامل الملكية :المشاركة -3

 .األرباح والخسائر حسب نصوص االتفاقية

ويقوم العميل ببيع السلعة في الحال مستخدما المتحصالت . لعميللبيعها ب قومكل من أشكال عمليات المرابحة بحيث تشتري المجموعة السلعة وتش :التورق -4

 .في تمويل احتياجاته
 

 رصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعوديأنقدية و  - 4
   

  5132  2214 

 5692823  7723671  نقد في الصندوق
 2472692  3233737  جارية  حسابات
 : السعودي العربي النقد مؤسسسة لدى أرصدة

 نظامية وديعة -   
  السعودي العربي النقد مؤسسة مع بيع إعادة إتفاقيات -   

4347.3325 
535113717  

327522224 
429532966 

 925232463  73.1736.7  اإلجمالي
 

لدى مؤسسة النقد وفقا لمتطلبات نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يتعين على المجموعة االحتفاظ بوديعة نظامية 
 لدىالنظامية  الوديعةإن . العربي السعودي بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب واالدخار وألجل والودائع األخرى ويتم احتسابها في نهاية كل شهر

ويقوم  ،(27 رقم احاإليض راجع)مؤسسة النقد العربي السعودي غير متوفرة لتمويل عمليات المجموعة اليومية وبناء عليه ال تعتبر جزء من النقدية وشبه النقدية 
 .األولى الدرجة من استثمارات ضمن مصنفةالبنك بإيداع أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 
 
 رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىأ - 2

 5132  2214 

 3512289  24.3666 حسابات جارية
 1872722  3673.72 إيداعات سوق المال

 5382789  7143261 اإلجمالي
 
 
 ت ، صافيااستثمار – .

 :تصنف االستثمارت كما يلي ( أ

 متاحة للبيع ، صافي –3

 اإلجمالـــي  المملكةخارج   داخل المملكة

5132 2214 
 

5132 2214 
 

5132 2214 

 332256 .31366 سندات بعمولة ثابتة
 - -  31366. 332256 

 1682222 3.63111  - -  1682222 3.63111 سندات بعمولة متغيرة
 2322488 1453566  - -  2322488 1453566 أسهم

 1352382 ..34732  - -  1352382 ..34732 صناديق استثمارية
 5662926 733741.  - -  5662926 733741. إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع ، صافي

 
 

. التكلفةبمسجلة ( مليون لاير سعودي 324: 2214)مليون لاير سعودي  324تشمل األسهم المدرجة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع أسهم غير متداولة بمبلغ 
 .قيمتها الدفترية  تقاربتعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة  لهذه األسهم و
 

 
استثمارات أخرى  –5

 مقتناة بالتكلفة
 المطفأة– 

 اإلجمالـــي  خارج المملكة  داخل المملكة

5132 2214  5132 2214  5132 2214 

 1624322378 36361.3215  6842291 1433136  1527462287 3634723464 سندات بعمولة ثابتة

 127222924 ..33.4133  3992221 3.736.3  123212923 334723112 سندات بعمولة متغيرة
         

االستثمارات  إجمالي
 األخرى المقتناة

 1821312282 6..5134773  122832292 2163677  1722482192 3737713767 بالتكلفة المطفأة –
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 بآالف الرياالت السعودية
 
 تتمة  –استثمارت ، صافي  – .

 

مقتناة حتى تاريخ  استثمارات  –1
 االستحقاق

 اإلجمالـــي  خارج المملكة  داخل المملكة

5132 2214  5132 2214  5132 2214 

 252695 323132  - -  252695 323132 سندات بعمولة ثابتة
 622264 131.5.  622264 131.5.  - - سندات بعمولة متغيرة

 خإجمالي االستثمارات المقتناة حتى تاري

 852759 723177  622264 131.5.  252695 323132 — االستحقاق
 1827832967 53355.3462  121432156 2.63743  1726422811 513.273244 إجمالي االستثمارات، صافي

 
 

 االستثمارات المعاد تصنيفها( ب
 

 على بيعها، بتحديد بعض االستثمارات المتاحة للبيع، والتي كانت لديها نية واضحة لالحتفاظ بها في المدى المنظور بدال من م2228يوليو  1دارة في قامت اإل
عادلة في ستثمارات متاحة للبيع إلى استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة بناء على القيمة الاونتيجة لذلك ، تم إعادة تصنيف هذه األدوات من . المدى القصير

لو لم يتم إعادة التصنيف، فإن االحتياطيات األخرى كانت و. للبيع متاحة اسهم احتياطيبين القيمة الدفترية والقيمة العادلة في  الفرق على االبقاءذلك التاريخ وتم 
 1299 بمبلغ خسارة تحويل تم السنة وخالل ،(مليون لاير سعودي 1227: 2214)مليون لاير سعودي  8239ستشتمل على أرباح قيمة عادلة غير محققة بمبلغ 

 .إعادة التصنيف بتاريخ للبيع المتاحة االستثمارات احتياطيإطفاء  وتمثلالموحدة  دخلال قائمةإلى ( سعودي لاير مليون 1279: 2214) سعودي لاير مليون

 :يعكس الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لالستثمارات المعاد تصنيفها
 

 5132  2214 
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية

استثمارات متاحة للبيع أعيد تصنيفها إلى استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة 
 1492617  1482516  63152.  73761. المطفأة

 
 

 

 

 
 : فيما يلي تحليالً لمكونات االستثمارات -ج 
 
 5132  2214 

 
 اإلجمالي غير متداولة متداولة

 
 اإلجمالي غير متداولة متداولة

 1624892129 1526732677 8152452  3636.23411 3632453711 1553.71 سندات بعمولة ثابتة
 129282968 6332222 122952968  336733556 331113111 6163556 سندات بعمولة متغيرة

 2322488 32438 2272252  1453566 13416 1163621 أسهم
 1352382 - 1352382  ..34732 - ..34732 صناديق استثمارية

 1827832967 1623122115 224732852  53355.3462 3732773373 33.473134 جمالي االستثمارات ، صافيإ
 

. عربية السعوديةتتكون السندات غير المتداولة بشكل أساسي، من سندات خزينة وسندات حكومية سعودية أخرى والتي يتم تداولها بين البنوك داخل المملكة ال
 .ةتسعير مالئم طريقةتحدد قيم هذه السندات باستخدام و
 

 :  ة لالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاقفيما يلي تحليالً لألرباح والخسائر غير المحققة والقيم العادل -د 
 

 5132  2214 

 القيمة الدفترية 

 إجمالي

األرباح  
غير 

 المحققة

 إجمالي
الخسائر غير 

 المحققة
 القيمة
 القيمة الدفترية  العادلة

 إجمالي
األرباح  
 غير المحققة

 إجمالي
 غير الخسائر

 المحققة
 القيمة
 العادلة

          استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة( 3

 1624322282 (262985) 262889 1624322378  36377.3263 (.21332) 313512 36361.3215 سندات بعمولة ثابتة
 127242642 (12) 32748 127222924  33.413157 (54) 367 ..33.4133 سندات بعمولة متغيرة

(262995) 322637 1821312282  5134173731 (213361) 313455 6..5134773 جمالياإل  1821342924 

 

 5132  2214 

 
 

 القيمة الدفترية 

 إجمالي
األرباح  

غير 

 المحققة

 إجمالي
الخسائر غير 

 المحققة

 القيمة

 القيمة الدفترية  العادلة

 إجمالي
األرباح  غير 

 المحققة

 إجمالي
الخسائر غير 

 المحققة

 القيمة

 العادلة

          استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق( 5

 272162 - 12467 252695  323174 - 177 323132 سندات بعمولة ثابتة
 572344 (22722) - 622264  263575 (33771) - 131.5. سندات بعمولة متغيرة

 842526 (22722) 12467 852759  .713.6 (33771) 177 723177 االجمالي 
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 بآالف الرياالت السعودية

 تتمة  –استثمارت ، صافي  – .
 :فيما يلي تحليالً لالستثمارات حسب األطراف األخرى -هـ 

 

 5132  2214 

 1526952829  36321631.1 شبه حكوميةومؤسسات حكومية 
 123572136  331.63.25 شركات

 125922222  3337634.7 بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 1382822  3233114 أخرى

 1827832967  53355.3462 جمالي االستثمارات ، صافيإ
 

 معبموجب اتفاقيات إعادة شراء  ةمرهون( مليون لاير سعودي 52262: 2214)مليون لاير سعودي  12 البالغةاالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة  ان
 (.مليون لاير سعودي  52259:  2214)مليون لاير سعودي  12لهذه االستثمارات  تبلغ القيمة السوقية .عمالءال

 

 الستثماراتها ال التي تتعرض ةاالئتماني المخاطر -و 
 

 5102  2114 

 للبيع متاحة 

 حتى المقتناة

 تاريخ

 االستحقاق

 األخرى االستثمارات

 بالتكلفة المقتناة

 للبيع متاحة  اإلجمالي المطفأة

 حتى المقتناة

 تاريخ

 االستحقاق

 االستثمارات

 المقتناة األخرى

 اإلجمالي المطفأة بالتكلفة

سندات سيادية 

 سعودية
31366. 323132 3731243317 3731613116 

 
332256 252695 1421552226 1422132977 

 استثمارات
 الدرجة من

 األولى
 -.131.5 53.31355. 53.713566 

 
 -622264 324612883 325212947 

 ةغير مصنف
13232..  -6353112 333573673 

 
3232382  -5142173 8172555 

 إجمالي
 المخاطر
 االئتمانية

التي تتعرض 
ها ل

  الستثمارات
1573425 723177 5134773..6 5136643377 

 
3362438 852759 1821312282 1825532479 

 أسهم
1453566  - -1453566 

 
2322488  - -2322488 

إجمالي 

االستثمارات، 

 صافي
.733741 723177 5134773..6 53355.3462 

 
5662926 852759 1821312282 1827832967 

 

 للسندات وبالنسبة. خارجية تصنيف وكالة عن صادرة. -من أأأ إلى ب ب ب  تصنيفها درجة تعادل استثماراتاالستثمارات من الدرجة األولى على  تشتمل
مليون لاير سعودي  12891تبلغ السندات التي تندرج تحت هذه التصنيف و. ولكن تم تصنيف مصدرها ، يتم استخدام تصنيف المصدر المصنفة، غير الخاصة

 (.مليون لاير سعودي 12979: 2214)
 
 قروض وسلف ، صافي  - 7

 
 

 مقتناة بالتكلفة المطفأةالسلف القروض وال(   أ
 

 اإلجمالـي  قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات ائتمان  جاري مدين  5132

 7..7.3.743  .263717317  .3233313.6  1313274  532113111  إجمالي –قروض وسلف عاملة 

 6543553  4.73.73  213417  3773.  5743115  قروض وسلف غير عاملة، صافي

 7732363671  27351731.7  3233.73171  15131.2  5365431.2  إجمالي القروض والسلف

 (331723141)  (.622376)  (3763.57)  (73667)  (1153216)  ئتمانامخصص خسائر 

 سلف، صافيالقروض والجمالي إ
 534733657  135347.  34376634..  2631233163  7.33413621 

 
 

  بطاقات ائتمان  جاري مدين  2214
قروض 
  قروض  تجارية  شخصية

 
 اإلجمالـي

 6526582257  5229212867  1123422528  2712756  321422126  إجمالي –عاملة قروض وسلف 

 8412622  4952863  362422  52568  3232769  قروض وسلف غير عاملة، صافي

 6624992879  5123972732  1123782932  2772324  324452895  إجمالي القروض والسلف

 (123522251)  (8662132)  (1382922)  (62616)  (3422385)  ئتمانامخصص خسائر 

 6521472828  5225312622  1122422212  2722728  321252512  سلف، صافيالقروض والجمالي إ
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 الحركة في مخصص خسائر ائتمان ( ب
 

5132  

 
  جاري مدين  ايضاح

بطاقات 
  ائتمان

 قروض
 اإلجمالـي  قروض تجارية  شخصية

 331253123  3311..6  3163751  .3.3.  1413162   الرصيد في بداية السنة
 1743612  3653735  .311312  3737.3  .41377  (3)ب7 المكون خالل السنة

ً  مكونة مبالغاسترداد   (31.3252)  (553575)  (453776)  (73445)  (153131)   سابقا
 5.63561  3.13451  673276  63137  3337.1   (5)ب7 

 (5423573)  (37132.4)  (473673)  (.7314)  (373631)   ديون معدومة مشطوبة
 331723141  .622376  3763.57  73667  1153216   الرصيد في نهاية السنة

 

  جاري مدين   2214
بطاقات 
  ائتمان

قروض 
 اإلجمالـي  قروض تجارية  شخصية

 121922563  7252744  1162366  62227  3642446  الرصيد في  بداية السنة
 4292898  2182218  942748  162729  1222223  المكون خالل السنة

 (842291)  (282369)  (312917)  (122874)  (132131)  استرداد مبالغ مكونة سابقا
  872292  52835  622831  1892849  3452627 

 (1862119)  (292463)  (422277)  (52226)  (1112153)  معدومة مشطوبةديون 
 123522251  8662132  1382922  62616  3422385  الرصيد في نهاية السنة

 

 (مليون لاير سعودي 62: 2214)سعودي  لاير مليون 56 قدرهامجمعة  إئتمان خسائر يشملللسنة  االنخفاض مخصص( 3)ب7
 
 صافي وأخرى، ائتمان خسائر انخفاض مخصص( 5)ب7

 5132  2214 
 3452627  5.63561 ائتمان خسائر انخفاض مخصص

 -  3473716 (12 رقمإيضاح ) أخرى مخصصات
 4363366  3452627 

 القروض والسلف ب الخاصةجودة االئتمان ( ج
 

 قروض وسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة(  3
قروض منتظمة وقروض مرضية وقروض تحت : محفظة القروض والسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة إلى ثالث فئات هيصنفت المجموعة 

 .المالحظة حسب نظام التصنيف الداخلي للمجموعة
 

 .ن أي ضعف حالي أو متوقع إن القروض والسلف المصنفة كقروض منتظمة تعتبر قروض عاملة ذات صفات أساسية قوية وتشمل تلك القروض الخالية م
 

تجارية إن القروض والسلف المصنفة كقروض مرضية تعتبر قادرة على الوفاء بالتزاماتها على المدى المتوسط، ولكن هناك احتمال تأثرها بالظروف ال
 .واالقتصادية العكسية

 
إال أن هذا النوع من . قروض وسلف عاملة، حالية وسارية فيما يختص بسداد أصل القرض والعمولة الخاصة علىتحت المالحظة  والسلف القروض تشتمل

من حيث أصل  السداد جدولةالقروض يتطلب مالحظة مباشرة من اإلدارة والذي قد يحتوي على بعض الضعف الذي ربما يؤدي مستقبال إلى تدهور برنامج 
 . القروض والسلف المصنفة تحت المالحظة  قد ال تعرض المجموعة ألي مخاطر جوهرية تؤدي إلى تصنيفها بدرجة أقلإن . به الخاصة العمولةالقرض أو 

 
 

5132 

 

 جاري مدين

بطاقات  

 ائتمان

 

 قروض شخصية

 

 قروض تجارية

 

 اإلجمالي

 5136673275  5132373457  -  -  1713342  منتظمة

 2531173514  1231643745  34327537.5  57634.1  531713141  مرضية

 3443721  713713  -  -  733155  تحت المالحظة

 7.31433257  263.723711  34327537.5  57634.1  532343517  اإلجمالي 

 جاري مدين  2214

بطاقات  

 ائتمان

 

 قروض شخصية

 

 قروض تجارية

 

 اإلجمالي

 2529412814  2521922681  -  -  7492133  منتظمة

 3826942228  2521582212  1122552133  2472183  222332722  مرضية

 4972725  4382816  -  -  582889  تحت المالحظة

 6521332747  5227892727  1122552133  2472183  322412724  اإلجمالي 

 (منخفضة القيمةمتأخرة السداد وغير )أعمار القروض والسلف (   5
 
 

 اإلجمالي  قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات ائتمان  جاري مدين  5132

 24531.1  413123  4.13.44  .52343  323.25  يوم 32 لغاية
 3123127  323327  613161  73.76  351  يوم 92إلى  31من 
 3151.  ..237  - -   24  يوم 182إلى  91من 

 213341.  .3347.  2413754  123334  .32365  اإلجمالي
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 (متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة)أعمار القروض والسلف (   5

 

 

 

 

 

 

 
2214 

 
 جاري مدين

 

 بطاقات ائتمان

 
 قروض شخصية

 
 قروض تجارية

 
 اإلجمالي

 3772996  842481  2132829  162955  622751  يوم 32 لغاية
 1262449  72614  732566  72618  372651  يوم 92إلى  31من 
 222265  222265  - -  -   يوم 182إلى  91من 

 5242512  1122162  2872375  242573  1222422  اإلجمالي
 

التي تشمل مبالغ أقساط  لشركاتا ، بإستثناء قروضالسداد وغير منخفضة القيمة المذكورة اعاله من اجمالي القروض المتاخرةالقروض والسلف  تتكون
 92الى  31من  ،يوم 32 لغايةهو  2215ديسمبر  31إن عمر اجمالي قروض وسلف الشركات متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة كما في . سدادال ةتأخرم
 لاير مليون 425229: 2214)مليون لاير سعودي  7275مليون لاير سعودي و 24222مليون لاير سعودي و 564بمبلغ  يوم 182الى  91ومن  م،يو

 .التوالي على ،(سعودي لاير مليون 34264و سعودي لاير مليون 61219و سعودي
 

 :حسب القطاعات االقتصادية ائتمانفيما يلي تحليالً بمخاطر تركيز القروض والسلف ومخصص خسائر ( د

5132 
 

  غير عاملـة  عاملــــة
مخصص خسائر 

  ائتمان
قروض وسلف، 

 صافـي

 335.33411  -  -  335.33411  شبه حكوميةومؤسسات حكومية 
 534273656  -  -  534273656  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 7273.17  (113)  113  7273.17  زراعة وأسماك
 3433143142  (5.23433)  5.23433  3433143142  تصنيع

 4453723  -  -  4453723  مناجم وتعدين
 337773617  -  -  337773617  كهرباء ومياه وغاز وخدمات صحية

 .333135372  (3713151)  3713151  .333135372  بناء وإنشاءات
 3635643117  (5623417)  5623417  3635643117  تجارة
 135553126  (3717.)  3717.  135553126  واتصاالتنقل 

 137733117  (353737)  353737  137733117  خدمات
 3234223532  (153541)  13376.  32345735.1  قروض شخصية وبطاقات ائتمان

 134233344  -  -  134233344  أخرى

  7.3.743..7  6543553  (77.35..)  7.37553.54 
 (2763774)  (2763774)  -  -  المحفظة انخفاضمخصص  

 7.33413621  (331723141)  6543553  7..7.3.743  اإلجمالي

2214 
 

  غير عاملـة  عاملــــة
 خسائر مخصص

  ائتمان
 قروض وسلف،

 صافـي

 122632299  -  -  122632299  شبه حكوميةومؤسسات حكومية 
 224852717  -  -  224852717  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 122652323  -  -  122652323  زراعة وأسماك
 1224162664  (392372)  392372  1224162664  تصنيع

 3122759  -  -  3122759  مناجم وتعدين
 129872431  (332677)  332677  129872431  كهرباء ومياه وغاز وخدمات صحية

 825632254  (3492851)  3492851  825632254  بناء وإنشاءات
 1822222162  (2982674)  2982674  1822222162  تجارة

 8722344  -  -  8722344  نقل واتصاالت
 523382646  (192262)  192262  523382646  خدمات

 1126262863  (292391)  412992  1126142264  قروض شخصية وبطاقات ائتمان
 327422616  (582998)  582998  327422616  أخرى

  6526582257  8412622  (8292223)  6526722856 
 (5232228)  (5232228)  -  -  المحفظة انخفاضمخصص  

 6521472828  (123522251)  8412622  6526582257  اإلجمالي

 (.سعوديمليار لاير  32: 2214)مليار لاير سعودي  42تتضمن القروض والسلف منتجات مصرفية إسالمية بقيمة و
 
 

 الضمانات( هـ
 

وتتضمن هذه الضمانات غالبا ودائع . اباالحتفاظ بضمانات للحد من مخاطر االئتمان المتعلقة به ،أنشطة اإلقراض فيخالل دورة أعمالها العادية  ،تقوم المجموعة
ويحتفظ بالضمانات بصفة أساسية مقابل . ألجل، وتحت الطلب وودائع أخرى نقدية، وضمانات مالية وأسهم محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى

 لاير مليار 32236 الضمانات قيمةإجمالي  يبلغ. لها يعيةالب القيمةصافي  أساس علىالقروض التجارية والشخصية ويتم إدارتها مقابل المخاطر المتعلقة بها 
 (.سعودي لاير مليار 18295: 2214) 2215 ديسمبر 31كما في  سعودي
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 بآالف الرياالت السعودية

 ستثمار في شركة زميلةا - 6
 

 

 5132  2214 

 172233  353771 الرصيد في بداية السنة
 (42442)  (.55) الزميلة الشركة خسارةالحصة في 

 122793  3532.7 الرصيد في نهاية السنة
 

من أسهم الشركة الوطنية للتأمين ، المسجلة في المملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي %( 22: 2214% )22يمثل االستثمار في شركة زميلة 
 (. 2229 كتوبرا 12الموافق )هـ 1432شوال 21الصادر بتاريخ  53/مالكريم رقم 

 

 ممتلكات ومعدات ، صافي - 7
 :فيما يلي تفاصيل الممتلكات والمعدات 

 

 
 األراضي
 والمبانـي

تحسينات 
المبانــي 
 المستأجرة

أجهزة وبرامج 
 الحاسب اآللي

المفروشات 
 السيارات واألثــاث 

األعمال 
الرأسمالية 
 اإلجمالـي قيد التنفيذ

        :التكلفة

 الرصيد في بداية السنة
3713671 1313771 6..3113 5313747 .3111 3123..7 33.773216 

 1753342 3673151 - - - - 5153652 اإلضافات خالل السنة
 (4.7) - (4.7) - - - - خالل السنة االستبعادات

                       محول من األعمال الرأسمالية قيد  
 - (3553.25) - 353426 31.3425 13745 - التنفيذ خالل السنة–

 .53173336 3753112 23211 55.3412 7753461 1373732 17.3732 الرصيد في نهاية السنة

        
        :اإلطفاء المتراكم/  االستهالك

 الرصيد في بداية السنة
253732 5.4311. .763737 3713545 13731 - 333713351 

 3373467 - 241 37.7. .713.2 323523 43571 المحمل للسنة
 (4.7) - (4.7) - - - - خالل السنة االستبعادات

 335713341 - .1376 3613117 7.73171 5773267 273362 الرصيد في نهاية السنة

        :صافي القيمة الدفترية
 .613314 3753112 33247 .4.317 5113331 163356 1173211 5132ديسمبر  13كما في 

 5262388 1252667 22292 422725 1872314 492637 1422975 2214ديسمبر  31كما في 

 
 صافي ،خرىأموجودات  - 31
  5132  2214 

     :مستحقة المدينةال الخاصةعموالت الدخل 
 135  375  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 372744  1.3633  استثمارات
 2382467  .5.63.6  قروض وسلف

 662952  3246..  أخرى
 3432298  1753517  المستحقة المدينة  الخاصةإجمالي دخل العموالت 

 123872695  6113645  مدينون
 3542622  1173277  (11إيضاح )القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 

 375  526  أخرى
 222852992  332313714  اإلجمالي

 
والتي في حالة تعثر الطرف األساسي ( مليون لاير سعودي 444282: 2214ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  287258الموجودات األخرى مبلغ بقيمة  تشمل

 31 في كما والتعرض العالقة، ذات والجهة المجموعة بين إبرامها إنهاءعن سدادها سيتم تغطيتها من قبل جهة ذات عالقة وفقا التفاقية سداد مشروطة يتم 
 .الموحدة الدخل قائمة في إدراجه تم والذي سعودي لاير مليون 149291 البالغ االنخفاض مخصص صافي عن عبارة هو 2215 ديسمبر

 
 المشتقات - 33

 
 :والتحوطتقوم المجموعة خالل دورة أعمالها العادية باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة 

 
 :المقايضات ( أ
 

عادة بتبادل دفع العموالت  األخرىوبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت، تقوم األطراف . تمثل المقايضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى
 دفعت مختلفة، فيتم بموجبها تبادل أصل المبلغ مع عمالبعموالت المقايضات أسعار ل بالنسبةأما . بالسعر الثابت والمتغير وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ

 .العموالت بسعر ثابت ومتغير بعمالت مختلفة
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 تتمة  –المشتقات  – 33

 
 :العقود اآلجلة والمستقبلية ( ب
  

يتم تصميم و. ي المستقبلأن العقود اآلجلة والمستقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين ف
جنبي والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار أما عقود الصرف األ. النظاميةالتعامل بها خارج األسواق المالية  يتمالعقود اآلجلة خصيصاً لتلبية احتياجات معينة و

 ً  .العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية ، ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميا
 
 
 : اتفاقيات األسعار اآلجلة ( ج

الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه  نقدا بشكل فردي وتنص على أن يسدديتم تداولها موالت وأن اتفاقيات األسعار اآلجلة هي عبارة عن عقود خاصة بأسعار الع
 .وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها

 
 :الخيارات ( د

 
لبيع أو شراء عملة أو بضاعة ( حامل الخيار)الحق، وليس االلتزام، للمشتري ( در الخيارمص)أن الخيارات هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ، يمنح بموجبها البائع 

 .أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المحددة

 
 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة

 
تتعلق أنشطة المبيعات بطرح المنتجات و. لدى المجموعة بالمبيعات، وتكوين المراكز، وموازنة أسعار الصرفتتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

ويتعلق تكوين المراكز بإدارة مراكز مخاطر السوق مع توقع الحصول . للعمالء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية
وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد واالستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين . يرات اإليجابية في األسعار أو المعدالت أو المؤشراتعلى أرباح من التغ

 .األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك

 
 المشتقات المقتناة ألغراض تحوط المخاطر

 
عار الصرف األجنبي تتبع المجموعة نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة نتيجة التقلبات في أس

 .ي السعوديالتوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العرب وضمنوأسعار العموالت لتكون ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة 

وتتم مراقبة مراكز العمالت . وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف األخرى ولمراكز العمالت وقد
ً باستخدام إستراتيجيات تحوط المخاطر لضمـان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة أسعار  كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معين لمخاطر. يوميا

يتم دورياً مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت المتعلقة بالموجودات والمطلوبات و. العموالت وذلك بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت للفترات المقررة
مشتقات كجزء من إدارة موجوداتها وتستخدم المجموعة ال. وتستخدم إستراتيجيات تحوط المخاطر لتقليل الفجوة بين أسعار العموالت ضمن الحدود المقررة

 . ويتم ذلك عادة من خالل تحوط مخاطر معامالت محددة. ومطلوباتها ألغراض تحوط المخاطر وذلك لتقليل تعرضها لمخاطر أسعار العمالت والعموالت

وتستخدم المجموعة أيضاً . ت ثابتة محددةوتستخدم المجموعة مقايضات أسعار العموالت لتحوط مخاطر أسعار العموالت الناتجة عن مخاطر أسعار عموال
وفي جميع هذه الحاالت، يجب توثيق طبيعة تحوط . مقايضات أسعار العموالت لتحوط مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بأسعار متغيرة

المخاطر، ويتم قيد هذه المعامالت على أنها تحوط مخاطر القيمة العادلة  المخاطر وأهدافها رسمياً، بما في ذلك تفاصيل األدوات المحوطة مخاطرها وأداة تحوط
 .أو التدفقات النقدية

ى تاريخ االستحقاق والمعدل تلخص الجداول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية والمبالغ األسمية لألدوات المالية المشتقة ، مع تحليلها للفترة المتبقية حت
. متعلقة بهالغ االسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية الأن المبا. الشهري

اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال  عن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة تعكسوبالتالي ، إن هذه المبالغ االسمية ال 
  .تعكس مخاطر السوق



 البنك السعودي الهولندي

 تتمة  –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  5132ديسمبر  13 يف يةالمنته ةللسن

25 

 بآالف الرياالت السعودية

 تتمة  –المشتقات  – 33
 

  تاريخ االستحقاقالمبالغ االسمية حسب     5132

 األدوات المالية المشتقة
القيمة العادلة 

 االيجابية
القيمة العادلة 

 السلبية
إجمالي المبالغ 

 سنوات 2إلى  3 شهر  35إلى 1 أشهر 1خالل  االسمية
 أكثر من خمس

 المعدل الشهري سنوات 

         :مقتناة ألغراض المتاجرة
 .563457317 .1311..13 5331713315 336643231 4413565 5731273711 263172 3453253 مقايضات أسعار العموالت

 5331213161 - 74.3157 335.3645. 3536353434 373.623562 123555 735.1. عقود الصرف األجنبي وعقود السلع اآلجلة
 4737773261 - 353.763311 37346634.7 37.63337. .1733243.6 473611 .73322 خيارات العمالت والسلع
 2.33733 4713611   - 4713611 13663 43527 خيارات أسعار العموالت

         :مقتناة لتحوط مخاطر القيمة العادلة
 643437 - 173217 - - 173217 334.6 - مقايضات أسعار العموالت

  .43311361 1432233771 5734773653 5135513631 6.341.3541 .346347 1173277 اإلجمالي

       333663741 333663741 مقاصة التفاقيات العادلة القيم

       331173437 3347.3241 المقاصة قبل العادلة القيم

 
 
 

  المبالغ االسمية حسب تاريخ االستحقاق    2214

 األدوات المالية المشتقة
القيمة العادلة 
 االيجابية

القيمة العادلة 
 السلبية

إجمالي المبالغ 
 سنوات 5إلى  1 شهر 12إلى 3 أشهر 3خالل  االسمية

 أكثر من خمس
 المعدل الشهري سنوات 

         :مقتناة ألغراض المتاجرة
 2627132272 126722884 2222792658 227222187 6262375 2722792124 352434 1212637 مقايضات أسعار العموالت

 2225392454 - - 1126432258 924172218 2122622276 962299 1132854 عقود الصرف األجنبي وعقود السلع اآلجلة
 3724592242 - 1428682653 2224942383 829242226 4422672242 1192132 1192132 خيارات العمالت والسلع
 122182273 - - 122222222 - 122222222 1 1 خيارات أسعار العموالت

         :مقتناة لتحوط مخاطر القيمة العادلة
 3212632 - 372546 932865 562319 1872732 22422 - مقايضات أسعار العموالت

  126722884 3629852857 3529532493 1829832918 9325942152 2532266 3542622 اإلجمالي

       122942933 122942934 مقاصة التفاقيات العادلة القيم

       123482199 124492556 المقاصة قبل العادلة القيم
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 بآالف الرياالت السعودية

 تتمة  –المشتقات  – 33

 (.سعودي لاير مليون 121236: 2214) سعودي لاير مليون 159212 للمشتقات العادلة القيمة صافي يبلغ

 :المخاطر وقيمتها العادلةتعكس الجداول أدناه ملخصاً باألدوات المحوطة مخاطرها وطبيعة المخاطر المحوطة وأداة تحوط 
 
 التحوط أدوات المحوطة البنود 

 القيمة العادلة 
التكلفــة عند 
 داة التحوطأ المخاطــر بداية التحوط

 القيمـة العادلـة
 اإليجابيـة

القيمـة العادلـة 
 السلبيـة

        البنودوصف 
5132       

 العادلةالقيمة  173214 413275 استثمارات بعمولة ثابتة
مقايضات أسعار 

 334.6 - العموالت
       
 التحوط أدواتطة                                                       المحو البنود                            

 القيمة العادلة 
التكلفــة عند 
 أداة التحوط المخاطــر بداية التحوط

 القيمـة العادلـة
 اإليجابيـة

القيمـة العادلـة 
 السلبيـة

        البنودوصف 
2214       

 القيمة العادلة 1872722 1992766 استثمارات بعمولة ثابتة
مقايضات أسعار 

 22422 - العموالت
 

 (. مليون لاير سعودي 3256: 2214)مليون لاير سعودي  2293صافي الخسائر على األدوات المحوطة والمقتناة كتحوط مخاطر القيمة العادلة  بلغ
 

% 12تقريباً من القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة بالمجموعة مع مؤسسات مالية، بينما أبرم أقل من ( ٪2625: 2214% )5923تم إبرام ما نسبته 
التعامل بالمشتقات من قبل قطاع خزينة ويتم . القوائم الماليةإعداد  بتاريخمع طرف واحد  للمشتقاتمن إجمالي عقود القيمة العادلة اإليجابية %( 17: 2214)

 43267و سعودي لاير مليون 212218 بلغت 2215 ديسمبر 31 في كما المالية للمشتقات األخرى االطراف من والمستلمة المودعة الهوامش ان .المجموعة
 .التوالي على، (سعودي لاير مليون 43222 و سعودي لاير مليون 143248: 2214) سعودي لاير مليون

 
 

 رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرىأ -35
 
     5132  2214 

 124732553  373222.     حسابات جارية
 125812287  7173137     ودائع سوق المال

 322542642  3312.3674     اإلجمالي
 
 ودائع العمالء -31
      5132  2214 

 4522572743  2132113431      ألجل
 2929642157  1137763511      تحت الطلب

 4272754  4213724      ادخار
 121842211  331773.77      أخرى

 7628132865  66361531.1      اإلجمالي
 

 : تتضمن الودائع ألجل 
  5132  2214 

 522722314  313111  اتفاقيات إعادة الشراء مع العمالء بموجبودائع ( 1)
 1925492247  .573613321  سالميةإودائع ( 2)
 

غير أخرى وودائع  ،كضمانات محتجزة لقاء التزامات غير قابلة للنقض( مليون لاير سعودي 967: 2214)مليون لاير سعودي  833تتضمن الودائع مبلغ قدره 
 :ديسمبر 31تفاصيلها كاآلتي كما في إن الودائع بعمالت أجنبية (. مليار لاير سعودي 31: 2214)مليار لاير سعودي  34خاضعة لعموالت قدرها 

 
     5132  2214 

 325332264  731273671     ألجل
 323552694  431533761     تحت الطلب

 342574  .14376     ادخار
 1322241  3233162     أخرى

 722532573  3553..3332     اإلجمالي
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 دين ثانوية  سندات  -34

 :سندات الدين المصدرة سندات الدين التالية تمثل

 :5131ديسمبر  35في  ةمصدر
بشرط  ،لمجموعة الخيارا دىلو. 2223مليون لاير سعودي وتستحق في عام  22522أصدرت المجموعة صكوك ثانوية من الشريحة الثانية غير مضمونة بقيمة 

او في حالة حدوث  2218ديسمبر  شهراسترداد هذه الصكوك بقيمتها االستردادية في  في ،على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الخطية المسبقة الحصول
 6لصكوك أعاله هي إن معدل العموالت المدفوعة والمتعلقة با. تغيرات معينة تؤثر على النظام الضريبي والمعالجة الخاصة برأس المال النظامي لهذه الصكوك

 (.أساس نقطة 155 زائداً  سايبور أشهر 6: 2214) أساسنقطة  155أشهر سايبور زائدا 
 

 :5135نوفمبر  .5في  ةمصدر

بشرط  ،لمجموعة الخيار ا دىلو. 2219مليون لاير سعودي وتستحق في عام  12422أصدرت المجموعة صكوك ثانوية من الشريحة الثانية غير مضمونة بقيمة 
او في حالة حدوث  2217نوفمبر  شهرفي استرداد هذه الصكوك بقيمتها االستردادية في  ،على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الخطية المسبقة الحصول

 6لقة بالصكوك أعاله هي إن معدل العموالت المدفوعة والمتع. تغيرات معينة تؤثر على النظام الضريبي والمعالجة الخاصة برأس المال النظامي لهذه الصكوك
 (.أساس نقطة 115أشهر سايبور زائدا  6: 2214)نقطة أساس  115أشهر سايبور زائدا 

  
 
  
أو  2215بهذه االلتزامات خالل عام  الوفاء في اخفاقات اية يوجد ال وأنهأو العموالت المتعلقة بها  المبالغلم تتعرض المجموعة ألي تعثر في سداد أصل و

2214. 
 

 خرىأات مطلوب -32
    5132  2214 
       :مستحقة الدائنةالخاصة العموالت ال

 223  571    بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 2152194  52.3333    ودائع العمالء

 62229  3772.    دين ثانوية  سندات
 742248  3.34..    أخرى

 2952474  1573771    إجمالي العموالت الخاصة المستحقة الدائنة 
       

 122562759  333313313    مصاريف مستحقة وذمم دائنة
 2532266  .346347    ( 11إيضاح ) القيمة العادلة السلبية للمشتقات 

 3232332  1.23.11    أخرى
 221282831  337243511    اإلجمالي

 
 رأس المال -.3

 
: 2214)لاير سعودي  12قيمة كل سهم  ،(مليون سهم 476228: 2214)مليون سهم  571254يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 

 (. لاير سعودي 12
 

 :إن ملكية رأسمال البنك موزعة على النحو التالي
 
 2214  5132  النسبة  

 228572682  .13457353  %1.  مساهمون سعوديون
 129252122  5356.3344  %41  (هولندا. )في. أمرو بنك إن -أي بي أن 
 427622822  2373231.1  %311  اإلجمالي

 
 

، على إصدار أسهم مجانية بواقع سهم لكل خمسة أسهم 2215مارس  17البنك خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي عقد بتاريخ  مساهموا وافق
 رياالت سعودية عن 12قيمة كل منها ( مليون سهم بواقع سهم لكل خمسة أسهم مملوكة 79238: 2214)مليون سهم  95226مملوكة، ووفقا لذلك تم إصدار 

مليون لاير  468234: 2214)مليون لاير سعودي  619216طريق رسملة األرباح المبقاة، كما قامت المجموعة خالل السنة بدفع توزيعات أرباح نقدية بقيمة 
 (.سعودي

 إصدارمال البنك من خالل مليون لاير سعودي إلى إحتياطي وذلك للنية في زيادة رأس 52715م على تحويل مبلغ 2215ديسمبر  15وافق مجلس اإلدارة في 
 من بالتحويل اإلصدار وسيتم ،لموافقة النهائية في اجتماع الجمعية العمومية غير العاديةا على الحصول شريطة مملوك سهملكل  سهم بواقع وذلك مجانيةأسهم 

 .2215 عامل دخلالو المبقاة األرباح من جزء و المتراكمة، النظامية االحتياطيات
 

 حتياطي نظاميا -37
 

٪ من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي 25بمقتضى نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك، يجب تحويل ما ال يقل عن 
من صافي ( ليون لاير سعوديم 455223: 2214)مليون لاير سعودي  525261عليه، تم تحويل مبلغ وقدره . حتى يساوي هذا االحتياطي رأسمال البنك المدفوع

 . الدخل
 
 
 



 البنك السعودي الهولندي

 تتمة  –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  5132ديسمبر  13 يف ةالمنتهي ةللسن

28 

 بآالف الرياالت السعودية

 خرىأحتياطيات ا -36
 

 

 

5132 

 

2214 

 الرصيد في بداية السنة
 

132.4 
 

212692 

 متاحه للبيعالالستثمارات لصافي التغير في القيمة العادلة 
 

(563375) 
 

139 

 إلى قائمة الدخل الموحدة عند بيع االستثمارات المتاحه للبيع المحولة المبالغ صافي
 

(3131.1) 
 

(182265) 

 الرصيد في نهاية السنة
 

(173.73) 
 

32564 

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة -37

 

 الدعاوى القضائية( أ

ولم يتم تكوين . مقامة ضد المجموعة والتي نشأت في دورة األعمال االعتياديةال القضائية الدعاوى بعض، كانت هناك 2214و 2215ديسمبر  31كما في 

، وذلك بناًء على الرأي المهني للمستشار القانوني الذي يشير إلى أنه ليس من المتوقع نشوء خسائر اضافية نتيجة هذه (الشئ: 2214)مخصص خالل السنة 

 . الدعاوى

 

 االلتزامات الرأسمالية( ب

المباني المستأجرة وشراء أجهزة  بتحسيناتتتعلق ( مليون لاير سعودي 63251: 2214)مليون لاير سعودي  9321التزامات رأسمالية بمبلغ  لدى المجموعة

 .وبرامج حاسب آلي

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان ( ج

 .عند الطلبإن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير التمويل للعمالء 

لعمالء من الوفاء إن خطابات الضمان واالعتمادات المستندية القائمة، والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض بالسداد من قبل المجموعة في حالة عدم تمكن ا

ية الخاصة بخطابات الضمانات واالعتمادات إن المتطلبات النقد. بالتزاماتهم تجاه األطراف الثالثة، تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها القروض والسلف

 .يةالمستندية القائمة تعتبر أقل بكثير من مبلغ التعهدات ألن المجموعة عادة ال تتوقع أن يقوم الطرف الثالث بسحب المبالغ وفقاً لالتفاق

حدود معينة وفق شروط وأحكام محددة، بثالث بسحب األموال االعتمادات المستندية بمثابة تعهدات خطية من المجموعة نيابة عن العميل، تسمح للطرف ال تعتبر

 . مضمونة عادة بالبضاعة التي تتعلق بها، وبالتالي فإنها غالباً تحمل مخاطر أقل

 .ن قبل العمالءوتتوقع المجموعة أن يتم تقديم معظم القبوالت قبل سدادها م. تمثل القبوالت تعهدات المجموعة لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء

وفيما . لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من االئتمان الممنوح على شكل قروض وسلف وضمانات واعتمادات مستنديةغير القابلة للنقض تمثل االلتزامات 

ادل إجمالي االلتزامات غير المستخدمة، إال أن يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان، فمن المحتمل أن تتعرض المجموعة لخسارة بمبلغ يع

لمنح االئتمان تتطلب من مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال يمكن تحديده فوراً، يتوقع أن يكون أقل بكثير من إجمالي االلتزام غير المستخدم ألن معظم االلتزامات 

ائمة لمنح االئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه إن إجمالي االلتزامات الق. العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة

 .االلتزامات يتم إنهاؤها أو انتهائها بدون تقديـم التمويل المطلوب
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 تتمة  –التعهدات وااللتزامات المحتملة  -37
 
 : فيما يلي تحليالً باالستحقاقات لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة للمجموعة (  3
 

5132 
 

 أشهر 1خالل 
 

 شهر 35إلى  1
 

 سنوات 2إلى  3
 أكثـر من 

 سنـوات 2
 

 اإلجمالــــي

 5537373572  52231.7  63.153614  3137773771  131473.47  خطابات ضمان
 231423.22  -  3773.11  131713142  531723.61  اعتمادات مستندية

 1311132.1  -  766  513774  131333776  قبوالت
 536713775  535773267  2443177  .5.376  -  التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

 1435.73565  532243.26  731273637  3137373.76  634173357  اإلجمالي

2214 

 

 أشهر 3خالل 

 

 شهر 12إلى  3

 

 سنوات 5إلى  1

 أكثـر من 
 سنـوات 5

 

 اإلجمالــــي

 2321792752  2112399  1223252112  927632949  228792292  خطابات ضمان
 429212726  -  1552277  227622395  222262254  اعتمادات مستندية

 226882999  -  1782759  5272577  222222663  قبوالت
 122722453  8622679  4122466  -  12328  قابلة للنقض لمنح االئتمانالتزامات غير 

 3222622928  122722278  1122692614  1322312921  628892315  اإلجمالي
 

: 2214)مليار لاير سعودي   14289الجزء غير المستخدم من االلتزامات القائمة والذي يمكن نقضه من جهة واحدة في أي وقت من قبل المجموعة  يبلغ
 (.مليار لاير سعودي18295

 
 :فيما يلي تحليالً للتعهدات وااللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى  (5
 

 
 االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية ( د

   :لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء، التي أبرمتها المجموعة كمستأجرفيما يلي تحليالً بالحد األدنى 

     5132  2214 

 622122  773742     أقل من سنة
 1872527  5173717     من سنة إلى خمس سنوات
 1652726  5.13117     أكثر من خمس سنوات   

 4152353  2653.71     اإلجمالي
 
 

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة -51
 

 دخل العموالت الخاصة 
    

5132 
 

2214 
        :استثمارات 

 72637  3431.     استثمارات متاحة للبيع
 22968  53421     استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
 2182537  5313614     استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

     5553.77  2292142 
 162416  73.21     أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 222422366  53.263264     قروض وسلف
 224852924  536713713     اإلجمالي

 
 2214  5132  :مصاريف العموالت الخاصة

 22753  43546  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 3972532  47.3251  ودائع العمالء

 1192862  7533.3  دين ثانوية  سندات
 5222145  2753757  اإلجمالي

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

5132  2214 

 1192662  3733175    حكوميةمؤسسات حكومية وشبه 
 2921992688  1137263226    شركات

 223712212  .13163375    بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 3722566  .5123.1    أخرى

 3222622928  1435.73565    اإلجمالي
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 بآالف الرياالت السعودية

 دخل األتعاب والعموالت ، صافي -53
 

  5132  2214 
     :دخل األتعاب والعموالت

 3862389  43.3627  تمويل الشركات والخدمات االستشارية
 3472542  1123141  عمليات التمويل التجاري

 1232812  3153.17  بطاقات ائتمان منتجات
 662297  .23327  وساطة األسهم وإدارة الصناديق

 482192  13551.  بنكية أخرى خدمات
 9522232  77.3.25  إجمالي دخل األتعاب والعموالت

     :مصاريف األتعاب والعموالت
 632923  73172.  بطاقات ائتمان منتجات
 242355  413413  بنكية أخرى خدمات

 882258  .317365  إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت
 8632972  .66.365  دخل األتعاب والعموالت، صافي

 
 
 
 
 
 

 دخل المتاجرة، صافي -55
 

  5132  2214 

 1642779  .531315  صافي وأخرى،مشتقات 
 1642779  .531315  اإلجمالي  

 
 
 

 صافي      ،استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة أرباح -51
  5132  2214 

 222262  323121  محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع أرباح
 اإلجمالي  

  323121  222262 
                                      

 رواتب ومصاريف الموظفين -54
 

      

لغ التعويضات يلخص الجدول التالي فئات موظفي المجموعة وفق اللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص التعويضات ويتضمن إجمالي مبا
 .باإلضافة إلى طريقة الدفع 2214و   2215ديسمبر  31في  تينالمنتهي السنتينالثابتة والمتغيرة المدفوعة إلى الموظفين خالل 

 
 
  5132   

عدد 
 الموظفين

تعويضات  
ثابتة 
 مدفوعة

   تعويضات متغيرة  

 اإلجمالي  أسهم   نقداً     فئات الموظفين

على  الحصولالذين يتطلب تعيينهم  التنفيذيين المدراء كبار
 عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي

 
3. 

 
54377.  313.23  353165  473657 

 1.36.7  33454  43365  1335.3  354  بمهام إدارة الرقابة والمخاطر يقومون موظفون
 3223.32  73132  373151  3573561  17.  نشاطات تحمل المخاطرب يقومون موظفون
 1143377  23436  573764  5713777  33777  خرونآموظفون 

 2443231  563217  33.17.  4243114  53244  اإلجمالي

 تعويضات متغيرة مستحقة خالل السنة
 

 
 

713537       
       3353222    المدفوعة خالل السنة األخرىمصاريف الموظفين 
       1.3321    المستحقة خالل السنة األخرىمصاريف الموظفين 

       7.3526.    إجمالي رواتب ومصاريف الموظفين
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 السعوديةبآالف الرياالت 

 تتمة -رواتب ومصاريف الموظفين  -54
 

2214 
  

عدد 
 الموظفين

تعويضات  
ثابتة 
 مدفوعة

   تعويضات متغيرة  

 اإلجمالي  أسهم   نقداً     فئات الموظفين

على عدم  الحصولالذين يتطلب تعيينهم  التنفيذيين المدراء كبار
 ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي

 
16 

 
232326  82724  82177  422227 

 342751  12117  32654  292982  129  بمهام إدارة الرقابة والمخاطر يقومون موظفون
 1412728  72551  152377  1182822  527  نشاطات تحمل المخاطرب يقومون موظفون
 2572968  42163  222649  2332156  12763  خرونآموظفون 

 4742674  212228  482424  4252262  22395  اإلجمالي

 تعويضات متغيرة مستحقة خالل السنة
 

 
 

652612       
       912297    المدفوعة خالل السنة األخرىمصاريف الموظفين 
       112612    المستحقة خالل السنة األخرىمصاريف الموظفين 

       5732781    إجمالي رواتب ومصاريف الموظفين
 
 
 

 :على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي الحصولن الذين يتطلب تعيينهم يالتنفيذي المدراء كبار
 

وتتضمن هذه الفئة . والذين لديهم المسؤولية والتفويض إلعداد االستراتيجيات والتوجيه والتحكم بنشاطات المجموعة العليا اإلدارة موظفيتشتمل هذه الفئة على 
 .  العضو المنتدب وبعض المدراء التابعين له مباشرة

 
 :بمهام إدارة الرقابة والمخاطر يقومون الذينالموظفون 

 
ومنهم على سبيل المثال  والرقابةالمراجعة  بأعمال يقومونت غير الخاضعة ألنشطة تحمل المخاطر حيث أنهم تشير هذه الفئة إلى الموظفين العاملين في اإلدارا

 .وتعتبر هذه المهام مستقلة بشكل تام عن وحدات تحمل المخاطر. إدارة المخاطر و إدارة االلتزام وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة العمليات واإلدارة المالية
 
 

 :نشاطات تحمل المخاطرب يقومون ينالذالموظفون 
 

مجموعة مصرفية الشركات ومجموعة مصرفية األفراد وإدارة الخزينة وشركة السعودي )تشتمل هذه الفئة على الموظفين القائمين بوحدات إدارة األعمال 
 بخصوص التوصيات بتقديم يقومون الذين الموظفينسبيل المثال ، والذين لديهم مسؤولية تنفيذ وتطبيق استراتيجية المجموعة نيابة عنها، على (الهولندي المالية

 .حدود االئتمان وتسعير القروض وأخذ وتنفيذ عروض األعمال ونشاطات عمليات إدارة الخزينة وخدمات إدارة االستثمار والوساطة
     

 :الموظفون اآلخرون
 

 .   تشمل هذه الفئة جميع الموظفين اآلخرين في المجموعة باستثناء المذكورين أعاله
       

 :سياسة التعويضات للمجموعة
 

إستراتيجية وثقافة المجموعة وتعكس إدارة المخاطر الحذرة  تحقيقإن الهدف من هذه السياسة هو إنشاء وتطبيق سياسات وإجراءات التعويضات التي تدعم 
 .م بأنظمة مؤسسة النقد العربي السعوديوااللتزا

 
وفي هذا السياق، يتم ضبط مخاطر . وتهدف سياسة التعويضات للمجموعة لمكافأة أداء ضبط المخاطر والسلوك المالئم المتماشي مع القيم المشتركة للمجموعة

ياسة التعويضات من قبل إدارة المخاطر لضمان ضبط المكافآت بنفس مراجعة ستم تذلك باإلضافة إلى . قياس األداء ومراجعتها من قبل إدارة مخاطر مستقلة
 .مستوى المخاطر المتكبدة

 
أعضاء غير تنفيذيين  ستةوالتي تتضمن  –" اللجنة"وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت . ويتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية ضمان التطبيق الفعال لسياسة التعويضات

وتقوم . وتستلم هذه اللجنة التقارير والتوصيات من اإلدارة التنفيذية بمساعدة إدارة الموارد البشرية. بإفادة المجلس في هذا الخصوص -من بينهم عضوين مستقلين 
 . اللجنة بالمراجعة والموافقة على جميع قرارات التعويضات المتعلقة بجميع الموظفين

 
والتي يتم مراقبتها من قبل إدارة التدقيق الداخلي وإدارة االلتزام وإدارة المخاطر ومخاطر االئتمان، أي  الرقابةن لرؤساء وحدات إدارة األعمال وولن يكو

مكافأة وأن القرارات تأخذ ويتم تحديد توصيات التعويضات بناًء على مفهوم واضح للقيمة اإلجمالية لل. الرقابة إداراتمدخالت لقرارات تعويضات الموظفين في 
 .باالعتبار التوازن بين المنافسة الخارجية واإلمكانية مع التركيز على بناء ترتيبات تعويضات تقوم على أساس الحافز واألداء

 
 

 ربح السهم -52
 

. مليون سهم 571254لمساهمين على ل ائدالعوذلك بتقسيم صافي دخل السنة  2214و 2215ديسمبر  31في  المنتهيتين للسنتينتم احتساب ربح السهم األساسي 
 . إلظهار، بأثر رجعي، أثر التغير في عدد األسهم الذي إزداد نتيجة إلصدار األسهم المجانية وذلك

 
 
 

 األرباح المقترح توزيعها والزكاة وضريبة الدخل   إجمالي -.5
 

سيتم دفع توزيعات األرباح إلى  (.مليون لاير سعودي 619216 :2214)الحالية لسنة لمليون لاير سعودي  297222 قدرهاأرباح  توزيعمجلس اإلدارة  إقترح
 :المساهمين السعوديين والمساهمين غير السعوديين بعد استقطاع الزكاة وضريبة الدخل كما يلي
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 بآالف الرياالت السعودية

 تتمة  -األرباح المقترح توزيعها والزكاة وضريبة الدخل  إجمالي -.5
 
 نوالسعودين والمساهم( أ
 

وسوف تستقطع من حصتهم من توزيعات ( مليون لاير سعودي 64: 2214)مليون لاير سعودي  35لمساهمين السعوديين للسنة با المتعلقةبلغت الزكاة المقدرة 
 صافيبحيث يصبح  ،(لاير سعودي مليون 86: 2214)توزيعات أرباح السنة الحالية   منمليون لاير سعودي  94وسيتم خصم زكاة بمبلغ . األرباح في المستقبل

 (.للسهم سعودي لاير 1: 2214) سعودي لاير  2225 الواحد للسهم الربح الموزع
 

 ن ين غير السعوديوالمساهم( ب
 

(. مليون لاير سعودي 142: 2214)مليون لاير سعودي  164السنة الحالية  دخلبلغت ضريبة الدخل المقدرة على المساهمين غير السعوديين عن حصصهم في 
 الربح الموزع صافيبحيث يصبح  ،(مليون لاير سعودي 64: 2214)توزيعات أرباح السنة الحالية  من سعودي لاير مليون 68 بمبلغ الضريبة خصم وسيتم
 .( لاير سعودي للسهم 2292: 2214)لاير سعودي  2222 الواحد للسهم

 

 
 والضريبية الزكوية الربوط(  ج
 

.  2214 كلذ يفامبو ولغاية المالية السنوات جميع عن"( المصلحة" بـ بعد فيما إليهاوسيشار ) الدخل و الزكاة مصلحة إلى والضريبية الزكوية إقراراته البنك قدم
 115 بمبلغ إضافية التزامات بدفع تطالب والتي 2212 عام عن جزئي وربط 2229 وحتى 2225 من للسنوات والضريبية الزكوية الربوط البنك استلم وقد

 األساس على االعتراض تم وقد. األجل طويلة االستثمارات بعض باستقطاع المصلحة قبول عدم بسبب نشأت التي بالزكاة المبلغ هذا ويتعلق.  سعودي لاير مليون
 رسميا باالعتراض البنك قام وقد. السعودية العربية المملكة في األخرى البنوك مع بالتعاون البنك قبل من االضافية الزكوية االلتزامات هذه فرض بموجبه تم الذي
 .المصلحة رد انتظار في وهو الربوط، هذه على

 

. ، وال يمكن للبنك تحديد أثر هذه الربوط بصورة موثوق بها2214و  2211للسنوات ما بين النهائية الربوط الزكوية والضريبية إجراء تقم المصلحة ب لم  
 

 النقدية وشبه النقدية -57
 :تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي

     5132  2214 

(4إيضاح ) ينقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعود    73.1736.7  925232463 
نظامية وديعة   (4347.3325)  (327522224) 

  133.33737  527712459 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من 

 5382789  7143261  تاريخ االقتناء
 623122248  1367.3111     اإلجمالي

 

 قطاعات التشغيليةال -56

لمسيؤولين عين صينع تحديد القطاعات التشغيلية وفقا للتقارير الداخلية عن مكونات المجموعة والتي تيتم مراجعتهيا باسيتمرار مين قبيل  أعضياء اإلدارة العلييا ايتم 

وفقيا لألحكيام والشيروط التجاريية  التشيغيليةتتم المعامالت بيين القطاعيات و. هائادا ولتقييم القطاعات لهذهفي البنك من أجل تخصيص الموارد  التشغيلية اتالقرار

القطاعات التشغيلية على  علىالعموالت  تحمل كما . بين هذه القطاعات التشغيلية مما ينتج عنه تحويل تكاليف تمويل بينها األموالالعادية، ويتم عادة إعادة توزيع 

 اليدخل قائمية فيي المبينية الطريقة بنفس العليا لإلدارة عنها المفصح الخارجية األطراف من االيرادات وتقاس. أساس سعر موحد يمثل تقريباً هامش تكلفة التمويل

 بالمجموعة التشغيليةقطاعات الفيما يلي . 2214 ديسمبر 31 منذ قطاع أي خسارة أو ربح قياس أسس أو القطاعات تحديد أسس على تغيير أي يطرأ لم. الموحدة

 :بشأنها التقارير رفع يتم والتي
 قطاع الشركات 

شيتمل ي ذيقوم أيضا بقبول ودائع العمالء وتقديم التموييل الييكما . الكبيرة والمنشآت ،يقوم قطاع الشركات بتقديم سلسلة متكاملة من المنتجات والخدمات للشركات

دمات المقدمة للعمالء على الخدمات المصرفية من وتشتمل الخ. والقروض المشتركة وخــدمات التمويل التجاري مدينةال ةوالحسابات الجاريعلى القروض ألجل 

 .كخالل شبكة اإلنترنت ومن خالل خدمات المعامالت العالمية وخدمة مركزية تقوم بإدارة جميع حواالت العمالء، سواًء الكترونياً أو غير ذل
    

 قطاع األفراد

بقبول ودائع  القطاعقوم يكما . ساعة 24 مدىيعمل قطاع األفراد من خالل شبكة الفروع المحلية ومكائن الصرف اآللي مدعمة بـخدمات مركز الهاتف البنكي على 

، المدينة الجارية والحساباتو خدمات  مصرفية األفراد التي تشتمل على القروض الشخصية،  منتجاتالعمالء على شكل حسابات ادخار وودائع متنوعة، وتقديم 

 . الصغيرة والمتوسطة نشآتوبطاقات االئتمان، لألفراد والم

 
 قطاع الخزينة

ولحساب المجموعة  الكبيرة والمنشآت ،وكذلك المشتقات األخرى للشركات العموالت وأسعارالعمالت األجنبية ويتعامل قطاع الخزينة بشكل أساسي بسوق المال، 

 .لقطاع مسؤول عن إدارة المحفظة االستثمارية للمجموعةكما أن هذا ا. نفسها

 
 ألعمال المصرفية االستثمارية وخدمات االستثمارا قطاع

 .األعمال المصرفية االستثمارية وخدمات االستثمار، خدمات تتعلق بالتعامل واإلدارة والترتيب و المشورة وحفظ األوراق المالية قطاع يقدم 

 

 
 خرى األ القطاعات 

كما تتضمن صافي اإليرادات والمصاريف . عمليات إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة، والتي ال تتعلق بأنشطة الخزينة الرئيسية" القطاعات األخرى"تتضمن 

غيير الموزعية والمتعلقية كما هو موافق عليه من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات وتتضيمن اليدخل والمصياريف   التمويلدارات على تسعير تحويل الداخلية لإل

 .األخرى إلداراتبالمركز الرئيسي وا
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 تتمة  –قطاعات التشغيلية ال -56
 13 و 5132ديسمبر  13في   تينالمنتهي تينالقطاعات التشغيلية للسن حسبوذلك المجموعة وااليرادات والنتائج الخاصة بموجودات لفيما يلي تحليالً ل  ( أ

 :5134 ديسمبر

5132 

 

 قطـاع الخزينـة قطـاع األفـراد قطاع الشركـات

 األعمالقطاع 
 المصرفية

 االستثمارية
 االستثمار وخدمات

 القطاعات
 اإلجمالــــي خرىاأل

 31631713114 733663637 2453.71 5433743772 3734423722 263.773672  إجمالي الموجودات
 7.31413341 35373326. 5532.2 3312.3674 5735153115 2735453533  إجمالي المطلوبات

 صافي دخل العموالت 
 الخاصة 

 
331213515 6773714 211342. 137.2 (4753152) 535763115 

 دخل األتعاب والعموالت، 
 صافي 

 
.713637 37531.5 - 2.3377 (253521) 66.365. 

 .531315 - 53374 .71357 23126 3153236  دخل المتاجرة، صافي
 13.113314 (2543271) 73717. 5435.5. 333513623 531163.27  إجمالي دخل العمليات

 مخصص خسائر ائتمان و 
 اخرى، صافي 

 
3753165 723676 - - 3473716 4363366 

 3373467 - - 313731 .361.. 173773  استهالك وإطفاء
 332773463 3213314 4.3574 663672 75.3776 2.23511  إجمالي مصاريف العمليات

العمليات غير  خسارة
 التشغيلية

 
 - - - -(55.) (55.) 

 531553457 (743711.) 1..533 2123167 17.3621 337413427  السنةصافي دخل 
 
 

2214 

 

 قطـاع الخزينـة قطـاع األفـراد قطاع الشركـات

 األعمالقطاع 
 المصرفية

 وخدمات االستثمارية
 اإلجمالــــي خرىاأل القطاعات االستثمار

 9626192218 626582851 5352817 2422762722 1229242885 5222222943  إجمالي الموجودات
 8528772336 1123772418 282449 322542642 2123412265 5222752764  إجمالي المطلوبات

 صافي دخل العموالت 
 الخاصة 

 
121132419 6922552 4542362 32959 (2982529) 129652779 

 دخل األتعاب والعموالت، 
 صافي 

 
6692941 1812198 - 772226 (642393) 8632972 

 1642779 68 185 472486 32667 1132373  دخل المتاجرة، صافي
 321822151 (3622591) 822762 5272941 9172518 222162523  إجمالي دخل العمليات

 مخصص خسائر ائتمان 
 وأخرى، صافي 

 
2762941 682666 - - - 3452627 

 1242143 - - 82614 582822 362727  استهالك وإطفاء
 123562822 - 442644 872224 6272972 6172162  إجمالي مصاريف العمليات

العمليات غير  خسارة
 التشغيلية

 
 - - - -(42442) (42442) 

 128222929 (3672231) 382116 4422917 3292546 123992361  السنةصافي دخل 
 

 :التشغيليةقطاعات اليلي تحليالً لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة لكل قطاع من  فيما( ب
 

  اإلجمالي قطـاع الخزينـة قطـاع األفـراد قطاع الشركـات 5132

  7737.53.11 533.363761 3734423722 263.773672 موجودات مالية غير مشتقة
  3.33763154- -  3.33763154 لتزامات محتملةإتعهدات و
  337423625 337423625 - - مشتقات

 
  اإلجمالي قطـاع الخزينـة قطـاع األفـراد قطاع الشركـات 2214

  8422422296 1922922268 1229242885 5222222943 موجودات مالية غير مشتقة
  1522252776- -  1522252776 لتزامات محتملةإتعهدات و
  129712923 129712923 - - مشتقات

 

رصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والممتلكات والمعدات أو نقديةإن مخاطر االئتمان تتضمن القيمة الدفترية للموجودات المالية غير المشتقة باستثناء 
 .للتعهدات وااللتزامات المحتملة والمشتقات االئتماني المعادلإن مخاطر االئتمان تتضمن أيضا قيمة . والموجودات األخرى

 
 

 مخاطر االئتمان -57
ينشأ التعرض لمخاطر االئتمان أساسا . تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية

والمشتقات المتعلقة  المحتملةدات و االلتزامات التعهويوجد أيضا مخاطر ائتمان على . من أنشطة اإلقراض والتي ينتج عنها القروض والسلف واألنشطة االستثمارية

ووضع حدوداً للمعامالت مع أطراف أخرى محددة، وتقييم المالءة االئتمانية لهذه  مراقبتها خالل منوتحاول المجموعة السيطرة على مخاطر االئتمان وذلك . باالئتمان

 .األطراف بصورة مستمرة



 البنك السعودي الهولندي

 تتمة  –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  5132ديسمبر  13 يف ةالمنتهي ةللسن

34 

 بآالف الرياالت السعودية

 تتمة  –مخاطر االئتمان  -57
 

ل في ترتيبات ضمان مع مراقبة حدود االئتمان، تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بأنشطتها التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية والدخولإضافة 

ل المعامالت أو التنازل عنها لصالح أطراف كما قد تقوم اإلدارة في حاالت معينة بإقفا. األطراف األخرى في الظروف المالئمة والحد كذلك من فترات التعرض للمخاطر

المشتقات التكلفة المحتملة الستبدال عقود المشتقات إذا فشلت األطراف األخرى في الوفاء شأن المجموعة بالخاصة بئتمان االوتمثل مخاطر . أخرى لتقليل مخاطر االئتمان

 .موعة، تقوم اإلدارة بتقييم األطراف األخرى باستخدام نفس األساليب التي تتبعها في أنشطة اإلقراض وللتحكم في مستوى مخاطر االئتمان التي تتحملها المج. بالتزاماتها

كون لهم نفس ينتج التركز في مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية أو ي

 .تؤثر على مقدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرىالخصائص االقتصادية التي س
 

 .معينة ويشير التركز في مخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة نتيجة التطورات التي قد تطرأ بصناعة ما أو على منطقة جغرافية
 

في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في  المبرر غيراإلدارة بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض لضمان عدم التركز  وتقوم
الحصول على ضمانات إضافية من الطرف اآلخر بمجرد مالحظة  إلىتسعى  أوكما تقوم أيضاً بأخذ الضمانات حسب ما هو مالئم ، . أماكن أو أنشطة معينة

وتراقب اإلدارة بانتظام القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية طبقا لالتفاقيات .مؤشرات تدل على انخفاض قيمة القروض والسلف ذات العالقة
وتراجع . االنخفاض في القيمة خسائر مخصص كفاية لمدىول عليها أثناء مراجعتها وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم الحص.المبرمة إذا تطلب األمر

 .المستجدةلتعكس التغيرات في منتجات األسواق وأفضل الممارسات  نظمتهاأاإلدارة بانتظام سياسات إدارة المخاطر و
 

 رقمفي اإليضاح  األخرى األطرافتم تحليل االستثمارات حسب و. يةوتمثل سندات الدين المدرجة في المحفظة االستثمارية، بشكل أساسي، مخاطر ديون سياد

كما تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة  (. 7)ولمزيد من التفاصيل حول مكونات القروض والسلف، يرجى الرجوع إلى اإليضاح (. 6)

وتّم اإلفصاح عن  المعلومات المتعلقة بالتعرض للمخاطر . ، على التوالي(19)واإليضاح رقم ( 11)بالمشتقات والتعهدات وااللتزامات المحتملة في اإليضاح رقم 

 (. 28)االئتمانية القصوى للمجموعة حسب القطاعات التشغيلية في اإليضاح 
 

دون األخذ  2214و 2215ديسمبر  31ا في يعكس الجدول أدناه مخاطر االئتمان القصوى بالنسبة للمجموعة حسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي كم

 :ائتمانية تعزيزاتفي االعتبار أي ضمانات حصلت عليها المجموعة أو 
    5132  2214 

 5382789  7143261    أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
 1825532479  5136643377    استثمارات، صافي

 6521472828  7.33413621    قروض وسلف، صافي
 9312752  6713523    أخرى ، صافي  موجودات
 129712923  337423625    مشتقات

 1522252776  3.33763154    التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
 12221492527  33.32773127    اإلجمالي

 

يضاح اإلوباإلضافة إلى الفئات الثالثة المذكورة في . تستخدم المجموعة نظام تصنيف ائتماني وذلك للمساعدة في إدارة جودة مخاطر االئتمان لمحفظة اإلقراض

وتقوم . اصة على التواليالخ المخصصاتدرجات تصنيف أخرى تميز بين المحافظ العاملة والمنخفضة قيمتها وتوزع مخصصات المحفظة وباإلدارة  تحتفظ، (7)

وهيكلة رأس المال،  اإلدارة بتصنيف وتحديد درجة كل جهة من الجهات المقترضة بناًء على أهداف ومعايير محددة مثل نشاط الجهة المقترضة والتدفقات النقدية،

المقترضة الحالية ويتم مراجعة نتائج ذلك الفحص من وتقوم أيضا بإجراء فحص تصنيف الجودة لكافة الجهات . والضمانات، وجودة اإلدارة وصفات المقترض 

 .قبل وحدة مستقلة إلدارة المخاطر
 

 التركز الجغرافي -11
 

 :ئتماناالمخاطر و المحتملة وااللتزامات والتعهدات والمطلوبات للموجودات الرئيسية للمجموعاتفيما يلي التوزيع الجغرافي 
 

5132 
 

العربية  المملكة
 السعوديــة

 دول مجلس
التعاون  
 الخليجي
األخرى 

ومنطقة الشرق 
 األوسط

 
 
 أوروبـــا

 أمريكـــا
 الشمالية

جنوب شرق 
 دول أخرى آسيا

 
 

 اإلجمالــــي

 الموجودات
 73.1736.7 --  - - - 73.1736.7 نقدية  وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 7143261 43.13 67 1.13716 .17317 1133422 .41 المالية األخرى البنوك والمؤسسات لدىأرصدة 
 53355.3462 773676 - - 3673.72 56331.6 513.273244 استثمارات، صافي

 7.33413621 - - - - - 7.33413621 قروض وسلف، صافي
 3532.7- - - - -  3532.7 زميلة شركة في استثمار
 .613314- - - - -  .613314 صافي ومعدات، ممتلكات
 332313714 .4 5 33643 3763573 1163634 3315437.1 صافي أخرى، موجودات

 31631713114 3143252 67 1.53747 41131.5 7533.17 31.35763575 اإلجمالي

 المطلوبات
 3312.3674 163477 171 .6311 7.3273 6113146 4113311 األخرى المالية والمؤسسات للبنوكأرصدة 
 66361531.1 - - - - - 66361531.1 العمالء  ودائع
 137113111 - - - - - 137113111 دين ثانوية  سندات

 337243511 1 - 43263 133747 73635 3371736.1 أخرى  مطلوبات

 7.31413341 163465 171 353667 3163236 61736.1 7231423151 اإلجمالي

 1435.73565 .261344 333144 53371. 335673113 2723473 1337423611 المحتملة وااللتزامات التعهدات

 االئتماني بالمعادلمبينة ) القصوى االئتمان مخاطر
        (لها

 3.33763154 55.3671 23255 133551 343114. 55.3777 3231713.72 محتملة والتزامات تعهدات

 337423625 21-  33772 7753121 3.43117 6173371  مشتقات
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2214 

 

العربية  المملكة

 السعوديــة

 دول مجلس

التعاون  
 الخليجي

األخرى ومنطقة 

 الشرق األوسط

 
 

 أوروبـــا

 أمريكـــا

 الشمالية

جنوب شرق 

 دول أخرى آسيا

 
 

 اإلجمالــــي

 الموجودات
 925232463 --  - - - 925232463 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 5382789 62265 32819 422155 3942846 922685 12219 المالية األخرى البنوك والمؤسسات لدىأرصدة 
 1827832967 992747 - - 3752422 6682229 1726422811 استثمارات، صافي

 6521472828 - - - - - 6521472828 قروض وسلف، صافي

 122793 - - - - - 122793 زميلة شركة في استثمار
 5262388 - - - - - 5262388 صافي ومعدات، ممتلكات
 222852992 46 2 22273 982147 4682272 125172452 صافي أخرى، موجودات

 9626192218 1262258 32821 442428 8682393 122262764 9423692754 اإلجمالي

 المطلوبات

 322542642 222427 189 582344 4772323 127322259 7662318 األخرى المالية والمؤسسات للبنوكأرصدة 
 7628132865 - - - - - 7628132865 العمالء  ودائع
 329222222 - - - - - 329222222 دين ثانوية  سندات

 221282831 - - 62422 372777 22395 222622257 أخرى  مطلوبات

 اإلجمالي
8325422442 127322454 5152282 642746 189 222427 8528772336 

 المحتملة وااللتزامات التعهدات
3222682762 4272784 122282126 632591 112222 3232465 3222622928 

 (لها االئتماني بالمعادلمبينة ) القصوى االئتمانمخاطر 
       

 1522252776 2222265 52621 332484 4922811 1522192 1422992623 محتملة والتزامات تعهدات

 129712923 2-  32839 8412184 1192221 122272657  مشتقات

لمجموعة إلى مخاطر االئتمان التي تحملها القروض باستخدام معدالت لتزامات المحتملة لتعهدات واالالالمبالغ الناتجة عن تحويل  االئتماني المعادل مبلغ يعكس
هو لتحديد مخاطر االئتمان المحتملة نتيجة قيام ئتمان االتحويل إن الغرض من استخدام معدالت . تحويل  ائتمان محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

 .االئتمان هي داخل المملكة العربية السعودية خسائرخفضة القيمة ومخصصات إن جميع القروض والسلف المن. المجموعة بتنفيذ تعهداتها
 

 مخاطر السوق  -13
 
ات السوق مثل أسعار العموالت مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في متغير 

 .مصرفية أو تجارية يرغ أو تجارية عملياتمخاطر كتصنف اإلدارة تعرضها لمخاطر السوق و. وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم
 
 غير بالعمليات المتعلقة السوقأما مخاطر ". القيمة المعرضة للمخاطر"يتم إدارتها ومراقبتها باستخدام منهج  التجارية بالعمليات المتعلقة السوقإن مخاطر  

 .وتحليل الحساسية الجهدفيتم إدارتها ومراقبتها باستخدام مزيج من القيمة المعرضة للمخاطر واختبار  التجارية
 
  التجارية العمليات –مخاطر السوق  -أ
 

، تطبق اإلدارة يومياً منهج التجارية بالعمليات المتعلقةدارة مخاطر السوق إلو. التجارية العملياتوضع مجلس اإلدارة حدودا لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة 
 .وأيضا لتقدير الخسائر االقتصادية المحتملة استنادا إلى  مجموعة افتراضات وتغيرات في ظروف السوقالقيمة المعرضة للمخاطر لتقييم أوضاع مخاطر السوق 

وتستخدم . فترة زمنية معينة ىاحتمال التغير السلبي في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى ثقة محدد وعلى مد يقدرإن منهج القيمة المعرضة للمخاطر 
وعادة يتم تصميم مناهج القيمة المعرضة .التجارية بناء على معلومات تاريخية للعملياتيم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية لتقي محاكاه نماذجالمجموعة 

استخدام منهج القيمة المعرضة للمخاطر ألنه يعتمد على االرتباطات  في قصور يوجدللمخاطر لقياس مخاطر السوق في األحوال االعتيادية للسوق، ولذلك 
 .لتاريخية المتبادلة والتقلبات في أسعار السوق ويفترض أن التحركات المستقبلية ستكون على شكل بيان إحصائيا

من الخسائر المحتملة والتي ال يتوقع % 99كما أن قياس القيمة المعرضة للمخاطر الذي تستخدمه اإلدارة مبني على أساس تقديرات باستخدام مستوى ثقة بنسبة 
بأن زيادة الخسائر عن القيمة المعرضة للمخاطر % 99ويعني استخدام مستوى الثقة عند . ستقرت أوضاع السوق الحالية  دون تغير لمدة يوم واحدتجاوزها إذا ا

وال تحتسب أي المحفظة في نهاية يوم العمل  مخاطروتمثل القيمة المعرضة للمخاطر . على مدى يوم واحد لن تحدث أكثر من مرة واحدة كل مائة يوم بالمتوسط
ن تلك المحتسبة باستخدام القيمة المعرضة للمخاطر، ع الفعلية التجارية نتائجالومن الممكن أن تختلف . خسائر ممكن أن تحدث خارج نطاق مستوى الثقة المحدد 
 . ع السوق ذات األحوال غير االعتياديةقدم مؤشرا ذا معنى عن األرباح أو الخسائر خالل أوضايوبصفة خاصة، فإن احتساب القيمة المعرضة للمخاطر ال 

، تقوم اإلدارة بالحفاظ على إطار من الحدود غير النموذجية والتي تظهر الخسائر "القيمة المعرضة للمخاطر"منهج  استخدام في أعاله القصوروللتغلب على 
وعالوة على ذلك، تقوم اإلدارة باستخدام حدود وقف الخسائر . المحتملة عن تغيير في أحد عوامل السوق وال تقوم بأي افتراضات حول سلوكيات عوامل السوق

ويتم اإلبالغ عن الخسائر المحتملة التي . للمحفظة لمحاكاة الظروف التي تحددت خارج فترات الثقة االعتيادية الجهداطر السوق وتقوم باختبارات على أوضاع مخ
 .بانتظام للجنة الموجودات والمطلوبات لمراجعتها الجهدتحدث تحت ظروف اختبارات 

 
أخذ في يإن إجمالي القيمة المعرضة للمخاطر . 2215ديسمبر  31للمجموعة كما في   -ة للمخاطر يوضح الجدول أدناه معلومات مرتبطة بالقيمة المعرض

 . لمخاطر الفردية لإجمالي القيم المعرضة  يمثل ال واالعتبار العالقة بين بنود الموجودات وعليه فه
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5132 
 للمخاطر المعرضة القيمة

مخاطر أسعار تحويل العمالت 
 األجنبية

مخاطر أسعار 
 العموالت الخاصة

 عقود مخاطر
األجنبي  الصرف

 إجمالي المخاطر اآلجلة

 217 311 143 12 ديسمبر  31كما في 
 467 .2 .57 327 المتوسط للسنة

 
2214 
مخاطر أسعار تحويل العمالت  للمخاطر المعرضة القيمة

 األجنبية
مخاطر أسعار 
 العموالت الخاصة

 عقود مخاطر
األجنبي  الصرف

 إجمالي المخاطر اآلجلة

 582 7 433 142 ديسمبر 31كما في 
 974 62 696 218 المتوسط للسنة

        
 المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية –مخاطر السوق  –ب
 

أسعار العموالت و أسعار الصرف األجنبي و أسعار في  التغيرات بصفة رئيسية من المصرفية بالعمليات أو التجارية غير بالعمليات المتعلقةتنشأ مخاطر السوق 
 .األسهم 

 
 مخاطر أسعار العموالت ( 3
وقد أقر مجلس . في أسعار العموالت على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية  لألدوات المالية اتتحدث مخاطر أسعار العموالت من إمكانية تأثير التغير 

ً وتستخدم استراتيجيات تحوط . لفترات محددة العموالتاإلدارة حدودا لفجوات أسعار  المراكز ضمن حدود الفجوات لضمان بقاء وتراقب اإلدارة المراكز يوميا
 . المقررة

 
أو حقوق المساهمين الموحدة قائمة الدخل  علىمع اإلبقاء على المتغيرات األخرى ثابتة  العموالت أسعار في المقبولة المحتملة التغيرات أثرن الجدول أدناه ويبي
أسعار العموالت على صافي دخل العموالت لسنة واحدة بناء على األسعار المتغيرة في المفترضة  التغيرات أثر يمثل الدخل على األثر إن. لمجموعةبا

حقوق المساهمين بإعادة  على األثرويتم احتساب . للموجودات والمطلوبات المالية المقتناة لغير أغراض المتاجرة كما في نهاية السنة متضمنة تأثير أدوات التحوط
التغيرات المفترضة في أسعار  على أثربيع ذات السعر الثابت متضمنة تأثير أي تحوطات ذات صلة كما في نهاية السنة تقييم الموجودات المالية المتاحة لل

  .حقوق المساهمين حسب استحقاق الموجودات أو المقايضات على األثرويتم تحليل . العموالت 
 

 :أدناه بماليين الرياالت السعوديةيتم األفصاح عن آثارها وتحليلها بتركز العمالت و المصرفية بالعمليات المتعلقةيتم مراقبة التعرض للمخاطر 
5132 

 العملة
نقاط  في( النقص/ )الزيادة 

 األساس
 دخل العموالت الخاصة على األثر

 حقوق المساهمين على األثر

أشهر أو  .
 أقل

 35إلى.
 شهر

إلى  3
2 

 سنوات
 2أكثر من 
 جمالياإل سنوات

 أمريكيدوالر 
25 

(25) 
(35) 

35 
 -
- 

 -
- 

 -
- 

 -
- 

 -
- 

 لاير سعودي
25 

(25) 
16 

(16) 
(7) 

7 
(2) 

2 
 -
- 

 -
- 

(35) 
35 

 أخرى
25 

(25) 
3 
(3) 

 -
- 

 -
- 

 -
- 

 -
- 

 -
- 
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 العملة
نقاط  في( النقص/ )الزيادة 

 األساس
 دخل العموالت الخاصة على األثر

  حقوق المساهمين على األثر
 أشهر أو 6

 أقل
 12إلى6

 شهر
 5إلى  1

 سنوات
 5أكثر من 
 جمالياإل سنوات

 دوالر أمريكي
25 

(25) 
(2) 

2 
 -
- 

 -
- 

 -
- 

 -
- 

 -
 -

 لاير سعودي
25 

(25) 
49 

(49) 
(8) 

8 
(16) 

16 
(48) 

48 
 -
- 

(72) 
72 

 أخرى
25 

(25) 
1 
(1) 

 -
- 

 -
- 

 -
- 

 -
- 

 -
 -

 

 . للمجموعة و تتم إدارة التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بالتقلبات في أسعار العموالت السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدية
 
 

يومي من قبل إدارة الخزينة  ، حيث تتم مراقبتها بشكلبها التعهد يتم قد التيأسعار العموالت  تجديدويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لعدم التطابق في إعادة 
خرى وتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العموالت نتيجة عدم تطابق أو لوجود فجوات بين قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية المشتقة األ. بالمجموعة
الموجودات والمطلوبات من  أسعار تجديدبمطابقة تواريخ إعادة  المخاطر هوتتم إدارة هذ.محددة زمنية ترةخالل ف رهااسعا تجديدأو التي يتم إعادة  التي تستحق

كما ويشتمل الجدول أدناه على موجودات .يشتمل الجدول أدناه على ملخص لتعّرض المجموعة لمخاطر أسعار العموالتو. خالل استراتيجيات إدارة المخاطر
 .أو تاريخ االستحقاق، أيهما يحدث أوال ةالتعاقدي سعاراأل دتجدي تواريخومطلوبات المجموعة المسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب 
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5132 
 1خــالل 

 أشهـــر
 35إلى    1

 شهـــر
 2إلى    3

 سنـوات
 2أكثر من 
 سنــوات

غير مرتبطة 
 بعمولــة

 
 اإلجمالـــي

       الموجودات

 وأرصدة لدى  مؤسسة النقد  نقدية
 73.1736.7 2341137.1 - - - .53511371 العربي السعودي   

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات   
 7143261 24.3666 - - - 3673.72 المالية األخرى  

 53355.3462 4673624 337123472 43.133127 332631.1. 635433714 استثمارات، صافي
 7.33413621 - 36.335.6. 631.23627 3737243661 4334.33641 قروض وسلف، صافي

 332313714 .3355.312  -       - 5673276 - صافي ،موجودات أخرى

 317352.3753 731.3..73 3741..632 353.773536 5.35113253 2533523376 اإلجمالي

       المطلوبات 
أرصدة للبنوك والمؤسسات  المالية 

 3312.3674 2773222 - 73345 73653 .741312 األخرى 
 66361531.1 1431313317 .43.7 3753111 3.723162. 473.213341 ودائع العمالء

 137113111 - - - 137113111 - دين ثانوية     سندات
 337243511 337243511 - - - - أخرى   مطلوبات

 7.31413341 1.36.33677 .43.7 5133342 .313264371 .463171347 إجمالي المطلوبات 

 فجوة  –أسعار العموالت  أثر
   632.53147 35347.3171 323.323.32 137143.65 المركز المالي  

األدوات -أسعار العموالت على  أثر
   (213771) (433.33.) 3217. 6.31.2. المالية المشتقة

 لمخاطر  الخاضعةفجوة الإجمالي 
   632333124 33362434.5 323.553324 434513747 أسعار العموالت  

 الفجوة التراكمية الخاضعة    
   4134163437 13367731.1 5131453713 434513747 لمخاطر أسعار العموالت  
 

 

 أشهـــر 3خــالل  2214
 12إلى    3

 شهـــر
 5إلى    1

 سنـوات
 5أكثر من 
 سنــوات

غير مرتبطة 
 بعمولــة

 
 اإلجمالـــي

       الموجودات

نقدية وأرصدة لدى  مؤسسة النقد  
 925232463 425692497 - - - 429532966 العربي السعودي 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 5382789 3512289 - - - 1872722 المالية األخرى

 1827832967 3652872 127252472 1292778 929692422 626332427 استثمارات، صافي
 6521472828 - 529822342 522412286 1228212658 4123222544 قروض وسلف، صافي

 222852992 126412268 4442722 - - - صافي ،موجودات أخرى

 9622822237 629272724 821322532 521512264 2227912282 5322772637 اإلجمالي
 

       المطلوبات 
 أرصدة للبنوك والمؤسسات  

 322542642 124732553 - 52222 182144 125572743 المالية األخرى   
 7628132865 3227962993 - 122652379 1329112342 3228422151 ودائع العمالء

 329222222 - - - 329222222 - دين ثانوية  سندات
 221282831 221282831 - - - - مطلوبات أخرى   
 8528772336 3423792377 - 122722579 1728292486 3223972894 إجمالي المطلوبات 

 فجوة  –أسعار العموالت  أثر
   821322532 328822485 429612594 2226792743 المركز المالي  
 أسعار العموالت  أثر
   (772597) (5492879) (5292222) 121562678 على األدوات المالية المشتقة  

  لمخاطر الخاضعةفجوة الإجمالي 
   822542935 323322626 424322392 2128362421 العموالت أسعار  

 الفجوة التراكمية الخاضعة    
   3726542354 2925992419 2622682813 2128362421 لمخاطر أسعار العموالت  
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 .سعار العموالتأسعار العموالت صافي القيمة االسمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أ لمخاطر الخاضعةفجوة التمثل 
 

 .إن العائد الفعلي ألداة مالية نقدية هو العائد الذي تحصل عليه المجموعة من عمالئها مع األخذ في االعتبار سعر العمولة التعاقدية
 
 

 مخاطر العمالت -( 5
 

وقد أقر مجلس اإلدارة حدود لمراكز العمالت . األجنبية تمثل مخاطر العمالت مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار تحويل العمالت 
ويظهر الجدول أدناه العمالت التي لديها مخاطر تعرض .المراكز ضمن الحدودضمان بقاء والتي يتم مراقبتها بشكل يومي، كما يتم استخدام استراتجيات التحوط ل

ويحتسب التحليل تأثير . ت المالية لغير أغراض المتاجرة ، والتدفقات المالية المتوقعةجوهرية على المجموعة كما في نهاية السنة في الموجودات والمطلوبا
لموجودات والمطلوبات لنتيجة القيمة العادلة )على قائمة الدخل الموحدة  ،الحركة المحتملة في العملة مقابل اللاير السعودي، مع تثبيت باقي المتغيرات األخرى

بينما يظهر  ،ويظهر التأثير االيجابي زيادة محتملة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين (. الخاضعة لمخاطر العمالتالمالية لغير أغراض المتاجرة 
 .التأثير السلبي صافي االنخفاض المحتمل في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين

 
                            5132 

 التأثير على صافي الدخل (٪)العملة التغير في سعر  مخاطر العمالت

 دوالر أمريكي
2 
(2) 

(5345. ) 
5345. 

 إماراتي درهم
2 
(2) 

43544 
(43544) 

 فرنك سويسري
2 
(2) 

(1) 
1 

 يورو
2 
(2) 

(.) 
. 

 جنيه استرليني
2 
(2) 

(2) 
2 

 ين ياباني
2 
(2) 

(1) 
1 

 أخرى
2 
(2) 

357 
(357) 

  
 

                           2214 

 التأثير على صافي الدخل (٪)التغير في سعر العملة  مخاطر العمالت

 دوالر أمريكي
5 
(5) 

(192681) 
192681 

 إماراتي درهم
5 
(5) 

(63) 
63 

 فرنك سويسري
5 
(5) 

(4) 
4 

 يورو
5 
(5) 

(122) 
122 

 جنيه استرليني
5 
(5) 

(61) 
61 

 ين ياباني
5 
(5) 

8 
(8) 

 أخرى
5 
(5) 

(25) 
25 

ويقوم المجلس بوضع حدود لمستوى . اإلدارة مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف األجنبي السائدة على المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها النقديةيدير مجلس 
 .المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت ليالً وخالل اليوم، حيث يتم مراقبتها يومياً 

 

 :مخاطر العمالت األجنبية الجوهرية التي تتعرض لها المجموعة كما في نهاية السنة فيما يلي تحليالً بصافي
 

 (دائن/)مركز مدين  

 5132 2214 

 (3932612) (463257) دوالر أمريكي
 (12256) 643666 إماراتي درهم

 (82) (1) فرانك سويسري
 (12992) (351) يورو

 (12216) (317) جنيه إسترليني
 159 (24) ين ياباني
 (526) 53241 أخرى  
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 مخاطر أسعار األسهم ( 1
 المحتملةغيرات تشير مخاطر األسهم إلى مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم في محفظة االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة للمجموعة نتيجة للت

 .في مستويات مؤشرات األسهم وسعر األسهم الفردية والمعقولة
 

بقاء  معفي مستويات مؤشرات األسهم  والمعقولة المحتملة التغيرات بسببتثمارات متاحة للبيع اسثمارات البنك في األسهم المحتفظ بها كاس على األثر يلي فيما
 :تغيرات األخرى ثابتةمجميع ال

 5132 2214 
 ةالسعودي تالرياال مالييناألثر ب %التغير في أسعار  األسهم  ةالسعودي تالرياال مالييناألثر ب %التغير في أسعار األسهم  مؤشرات السوق

     

 112353 5+ 3.3741 2+ تداول

 -2 (3.3741) -5 (112353 ) 

 +31 113662 +12 222725 

 -31 (113662) -12 (222725) 
 

 مخاطر السيولة -15
 

. تلبية التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية والتي يتم تسويتها بتسليم النقد أو موجودات مالية أخرى فيالمجموعة الصعوبات التي تواجهها مخاطر السيولة  تمثل
. في وقت قصير التمويل مصادر بعض في شح إلى يؤدي أن يمكنويمكن أن تنشأ مخاطر السيولة من إضطرابات السوق أو تخفيض التصنيف االئتماني والذي 

، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل، وتتم إدارة الموجودات بعد األخذ بعين االعتبار توفر السيولة، والحفاظ على رصيد كاف للنقدية وللتقليل من هذه المخاطر
 .وشبه النقدية واألوراق المالية القابلة للتداول

 
     تحليل تاريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات( 3

       
ويتم تحديد تاريخ االستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة . تحقاقات موجودات ومطلوبات المجموعةيشمل الجدول أدناه ملخصاً الس

دائع من ية حول االحتفاظ بالوالمتبقية بنهاية السنة حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي وال تأخذ بعين االعتبار تاريخ االستحقاق الفعلي حسب ما تظهره الوقائع التاريخ
 الجهديتم مراقبة مركز السيولة بشكل يومي، ويتم إجراء اختبارات و. اريخ االستحقاق لضمان توفر السيولة الكافيةووتقوم اإلدارة بمراقبة ت. قبل المجموعة

فة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالسيولة تخضع كا. المنتظمة بشأن السيولة باستخدام سيناريوهات متعددة تغطي الظروف االعتيادية وغير االعتيادية في السوق
كما يقدم بانتظام تقريراً . العاملةالتابعة يتم إصدار تقارير يومية تغطي مركز السيولة للبنك والشركات . للمراجعة والموافقة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات

 . المتخذة التصحيحيةموجزاً إلى لجنة الموجودات والمطلوبات يشمل على كافة االستثناءات واإلجراءات 
 

من %( 7: 2214% )7 وطبقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية تعادل
باإلضافة إلى الوديعة النظامية، يحتفظ البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن . ودائع ألجلالمن ودائع االدخار و%( 4: 2214% )4إجمالي الودائع تحت الطلب و 

ً  أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى السعوديةمن التزامات ودائعه على شكل نقد أو سندات التنمية الحكومية % 22 كما . نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوما
ولغاية  السعوديةيمكن للبنك الحصول على تمويل إضافي من خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل سندات التنمية الحكومية 

 .من القيمة االسمية للسندات المقتناة% 75

 :اق الموجودات والمطلوبات كما في نهاية السنةاريخ استحقوفيما يلي تحليالً لت( 5
 

 
5132 

 بدون تاريـخ
 استحقاق محدد 

 خــــالل
 أشـــهر 1 

 إلى   1
 شهـــر  35  

 2إلى    3
 سنـوات

 2أكثر من 
 سنـوات

 
 اإلجمالـــي

       الموجودات 

 73.1736.7 - - - 133.33737 4347.3325 العربي  السعودي -نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد

 7143261 - - - 3673.72 24.3666 األخرى -أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 53355.3462 531.43761 23.543.72 .23777314 37.73631. 4673624 استثمارات ،صافي

 7.33413621 3537253551 53377.33.1 3.3.523464 55363137.7 337773534 قروض وسلف، صافي 

 3532.7 - - - - 3532.7 شركة زميلةاستثمار في 

 .613314 - - - - .613314 ممتلكات ومعدات، صافي 

 332313714 2137.1 33737.4 733.47 41435.1 6143311 ،صافيموجودات أخرى 

 31631713114 ..32317137 5732513637 5534743477 1132.43523 733173653 اإلجمالي

       المطلوبات وحقوق المساهمين

 3312.3674 - 73345 73653 .741312 2773222 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 66361531.1 .43.7 3753111 3.723162. 4.321634.2 1234233634 ودائع العمالء 

 137113111 532113111 334113111 - - - سندات دين ثانوية 

 337243511 113665 2.3757 .413.1 1473124 334723714 مطلوبات أخرى

 3531573374 - - - - 3531573374 حقوق المساهمين 

 31631713114 532123276 33.263175 37563235. 4732723672 4732253577 اإلجمالي
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 تتمة  –مخاطر السيولة  -15
 

2214 
بدون تاريـخ 
 استحقاق محدد

 خــــالل
 أشـــهر 3 

 إلى   3
 شهـــر  12  

 إلى   1
 سنـوات 5 

 5أكثر من 
 سنـوات

 
 اإلجمالـــي

       الموجودات 

 925232463 - - - 527712459 327522224 العربي السعودي -نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 5382789 - - - 1872722 3512289 األخرى -أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 1827832967 224262644 9172364 927742841 523192248 3652872 استثمارات ،صافي

 6521472828 1222282324 1929622192 1227452931 1727792727 226312696 قروض وسلف، صافي 

 122793 - - - - 122793 استثمار في شركة زميلة

 5262388 - - - - 5262388 ممتلكات ومعدات، صافي 

 222852992 252589 1222564 1282797 4622972 123882272 موجودات أخرى، صافي 

 9626192218 1424622537 2229822118 2226292569 2925212284 922272912 اإلجمالي

       المطلوبات وحقوق المساهمين

 322542642 - 52222 182144 125572743 124732553 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 7628132865 - 122652379 1329112342 3222812222 3125562122 ودائع العمالء 

 329222222 225222222 124222222 - - - سندات دين ثانوية  

 221282831 72162 332263 1242738 4232576 125622292 مطلوبات أخرى

 1227412882 - - - - 1227412882 حقوق المساهمين 

 9626192218 225272162 227232842 1422342224 3222422341 4523312649 اإلجمالي

على  ،القوائم المالية الموحدة حول( 11)ج وااليضاح رقم (19)اريخ االستحقاقات المتراكمة لاللتزامات والتعهدات والمشتقات في اإليضاح رقم وت إظهاروقد تم 
 .التوالي

  المتبقيةاريخ االستحقاقات التعاقدية وتحليل المطلوبات المالية حسب ت( 1

. التعاقدية غير المخصومة السداداريخ االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية للمجموعة كما في نهاية السنة بناء على التزامات وتبيعكس الجدول أدناه ملخصاً 
في قائمة  الظاهرةتاريخ االستحقاق التعاقدي ، فإن األرصدة اإلجمالية ال تتطابق مع األرصدة  حتىوبما أن الجدول يشمل أيضا العموالت الخاصة المدفوعة 

اريخ االستحقاقات التعاقدية وال واريخ االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على ضوء الفترة المتبقية في نهاية السنة حتى تووقد تم تحديد ت. المركز المالي الموحدة 
وتتوقع المجموعة أن العديد من العمالء لن يقوموا بطلب استرداد ودائعهم في أقرب وقت ملزم . اريخ االستحقاقات الفعلية المتوقعةوار تتأخذ بعين االعتب

حتفاظ بالودائع من قبل وبناء عليه إن الجدول ال يأخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية الخاصة  باال. للمجموعة الدفع فيه
 .المجموعة

 
 

 اإلجمالـــي
 2أكثر من 
 سنـوات

 إلى  3
 سنـوات 2

 إلى   1
 شهـــر  35

 خــــالل
 أشـــهر 1

بدون تاريـخ 
 استحقاق محدد

 المطلوبات المالية

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  2773222 7413.27 73643 73674 - 331273747

 ودائع العمالء  1234233634 4.36373473 37443.76. 5133241 23135 6735513236

 دين ثانوية  سندات - 1.3771 .311346 533763155 .53634374 233113244

 مشتقاتال      

 دائنة متعاقد عليها   ذمم - (613324) (5753274) (64.3241) (3523414) (331443752)

 مدينة متعاقد عليها   ذمم - .73361 1553173 6673571 3563776 334113352
 إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة 1.314731.7 473.1.3271 36643465. .53411346 536513215 7237743417

      2214 

 المطلوبات المالية        

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  124732553 125572749 192582 52298 - 322562182

 ودائع العمالء  3125562122 3221672267 1421262814 122882537 - 7721382542

 دين ثانوية  سندات - 262957 692391 221222125 228782857 522752312

 مشتقات      

 دائنة متعاقد عليها   ذمم - (662676) (2142139) (6962942) (1342291) (121122248)

 مدينة متعاقد عليها   ذمم - 742956 2422225 7352592 1392156 121892927

 إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة 3322292675 3127622253 1422412851 324322588 228832722 8523472889
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -11
  

 تحديد القيمة العادلة وتسلسلها 
 

 :عنها واالفصاحتستخدم اإلدارة التسلسل التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية  
 

 ،(بدون أي تعديل)األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة : المستوى األول
      األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المتشابهة أو أساليب تقييم أخرى حيث تكون كل المدخالت الهامة مبنية على: المستوى الثاني

 ، الحظتهابيانات سوقية يمكن م
 .الحظتهام أساليب تقييم حيث يكون كل مدخل هام غير مبني على بيانات سوقية يمكن: المستوى الثالث

 
 

 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  5132

         الموجودات المالية
 1173277  -  1173277  -  مشتقة دوات ماليةأ

 733741.  13416  .363366  .46.343  استثمارات مالية متاحة للبيع

 7773117  13416  4673461  .46.343  اإلجمالي

         المطلوبات المالية
 .346347 -   .346347 -   مشتقة دوات ماليةأ

 .346347 -   .346347 -   اإلجمالي
         

 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  2214

         الموجودات المالية
 3542622  -  3542622  -  مشتقة دوات ماليةأ

 5662926  32438  2212256  3622432  مالية متاحة للبيع استثمارات

 9212548  32438  5552678  3622432  اإلجمالي

         المطلوبات المالية
 2532266 -   2532266 -   مشتقة دوات ماليةأ

 2532266 -   2532266 -   اإلجمالي
 

. في السوق بتاريخ القياس متعاملينستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين االقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم 
 :يحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إماو

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو - 

 .أو المطلوبات للموجوداتفي حالة عدم وجود سوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة - 

 
المقتناة حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى المقتناة  االستثماراتإن القيم العادلة لألدوات المالية المتضمنة في قائمة المركز المالي الموحدة، باستثناء 

تحدد و. السلف وودائع العمالء المسجلة بالتكلفة المطفأة، ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدةبالتكلفة المطفأة والقروض و
متداولة بالسوق عند عار الالقيمة العادلة المقدرة لالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة، واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق، على أساس األس

إن القيم العادلة للقروض والسلف المقتناة . 6إن القيم العادلة لتلك االستثمارات مبينة في اإليضاح رقم . التسعير لبعض السندات بعمولة ثابتة طرقتوفرها أو 
 مالية لموجوداتأن أسعار العموالت الحالية السائدة في السوق  بالتكلفة المطفأة، وودائع العمالء المرتبطة بعموالت ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية، حيث

القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى واألرصدة للبنوك والمؤسسات  أن إلى باإلضافة.ال تختلف جوهرياً عن األسعار التعاقدية مماثلة
ً بأن المالية األخرى ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفتر معدالت بحسب الية لها حيث أن هذه األرصدة هي لفترات قصيرة األجل مما يعطي انطباعا

 تحمل أنهاحيث  اتقارب القيمة الدفترية له الثانوية الدين لسنداتكذلك فإن القيمة العادلة . السجالت ال تختلف بشكل جوهري عن  المعدالت السائدة في السوق
 .كل ستة أشهر سعر عمولة متغير يعاد تسعيره

 
 

 سعرويشار إلى الفرق بين قيمة . لألداة المالية في تاريخ المعاملة المعاملة سعرالتقييم ذات العالقة قد تختلف عن  طريقةإن القيمة التي تم الحصول عليها من 
لألداة المالية أو يؤجل إلى أن يتم تحديد القيمة العادلة لألداة  المعاملةعمر  مدىحيث يتم إطفائه على ". بربح وخسارة اليوم الواحد" بـ التقييم طريقةوقيمة  المعاملة

ويتم  إثبات التغير الالحق في القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل . االستبعادباستخدام المعلومات المتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند 
صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ومقارنة األدوات المشابهة التي : وتشمل طرق التقييم. دالواحالموحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم 

أسعار العمولة الخالية من المخاطر المقارنة وهوامش االئتمان والعالوات : يتوفر لها أسعار سوقية، وتشمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم
 .السندات واألسهم وأسعار تحويل العمالت األجنبيةوأسعار  الخصم معدالتالمستخدمة في تقدير األخرى 

 
 المطلوبات بتحويل سداده سيتم الذي أو أصل بيع مقابل استالمه سيتم الذي السعر يعكسبحيث  العادلة للقيمة قياس إلى التوصل هو التقييم طرق من الهدف إن

 أكثر مالية ألدوات العادلة القيمة لتحديد معتمدة تقييم نماذج عدة بتطبيق البنك ويقوم القياس، تاريخ في السوق في تعاملينالم بين االعتيادية المعامالت بموجب
 المتداولة والمشتقات سهم المدرجةواأل الدين بسندات يتعلق فيما وذلك السوق في متاحة النموذج مدخالت أو المالحظة األسعار تكون ما وغالبا تعقيدا، وأقل شيوعا

 كما وتقديرها، اإلدارة حكم إلى الحاجة من يقلل  األمور هذه توفر أن حيث الفائدة، أسعار كمقايضات الموازية المالية األسواق خارج المتداولة البسيطة والمشتقات
 حسب تتغير وقد واألسواق المنتجاتاالسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت بحسب  هذه توفر ويختلف العادلة، القيم تحديد من التأكد عدم نسبة من يقلل

 .المالية باألسواق تتعلق عامة وحاالت معينة أحداث
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -14
 

وتتم هذه المعامالت بنفس شروط التعامل العادلة مع األطراف األخرى وتخضع للحدود . تتعامل المجموعة، خالل دورة أعمالها العادية، مع أطراف ذات عالقة
 .المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

 
 :الموحدة هي كالتالي المالية القوائم إعدادإن األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت كما في تاريخ 

    5132  2214 
       .في. بنك أي بي أن أمرو إن

 1272628  313744    أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى     
 932852  -    استثمارات

 422343  563117    أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى        
 (82456)  (.3377)    مشتقات بالقيمة العادلة ، صافي    
 1512965  3.13.77    التعهدات وااللتزامات المحتملة   

       :التي يمارس عليها تأثير جوهري  الشقيقةالشركات الزميلة وكبار المساهمين اآلخرين وشركاتهم 
 6232121  7333111    قروض وسلف   
 52227  333512    مشتقات بالقيمة العادلة ، صافي    
 422222  413111    استثمارات   
 723562422  35.43.71.    ودائع العمالء   
 7222222  7553111    دين ثانوية   سندات   
 22823  463532    التعهدات وااللتزامات المحتملة 

       :صناديق االستثمار المدارة من قبل المجموعة
 1352382  ..34732    استثمارات   
 232885  3713772    قروض وسلف    
 152222  323111    دين ثانوية  سندات   
 4282935  1.33.17    ودائع العمالء    
-   313215    مشتقات بالقيمة العادلة، صافي   
 

إن الدخل والمصاريف . ٪ أو أكثر من رأس المال المصدر للبنك5الذين يمتلكون  أولئك( باستثناء المساهم غير السعودي)يقصد بكبار المساهمين اآلخرين 
 :المترتبة من المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة هي كالتالي

    5132  2214 

 152424  343713    دخل عموالت خاصة
 922614  7.3323    مصاريف عموالت خاصة

 32632  53.17    ، صافيبنكية خدماتدخل 
 122835  363737    إداريةخدمات  أتعاب

 182751  513477    مصاريف عمومية وإدارية
 32722  13716  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة موظفي لكبارتعويضات مدفوعة    473657  422227 
 .هم األشخاص الذين لهم المسؤولية والصالحية  في التخطيط االستراتيجي والتوجيه والتحكم في أنشطة المجموعة اإلدارة موظفي كبارإن 
 

 كفاية رأس المال  -12
 على المجموعة مقدرة على والحفاظإن أهداف المجموعة، عند إدارة رأس المال هي االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 

 .ةقوي رأسمالية قاعدة على الحفاظخالل  ومن االستمرارية لمبدأ وفقاً  العمل في االستمرار

 بحيد االحتفياظ السيعودي العربيي النقيد مؤسسية عن الصادرة التعليمات تتطلب. يومي بشكل النظامي المال رأس واستخدام المال رأس كفاية بمراقبة اإلدارة تقوم
 %.8 وهي عليه المتفق الحد عن تزيد أو عند المخاطر المرجحة الموجودات إلى النظامي المال رأس إجمالي نسبة تكون وأن النظامي، المال رأس من أدنى

ا يتم يعبر عن هذه النسب كنسبة مئوية وبموجبه. باستخدام النسب المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي المال رأسوتقوم اإلدارة بمراقبة مدى كفاية 
ة المركز المالي قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأسمال المجموعة المؤهل مع الموجودات والتعهدات وااللتزامات المحتملة المدرجة في قائم

متطلبات رأس المال  بكاملخالل السنة  وقد التزمت المجموعة. الموحدة والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية
 .النظامي

 

 :لمخاطر ورأس المال والنسبافيما يلي مكونات الموجودات المرجحة 
    5132  2214 

 8523992158  .7.3152376    لمخاطرامخاطر االئتمان للموجودات المرجحة 
 422412288  437313116    لمخاطرامخاطر العمليات للموجودات المرجحة 
 5582494  .576312    لمخاطرامخاطر السوق للموجودات المرجحة 

     8929982942  31331343.61    لمخاطر للركيزة األولىامجموع الموجودات المرجحة 
 

 
 

األساسيرأس المال 
    

3337573772 
 

1222942585 
 المساندرأس المال 

   
431263774 

 
421712162 

    
 

 
 

 المساند المال ورأس األساسيمجموع رأس المال 
   

32376637.7 
 

1422652745 
    %نسبة كفاية رأس المال 

 
 

 
    رأس المال األساسي  نسبة

33326 
 

11222 
    المساند المال رأس+  األساسي المال رأس نسبة

32326 
 

15285 
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 بآالف الرياالت السعودية

 1 بازل لجنة توصيات عليها نصت التي العمل أطر بموجب اإلفصاحات -.1

ستكون هذه اإلفصاحات موجودة عليى موقيع البنيك . 3 بازل لجنة توصيات عليها نصت التي العمل أطر بموجب والنوعية الكميةيجب القيام ببعض اإلفصاحات 
لتيدقيق مين قبيل لإن هيذه اإلفصياحات ال تخضيع  .مؤسسة النقيد العربيي السيعودي قبل من المحددة النظامية الفترة خالل، www.shb.com.sa :على اإلنترنت

 .للمجموعةالمراجعين الخارجيين 
 

 خدمات إدارة االستثمار والوساطة  -17
 

االسيتثمارية بالتعياون ميع مستشياري اسيتثمار   تشيتمل عليى إدارة بعيض الصيناديق االسيتثمارية والمحيافظ االسيتثمارات إدارة خيدمات لعمالئهياتقيدم المجموعية 
ذلك الصناديق المدارة بموجب المحافظ االستثمارية  ويشتمل( مليار لاير سعودي 3223:  2214)مليار لاير سعودي  3259متخصصين وبموجودات بلغ إجمالها 
القيوائم الماليية  فييال يتم توحيد القوائم المالية لهذه الصناديق (.سعودي لاير مليار 1221: 2214)مليار لاير سعودي  1239المعتمدة من الهيئة الشرعية وقدرها 

المعامالت "تدرج حصة المجموعة في هذه الصناديق في االستثمارات المتاحة للبيع، وتدرج األتعاب المكتسبة لقاء إدارة تلك الصناديق ضمن . الموحدة للمجموعة
عليها، ال تعتبر موجودات خاصة بالمجموعة، وبالتالي ال  ةأو مؤتمن ةوصي ا، بصفتهالمجموعةودعة كأمانات لدى إن الموجودات الم". ذات العالقة  األطرافمع 

 .تدرج في القوائم المالية الموحدة
  

 احتياطي برنامج أسهم  -16
 

مدراء التنفيذيين وكبار الموظفين بال  والخاص"( البرنامج"بـ بعد فيما إليه وسيشار) األسهم أساس على السداد، أطلقت المجموعة برنامج 2228يناير   شهر خالل
 هـ1428القعدة  يذ 12اجتماعهم المنعقد في  خاللالبرنامج األولي من قبل مجلس اإلدارة  على الموافقة تمت"(. الموظفين المؤهلين" بـ بعد فيما إليهم سيشار و)
تم  االستحقاقان شروط (.  2228مارس  4الموافق ) هـ 1429صفر  26في  المؤرخ بالخطاب ومؤسسة النقد العربي السعودي(  2227نوفمبر  22الموافق ) 

(  2229يولييو  27الموافيق ) هيـ 1432شيعبان  5قبيل مجليس االدارة  خيالل االجتمياع المنعقيد فيي  مين التعديل هذا على الموافقة وتمت 2229عام تعديلها في 
فيإن الميوظفين  ،بنياء عليى البرنيامج المعيدل(. 2229نيوفمبر 9الموافيق )هيـ 1432ذو القعيدة  22فيي  الميؤرخ خطابهياومؤسسة النقد العربي السيعودي بموجيب 

 :المؤهلين سيحصلون على أسهم البنك، إذا تم استيفاء الشروط التالية
نصف األسهم الممنوحة وسنة أخرى  للحصول  المجموعة لمدة سنتين من تاريخ المنح ليحصلوا على لدىالعمل  في االستمرار المؤهلينيطلب من الموظفين   -

 . على المتبقي
 
 .عند كل حد باإلضافة إلى تحقيق المجموعة لحدود معينة من النمو والتي وافق عليها مجلس اإلدارة حيث يستحق الموظفين المؤهلين عدد معين من األسهم  -
 

يحين فترة المنح لتليك األسيهم فهيي لين تحصيل عليى أي حيق فيي  أن وإلىألسهم في أي وقت ال تصبح المجموعة المالك القانوني لهذه ا ،بموجب أحكام البرنامج
والتيي تعميل وفقيا لألحكيام والشيروط التيي وافيق ( الصيندوق) األسيهمبموجب البرنامج ، فان شركة السعودي الهولندي المالية ستدير صندوق برنامج . التصويت

إن أي تعيديالت أخيرى عليى أحكيام . أعياله إلييه المشيار الخطيابإليه أعاله ، ومؤسسة النقد العربي السيعودي فيي  عليها مجلس إدارة البنك في االجتماع المشار
 . وشروط البرنامج تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي

 
 استحقاقها لحين األمانة سبيل على بها االحتفاظ ويتملاير سعودي مليون  114مليون سهم من أسهم البنك بقيمة  2215، قام الصندوق بشراء 2228عام  خالل

تنقل ملكية هذه األسهم  االستحقاق،في تاريخ و. مليون لاير سعودي  27، قام البنك بشراء مليون سهم أضافي بمبلغ 2212 عامخالل . للموظفين المؤهلين
مجلس اإلدارة، ويخضع  عليها صادقالتي  األداء على المبنية للمعادلةيتم تحديد عدد األسهم الممنوحة وفقا . و قد تم تمويل شراء األسهم من قبل البنك. للموظفين

 .لموافقة لجنة الترشيحات والمكافآت
 
 

 واستحقت 2228  عامفي  األولى الشريحة منح تم وقد. ؤهلين سنويا وسيتم استحقاقها كما هو موضح اعالهوفقا لشروط البرنامج، يتم منح األسهم للموظفين الم
 و 2213 يناير شهر في واستحقت التوالي، على 2212 مارس و 2211مارس  شهرمن البرنامج في  والثالثةالثانية  تينالشريحمنح  تم كما. 2211في عام 
، على التوالي، والتي 2215و 2214و  2213قامت المجموعة بمنح الشريحة الرابعة والخامسة والسادسة من البرنامج في شهر مارس  وقد. 2215و 2214

 :إن تفاصيل البرنامج هي كما يلي. االستحقاقمازالت في فترات 
 
 5131 عام في تمنح 5134 عام في تمنح 5132 عام في تمنح  

 2213مارس  2214مارس  2215 مارس  البرنامج  بدءتاريخ 
 1826232988 2122272936 2825382622  قيمة األسهم الممنوحة بتاريخ المنح
 27224 42224 45256  القيمة العادلة لكل سهم بتاريخ المنح

 6832722 5222266 6262396  عدد األسهم الممنوحة
 2216- 2215مارس  2217-2216مارس  2218-2217 مارس  االستحقاقفترة 

 أسهم البنك أسهم البنك أسهم البنك  طريقة السداد
 

 قامت  فقد لذلك ونتيجة. الموحدةالمالية  القوائم في"( الصندوق)" الموظفين أسهم برنامج صندوق ديوحقام بتو موقفه تقييم بإعادة البنك قام الحالي، العام خالل
 قائمة في أسهم، برنامج احتياطي ضمن تم عرضهاو سعودي، لايرمليون  86248 بمبلغ خزينة كأسهم صندوقال يملكها التي البنك أسهمباثبات  المجموعة
 .الموحدة المساهمين حقوق في التغيرات

  
 : كاآلتي 2215ديسمبر  31عدد األسهم الممنوحة كما في  فيحركة ال كانت

 
 األسهم عدد    

    5132  2214 

 123432611  332763142    السنةبداية 
 8162524  7453642    أسهم ممنوحة خالل السنة
 (3932386)  (533151.)    أسهم مستحقة خالل السنة
 (1682424)  (.2.367)    أسهم ملغاة خالل السنة

    336.13574  125982345 
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 إعداد التقارير المالية الدولية أطر في المستقبليةالتغيرات  -17

يناير  1بعد في أو  أالتي تبدو مجموعةلللسنوات المحاسبية ا في االلتزام بها  تعينوي نشرهاالمبكر للمعايير التالية والتي تم  االتباعالمجموعة عدم لقد ارتأت 
2216 . 

 األدوات المالية  – 7التقارير المالية رقم بمعيار الدولي الخاص ال- 

متطلبات جديدة لتصنيف وقياس  ،2229 عام من نوفمبر شهر في أصدر والذي ،(2229) 9التقارير المالية رقم بمعيار الدولي الخاص ال هذا إستحدث لقد
متطلبات بشأن تصنيف  2212 عام من اكتوبر شهر في تعديلهتمت  والذي( 2212) 9التقارير المالية رقم بإشتمل المعيار الدولي الخاص . األدوات المالية

ويسري . اإلثبات والقياس: األدوات المالية –( 39)وقياس المطلوبات المالية وترحيل متطلبات التوقف عن اإلثبات الحالي من معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .2218يناير  1هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 العمالء مع المبرمة العقود من االيرادات – 32التقارير المالية رقم بمعيار الدولي الخاص ال  -

ت وسيحل آعلى جميع المنشلاليرادات  المعيار الجديدطبيق ين: العمالء مع المبرمة العقودمن  اتاإليراد – 15الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  المعيار
 في تبدأ التي السنوية الفترات على ري مفعول هذا المعيارسيو ، اليةللمعايير الدولية الخاصة بالتقارير الماأليرادات الحالية وفقا  إثباتمحل جميع متطلبات 

 2218 يناير 1 بعد أو
 

 (16) رقم الدولي المحاسبة ومعيار( .3) رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت- 

في أو  التي تبدأً  السنوية يسري مفعول هذين المعيارين بآثر مستقبلي على الفتراتو .هذه التعديالت الطرق المقبولة الحتساب االستهالك واالطفاء توضح
 . 2216يناير  1بعد

 ( 57)على معيار المحاسبة الدولي رقم  تعديالت- 

 27 رقم الدولي المحاسبة معيار على التعديالت تسمحفي القوائم المالية المستقلة ،  الملكية حقوق طريقة -(27) رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت
 بشكل المالية قوائمها في الزميلة والشركات المشتركة والمشاريع التابعة الشركات في االستثماراتحاسبة عن لمل الملكية حقوق طريقة باستخدام للمنشأة
 . 2216 يناير 1 بعد أو في تبدأ التينوية الس الفترات علىتسري التعديالت  .منفصل

 (56) رقم الدولي المحاسبة ومعيار( 35)و ( 31) رقم المالية بالتقارير الخاصة الدولية المعايير على تعديالت      -

 المعيار على التعديالت توضح -المنشآت االستثمارية ( 28)ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( 12)و ( 12)المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية رقم 
 على بنطبق المالية بالتقارير الخاصة الدولية المعايير من 4 رقم الفقرة في موحدة مالية قوائم عرض من األعفاء ان 12 رقم المالية بالتقارير الخاص الدولي
 هي توحيدها يتم التي بينما ، العادلة بالقيمة التابعة شركاتها تقيس االستثمارية المنشاة تكون عندما استثمارية لمنشاة تابعة شركة تعتبر التي األم المنشأة
 األخرى التابعة الشركات جميع وتقاس ، فقط االستثمارية المنشاة الى دعم خدمات وتقدم ذاتها بحد استثمارية منشاة تعتبر ال استثمارية لمنشاة التابعة الشركة
 المنشأة طبقتها التي العادلة القيمة قياس باستخدام الملكية حقوق طريقة يطبق عندما ، للمستثمر 28 رقم معيار على التعديالت وتسمح ، العادلة بالقيمة

 2216 يناير 1 أو من تبدأ التي السنوية الفترات على وتطبق التابعة الشركات في حصصها على المتشرك المشروع أو الزملية الشركة أو االستثمارية

 يناير 3 في تبدأ التي السنوية الفترات علىم 5134-م5135 من للسنوات المالية بالتقارير الخاصة الدولية المعايير على السنوية التحسينات دورة تطبق -

 :يشمل وهذا بعدها أوم .513

يوضح هذا التعديل أن عقود تقديم الخدمات  التي تتضمن على  –اإلفصاحات : األدوات المالية – 7الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  المعيار -

يجب أن تقيم المنشأة طبيعة األتعاب والترتيبات مقابل توجيهات اإلشراك . أتعاب يمكن أن تشكل إشراك متواصل في الموجودات المالية

يجب أن يتم تقييم عقود تقديم . وذلك لمعرفة ما إذا كانت تتطلب اإلفصاح 7واصل المذكورة في المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية رقم المت

ية وعلى أية حال، لن يكون هناك حاجة لتقديم هذه اإلفصحات عن أي فترة تبدأ قبل الفترة السنو. الخدمات التي تتضمن على أتعاب بشكل رجعي

 .التي تبدأ فيها المنشأة بتطبيق هذه التعديالت

يوضح هذا التعديل بأنه يتم تقييم نشاط السوق لسندات الشركات عالية الجودة بناء على العملة  -منافع الموظفين 19المحاسبة الدولي رقم  معيار -

يجب فإذا لم يكن هناك نشاط سوقي لسندات الشركات عالية الجودة بتلك العملة ف. التي سجل فيها االلتزام وليس على البلد الذي وقع فيه االلتزام

 . استخدام تصنيفات السندات الحكومية

 :كتالي وهي 1 رقم الدولي المحاسبة معيار في الجوهرية المتطلبات التعديالت هذه توضح -اإلفصاح مبادرة 1 رقم الدولي المحاسبة معيار -

o المالي المركز وقائمة الموحدة الشامل الدخل وقائمة الدخل قائمة في الموجودة الخاصة البنود تلك  تقسيم يمكن. 

o المالية للقوائم اإليضاحات عرض بترتيب يتعلق فيما  بالمرونة المنشآت ستتمتع. 

o لطريقة وفقًا محاسبتها يتم التي الموحدة الشامل الدخل قائمة من المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات حصة إجمالي عرض يجب 

 .الموحدة الدخل قائمة في الحًقا تصنيفها إعادة يتم لن أو سيتم التي البنود بين وتصنف واحد كبند الملكية حقوق

 
 الموحدة الدخل وقائمةالموحدة  المالي المركز قائمة في إضافي فرعي مجموع عرض يتم عندما تطبيقها يتم التي المتطلبات التعديالت توضح ذلك، على وعالوة

 .الموحدة الشامل الدخل وقائمة

 أرقام المقارنة -41
 

 .بعض أرقام السنة الماضية كي تتماشى مع العرض للسنة الحاليةتم إعادة تصنيف 
 

 

 موافقة مجلس اإلدارة -43
 

 (.2216يناير  27الموافق ) هـ1437 الثانيربيع  17 تم إعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
 




