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 عـــام     .۱
 

جم�ادى  ۲٥بت�اريخ   ۳۱بموج�ب المرس�وم الملك�ي رق�م م/ ،شركة مساهمة سعودية ،البنك)( لالستثمارتأسس البنك السعودي 
) ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية. يعم��ل البن��ك بموج��ب الس��جل التج��اري رق��م ۱۹۷٦يوني��و  ۲۳المواف��ق ه��ـ ( ۱۳۹٦ يالث��ان

 افرعً  ٤۹ فروعه وعددها ) من خالل شبكة۱۹۷۷مارس  ۱٦الموافق هـ ( ۱۳۹۷األول   ربيع ۲٥بتاريخ  ۱۰۱۰۰۱۱٥۷۰
 ن المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:) في المملكة العربية السعودية. إن عنوافرًعا ٤۸:  ۲۰۱٦(
  

 البنك السعودي لالستثمار    
 المركز الرئيسي    
  ۳٥۳۳ص ب    
 المملكة العربية السعودية ،  ۱۱٤۸۱الرياض    
 

ف�ي  "المجموعة"إليها جميًعا بـ ارشيُ التابعة التالية ( لشركاتهالقوائم المالية و القوائم المالية للبنك ،تشمل القوائم المالية الموحدة
 ):هذه القوائم المالية الموحدة

 
سجلة في مُ ة فلمساهمة مق و هي شركة سعودية، )االستثمار كابيتال( "شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة"  ) أ

(الموافق هـ ۱٤۲۸رجب  ۸صادر بتاريخ  ۱۰۱۰۲۳٥۹۹٥المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
 بل البنك.% من قِ ۱۰۰) وهي مملوكة بنسبة ۲۰۰۷يوليو  ۲۲

 
سجلة في المملكة العربية ذات مسؤولية محدودة مُ  سعودية "شركة السعودي لالستثمار العقارية" وهي شركة  ) ب

 ۲٥هـ (الموافق ۱٤۳۰ ىاألول جمادى ۲۹صادر بتاريخ  ۱۰۱۰۲٦۸۲۹۷السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
 جوهرية. أنشطةٍ  ةأي بعد لم تبدأ الشركةبل البنك. % من قِ ۱۰۰) وهي مملوكة بنسبة ۲۰۰۹مايو 

 
سجلة في المملكة العربية السعودية ذات مسؤولية محدودة مُ  سعودية ج)  "شركة السعودي لالستثمار األولى" وهي شركة

) ۲۰۱٤نوفمبر  ۹هـ (الموافق ۱٤۳٦محرم  ۱٦بتاريخ صادر  ۱۰۱۰٤۲۷۸۳٦بموجب السجل التجاري رقم 
 .بعد أية أنشطٍة جوهريةبل البنك. لم تبدأ الشركة % من قِ ۱۰۰وهي مملوكة بنسبة 

 
يوليو  ۱۸بتاريخ جزر كايمان سجلة في ذات مسؤولية محدودة مُ  وهي شركة "صايب لألسواق المحدودةد)   "شركة 
وتختص هذه الشركة بالقيام بعمليات المشتقات المالية باإلضافة بل البنك. % من قِ ۱۰۰وهي مملوكة بنسبة  ۲۰۱۷

 .بعد أية أنشطٍة جوهرية. لم تبدأ الشركة إلى عمليات إعادة الشراء
 

س�تثمار كابيت�ال تتضمن األنشطة الرئيسة لشركة اال كماالمصرفية.  األنشطة التجارية وخدمات التجزئةكافة أنواع  بنكقدم اليُ 
س�تثمار الخاص�ة بالنياب�ة صناديق االستثمارات ومحافظ اال إدارةتغطية، كيل، التعهد بالوو في األوراق المالية كأصيلٍ عامل الت

ق�دم المجموع�ة لعمالئه�ا كم�ا تُ ، والحف�ظ الخاص�ة بأعم�ال األوراق المالي�ة. االستشاراترتيب، تعن العمالء، وتقديم خدمات ال
س�المية (قائم�ة عل�ى مب�دأ تجن�ب الفائ�دة) والت�ي ي�تم اعتماده�ا واإلش�راف الش�ريعة اإلتوافق�ة م�ع مصرفية مُ  خدماتٍ و منتجاتٍ 

 مستقلة.  شرعيةٍ  عليها بواسطة هيئةٍ 
 

س�عودي اللبن�ك باالقوائم المالية الموحدة لإلش�ارة لإليض�احات ذات العالق�ة  اإليضاحات حول يتم اإلشارة إلى "البنك" في هذه
 "مجموعة". كـجمع لالستثمار فقط وليس بشكل مُ 
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 .  أسس اإلعداد ۲
  

   لتزامبيان اال  ) أ
  

و  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹رقم  التعميم، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ("المؤسسة") ۲۰۱۷أبريل  ۱۱بتاريخ 
محددة على محاسبة الزكاة وضريبة الدخل، وفيما يلي أثر ذلك التعميم و  تعليماتالمتضمن بعض التعديالت بخصوص 

  التعديالت:
يناير  ۱من  ااعتبارسة النقد العربي السعودي التجارية الصادرة عن مؤس للبنوكالمعايير المحاسبية  إلغاء •

 ، و۲۰۱۷
 لتزاماال إثبات الملكية الموحدة معدرج في قائمة حقوق ربع سنوي وتُ  تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساسٍ  •

 المقابل في قائمة المركز المالي الموحدة.
 

تم إعداد  شار إليهما أعاله، فإنه، المُ التعديالت على اإلطار المحاسبييم مؤسسة النقد العربي السعودي ووبتطبيق تعم
 وفًقا لـ: ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱المنتهية في و ة الموحدةهذه القوائم المالي

 
بل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل من قِ  دلةعوالمُ ة ر التقارير المالية الدوليييامع •

التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  إلعدادوالتي تتطلب اعتماد جميع المعايير الدولية 
"ضرائب الدخل" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية  - )۱۲( رقمتطبيق معيار المحاسبة الدولي  استثناءب

تعلق بالزكاة وضريبة الدخل. أما بالنسبة لتعميم مؤسسة النقد طالما أنها ت"الرسوم"  - )۲۱(للتقارير المالية رقم 
بعض  خاللمن  الالحقة والتعديالت ۲۰۱۷أبريل  ۱۱بتاريخ  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹العربي السعودي رقم 

، فإنه يتم تسجيل )تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي(الزكاة وضريبة الدخل  احتسابلمتعلقة بالتوضيحات ا
 ، والمبقاةتحت بند األرباح  حقوق المساهمين خاللربع سنوي من  الزكاة وضريبة الدخل على أساسٍ 

ة السعودية والنظام العربي المملكةمن أنظمة الشركات في  المطبقة واألحكامتتماشى مع نظام مراقبة البنوك  •
 للبنك. األساسي

 
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفًقا للمعايير المحاسبية للبنوك التجارية، والصادرة عن مؤسسة النقد العربي 

. وقد أدى هذا التغيير في اإلطار المحاسبي ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱السعودي ومعايير التقرير المالية الدولية و ذلك حتى 
. تم اإلفصاح عن أثر هذا ۳بين في اإليضاح رقم في السياسات المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل كما هو مُ إلى تغيير 

 .٤۱و  ۲۷رقم  ينالتغييرفي اإليضاح
 

  أسس القياس    ب)
 

البنود أدناه الواردة في قائمة المركز المالي  استثناءذه القوائم المالية الموحدة وفًقا لمبدأ التكلفة التاريخية بيتم إعداد ه
 الموحدة:

 ،قتناة بغرض المتاجرة يتم قياسها بالقيمة العادلةالموجودات والمطلوبات المُ  ) أ
 ،عادلة خالل قائمة الدخل الموحدة يتم قياسها بالقيمة العادلة صنفة كقيمةٍ األدوات المالية المُ  ) ب

 ،ا بالقيمة العادلةاالستثمارات المتاحة للبيع يتم قياسهج) 
 ،المشتقات المالية يتم قياسها بالقيمة العادلة  د)  

عالقات التحوط من   ، فيمن المخاطر صنفة كبنود تحوطٍ عترف بها والمُ الموجودات والمطلوبات المالية المُ   هـ)
 و  ؛الذي تم التحوط منهرتبطة بالخطر مخاطر القيمة العادلة المؤهلة، يتم تسويتها بتغيرات القيمة العادلة المُ 

  لدفعات على أساس األسهم بالقيمة العادلة.عن طريق ا النقدية التي يتم تسويتهايتم قياس   و) 
قتنائها ات تم ا، لم يكن لدى المجموعة موجودات أو مطلوب۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱خالل العامين المنتهيين في 

تم إعدادها بشكل عام بناًء على  قائمة المركز المالي بعض األدوات المالية المشتقة. استثناءبألغراض المتاجرة، 
 السيولة.
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   (تتمة) -.  أسس اإلعداد ۲
   العملة الوظيفية وعملة العرض ) ج

البيانات . ويتم تقريب للبنكالعملة الوظيفية عتبر الذي يُ يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللایر السعودي، و  
 ذكر خالف ذلك.سعودي، ما لم يُ  المالية المعروضة ألقرب ألف لایرٍ 

  
   ات المحاسبية الجوهرية فتراضواال األحكام والتقديرات    ) د

بع�ض األحك�ام و   اس�تخدامللمع�ايير الدولي�ة الخاص�ة بالتق�ارير المالي�ة، يتطل�ب  اد القوائم المالية الموحدة وفًقاإن إعد
وب�ات المس�جلة.  يتطل�ب األم�ر والتي تؤثر على مبالغ الموج�ودات والمطل المهمةات المحاسبية فتراضالتقديرات واال

تطبي��ق السياس��ات المحاس��بية للمجموع��ة. مث��ل ه��ذه   الت��ي ي��تم به��ا طريق��ةالأن تم��ارس حكمه��ا ف��ي  دارةاإلم��ن  أيًض��ا
األخ�رى، على الخبرة السابقة وبعض العوام�ل  بناءً ويتم تقييمها بإستمرار  المهمة اتفتراضت واالاألحكام و التقديرا

عتق�د أنه�ا معقول�ة ف�ي مث�ل تل�ك ستش�ارات مهني�ة وتوقع�ات لألح�داث المس�تقبلية الت�ي يُ والتي تتضمن الحصول على ا
 الحاالت. 

ت�اريخ التق�ارير  لتقدير ع�دم التأك�د عن�د المهمةعلى المستقبل، وكذلك على المصادر  المهمةات فتراضتتركز تلك اال
لموج��ودات لق��د ت��ؤدي إل��ى تع��ديالت مادي��ة للمب��الغ الدفتري��ة  هام��ة اات الت��ي تحتم��ل أخط��ارً فتراض��لمالي��ة، تل��ك االا
اتها و تقديراتها على أس�اس افتراضببناء  م المجموعةوهو موضح أدناه. تق كما لمطلوبات في السنة المالية المقبلة،او

ات الحالي�ة فتراض�ب�الرغم مم�ا س�بق، ق�د تتغي�ر األح�وال واال و المتاح�ة عن�د إع�داد الق�وائم المالي�ة الموح�دة. العوامل
أخ�ذها رات ي�تم المجموع�ة. تل�ك التغي� خ�ارج س�يطرة لظروفٍ  رات السوق أويسبب تغبالخاصة باألحداث المستقبلية 

 ات عند حدوثها.فتراضفي اال عتبارفي اال
 

ات المحاس�بية أو تل�ك الت�ي تم�ارس فيه�ا فتراضمثل هذه التقديرات واال دارةاإلا التي تستخدم فيه المهمةمن النواحي 
 -األحكام ما يلي:

 
 في قيمة محفظة القروض والسلف  نخفاضخسائر اال - ۱

 
ف�ي القيم�ة بش�كل  نخف�اضخس�ارة اال لتقي�يم ابمراجع�ة مح�افظ قروض�ه ق�وائم مالي�ةبت�اريخ ك�ل  المجموع�ةقوم ت

لتحدي�د  احكمه المجموعةستخدم تفي القيمة يجب تسجيلها.  انخفاضلتحديد ما إذا كان هناك خسائر  عاممحدد و
ف�ي القيم�ة يمك�ن قياس�ه ف�ي  انخف�اضما إذا كان هناك أية بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى التنبيه لح�دث يتبع�ه 

الحظته�ا وتش�ير إل�ى أن هن�اك يان�ات يمك�ن مالتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية. إن هذا ال�دليل يحت�وي عل�ى ب
في ضوء الخبرة التاريخية  ،هاتقديرات دارةاإلمن المقترضين. تستخدم  في موقف السداد لمجموعةٍ  تغيًرا عكسًيا

في  نخفاضلالالموضوعي والدليل  االئتمانمؤشرات مخاطر  عتبارالسابقة  للقروض مع األخذ في اال ارةسللخ
 لتلك المخاطر في المحفظة عند تقدير تدفقاتها النقدية المستقبلية. القيمة مماثلةً 

 
نقدي�ة المس�تقبلية ت�تم مراجعته�ا م�ن مب�الغ وتوقي�ت الت�دفقات ال ستخدمة لتق�دير ك�لٍ ات المُ فتراضإن المنهجية واال

ز الخط�ر ف�ي الحس�بان ترك� فت�راضاال خ�ذُ الفعلي�ة. يأالمقدرة ونتظام لتقليل أي فروقات بين تقديرات الخسارة با
أس�عار العق�ارات، مخ�اطر البل�د واألداء ية وما يتضمنه ذلك من مستويات البطالة، مؤشرات قتصادوالبيانات اال

 مختلفة من األعمال. المنفرد لمجموعة
 

 القيمة العادلة قياس   - ۲
  

حدة، بتاريخ كل قائمة مركز مالي موبالقيمة العادلة  تقوم المجموعة بتقييم األدوات المالية ، بما في ذلك المشتقات
  .۳٤في إيضاح  فصاح عنهما تم اإل استثناءب
 

اعتيادية  في عمليةٍ  التزامأو السعر المدفوع لتحويل  ،ستالمه لبيع أصلالعادلة بأنها السعر الذي سيتم ا ُتعرف القيمة
 التزام بيع أصل أو تحويل عمليةأن  افتراضالقيمة العادلة على  بين متعاملين في السوق بتاريخ التقييم. ُيبنى قياس

 يتم تنفيذها إما:
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 (تتمة) -.  أسس اإلعداد ۲
 
 ، أولتزامالسوق األساسي لألصل أو االفي  •
 ، وذلك في حالة غياب السوق األساسي  لتزامفي أكثر سوق أفضلية لألصل أو اال •
 
 
القيمة بل المجموعة. ُتقيم للسوق األساسي أو السوق األكثر أفضلية من قِ  أن يكون من الممكن الدخول يجبكذلك 

وذلك على  التزامأو  ات يستعملها المتعاملون في السوق لتسعير أصلٍ افتراض استخدامب التزامالعادلة ألصل أو 
 ية.اقتصاد ةٍ فرضية أن المتعاملين يسعون ألفضل منفع

 
ية من خالل اقتصاد درة المتعامل في السوق لتحقيق منفعةٍ قُ  عتبارفي االغير مالي  القيمة العادلة ألصلٍ  تأخذُ 

أو من خالل البيع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظيف األمثل  ،التوظيف األمثل واألعلى لألصل
 واألعلى لألصل.

 
ة لقياس القيمة العادلة ، وذلك عند تستخدم المجموعة ُطرق تقييم مناسبة، بحسب ماهو مالئم، و بيانات كافية متاح

 الحظتها.ال ُيمكن مُ  عطياتٍ مُ  استخدامالحظتها وتقليل ممكن مُ ال من عطياتٍ مُ  استخدامتعظيم 
 

يتم تصنيف كل الموجودات والمطلوبات، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية 
ألدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة المذكور أدناه،  للقيمة العادلة الموحدة، ضمن التسلسل الهرمي

    بشكل عام.
والت�ي يمك�ن للمنش�أة الوص�ول  مماثل�ة أو ألداة مالي�ةٍ سواق النش�طة علنة في األاألسعار المُ  المستوى األول: •

 ليها بتاريخ القياس (بدون تعديل).إ
 
ش�ابهة أو ط�رق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المالية المُ  علنةاألسعار المُ  المستوى الثاني: •

مبني�ة عل�ى و القيم�ة العادل�ة سلقي�ا جوهري�ة ىدن�المس�توى األتقييم أخرى والتي تكون فيه�ا جمي�ع معطي�ات 
 .غير مباشر أو بشكل مباشر معلومات سوقية يمكن مالحظتها

 
 جوهري�ةمالحظة معطيات المس�توى األدن�ى والت�ي تعتب�ر  فيها مكنيُ  طرق التقييم التي ال المستوى الثالث: •

 .لقياس القيمة العادلة
 

ما  عترف بها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، فإن المجموعة ُتقررلموجودات والمطلوبات المُ با و بما يتعلق
على أدنى مستوى  بناءً التصنيف (خالل إعادة تقدير حدث تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي من إذا 

 عام) في نهاية تاريخ كل تقرير مالي. جوهري لقياس القيمة العادلة بشكلٍ  معطياتٍ 
 

تاحة للبيع تكرر مثل الموجودات المالية المُ من قياس القيمة العادلة المُ  ُتحدد المجموعة السياسات واالجراءات لكلٍ 
 قتناة للتوزيع في العمليات غير المستمرة.وغير المتكرر مثل الموجودات المُ  ،غير المتداولة

 
 

. كما يتم تحديد الحاجة لهؤالء لتقييم موجودات محددة قّيمين خارجيين من وقت آلخرتقوم المجموعة بتعيين مُ 
المعرفة بالسوق، السمعة،  على معايير بناءً ن الخارجيين على أساس سنوي. يتم اختيار المقّيمين الخارجيين المقّيمي

 بالمعايير المهنية. لتزاماالستقاللية واال

ة إعاد يم الموجودات والمطلوبات والمطلوببتاريخ إعداد كل قوائم مالية تقوم المجموعة بتحليل الحركات على ق
للسياسات المحاسبية للمجموعة. وألغراض هذا التحليل، تقوم المجموعة بالتثبت من  تقييمها أو إعادة تقديرها وفًقا

التقييم مع العقود والمستندات األخرى  احتسابالمعطيات الرئيسية آلخر تقييم بواسطة مطابقة المعلومات في عملية 
مطلوبات مع المصادر الخارجية ذات الصلة. كما ُتقارن المجموعة التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات وال

 .تحديد ما إذا كان التغيير معقوًال ل

وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد أصناف الموجودات والمطلوبات على أساس  
و طبيعتها، خصائصها والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما ه

 مذكور أعاله.



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ١٢ 

 (تتمة) -.  أسس اإلعداد ۲
 

   تاحة للبيعقيمة استثمارات األسهم والسندات المُ  انخفاض - ۳
في قيمة استثمارات األسهم وسندات  انخفاضأي عند مراجعة الخاصة بها بممارسة األحكام  تقوم المجموعة

 .مالية قوائمٍ  بتاريخ إعداد كلِ  ذلكو تاحة للبيعالمُ الدين 

في القيمة العادلة عن  جوهرًيا أو مستمًرا نخفاضالتأكد فيما إذا كان اال يتم، ستثمار في األسهمباال يتعلقوبما 
ر مالالستث بالنسبة حكام.مستمًرا" يتطلب إبداء األ جوهرًيا " أو " " نخفاضا إذا كان االمإن التحديد في التكلفة.

، فإن النقص في القيمة العادلة يتم تقييمه مقابل جوهرًيا نخفاضالوألغراض تقدير ما إذا كان ا في األسهم
، فإن النقص في القيمة مستمًرا نخفاضقدير ما إذا كان االثبات األولي. ولتساسية لألصل عند اإلالتكلفة األ

 ولي.ثبات األإلالتي كانت القيمة العادلة لألصل أقل من التكلفة األساسية عند ا ةالعادلة يتم تقييمه مقابل الفتر
أسعار األسهم  انخفاضبتقييم، من بين عوامل أخرى، التغير العادي في  م المجموعةوتقوفي هذا الصدد، 

 دليلٍ  عند وجود وذلك في القيمة مالئًما، نخفاضالكان ا ا إذامبالتأكد فيم المجموعة وتق. كذلك، والسندات
، والتغيرات والقطاع فيها، وأداء الصناعةستثمر المالي للجهة المُ  تدهور في الوضعير لوجود يش موضوعي

 في التقنية، والتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية والتمويلية.

عداد كل قوائم مالية، صنفة كاستثمارات متاحة للبيع، و بتاريخ إفي السندات المُ  هاستثماراتيقوم البنك بمراجعة 
كتلك المطبقة  امٍ كأح استخداميتطلب هذا التقدير  .ستثماراتفي قيمة تلك اال انخفاضلك هنا كان إذا لتقدير ما

 فردة للقروض والسلف.نقديرات المتعلى ال
 
  ستحقاقحتفظ بها لتاريخ االتصنيف االستثمارات المُ   - ٤

المشتقة بتصنيف الموجودات المالية غير م المجموعة وتق، )۳۹(على معيار المحاسبة الدولي العام رقم  بناءً 
. ستحقاقتاريخ االقتناة حتى مُ الثابت كاستثمارات  ستحقاقذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها وذات اال

 .ستحقاقحتى تاريخ اال تمثل هذه االستثمارا قتناءالنية والمقدرة ال ُتقَيمالمجموعة وللقيام بهذا الحكم، فإن 
 

 و طارئة محددة حاالتٍ  ستثاء، باستحقاقالستثمارات حتى تاريخ االا بهذه االحتفاظ المجموعة طيعتستإذا لم 
تصنيف  ةتقوم المجموعة بإعادوأو البيع لمبلغ غير هام،  ستحقاقالتاريخ امن  اقريبً البيع  تتضمن،التي من 

 ۳۱كما في  ستحقاقالقتناة حتى تاريخ امُ ستثمارات استثمارات متاحة للبيع. لم يكن لدى البنك كامل البند كا
 .۲۰۱٦، ۲۰۱۷ديسمبر 

 
 فيهاشركات الُمستثمر لتحديد السيطرة على ا  - ٥

كما تقوم المجموعة بالتصرف كمدير  ،(ب) ۳ضاح يفي إ المبينة، دارةاإلتخضع مؤشرات السيطرة لتقديرات 
الصناديق فإن على تلك  ستثمارية. ولتحديد ما إذا كانت المجموعة مسيطرةً الصندوق لعدد من الصناديق ا

المنافع المحتملة  في هذا الصندوق (بمقارنةلها ية قتصادتقوم بالتركيز على تقييم المنافع اال ما عادةً  المجموعة
لذلك فقد توصلت نتيجة مدير الصندوق. وفي إقالة  ) وحقوق المستثمرينةدارية المتوقعإلمع الرسوم ا

يد القوائم حل، وبالتالي لم تقم بتواوحتثمرين في كل األسأنها تقوم بدور وكيل الم مفادهاالمجموعة لنتيجة 
 هذه الصناديق. ل ةالمالي

 

 هـ)    مبدأ االستمرارية 

 لمبدأ وفًقا هاعلى االستمرار في أعمال المجموعةالالزمة للتأكد من قدرة  بإجراء التقديرات المجموعة إدارةقامت 
عمال للمستقبل المنظور. ستمرار في األالمصادر الكافية لال المجموعةأن لدى  دارةاإلوقد تأكدت  االستمرارية،

 المجموعةعلى قدرة  قد يكون لها تأثير مهمود حاالت عدم تأكد مادية جبو دارةاإلذلك، ال علم لدى ضافة إلى باإل
على أساس هذا ، وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة مراريةستدأ االبلم وفًقا اعلى االستمرار في أعماله

 .االمبدأ

 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ١٣ 

 (تتمة) -.  أسس اإلعداد ۲

 قاتفوالن اتلتزامو)    المخصصات المكونة لمقابلة اال

في هذا الخصوص بتطبيق  دارةاإلتقوم و. اضده قامةً ية، مطالبات مُ دايعتاال أعمالهاخالل دورة  المجموعة،ستلم ت
لحكم عن  للوصول دقيقٍ  ال يمكن تحديد توقيتٍ لمخصصات. لبات االمط تلك حتياجا حتماليةا لمواجهةبعض األحكام 

جراءات اال لىعدوثها توقيت حالتكاليف و دية. تعتماقتصادعن منافع ها دبهذه المطالبات أو عن المبالغ الممكن تك
 المتبعة بحسب القانون.

 لموظفينا برامج مزايا    ز)

   احتساب تميالعمل والعمال السعودي.  نظام نهاية الخدمة لموظفيها استناًدا إلى كافآتم يمجموعة بتقدملتقوم ا 
كما هو موضح في إيضاح  ةيالدور ةياالکتوار ماتييللتق اتوقعة وفقً المُ  االئتمان وحدة قةيطر یعل بناءً  اتلتزاماال

 (ب). ۳۸

 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .۳

التغير في السياسات  استثناءذه القوائم المالية الموحدة. و بتبعة في إعداد هالمحاسبية المُ أهم السياسات ب بيانٌ  ،فيما يلي
المحاسبية، الناتجة من المعايير الجديدة و/أو التعديالت الجديدة على معايير التقارير المالية الدولية واالرشادات من لجنة تفسير 

تبعة في إعداد هذه القوائم المالية (أ) أدناه، فإن السياسات المحاسبية المُ ۳يضاح إلالمالية الدولية، المذكورة في امعايير التقارير 
 .۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱الموحدة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 التغير في السياسات المحاسبية ) أ
 ۳۱تبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في المُ  السياسات السياسات المحاسبية المتبعة معتتماشى 
ماعدا  ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱المنتهية في  السنويةالموحدة  وضحة في تلك القوائم الماليةكما هي مُ  ۲۰۱٦ديسمبر 

الت على تطبيق المعايير الجديدة والتعديضريبة الدخل كما هو مذكور أدناه، ور في السياسة المحاسبية للزكاة والتغي
 المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه:

 
 .۲۰۱۷يناير  ۱من  ابتداءً  –فصاح مبادرة اإل –التعديالت على معايير المحاسبة الدولية  •
للس�نوات  هفقات النقدية" وال�ذي يس�ري تطبيق�دقائمة الت" – )۷(المحاسبة الدولي رقم  معيارالتعديالت على  •

 . ۲۰۱۷يناير  ۱التي تبدأ من أو بعد 
الصادر من مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تسعى لتحسين  فصاحاإلتلك التعديالت هي جزء من مبادرة 

على المعايير الحالية أي تأثير جوهري على القوائم المالية  التعديالتلم يكن لتطبيق  إيضاحات القوائم المالية.
 للمجموعة للسنة الحالية.الموحدة 

(انظر  ۲۰۱۸يناير  ۱من  بكر لتلك التعديالت والُمعدة لتكون إلزامية التطبيق ابتداءً اختار البنك عدم التطبيق المُ 
 . ) ٤۰ رقم يضاحإ

قة بالزكاة وضريبة الدخل ، قامت المجموعة بتعديل سياستها المحاسبية المتعل۲رقم  يضاحكما هو موضح في اإل
سياسة الزكاة وضريبة الدخل الجديدة في هذه  التغيير في المحاسبة عن تأثير وتتم. هذا ۲۰۱۷يناير  ۱من  بتداءً ا
لغاة دفع الزكاة وضريبة الدخل فقط ليتم تتطلب سياسة الزكاة وضريبة الدخل المُ لموحدة بأثر رجعي. قوائم المالية اال

المبالغ من مساهمي البنك إما من خالل دفعات نقدية أو استعاضة هذه  تتمتسجيلهما ضمن الموجودات األخرى حتى 
عن طريق حجب المبالغ من مدفوعات توزيعات أرباح األسهم. وباإلضافة إلى ذلك، ال تتطلب سياسة معيار الزكاة 

 ربع سنوي. ة الدخل في المطلوبات األخرى بشكلٍ الزكاة وضريب استحقاقلغاة تسجيل وضريبة الدخل المُ 
درجة سابًقا ضريبة الدخل الجديدة المحاسبة عن دفعات الزكاة وضريبة الدخل التي كانت مُ الزكاة وتتطلب سياسة 

سجل ضمن المطلوبات األخرى، و يتم أن تُ بضمن الموجودات األخرى، وكذلك مستحقات الزكاة وضريبة الدخل 
 ۲۷ ين رقميضاحاإلبقاة. انظر اح المُ ضمن األرب في المقابل تأثير تلك البنود ذات الصلة في المحاسبة عنها مباشرةً 

 لمزيد من اإلفصاحات. ٤۱و 
 

لم يكن لتطبيق التعديالت على المعايير الحالية أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة الحالية 
 جوهري على السنوات المستقبلية. توقع أن يكون لها تأثيرٌ او للسنوات السابقة وكذلك ال يُ 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ١٤ 

 (تتمة) -.  ملخص ألهم السياسات المحاسبية ۳
 

 أسس توحيد القوائم الماليةب)  
يتم . ۱ كما هو موضح في إيضاح رقم القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة على الموحدةالقوائم المالية  هذه تشتمل 

ثلة مع امتمسياسات محاسبية  استخدامعن نفس السنة المالية للبنك وذلك ب التابعةإعداد القوائم المالية للشركات 
كما يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة، عندالحاجة، لتتماشى مع تلك . السياسات المحاسبية للبنك

  السياسات المتبعة من قبل المجموعة.
على  ةالمجموعة مسيطرعتبر بل المجموعة. تُ سيطر عليها من قِ ستثمر فيها ومُ الشركات التابعة هي شركات مُ  

و متمكنة من الحقوق في تلك الشركة و كذلك متمكنة من العوائد أستثمر فيها عندما تكون متعرضة للحقوق شركات مُ 
 هلطتها التي تمارسها على هذعلى التأثير في هذه العوائد من خالل سُ  أيًضا لديها القدرةمن تلك الشركة و ةالمختلف

القوائم المالية للشركة التابعة في القوائم المالية الموحدة منذ تاريخ بدء السيطرة  إدراج فيها. يتمستثمر الشركة المُ 
 .بواسطة المجموعة السيطرة هحتى تاريخ توقف هذ

 
تلك التي تم تصميم أنشطتها بحيث ال تدار بنظام حقوق التصويت. ولغرض تقدير  بأنها ظام خاصة بنالمنشأف ُتعرّ  

عدة عوامل مثل  عتبارتأخذ باال ن المجموعةإستثمر فيها، فلطة على تلك المؤسسة المُ ما إذا كان للمجموعة السُ 
ستثمر فيها، طبيعة ركة المُ ستثمر فيها، المقدرة العملية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالشتصميم الشركة المُ الغرض من 

ستثمر فيها. يتم توحيد ختالف في العوائد من هذه الشركة المُ ، وحجم التعرض لالاستثمر فيهالعالقة مع الشركة المُ 
بنظام خاص منذ تاريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ توقف المجموعة  المنشأةالقوائم المالية لتلك 

 :ستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعةالتحديد، تسيطر المجموعة على الشركة المُ على وجه  عن السيطرة.
 

ه��ا الق��درة الحالي��ة عل��ى توجي��ه أي الحق��وق القائم��ة الت��ي تمنحالس��يطرة عل��ى الش��ركة الُمس��تثمر فيه��ا ( •
 .)الُمستثمر فيها شطة ذات الصلة للشركةاألن

 ، ومشاركتها مع الشركة الُمستثمر فيهاالتعرض، أو الحقوق، لعوائد متغيرة من مخاطر  •
 .عوائدها الغفيها للتأثير على مبلطتها على الشركة الُمستثمر سُ  استخدامالقدرة على  •

 
ستثمر فيها، تأخذ المجموعة عندما يكون لدى المجموعة األقلية من حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المُ 

ستثمر فيها، بما لطة على الشركة المُ كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها سُ  عتبارفي اال
 ،في ذلك

 
 ستثمر فيهاللشركة المُ  اآلخرينالترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت  •
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى •
 حتملة الممنوحة من أدوات حقوق الملكية مثل األسهمالتصويت المُ حقوق التصويت للمجموعة وحقوق  •

 
إلى  شرؤتحوال ألستثمر فيها إذا ما كانت الحقائق واتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مُ 

ل المجموعة يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحص .الثالثة سيطرةلكثر من مكونات اأو أ تغيرات في واحد وجود
على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج 

ستبعدة خالل السنة في قائمة الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة الُمشتراة أو المُ 
حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة  الدخل الشامل من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة

 .التابعة
 

ملكية. إذا فقدت الحقوق  به في عترافيتم االتغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة، أي 
 :المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها

 
 التابعة؛) و المطلوبات للشركة بما في ذلك الشهرة( تستبعد الموجودات •
 ؛سيطرةحقوق تخص الحصة غير المُ  ةتستبعد القيمة الدفترية ألي •
 ؛المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية أسعار الصرفتستبعد فروقات  •
 ؛قابل الُمستلمتعترف بالقيمة العادلة للمُ  •
 ؛تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمار ُمحتفظ به •
 و ؛تعترف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة •
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ُتعيد تصنيف حصة الشركة األم م�ن البن�ود الُمعت�رف به�ا س�ابًقا ف�ي قائم�ة ال�دخل الش�امل األخ�رى إل�ى  •
 اس�تبعاد، كم�ا يتطل�ب ل�و قام�ت المجموع�ة بمالئًمااألرباح أو الخسائر أو األرباح الُمبقاة، حسبما يكون 

 .ت ذات الصلةالموجودات أو المطلوبا
 

محاسبية وطرق تسعير متماثلة وذلك للعمليات المتشابهة  سياساتٍ  استخدامإعداد القوائم المالية الموحدة بيتم 
 واألحداث األخرى الجارية في نفس الظروف.

استثمارية نيابًة عن مستثمرين. وال تتضمن القوائم المالية  منشآتحتفظ بها في مُ موجودات  إدارةتقوم المجموعة ب 
 .جموعة تسيطر عليهاإال إذا كانت الم تآالمنشالموحدة المرفقة القوائم المالية لتلك 

ضمن المجموعة عند توحيد  المتداخلةوأي دخل أو مصاريف ناتجة من المعامالت  المتداخلةاألرصدة  استبعاديتم  
 القوائم المالية.

 
 ج)    االستثمارات في الشركات الزميلة

 
ف الشركات عرّ لطريقة حقوق الملكية. تُ  ا بالتكلفة ومن ثم تحسب وفًقاسجل االستثمارات في الشركات الزميلة مبدئيً تُ 

مور المالية على األ سيطرة)لل لحد اص(ولكن الي تأثير مهم البنك فيهـا لدى يكون الزميلة بأنها المنشآت التي
  .امشتركً  اأو مشروعً  تكون تلك الشركة تابعةً  ية و أن الوالتشغيل

 
 اقتناء بعدما  تغيراتي الموحدة بالتكلفة، زائًدا االستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المال دقيّ تُ 

. حده على ستثمارٍ الكل  قيمةالفي  انخفاضأي  الشركة الزميلة، و ناقًصا موجوداتفي صافي  هالحصت المجموعة
في صافي موجودات الشركة  المجموعةفي دخل الشركات الزميلة التغيرات في حصة  مجموعةتتضمن حصة ال

كما يتم  .ستحواذ ضمن قائمة الدخل الموحدةاال بعدا مو خسائر الشركات الزميلة ل بأرباح عترافيتم اال الزميلة.
يات طستحواذ ضمن االحتيااال بعدا مخرى لبنود الدخل الشامل األ من الحركات على المجموعة حصةب عترافاال

اذ مقابل القيمة الدفترية ستحولغ المتراكمة عن حركات ما بعد االيتم تسوية المبا .األخرى في حقوق المساهمين
الشركة  ستثمار فياال عن قيمة زيدت أو زميلةمن الخسائر في الشركة الالمجموعة  ةحص ىوما تتساعندستثمار. لال

 الخسائر إضافية، إبأي  عترافباال ومقتال المجموعةالتحصيل، فإن  ؤكدةمدينة غير م الزميلة بما في ذلك أي ذممٍ 
 الخاصة بالشركة ةيتم تضمين الشهر ل دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة.مو عات أالتزامتب عليها تحقق ترإذا 

 القيمة. انخفاضلإلطفاء أو الختبار  يخضعستثمار وال الزميلة ضمن القيمة الدفترية لال
 

األرباح و الخسائر غير المحققة عن العمليات بين المجموعة والشركات الزميلة بحد أقصى حصة البنك  استبعاديتم 
 .من االستثمار في الشركة الزميلة

 
 عترافالبا المجموعةقوم تالزميلة.  اتمن نتائج عمليات الشرك المجموعةتعكس قائمة الدخل الموحدة حصة 

 ،طبق هذا التغيير)نالزميلة (وذلك عندما ي اتالملكية للشركحقوق  في من أي تغيير مباشر حصتهاعن  إلفصاحوا
د حرباح غير المحققة عن عمليات باأل استبعاديتم  .الموحدة الملكيةفصاح عن هذا التغيير ضمن قائمة حقوق إلليتم ا

إال اذا كانت  الخسائر غير المحققة أيًضا استبعادمن االستثمار في الشركة الزميلة. ويتم  المجموعةأقصى حصة 
 . حولمُ ال ألصلفي ا نخفاضبدليل على اال ؤيدةالعملية مُ 

 
 هشار إليل دخل الشركة الزميلة المُ ثيتم .قائمة الدخل الموحدة فيمن دخل شركة زميلة  المجموعةة حصيتم إظهار 

حقوق الحصة غير المسيطرة الي الدخل بعد الزكاة والضريبة ووبالت الك الشركة الزميلةالعائد لمُ  صافي الدخلبأنه 
يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة التي يتم بها إعداد القوائم  في الشركات التابعة للشركة الزميلة.

السياسات المحاسبية للشركة الزميلة مع  لتتوافق ،ضرورةعند ال ،ويتم عمل التسويات الالزمة المالية للمجموعة.
 .السياسات المحاسبية للمجموعة
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في  انخفاضبخسائر  عترافالديد ما إذا كان من الضروري احبت المجموعةقوم تبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، 
 قوائم ماليةبتاريخ كل المجموعة قوم تالزميلة، وذلك بعد تطبيق طريقة الملكية. كذلك،  ةفي الشرك هاستثمارا قيمة

في القيمة. في  نخفاضالتعرض  قدستثمار في الشركة الزميلة العلى أن ا وضوعيما إذا كان هناك دليل م ديدحبت
ستثمار في الشركة المن ا ستردادلالالقابل بين المبلغ  كفرق نخفاضالبحساب مبلغ االمجموعة قوم تالحالة،  ههذ

 .في حصة أرباح الشركات الزميلة في قائمة الدخل الموحدة عترافو يتم االالزميلة و بين القيمة الدفترية، 
 

 تاريخ السدادمحاسبة   د)              

أي التاريخ الذي يتم  ،السدادعتيادية بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ كافة العمليات اال وإلغاء إثبات يتم إثبات 
حينما ينطبق تاريخ السداد، يقوم البنك بمعالجة أي تغير في القيمة العادلة بين  .اآلخرفيه تسليم الموجودات للطرف 

عتيادية المتعلقة العمليات اال إن شترى.تاريخ السداد و تاريخ التداول بنفس الطريقة التي يتم فيها معالجة األصل المُ 
زمنية التي الفترة الالعمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل  تلك ع الموجودات المالية هيبشراء وبي

 تعارف عليها في الســوق.مُ تنص عليها األنظمة أو تلك ال
 

 محاسبة التحوط من المخاطرو ت المالية المشتقةااألدو  هـ)   
 

ود المستقبلية ألسعار العموالت، ، العقاألدوات المالية المشتقة والتي تشتمل على عقود الصرف األجنبي إثباتيتم 
كتتبة (المُ  و العموالت العمالت أسعار العموالت، وخياراتالعمالت و ومقايضات أسعار تفاقيات األسعار اآلجلة،ا

في قائمة المركز  ةبالقيمة العادل يتم إعادة القياس الحًقاو اتتقعقد المشم راإببالقيمة العادلة بتاريخ  بتداءً اشتراة) والمُ 
ضمن كافة المشتقات بقيمتها العادلة  قّيدتُ عترف بها في قائمة الدخل الموحدة. المالي الموحدة مع تكاليف العمليات المُ 

لها المطلوبات عندما تكون القيمة العادلة  ضمن ُتقّيد و، موجبة لها الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة
خصم التدفقات النقدية نماذج و أو مصادر أسعار تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق .سالبة

 هو مالئم. حسب ما، رالتسعي و نماذج

 حسب الفئات التالية:إن معالجة التغير في القيمة العادلة للمشتقات يعتمد على تصنيف تلك المشتقات ب

 قتناة ألغراض المتاجرةالمشتقات المُ   -۱ 

في قائمة الدخل  قتناة ألغراض المتاجرة مباشرةً تدرج التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المُ 
قتناة ألغراض المتاجرة على تلك المشتقات التي عرض ضمن دخل المتاجرة. تشتمل المشتقات المُ الموحدة وتُ 

 تخضع لمحاسبة التحوط من المخاطر.ال 

 دمجةالمشتقات المُ   -۲

 كانت ذلك إذا مامنفصلة وتسجل بقيمتها العادلة و دمجة في أدوات مالية أخرى كمشتقاتعامل المشتقات المُ تُ 
غير ُمقتنى ألغراض  الرئيسي، و إذا ماكان العقد الرئيسيغير مرتبطة بالعقد  ةيقتصادميزاتها ومخاطرها اال

 الرئيسيدمجة المنفصلة عن العقد ل المشتقات المُ سجّ الدخل. تُ  قائمةاجرة أو غير ُمدرج بالقيمة العادلة في المت
 بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.  عترافقيمتها العادلة التقديرية مع اال بصافي

 محاسبة التحوط من المخاطر  -۳
لمؤهل��ة ا الق��اتالع ك��أدوات تح��وط م��ن المخ��اطر وذل��ك ف��ي مح��ددةتق��وم المجموع��ة بتخص��يص مش��تقات 

مل���ة األجنبي���ة و مخ���اطر ، العالعم���والت ألس���عارالتع���رض  مخ���اطر دارةوذل���ك إل .للتح���وط م���ن المخ���اطر
المرتفع����ة   حتمالي����ة الح����دوثا، و يتض����من ذل����ك التعرض����ات الناتج����ة م����ن عملي����ات التوق����ع ذات االئتم����ان

، يق���وم البن���ك بتطبي���ق محاس���بة التح���وط هبعين��� خط���رٍ  إدارةغ���راض ألوابل���ة لل���نقض ات غي���ر القلتزام���واال
 من المخاطر للعمليات التي تتوفر بها معايير محددة.
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 ألغراض محاسبة التحوط من المخاطر، فقد تم تصنيف تلك التحوطات إلى فئتين: 
 

غط���ي مخ���اطر التغي���رات ف���ي القيم���ة العادل���ة لموج���ودات الت���ي تُ وتح���وط م���ن  مخ���اطر القيم���ة العادل���ة  ) أ(
أو مطلوب����ات التح����وط (أو الموج����ودات أو المطلوب����ات ف����ي حال����ة محفظ����ة التح����وط)، أو ارتباط����ات 

رتباط����ات مؤك����دة تل����ك الموج����ودات أو المطلوب����ات أو ا مؤك����دة غي����ر مس����جلة أو ج����زء مح����دد م����ن
 أو الخسائر المعلنة. مرتبطة بمخاطر محددة والتي تؤثر على صافي المكاسب

 
(ب)  تح���وط م���ن مخ���اطر الت���دفقات النقدي���ة والت���ي تغط���ي التغي���رات ف���ي الت���دفقات النقدي���ة س���واء كان���ت 

توق���ع تح���وط له���ا أو العملي���ات المُ متعلق���ة بمخ���اطر مح���ددة مرتبط���ة ب���الموجودات أو المطلوب���ات المُ 
  لنة.عحدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر المُ 

أن يكون التحوط من المخاطر ذو  فيجب التوقعولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر، 
فعالية عالية خالل فترة التحوط، بحيث يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة 

على البند الذي تم التحوط من مخاطره، ويجب أن خاطر بشكل فّعال مع التغيرات التي طرأت مالتحوط من ال
ستراتيجية ة التحوط من المخاطر، يجب توثيق اتكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. عند بداي

طبيعة المخاطر والمخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط من المخاطر والبند المتعلق بالتحوط  إدارةوأهداف 
لهذا التوثيق، يتوجب  الحًقا .تقييم مدى فعالية التحوط من المخاطر المجموعة في قةالمتحوط منها وطري
 .مستمر يتم تقييمه و أن يتم تحديد فعالية ذلك التحوط من المخاطر على أساسٍ  أنللتحوط من المخاطر 

 

تحوط  عمليةون كل كتوقع أن تيُ و كل قوائم ماليةبتاريخ  / أو بتاريخ كل تقييم لفعالية التحوط من المخاطر 
 رجعي) بأثر اليةعالفيرتبط مفهوم الة (عفالفعالية على أساس مستقبلي و تثبت أنها كانت  عةمن المخاطر مرتف

الية التحوط عفللفترة المحددة وذلك حتى تكون العالقة مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر. يتم مباشرة تقييم 
التحوط في تعويض التغير في التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  أداةلية افعة نبمقار رسمًيا
لمخاطر التحوط و ذلك في البند موضوع  التحوط، وذلك عند تاريخ بدء التحوط من المخاطر وعند  العائدة

ون كمرتفعة عندما ت اليةعف ذوعتبر التحوط من المخاطر يُ  .مستمر ساسٍ ة كل ربع مالي على أيتاريخ نها
فترة المحددة للتحوط قد تم التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المنسوبة لمخاطر التحوط خالل ال

بلغ هذا ين يكون من المتوقع أ نأ% و ۱۲٥%حتى ۸۰التحوط خالل مدى من  إدارة استخدامتعويًضا ب
به في  عتراف، فإنه يتم االجوهرًياغير الفَعال من التحوط إذا ماكان الجزء ترات المستقبلية. ويض في الفعالت

بارة ط علتي يكون فيها البند موضوع التحوفي الحاالت ادخل المتاجرة.  صافيقائمة الدخل الموحدة ضمن 
عن عملية توقع، تقوم حينها المجموعة بتقييم ما إذا كانت العملية ذات إحتمالية حدوث مرتفعة وتمثل تعرض 

 لتذبذبات في التدفقات النقدية تؤثر في النهاية على قائمة الدخل الموحدة.المجموعة 
 

 التحوط من مخاطر القيمة العادلة –أ  – ۳
 

كأداة تحوط من مخاطر التغير في القيمة العادلة ألص�ل أو مطل�وب أو  مالي مؤثرعندما يتم تخصيص مشتق 
ل الموح�دة ف�إن أي رب�ح أوخس�ارة م�ن إع�ادة تقي�يم حتمل على قائمة ال�دخمعترف به وذو تأثير مُ  مؤكد التزام

به مباشرة في قائمة الدخل الموحدة باإلض�افة إل�ى  عترافالمخاطر بالقيمة العادلة يتم اال أداة التحوط من تلك
ف��ي دخ��ل العم��والت  تح��وط منه��االتغي��ر ف��ي القيم��ة العادل��ة ألداة التح��وط م��ن المخ��اطر العائ��دة للمخ��اطر المُ 

 .الخاصة
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طفأة، وفي الحاالت الت�ي توق�ف فيه�ا التح�وط م�ن قيمة بالتكلفة المُ بنود التحوط من المخاطر والمُ ب و بما يتعلق
بة التح�وط م�ن اس�مخاطر القيمة العادل�ة ل�ألدوات المالي�ة المرتبط�ة بعم�والت خاص�ة ع�ن الوف�اء بش�روط مح

م��ة الدفتري��ة ألداة التح��وط عن��د االنته��اء طف��اء الف��رق ب��ين القيإنتهائه��ا، ي��تم اتنفي��ذها أو المخ��اطر، أو بيعه��ا أو 
ع�ن  ق�فالتوطريق�ة مع�دل العمول�ة الفعل�ي. وعن�د  استخدامى مدار الفترة المتبقية للتحوط بسمية علوالقيمة اال

 في قائمة الدخل الموحدة. طفأة مباشرةنه يتم إثبات تسوية القيمة العادلة غير المُ إأداة التحوط، ف ثباتإ
 

  التحوط من مخاطر التدفقات النقدية –ب  – ۳
كأداة تحوط من مخ�اطر التقلب�ات ف�ي الت�دفقات النقدي�ة العائ�دة لخط�ر  مؤهل عند ما يتم تخصيص مشتق مالي

الموح�دة، ف�إن حتمل على قائم�ة ال�دخل مُ  حتملة أو ذات تأثيرٍ توقعة مُ عملية مُ أو  التزامأو  رتبط بأصلٍ حدد مُ مُ 
الج�زء الفّع�ال، إذا وج�د، ي�تم  هاعتب�ارالجزء الخاص ب�الربح أو الخس�ارة م�ن أداة التح�وط وال�ذي ت�م تحدي�ده ب

 عت�رافللجزء غير الفّعال، إذا وج�د، فإن�ه ي�تم اال نسبةالشامل األخرى أما بال الدخل ضمن بنود به عترافاال
مخاطر التدفقات النقدية التي تؤثر على عملي�ات مس�تقبلية،  للتحوط من بالنسبةو به في قائمة الدخل الموحدة. 
حتياطي�ات األخ�رى ي�تم تحويله�ا لقائم�ة ال�دخل الموح�دة وذل�ك عترف بها ضمن االفإن األرباح أو الخسائر المُ 

 لو توقع البن�ك أن ك�ل ،بالرغم من ذلكو لنفس الفترة التي أثرت فيها عملية التحوط في قائمة الدخل الموحدة.
ع�دة س�ترجاعها خ�الل فت�رة أو نود الدخل الشامل األخرى لن ي�تم االمعترف بها في بو هامن اأو جزءً  ائرالخس

نيف للمبلغ كم�ا ل�و ل�م ي�تم صوية إعادة تسفي قائمة الدخل الموحدة  كت تصنيفها نه يتم إعادةإفترات مستقبلية ف
 به. عترافاال

                            
الوقت ذاته ال�ذي ت�م غير مالي، فإنه وفي  التزامغير مالي أو  بأصلٍ  عترافتحوط إلى االعندما تؤدي عملية 

، والت�ي  لتزاماالالخسائر المرتبطة بهذا األصل أو  ، يتم إضافة األرباح أو لتزاماالبهذا األصل أو  عترافاال
أو  قتن�اءقياس األول�ي لتكلف�ة االرى، إلى الفي بنود الدخل الشامل األخ و بشكل مباشر بها ُمسبًقا عترافتم اال

 . لتزاماالالقيمة الدفترية لهذا األصل أو 
 

و عن�دما ي�تم بيعه�ا أو نته�اء س�ريان أداة التح�وط أاتباع محاسبة التح�وط م�ن المخ�اطر عن�د اويتم التوقف عن 
تح��وط م��ن مؤهل��ة لمحاس��بة ال غي��ر ص��بح تل��ك األداةعن��دما ي��تم ممارس��ة الح��ق تجاهه��ا أو عن��دما تُ أو  ؤه��ااهنإ

ت�ي ك�ان للفت�رة ال رتب�اطالابح�ل المجموع�ة قوم تالمخاطر أو عندما يتم التوقع بأن العملية لن تحدث أو عندما 
الربح أو الخسارة المتراكمة الناتجة ع�ن أداة التح�وط تحويل يتم  في تلك الحالة،. والتحوط من المخاطر فعاًال 

إل�ى قائم�ة  المس�اهمينف�ي حق�وق  بنود ال�دخل الش�امل األخ�رىمن مخاطر التدفقات النقدية التي تم إثباتها في 
ح�دوث المعامل�ة والت�ي ت�ؤثر عل�ى قائم�ة ال�دخل تحدث العملية. وفي حال�ة التوق�ع بع�دم  الدخل الموحدة عندما

ض��من بن��ود ال��دخل الش��امل  س��ابًقا ةأو الخس��ارة المتراكم��ة المثبت�� المثب��ت ، ي��تم تحوي��ل ص��افي ال��ربحالموح��دة
 إلى قائمة الدخل الموحدة. فوًرا األخرى

 
 

 العمالت األجنبية     و)  
 

ر التحوي�ل الس�ائدة بت�اريخ إج�راء المع�امالت. ال المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى ال�لایر الس�عودي بأس�عحوّ تُ 
ال�لایر الس�عودي  س�جلة ب�العمالت األجنبي�ة ف�ي نهاي�ة الس�نة إل�ىأرصدة الموجودات والمطلوب�ات النقدي�ة المُ ُتحّول كما 

 بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
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ة الوظيفي�ة ف�ي بداي�ة الس�نة طف�أه بالعمل�يتألف ربح أو خسارة العمالت األجنبية للبنود النقدية من الفرق ب�ين التكلف�ة المُ 
بسعر الصرف كما في  طفأة بالعملة األجنبية محولةً بسعر العمولة الفعلي و الدفعات خالل السنة وبين التكلفة المُ  معدًال 

لتشغيلية بقائم�ة نهاية السنة. يتم تسجيل كافة الفروقات الناتجة من األنشطة غير التجارية في الدخل من األنشطة غير ا
العملة األجنبية والتي تمنح عملية تحوط م�ن مخ�اطر فعال�ة مقاب�ل ص�افي قتراض بفروقات اال استثناءالدخل الموحدة ب

االستثمار في أسهم أجنبية. يتم إثب�ات مكاس�ب أو خس�ائر تحوي�ل العم�الت الخاص�ة بأرص�دة الموج�ودات والمطلوب�ات 
أرص���دة  الفروق���ات الناتج���ة ع���ن تحوي���ل اس���تثناء، بالموح���دةالنقدي���ة المس���جلة ب���العمالت األجنبي���ة ف���ي قائم���ة ال���دخل 

خ�رى فروق�ات ض�من بن�ود ال�دخل الش�امل األأو عن�دما تؤج�ل تل�ك ال و/ االستثمارات في أدوات الملكي�ة المتاح�ة للبي�ع
. مؤهل من مخاطر صافي االستثمارات لم�دى ك�ون التح�وط فّع�اًال  مؤهل من مخاطر التدفقات النقدية و تحوطٍ  كتحوطٍ 

ص�ة ب�البنود غي�ر النقدي�ة المس�جلة بالقيم�ة العادل�ة كج�زء م�ن درج مكاسب أو خسائر وفروق�ات أس�عار الص�رف الخاتُ 
لبن�ود غي�ر المالي�ة ف�ي حال�ة وراق المالي�ة المتاح�ة للبي�ع، إال إذا كان�ت تل�ك االقيمة العادلة ض�من اس�تثمارات األتسوية 
 ستراتيجي من المخاطر.تحوط ا

 
 اس�تخدامب –لمح�ددات التكلف�ة التاريخي�ة  والت�ي ي�تم قياس�ها وفًق�ا –يتم ترجم�ة البن�ود غي�ر النقدي�ة ف�ي العمل�ة األجنبي�ة 

وفًق�ا والت�ي ي�تم قياس�ها  –أسعار تحويل كما في تواريخ إنشاء التع�امالت. أم�ا البن�ود غي�ر النقدي�ة ف�ي العمل�ة األجنبي�ة 
 لعادلة. القيمة ا فيهأسعار تحويل التاريخ الذي ُحددت  استخداميمة العادلة، فإنه يتم ترجمتها بللق

 
 األدوات الماليةمقاصة    )  ز

 
عن�د وج�ود ح�ق  الموح�دة في قائم�ة المرك�ز الم�الي المبلغ بالصافيدرج تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويُ 

تس�وية الموج�ودات م�ع المطلوب�ات عل�ى أس�اس الص�افي، أو بي�ع الموج�ودات  المجموع�ة ن�ويت نظامي ملزم و عن�دما
 وتسديد المطلوبات في آن واحد.

 
حس�ب م�اهو وارد ف�ي معي�ار أو تفس�ير بالدخل الموح�دة إال إذا ك�ان ذل�ك قائمة في  المصاريف و ال يتم مقاصة الدخل

 محاسبي، وكما ورد بهذا الخصوص في السياسات المحاسبية للمجموعة.
 

 المصروفاتت / إثبات اإليرادا )   ح
 

ش�كل متوق�ع الح�دوث و بللمجموع�ة  س�تتدفقي�راد إلية له�ذا اقتص�ادي يجع�ل المن�افع االذال� حدباإليراد لل عترافاليتم ا
فره�ا ف�ي الخاص�ة الت�ي يج�ب تو عت�رافالمع�ايير ا. فيم�ا يل�ي وق ب�هثبشكل مو قياسه منهذا اإليراد  نكّ مي الذي حدلل

 .به عترافاال اإليراد قبل
 

تحم�ل عمول�ة  ف�ي قائم�ة ال�دخل  /تكتس�ب  يتم إثبات دخل ومص�اريف العم�والت الخاص�ة لكاف�ة األدوات المالي�ة الت�ي
الفعل�ي ه��و المع��دل الحقيق��ي المس��تخدم  العم��والت الخاص��ة الموح�دة عل��ى أس��اس مب��دأ مع��دل العائ�د الفعل��ي. إن مع��دل 

أقص��ر،  ةو لفت�رالم�الي المتوق��ع (أ لت��زاماال لخص�م ال�دفعات و المتحص��الت النقدي�ة المس��تقبلية، خ�الل عم��ر األص�ل أو
النقدي�ة المس�تقبلية مالي. تقوم المجموعة بتقدير الت�دفقات  التزامألصل أو  ةالدفتري ةحينما يكون ذلك مناسباً)، إلى القيم

 احتس�ابالمس�تقبلية، وذل�ك عن�د  االئتم�انداة المالي�ة ولك�ن ب�دون خس�ائر كافة األحكام التعاقدية ل�أل عتبارخذ في االباأل
 .العموالت الخاصةمعدل 

 
مالي في حالة قيام المجموعة بتع�ديل تق�ديرات الم�دفوعات أو المتحص�الت.  التزام أو يتم تعديل القيمة الدفترية ألصلٍ 

و ي�تم تس�جيل الف�رق ك�دخل أو  العمول�ة الخاص�ة األص�ليلقيمة الدفترية المعدلة على أساس مع�دل با عترافيستمر اال
 .مصروف عموالت خاصة
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ف�ي  نخف�اضعند تخف�يض القيم�ة المس�جلة ألص�ل م�الي أو لمجموع�ة متش�ابهة م�ن األص�ول المالي�ة  نتيج�ة خس�ائر اال
عل�ى عل�ى المبل�غ و بن�اًء  الفعل�يالعائ�د مع�دل  اس�تخدامبدخل العم�والت الخاص�ة ب عترافااليستمر ب ن البنكإف القيمة،

 بعد المخصصات. القيمة الدفترية لألصل صافًيا
 

 كافة األحكام التعاقدية لألداة المالية (م�ن دفع�ات مقدم�ة أو عتبارخذ في االمعدل العائد الفعلي فإنه يتم األ احتسابعند 
المدفوعة أو المقبوض�ة، مص�اريف العملي�ة، و الع�الوة أو جميع الرسوم  احتسابخالفه) كما يتضمن ذلك  خيارات أو

ية ال يتج��زأ م��ن س��عر العمول��ة الخ��اص الفعل��ي. تعتب��ر مص��اريف العملي��ة مص��اريف إض��اف يعتب��ر ج��زًءا ال��ذيالخص��م 
 مالية. أو مطلوباتٍ  ، إصدار أو بيع موجوداتٍ اقتناءمرتبطة ب

 

 و) -۳المذكورة في إيضاح ( للمبادئ و وفًقا .تكبدهاعند تحققها أو  أو خسائر تحويل العمالت دخليتم إثبات 
 

فعل�ي ض�من قي�اس م�ن مع�دل العائ�د عل�ى العمول�ة ال ًيارئيس� اان يش�كالن مكوًن�ودخ�ل العم�والت الل�ذ إثب�ات رس�ومي�تم 
 الموجودات ذات الصلة.

 
مع�دل العائ�د الفعل�ي عل�ى  احتس�ابم�ن  اأساس�يً  اتمث�ل ج�زءً  ال ، والت�ياكي�ة عموًم�يتم إثبات دخ�ل أتع�اب الخ�دمات البن

 .ستحقاقلخدمة ذات العالقة، وعلى أساس االالموجودات أوالمطلوبات المالية، عند تقديم ا
 

 لعقود الخدمات المعنية.  نسبي وطبًقا يزمن ستشارية على أساسٍ عاب المحافظ المدارة والخدمات االيتم إثبات أت
 

األصول وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة األخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة زمنية  إدارةيتم إثبات الدخل عن 
 .الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة حسب طويلة

 
 تمام األداء ذوالصلة.إ اب التي تعتمد على أكثر من مكون عندأو األتعباألداء األتعاب ذات الصلة يتم إثبات 

 
األتع��اب األخ��رى المتعلق��ة الق��روض و ذل��ك للق��روض المحتم��ل س��حب مبالغه��ا م��ن قب��ل العم��الء و اتالتزام��أتع��اب 

الفعل�ي  ك األتعاب كتعديل عل�ى س�عر العمول�ةبتل عترافثمار، ويتم االالستا تكاليف بما في ذلكفيتم تأجيلها،  االئتمانب
عل�ى  ب�الفرق عت�راففإن�ه يمك�ن االات القروض على أس�اس القس�ط الثاب�ت التزامعاب بأت عترافعلى القرض. يتم اال

 إذا لم يكن من المتوقع سحب مبالغ تلك القروض. لتزاممدار فترة اال
 

ه�ا كمص�اريف ب عترافبأتعاب الخدمات والعمليات، فيتم اال مصاريف العموالت، المرتبطة أساًساخرى و األتعاب األ
 كتمال العملية. الخدمة أو اوذلك بحسب تلقي 

 
من دخل المتاجرة، ص�افي  األرباح بنًدا توزيعاتتعتبر  ستالمها.بأحقية ا يتم إثبات توزيعات األرباح عند وجود إقرارٍ 

عل�ى  بن�اءً  األخ�رىو بنود الدخل التشغيلي خالل قائمة الدخل أالدخل من الموجودات المالية المدرج قيمتها العادلة من 
   .التصنيف المبدئي ألدوات الملكية

 
ع�ن التغيي�ر ف�ي  النش�اطات التجاري�ة عل�ى جمي�ع المكاس�ب والخس�ائر الناتج�ة صافي دخل المتاجرة الن�اتج م�نتشتمل 

دخ��ل ومص��اريف العم��والت الخاص��ة المتعلق��ة به��ا أو عوائ��د الموج��ودات المالي��ة والمطلوب��ات المالي��ة القيم��ة العادل��ة و
ألغ��راض المت��اجرة وفروق��ات تحوي��ل العم��الت. ويتض��من ه��ذا أي أس��اليب غي��ر فّعال��ة مس��جلة ف��ي مع��امالت المقتن��اة 

 التحوط من المخاطر.
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الي��وم  أو خس��ارة بحذل��ك ب��ر يس��مىو(العملي��ة والقيم��ة العادل��ة  رفرق ب��ين س��عمباش��رًة ب��ال عترافالتق��وم المجموع��ة ب��ا
خ�رى الممك�ن مالحظته�ا م�ن الس�وق ف عن القيمة العادل�ة للعملي�ات األ، و ذلك في حالة كان سعر العملية يختل)ولاأل

والتي تحتوي متغيراتها على بيانات السوق الممكن مالحظته�ا، حي�ث  معينة على طرق تقييمٍ  المالية، وبناءً  األداةلنفس 
فإن�ه يمك�ن البيان�ات  اس�تخدامن�دما يك�ون م�ن غي�ر الممك�ن مالحظ�ة عودة. ف�ي قائم�ة ال�دخل الموح� عت�رافيتم ه�ذا اال

ذات  بين سعر العملية و نموذج القيمة فقط في قائمة الدخل الموحدة عندما يمكن مالحظة المعطي�ات بالفرق عترافاال
 ، أو عندما يتم تخفيض قيمة األداة المالية.الصلة

 
 إعادة الشراء العكسيةتفاقيات او تفاقيات إعادة الشراءا)    ط 

 
 شرائها في ت�اريخ مس�تقبلي مح�دد بإعادة الفوري لتزامالمباعة مع اال ستثمارات المتاحة للبيعاالستمر البنك في إثبات ي

خط��ار تقريًب��ا بكاف�ة األ باالحتف�اظحي�ث تق��وم المجموع�ة  ف�ي قائم��ة المرك�ز الم�الي الموح��دة، )ش��راءال إع�ادة اتتفاقي�(ا
ي�تم معامل�ة  لمتاحة للبي�ع.ستثمارات ااالللسياسات المحاسبية المتبعة بشأن  وفًقايتم قياسها ، وملكيتها لها العائد والعوائد

مب�الغ المس�تلمة من�ه بموج�ب ه�ذه تج�اه الط�رف اآلخ�ر لق�اء ال لت�زامي�تم إظه�ار اال ضمان في ح�ينبكإقراض  تالعمليا
الف�رق  اعتب�اروي�تم  .م�الء، حس�بما ه�و مالئ�ملعأو ودائ�ع اتفاقيات في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخ�رى اال

  .تفاقية إعادة الشراءوالت خاصة، ويستحق على مدى فترة ابين سعر البيع وإعادة الشراء كمصاريف عم
 
إع�ادة الش�راء  (اتفاقي�ات إلع�ادة بيعه�ا ف�ي ت�اريخ مس�تقبلي مح�ـدد الت�زامهار الموجودات المشتراة مع وج�ود يتم إظ ال

درج ُت� .المجموع�ةنتق�ال الس�يطرة عل�ى تل�ك الموج�ودات األولي�ة إل�ى مالي الموحدة لعدم االية) في قائمة المركز العكس
الف�رق  اعتب�ارويتم  .لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ةتفاقيات في النقدية واألرصداال المبالغ المدفوعة بموجب هذه

وعل�ى  الش�راء العكس�يةتفاقي�ة إع�ادة تحق عل�ى م�دى فت�رة اس�دة البيع كدخل عموالت خاص�ة ويُ عابين سعر الشراء وإ
  .أساس معدل العائد الفعلي

 
 االستثمارات)    ي

 
يتم في األصل، إثبات كافة االستثمارات بالقيمة العادلة شاملة المصاريف اإلضافية المتعلقة مباشرة بعملية شراء 

 درج في دخل العموالت الخاصة.الفعلي، وتُ م على أساس العائد صطفأ العالوة أو الخاالستثمارات. تُ 
 

حدد على أساس األسعار الستثمارات التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية، فإن القيمة العادلة تُ با و بما يتعلق
جودات المتداولة بالسوق عند انتهاء العمل في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. أما بالنسبة للقيمة العادلة للمو

لتي وا إلى صافي قيم الموجودات المعلنة بالرجوع تحديدهاالمدارة واالستثمارات في الصناديق االستثمارية فيتم 
 عتماد على أساس صافي قيمة الموجودات المعلنة.البا العادلة تقريًبا تعادل القيمة

 
مناسب للقيمة العادلة على أساس القيمة السوقية  يتم إجراء تقديرٍ فأما بالنسبة لالستثمارات غير المتداولة في السوق، 

ستطاعة البنك فقات النقدية المتوقعة. عند عدم اشابهة لها بشكل كبير، أو على أساس التدالحالية لألدوات األخرى المُ 
يم وعة من طرق التقيمجم استخدام، فإنه يتم قياسها بأو مصادر األسعار النشطة القيمة العادلة من األسواق تحديد

من األسواق ما أمكن ذلك أو  مدخالت األساليب الرياضية كما يتم أخذأساليب رياضية،  استخداموالتي تتضمن 
 درجة معينة من الحكم عند عدم إمكانية أخذها من األسواق. استخدامب
 

توفرت بعض بعد اإلثبات األولي لالستثمارات يتم السماح بإجراء تحويالت بين فئات االستثمارات المختلفة إذا 
الشروط المحددة. ُتحّدد قيمة كل فئة من االستثمارات المختلفة عند إنتهاء الفترة المالية التالية على األساس الموضح 

 .في الفقرات التالية
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  االستثمارات المتاحة للبيع   -۱
 

المجموعة نوي تفي أسهم أو سندات دين والتي غير المشتقة  االستثمارات المتاحة للبيع بأنها االستثمارات تعرف 
مدينين أو وقروض و ستحقاقاالتاريخ  قتناة حتىاستثمارات مُ كوالتي لم يتم تصنيفيها  لمدة زمنية غير محددة هائقتناا

والتي يمكن أن ُتباع نتيجة الحاجة للسيولة أو من خالل قائمة الدخل العادلة ستثمارات مدرج قيمتها الم يتم تصنيفها ك
 التغيرات في أسعار العموالت الخاصة وأسعار صرف العمالت أو أسعار األسهم. 

 
 التكلفه الزائدة والمباشرة للعمليةالقيمة العادلة والتي تتضمن قتنائها، باستثمارات المتاحة للبيع، عند باال عترافيتم اال

االستثمار في أدوات الملكية، والتي اليمكن قياس قيمتها  استثناءبالقيمة العادلة و ذلك ب الحًقا االستثمارات و يتم قياس
ستثمارات المتاحة للبيع والتي لم يتم الاوبما يتعلق ب. ، حيث يتم عرضها بقيمتها الدفتريةبهالعادلة بشكل موثوق 

يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناجمة عن التغير في قيمتها العادلة إنه عادلة، فالتحوط من مخاطر التغير في قيمتها ال
نتفاء أسباب إثبات هذه . عند انتفاء أسباب إثبات تلك االستثماراتبنود الدخل الشامل األخرى لحين ا مباشرة ضمن

ضمن بنود  كمة المثبتة سابًقاالخسائر المتراقيمتها، يتم إعادة تصنيف المكاسب أو  انخفاضاالستثمارات أو عند 
 الدخل الشامل األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة.

 
على العائد الفعلي. ويتم إثبات دخل توزيعات األرباح  بناءً يتم إثبات دخل العموالت الخاصة في قائمة الدخل الموحدة 

يتم إثبات أرباح أو خسائر الصرف ستالم تلك التوزيعات. كذلك الموحدة عند وجود إقرار بأحقية ا في قائمة الدخل
 األجنبي من االستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الموحدة.

 
قتناة بالتكلفة المطفأة" إذا ما كان تم إعادة تصنيفه كـ "استثمارات أخرى مُ تمصنف كمتاح للبيع أن الستثمار لال مكنيُ 

قتناة بالتكلفة المطفأة" و إذا ما كانت المجموعة لديها "استثمارات أخرى مُ  من الممكن تعريف هذا االستثمار ضمن
 .ستحقاقأو حتى تاريخ اال النية والقدرة على االحتفاظ بذلك األصل المالي للمدى المنظور

 
 ستحقاققتناة حتى تاريخ االاالستثمارات المُ    -۲

االستثمارات األخرى  استثناءها، بقاقاستحصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها ومحدد تاريخ تُ 
. يتم ستحقاققتناة حتى تاريخ االمُ  تقتنائها كاستثماراقدرة والنية المؤكدة القتناة بالتكلفة المطفأة، والتي لدى البنك الالمُ 

بالتكلفة  الحًقاية مباشرة، كما يتم قياسها قياس هذه االستثمارات بعد اقتنائها بالقيمة العادلة متضمنة أي تكاليف إضاف
الخصم أو العالوة عند  عتبارالطفأة باألخذ بعين احسب التكلفة المُ في قيمتها. تُ  نخفاضمخصص اال ناقًصاطفأة المُ 

درج أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل أساس العائد الفعلي. تُ  استخدامالشراء ب
 قيمتها.  انخفاضأو ها ب عترافعندما يتم إلغاء االالموحدة 

يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها بدون التأثير على  ال ستحقاققتناة حتى تاريخ االصنفة كاستثمارات مُ إن االستثمارات المُ 
بالنسبة لسعر الفائدة أو  ههذا التصنيف وال يمكن تخصيصها كبند يتم التحوط من مخاطر ستخدامالالمجموعة قدرة 

من  ن البيع أو إعادة التصنيف في أيٍ إال أ مخاطر السداد المبكر وذلك بسبب طبيعة هذا االستثمار طويل األجل.
 هذا التصنيف: ستخداملية لن يؤثر على قدرة المجموعة الالظروف التا

 
ث��أثير مه��م عل��ى القيم��ة العادل��ة ال حي��ث  س��تحقاقبي��ع أو إع��ادة التص��نيف القري��ب ج��ًدا م��ن ت��اريخ االال •

 جراء التغير في سعر العمولة في السوق،
 لت معظم موجودات أصل االستثمار،البيع أو إعادة التصنيف بعد ما تكون المجموعة قد حصّ  •
 س����يطرةغي����ر متك����ررة خ����ارج نط����اق وإل����ى أح����داث منعزل����ة  البي����ع أو إع����ادة التص����نيف الت����ي تع����ود •

 المجموعة واليمكن توقعها.
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 القروض والسلف )    ك  
 

مقابل دفعات ثابتة أو المجموعة بواسطة  هااقتناءيتم أو  ُتمنحالقروض والسلف هي موجودات مالية غير مشتقة  
بالقروض والسلف عند دفع المبالغ للمقترض. ويتم إلغاء اإلثبات عندما يقوم المقترض بالسداد  عترافيتم االمحددة. 

 تعلقة بها بشكل جوهري.نتقال جميع المخاطر والمكاسب المُ اأوعند بيعها أو شطبها أو 
 
 تعلقة بها.المصاريف المُ  قاس كافة القروض والسلف، في األصل، بالقيمة العادلة شاملةً تُ  
 
إثبات القروض والسلف الممنوحة أو طفأة. يتم حتفظ بها بالتكلفة المُ تصنيف كافة القروض والسلف كقروض مُ يتم  

مالي نشط والتي لم يتم التحوط من مخاطر القيمة العادلة لها،  ، وغير المتداولة في سوقٍ المجموعةبل قتناة من قِ المُ 
 .االئتمانمنها أي مبالغ تم شطبها أو أي مخصصات مرتبطة بخسائر  طفأة مخصوًماالمُ  بالتكلفة

 

 في قيمة الموجودات المالية  نخفاضاال   )  ل  
 

قيم�ة أي أص�ل م�الي أو  انخف�اضد م�ن وج�ود أي دلي�ل موض�وعي عل�ى ، إجراء تقي�يم للتأك�قوائم ماليةيتم بتاريخ كل 
ل�ذلك  س�تردادتحدي�د القيم�ة المق�درة القابل�ة لالوفي حالة وج�ود مث�ل ه�ذا ال�دليل، ي�تم  ة.مجموعة من الموجودات المالي

ف��ي القيم��ة، الت��ي ي��تم حس��ابها عل��ى أس��اس ص��افي القيم��ة الحالي��ة للت��دفقات النقدي��ة  انخف��اضم��ع أي خس��ائر  لاألص��
 المستقبلية المتوقعة، ويتم إثبات هذه التغيرات في قيمتها الدفترية.

 
و  س�تحقاققتناة حتى تاريخ االالقروض و السلف واالستثمارات المُ  انخفاضالدليل على  عتبارالبعين اة المجموعخذ أت 

ع�د المُ  نخف�اضاألصل المالي، يتم شطبه مقابل مخصص اال استردادجمالي. عند عدم إمكانية إو ذلك على أساس محدد
ش��طب  . ي��تمنخف��اضحس��اب مخص��ص االأو ف��ي  ل��ذلك إم��ا ع��ن طري��ق تس��جيله ف��ي قائم��ة ال��دخل الموح��دة مباش��رةً 

 وعند تحديد قيمة الخسارة. ستردادالموجودات المالية فقط عند استنفاذ جميع الطرق الممكنة لال
 

بع�د ذل�ك عل�ى أس�اس س�عر  يتم إثبات دخل العم�والت ،ستردادالالمقدرة القابلة ل قيمته إلىالمالي األصل فور تخفيض 
 . ستردادالالتدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة لالمستخدم في خصم  الخاصة العمولة

 
 نخف�اضبحدث وق�ع بع�د إثب�ات اال ن من الممكن ربط التراجع موضوعًياوإذا تراجع مبلغ الخسارة في فترة الحقة وكا

ا بواس�طة تع�ديل في القيم�ة الس�ابق إثباته� نخفاض(مثل التحسن في درجة تصنيف المدينين)، فإنه يتم عكس خسارة اال
 االئتم�انمخصص الحساب، كما يتم إثبات المبلغ الذي تم عكسه في قائمة الدخل الموحدة لتخف�يض مص�اريف خس�ائر 

 ذات الصلة.
 

عام�ل كق�روض جدي�دة. تح�دد القروض والس�لف الت�ي ت�م إع�ادة ج�دولتها كق�روض مت�أخرة الس�داد ب�ل تُ  اعتباراليمكن 
مر إخض�اع ه�ذه يس�تى معايير تقرر إمكاني�ة اس�تمرارية التس�ديد عل�ى األرج�ح ولجدولة علإجراءات وسياسات إعادة ا

 معدل العمولة األصلي الفعلي للقرض. استخدامفي القيمة ب نخفاضلى تقديرات االإ جماعًياأو  القروض والسلف فردًيا
 

 ظروففي  فعل للتراجع ردك بالقروض والسلف إما كجزء من العالقة المستمرة مع العميل، أو عترافيتم  إجماًال اال
 اس�تحقاقإل�ى تمدي�د ت�اريخ  به�ذا التراج�ع عت�رافالمقت�رض، يمك�ن أن ي�ؤدي اال ظ�روفالمقترض. في حال�ة تراج�ع 

بم�ا يحت�وي ج�راء . ق�د ي�ؤدي ه�ذا اإلأسعار عم�والت مختلف�ة لمجموعةقترح اتفعات بحيث لدالدفعات أو تغيير خطط ا
ف�ي القيم�ة بش�كل منف�رد  نخفاضالتحصيل بحيث يخضع لال خرالبنك كمتأ إلى أن يستمر األصل في دفاتر من تفاصيل
ة القيم الدفترية االصلية للق�رض. ستعادبشأنها ال التفاوضتم صل التي مكن عدم كفاية دفعات العمولة واألحيث من الم

 كقرض جديد.و في حاالت أخرى، هذا اإلجراء قد يؤدي إلى اتفاق جديد، و وفًقا لذلك هذه االتفاقية ُتعامل 
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 في قيمة الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة  نخفاضاال - ۱
 

موض�وعي عل�ى  يتم تصنيف أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة في حالة وجود دليلٍ 
ذلك كنتيجة لحدث أو أكثر تمت بعد اإلثبات األولي له�ا وبحي�ث أن يك�ون هن�اك خس�ارة له�ا ت�أثير عل�ى الت�دفقات 

 النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة من الموجودات المالية بشكل موثوق به.
  

م�ة الق�رض أو أي م��ن الموج�ودات المالي��ة ف��ي قي نخف�اضالنتيج�ة ا االئتم��انص مح�دد لخس�ائر ي�تم تك�وين مخص��
المثبتة بالتكلفة المطفأة، إذا كان هناك دليل موضوعي بأن البنك لن يتمكن من تحصيل كافة المبالغ المستحقة. إن 

. إن المبل�غ المق�در القاب�ل س�ترداددفتري�ة والمبل�غ المق�در القاب�ل لالمبلغ المخصص المحدد هو الفرق بين القيم�ة ال
األص��لي  العائ��دعل��ى مع��دل بن��اًء ه��و القيم��ة الحالي��ة للت��دفقات النقدي��ة المس��تقبلية المتوقع��ة، مخص��ومة  س��تردادلال

 هونة.رمن الضمانات والموجودات الم ستردادا المبالغ المقدرة القابلة لالالفعلي، متضمنً 
 

جم�اعي عل�ى  انخف�اض، ي�تم تك�وين مخصص�ات مقاب�ل أي االئتم�انباإلضافة إلى المخصصات الخاصة بخسائر 
المحددة للمقترض  االئتمانعلى عدة عوامل تتضمن تصنيفات  بناءً أساس المحفظة. ويتم تقدير هذه المخصصات 

ف��ي التعام��ل م��ع المقت��رض أو مجموع��ة م��ن المقترض��ين وأي المجموع��ة أو مجموع��ة م��ن المقترض��ين وخب��رة 
 اس��تخدامبش��أن الخس��ائر بيان��ات التاريخي��ة خف��اق الس��ابقة. ي��تم تع��ديل البمعلوم��ات تاريخي��ة متاح��ة ع��ن ح��االت اإل

 البيانات الحالية القابلة للمالحظة وذلك إلظهار أثر الظروف الحالية السائدة.
 

أو م��ن خ��الل  بالنس��بة للموج��ودات المالي��ة المقتن��اة بالتكلف��ة المطف��أة، ي��تم تس��وية القيم��ة الدفتري��ة لألص��ل مباش��رةً 
 في قائمة الدخل الموحدة.درج مبلغ التسوية حساب مخصص، ويُ  استخدام

 
 في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع نخفاضاال - ۲

 
بتقييم ما إذا ك�ان هن�اك دلي�ل موض�وعي  تقوم المجموعةبالنسبة ألدوات الدين المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، 

طف�أة على نفس األسلوب المتبع للموجودات المالية المشابهة والمدرج�ة بالتكلف�ة الم بناءً في القيمة  نخفاضعلى اال
ف�ي القيم�ة ن�اتج م�ن الف�رق ب�ين القيم�ة  انخف�اضم�ة كي�تم إدارج الخس�ارة المتراك .وذلك لكل أداة مالي�ة عل�ى ح�دة

 به�ا مس�بًقا عت�رافاالت�م والت�ي  في القيم�ة لتل�ك األداة نخفاضالأية خسائر ل ة والقيمة العادلة الحالية ناقًصاالمطفأ
 في قائمة الدخل الموحدة.

 
الالحق�ة دلي�ل موض�وعي في القيمة ضمن قائمة الدخل الموحدة، إذا ظهر ف�ي الفت�رة  نخفاضيتم عكس خسارة اال

 ضمن قائمة الدخل الموحدة. القيمة في نخفاضبخسارة اال عترافحدث بعد اال االئتمانب مرتبط
 

الج�وهري أو ال�دائم  ف�ي القيم�ة  نخف�اضاستثمارات األسهم المقتناة كاستثمارات متاحة للبي�ع، ف�إن االب وبما يتعلق
نخفاض جوهرًي�ا الايتطلب تحديد ما إذا كان  في القيمة. نخفاضالعادلة عن التكلفة يعتبر دليل موضوعي على اال

القيم�ة ض�من قائم�ة ال�دخل  انخف�اضالناتج�ة م�ن مبل�غ الخس�ارة  باس�ترداد حال يس�م حكام.األ بإبداءالقيام  أو دائًما
جل ض�من بن�ود يجب أن يس� الحًقابالقيمة العادلة  ن أي ارتفاعٍ إوعليه فطالما أن األصل قائم بالسجالت،  الموحدة

ف��ي القيم��ة، ي��تم تحوي��ل المكاس��ب أو الخس��ائر  نخف��اض. ف��ي ح��ال إلغ��اء إثب��ات خس��ارة االال��دخل الش��امل األخ��رى
 إلى قائمة الدخل الموحدة. حقوق الملكيةالمتراكمة المثبتة ضمن 
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 في قيمة الموجودات غير المالية نخفاضاال  )     م
 
قيم�ة أص�ل. إذا م�ا ت�وافر ه�ذا  انخف�اضبتق�دير م�ا إذا ك�ان هن�اك مؤش�رعلى  بتاريخ ك�ل تقري�ر م�اليالمجموعة قوم ت

ق�وم بتق�دير المبل�غ المجموع�ة تف�إن  ةقيم�ة أص�ل مطلوب� انخف�اضختب�ار تكون المراجعة الس�نوية الالمؤشر أو عند ما 
ادلة لألصل أو قيمة القيمة الع سترداد الممكن تحصيلها من األصل هيالقيمة القابلة لالالممكن تحويله من األصل. إن 

. عن�دما تزي�د القيم�ة ناقًص�ا تك�اليف بيع�ه وقيمت�ه قي�د االس�تخدام يهم�ا أكث�رأالوحدة النقدية الممكن تحقيقها من األص�ل 
م�ن األص�ل، ف�إن  س�تردادالقيم�ة القابل�ة لالالدفترية ألصل أو قيمة الوحدة النقدية الممكن تحقيقها من األصل أكثر من 

. ف�ي س�بيل تق�دير قيم�ة س�تردادالقيم�ة القابل�ة لالقيمة و يتوج�ب خف�ض قيمت�ة الدفتري�ة لتقاب�ل األصل يعتبر منخفض ال
س�عر خص�م  اس�تخدام، يق�وم البن�ك بخص�م قيم�ة الت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلية إل�ى القيم�ة الحالي�ة بستخداماألصل قيد اال

تحديد القيم�ة العادل�ة ألص�ل صل. في سبيل ألايعكس تقديرات السوق للقيمة الحالية للنقود وكذلك المخاطر المرتبطة ب
مض�اعفات  اس�تخدامتل�ك النم�اذج ب احتس�ابنم�اذج تس�عير مالئم�ة. ي�تم تعزي�ز  اس�تخدامتكاليف البيع، فإن�ه ي�تم  ناقًصا

 التقييم، أو مؤشرات قيمة عادلة متاحة أخرى.
 

عل�ى لك مؤشر تقدير ما إذا كان هناببتاريخ كل تقرير مالي المجموعة قوم تالشهرة،  استثناءلموجودات بوبما يتعلق با
المؤش�رات، ف�إن  انخفض�ت. إذا م�اتوفرت ه�ذه وج�ودة أولم تعد م معترف بها مسبًقاالفي القيمة  نخفاضاالأن خسائر 

س��ارة الوح��دة النقدي��ة الممك��ن تحقيقه��ا م��ن األص��ل. ي��تم عك��س خ أو قيم��ة س��تردادالقيم��ة القابل��ة لالير البن��ك يق��وم بتق��د
ات المستخدمة ف�ي تحدي�د قيم�ة األص�ل الممك�ن مسبًقا فقط في حال تغيير االفتراضفي القيمة المعترف بها  نخفاضاال

ف�ي القيم�ة الم�راد عكس�ها  نخف�اضف�ي القيم�ة. ي�تم تحدي�د خس�ارة اال انخف�اضخر خس�ارة عتراف بآمنذ اال هااسترداد
قيمة الدفترية ألصل بعد اإلهالك في حال م�ا وكذلك التزيد ال ستردادالقيمة القابلة لالبحيث التزيد القيمة الدفترية عن 

ف�ي الس�نوات الس�ابقة ع�ن قيم�ة خس�ارة  ف�ي قيم�ة األص�ل، نخف�اضالبخس�ارة ا عت�رافوإذا ما ل�م ي�تم االتم تحديدها، 
 في القيمة المراد عكسها. يتم عكس تلك الخسارة في قائمة الدخل الموحدة. نخفاضالا
 

 في الشهرة، اليمكن عكسها في السنوات الالحقة. فاضنخالإن خسائر ا
 

 العقارات األخرى  )     ن
 

للق��روض والس��لف. تعتب��ر ه��ذه  لعادي��ة، بع��ض العق��ارات وذل��ك بمثاب��ة س��دادٍ ا أعماله��ا، خ��الل دورة للمجموع��ةت��ؤول 
ه�ا للق�روض والس�لف أو قالعقارات كموجودات متاحة للبيع وتظهر هذه العقارات في البداية بصافي القيمة الممكن تحق

 اس�تهالكال ي�تم حس�اب  .منه�ا أي تك�اليف بي�ع جوهري�ة ، مخص�وًماأيهم�ا أق�لادلة الحالية للممتلكات المعني�ة القيمة الع
 .الموحدةسجل اإليرادات الناتجة من تأجير هذه العقارات األخرى في قائمة الدخل على هذه العقارات. تُ 

 
ف�ي قائم�ة ال�دخل  منه�ا تك�اليف البي�ع امخص�ومً في القيمة العادل�ة الحًق�ا  انخفاض أيو بعد اإلثبات األولي، يتم تسجيل 

هذه األصول وعلى أن ال تتجاوز  بيعمنها تكاليف مخصوًما الموحدة. يتم تسجيل أي مكاسب الحقة في القيمة العادلة، 
 في قائمة الدخل الموحدة. ستبعادالخسائر المتراكمة، مباشرًة كمكاسب مجتمعة مع أية مكاسب أوخسائر ناتجة عن اال

 
 الموجودات غير الملموسة، والمعدات، الممتلكات  )    س

 
ال ي�تم و .المت�راكم طف�اءس�تهالك واإلبالتكلف�ة بع�د خص�م اال والموج�ودات غي�ر الملموس�ة ،المع�دات، ظهر الممتلكاتت

 المع���دات األخ���رى، الممتلك���ات اس���تهالكب���ع طريق���ة القس���ط الثاب���ت ف���ي حس���اب ُتت .األراض���ي المملوك���ة اس���تهالك
 وذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات كما يلي: والموجودات غير الملموسة

 
 سنة  ۳۰ -  ۲۰    المباني 

 سنوات، أيهما أقل  ٥فترة اإليجار أو             المستأجرة  على المبانيتحسينات 
 سنوات ۸   موجودات غير ملموسة

 سنوات ٥ – ٤  ثاث والمعدات والسيارات ألا
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ق�وائم له�ذه الموج�ودات ف�ي ت�اريخ ك�ل  واالطف�اء س�تهالكالاط�رق و يةالمنافع االقتص�اديتم مراجعة العمر اإلنتاجي و
الناتج�ة ع�ن بي�ع الموج�ودات عل�ى أس�اس الخس�ائر المكاس�ب و احتس�ابومن ثم ي�تم تع�ديلها إذا ل�زم األم�ر. ي�تم  مالية

 .الموحدةالخسائر الناتجة في قائمة الدخل تدرج المكاسب وة وصافي المبلغ المحصل والفرق بين القيمة الدفتري
 

يتم إثبات  .ية لتلك النفقاتاقتصادخرى عندما يكون من المحتمل أن تستفيد المجموعة من منافع يتم رسملة النفقات األ
  .كمصاريف عند حدوثهاصالحات المستمرة و تكاليف الصيانة اإل
 

حداث أو في الظ�روف إل�ى أن القيم�ة الدفتري�ة األيشير التغيير في عندما  الموجوداتقيمة في  نخفاضيتم مراجعة اال
ك�ان قيم�ة األص�ل ها إذا م�ا اس�تردادها. يتم إطفاء القيمة الدفترية مباشرًة إلى حدود القيمة الممكن استردادقد ال يمكن 

 .هااستردادالممكن  أعلى من القيمة المقدرة
 

 المطلوبات المالية     )  ع
 

وس�ندات  و س�ندات ال�دين الثانوي�ة يتم في األصل، إثبات كاف�ة ودائ�ع أس�واق الم�ال وودائ�ع العم�الء والق�روض ألج�ل
 منها تكاليف المعامالت. رى بالقيمة العادلة مخصوًماالقروض المصدرة وأدوات المديونية األخ

 
في قائمة  الدخل أو تلك التي تم  عنهاقياس المطلوبات المالية المرتبطة بعموالت، أو تلك التي يتم المحاسبة  يتم الحًقا

 .مبلغ الخصم أو العالوة عتبارالتحوط من مخاطر قيمتها العادلة، بالتكلفة المطفأة والتي يتم حسابها بعد األخذ بعين اال
ل إل��ى مص��اريف العم��والت رّح��وتُ  س��تحقاقالع��الوات والخص��ومات وف��ق أس��س العائ��د الفعل��ي حت��ى ت��اريخ االتطف��أ 

 الخاصة.
 

تعدل المطلوبات المالية الخاضعة للتح�وط م�ن مخ�اطر القيم�ة العادل�ة للتغي�رات ف�ي القيم�ة العادل�ة للمخ�اطر المتح�وط 
و الخس�ائر أ. يعت�رف بالمكاس�ب الموح�دةو خسائر ناتجة في قائمة الدخل أمكاسب  بأية عترافمنها كحد أعلى. يتم اال

 .الموحدةالناتجة عن إلغاء إثبات المطلوبات المسجلة بالتكلفة المطفأة في قائمة الدخل 
 

          ف)      الضمانات المالية

العقد وذلك عن  ةحامل األخرىللجهة قوم بعمل دفعات تالعقد أن  ةصــدرمُ هة جال من لييتطلب عادًة عقد ضمان ما 
 لشروط أداة الدين. في السداد وفًقاالمدينة  خفقت الجهةأ العقد إذا ماة حاملللجهة  المستحقةالخسارة 

 
. يتم المعتادةالمجموعة ضمن دورة عمل  ضمانات وقبوالت و تتكون من اعتمادات مستنديةضمانات مالية يتم منح 

ك قيمة أخرى، ويمثل ذل مطلوباتية الموحدة للضمانات بالقيمة العادلة ضمن بند اإلثبات المبدئي في القوائم المال
لكل ضمان إما بالعالوة المطفأة أو  المجموعةات التزامبعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس  العالوة المستلمة. والحًقا

. ويتم إثبات أي أعلىالمطلوبة لتسوية أي تعهدات مالية تظهر نتيجة لهذه الضمانات، أيهما  ريفللمصابأفضل تقدير 
ئتمانية. كما يتم إثبات ة الدخل الموحدة كمصروفات خسائر اات المرتبطة بالضمانات المالية بقائملتزاماالزيادة في 

 على مدى فترةتعاب بطريقة القسط الثابت العالوات المحصلة في قائمة الدخل الموحدة في صافي دخل العموالت واأل
 .الضمان

 
 المخصصات   )  ص

 

عن��دما يمك��ن إج��راء تق��دير موث��وق ب��ه بواس��طة  ، للبن��ود داخ��ل وخ��ارج قائم��ة المرك��ز الم��الي،ي��تم تك��وين مخصص��ات
 لت�زاملتس�وية االحتمالي�ة دف�ع مب�الغ واضح ناتج عن أحداث ماضية وتك�ون ا التزامقانوني أو  التزاملمقابلة المجموعة 
 عدم الدفع. يةحتمالأعلى من ا
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 محاسبة عقود اإليجار      ) ق
 
ع حيث اليتم تحوي�ل المخ�اطر والمن�اف ،كمستأجر عقود إيجار تشغيليةالمجموعة برمها تعتبر كافة عقود اإليجار التي ت

 بطريق�ة الموح�دةل دفعات اإليج�ار عل�ى قائم�ة ال�دخل حمّ وبموجبها تُ للمجموعة،  اإليجارالعائدة للملكية بموجب عقود 
 . مدى فترة اإليجار القسط الثابت على

 
درج أي�ة غرام�ات يج�ب دفعه�ا للم�ؤجر كمص�روف خ�الل ُت� ،مدت�ه نته�اءإنهاء عقد اإليج�ار التش�غيلي قب�ل ا في حالو

  .الفترة التي يتم فيها إنهاء اإليجار
 

كان�ت تل�ك العق��ود تقي�يم أي عق�د غي��ر إيج�اري كتل�ك العق�ود القائم�ة والمتش��ابهة لتحدي�د م�ا إذا بتق�وم المجموع�ة ك�ذلك 
 منفصل. ود بشكللبنحتى يتم المحاسبة عن تلك ا على بنود إيجاريةتحتوي 

 
 ما في حكمهاالنقدية و      ) ر

         
بأنه�ا تل�ك المب�الغ المدرج�ة ف�ي النقدي�ة  م�ا ف�ي حكمه�اتعرف النقدية و، الموحدة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية

األرص�دة ل�دى البن�وك  اكم�ا تش�مل أيًض� الودائ�ع النظامي�ة، اس�تثناءبمؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي،  واألرصدة لدى
حي�ث تتع�رض تل�ك األرص�دة  قتن�اءأو أق�ل م�ن ت�اريخ اال يوًم�ا تسعينالتي تستحق خالل والمؤسسات المالية األخرى 

 لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة العادلة.
 

 ألدوات الماليةبا عترافالاش)      إلغاء 
 

ما تنته�ي     الموجودات المالية (أو جزء منها، أو جزء في مجموعة موجودات مالية متش�ابهة) عن�دب عترافاالغاء إليتم 
ل األص�ل ويك�ون ه�ذا التع�ديل ، أو عن�دما ي�تم تع�ديالمالية الخاصة بهذه الموج�وداتستالم التدفقات الحقوق التعاقدية ال

 .عترافاالإللغاء  مؤهًال 
 

 المجموع�ةأصل مالي، يتم إلغ�اء اإلثب�ات ف�ي حال�ة قي�ام  المجموعة نقلتفي الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أن 
وفي الحاالت التي لم يتم نقل أو إبق�اء معظ�م المخ�اطر ل. بنقل معظم المخاطر و المكاسب المصاحبة لملكية هذا األص

ع�ن الس�يطرة عل�ى األص�ل المجموع�ة فق�ط ف�ي حال�ة تخل�ي  عترافاالوالمكاسب المصاحبة لملكية األصل، يتم إلغاء 
ات نش��أت أو نتج��ت ع��ن ه��ذه العملي��ات بش��كل منفص��ل التزام��بأي��ة حق��وق أو عترافب��االالمجموع��ة ق��وم الم��الي. ت

 مطلوبات.كموجودات أو 
 

س�تنفاذها، أي عن�دما ي�تم تنفي�ذ لمطلوبات المالية) وذلك فقط عن�د االمطلوبات المالية (أو أي جزء من تلك ا استبعاديتم 
 المحدد في العقد أو إلغاؤه أو إنتهاء مدته. لتزاماال

 
 الزكاة وضريبة الدخل   )  ت

 
تطبيًق��ا لتعلمي��ات  ةبق��امُ الرب��اح عل��ى األ مباش��رةً ل و ُتحّم�� المطلوب��ات األخ��رىض��من  تس��تحق الزك��اة وض��ريبة ال��دخل

 .۲۰۱۷أبريل  بشهروالصادر  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹رقم  بالتعميملنقد العربي السعودي مؤسسة ا
 

 
 
 
 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٢٨ 

 )(تتمة - ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .۳
 

 ث)     البرامج التحفيزية للموظفين
 

") والمس��مى البرن�امج"تحفي�زي محس��وب عل�ى أس�اس األس��هم ( ) برن��امج"الم�وظفين"يق�دم البن�ك لموظفي��ه الم�ؤهلين (
م البن�ك مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي. بموج�ب ه�ذا البرن�امج يق�و قبل والمعتمد من برنامج منحة األسهم للموظفين،

س��هم ف��ي ت��اريخ س��نوات. تق��اس تكلف��ة البرن��امج عل��ى أس��اس قيم��ة األ بم��نح الم��وظفين أس��هم ي��تم اكتس��ابها خ��الل أرب��ع
طريقة تسعير مناسبة،  استخدامبها خالل الفترة التي ينص خاللها الوفاء بشرط الخدمة ب عترافاال راء، والتي يبدأالش

و  .كم�ا بت�اريخ الم�نح بالقيم�ة العادل�ةس�جل خي�ارات أس�هم الم�وظفين م�ن قب�ل البن�ك . تُ ستحقاقالوالتي تنتهي بتاريخ ا
بع�د  المس�اهمينوتظه�ر كبن�د مخص�وم م�ن حق�وق  الم�وظفين بالتكلف�ةخي�ارات أس�هم ألغ�راض تسجل األسهم المقتن�اة 

 األسهم.هذه تعديل مصاريف المعامالت، وتوزيعات األرباح، وأرباح أو خسائر بيع 
 

للم�وظفين الم��ؤهلين ي��وفر ه�ذا البرن�امج . خي�ارات األس�هم بمش�اركة الم�وظفين برن��امجتق�وم المجموع�ة أيًض�ا بت�وفير 
. يق�وم الموظف�ون لبرن�امجف�ي بداي�ة فت�رة اوذل�ك ش�تراك البنك على أس�اس س�عر مح�دد مس�بًقا لإل الحصول على أسهم

يق�وم الموظف�ون للبرن�امج،  ووفًق�ان. شهري من رواتبهم، و على مدار عاميبالمشاركة لشراء األسهم من خالل خصم 
نخف�ض س�عر الس�هم ما ا . إذاالبرنامجشتراك حسب شترك بها في نهاية فترة اإلسهم المُ األالمشاركون بالحصول على 

وسعر اإلشتراك المح�دد  البرنامجبين سعر السهم في نهاية  قرفيتم تعويض الموظفين بالاإلشتراك المحدد،  عن سعر
 .مسبًقا

 
دخ�ار والت�ي        حفيزي�ة أخ�رى عل�ى أس�اس األس�هم واالالمؤهلين ب�رامج ت ابمنح موظفيهالمجموعة قوم تباإلضافة لذلك، 

س��تحاق ك��ل دفع للم��وظفين بت��اريخ اوالم��وظفين. ه��ذه المس��اهمات ُت�� المجموع��ةعل��ى مس��اهمات مش��تركة ب��ين  بن��اءً  ت��تم
 برنامج. 

 
 األخرىخ)      مزايا الموظفين 

 
الخدم�ة  تس�جيلها كمص�اريف عن�دما ُت�ؤدى يتم قياس مزايا الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم كم�ا ي�تم

للمبل��غ المتوق��ع دفع��ه عل��ى حس��اب المكاف��آت النقدي��ة قص��يرة األج��ل أو ب��رامج  لتزامب��اال عت��رافي��تم اال ذات الص��لة.
سبق تأديتها  خدماتٍ لدفع هذا المبلغ نتيجة  حاليقانوني  التزامواضح أو  التزامذا ما كان للمجموعة إمشاركة األرباح 

 ات بشكل موثوق به.لتزامالا تقدير هذه بواسطة الموظف ويمكن
 

 بي�رخي�ة بواس�طة إكتوارعلى تقييمات  بناءً على المجموعة بخصوص مزايا نهاية الخدمة للموظفين  لتزامتحديد االيتم 
ف��ي المملك��ة العربي��ة  ق��انون العم��ل والعم��الف��ي األحك��ام الس��ائدة  عتب��اراال بع��ين ذي مس��تقل، وذل��ك بع��د األخ��إكت��وار

ي حي�ث ت�م إكت�واري�ة بواس�طة خبي�ر إكتوارتقييم�ات على  بناءً ة األجل يل. يتم كذلك تقييم منافع الموظفين طوالسعودية
 المنافع بشكل منفرد. برامجمن  برنامجالشروط ذات العالقة لكل  نفي الحسبا ذاألخ

 
 األصول إدارةذ)      خدمات 

  
بع��ض ص�ناديق االس�تثمار وذل��ك بالتش�اور م��ع  إدارةوالت��ي تتض�من  لعمالئه�ااألص�ول  إدارةخ��دمات المجموع�ة ق�دم ت

في تلك الصناديق ضمن االستثمارات المتاحة للبي�ع وي�تم المجموعة مستشاري استثمار متخصصين. يتم إدراج حصة 
 اإلفصاح عن أتعاب الخدمات البنكية المكتسبة ضمن الدخل من أتعاب الخدمات البنكية، صافي. 

   

ا بصفة األمانة أو االستثمار موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها ف�ي حتفظ بهال تعتبر الموجودات المُ 
 القوائم المالية الموحدة.

 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٢٩ 

 )(تتمة - ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .۳
 

 ض)    المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة
 

بعض المنتجات المصرفية القائم�ة عل�ى مب�دأ تجن�ب  لعمالئها المجموعة تقدمإضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، 
 ن هيئة الرقابة الشرعية.الفائدة والمعتمدة م

 
 المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة:تعريف 

 
الى العميل والتي يكون البنك ق�د اش�تراها ببيع سلعة أو أصل المجموعة قوم تهي اتفاقية على أن  -المرابحة  .۱

 هامش ربح متفق عليه. سعر البيع التكلفة مضاًفا إليه يشملعلى وعد بالشراء من العميل.  بناءً قتناها وا
 

ؤه وف�ق ي�ع أص�ل ت�م إنش�اببالمجموع�ة قوم بموجبها توالعميل بحيث المجموعة تفاقية بين هي ا -ستصناع اال .۲
 مقابل سعر متفق عليه. مواصفات متفق عليها مسبًقا

 
لطل�ب  اق�وم بت�أجيره وفًق�تص�ل لأق�وم بش�راء أو بن�اء تي ت�(كمؤجر) والالمجموعة تـفاقية بين هي ا -اإلجارة  .۳

نتق�ال بل مادي ولفترة مح�ددة ق�د تنته�ي بااألصل في مقا ستئجارباعلى وعد العميل  بناءً  العميل (المستأجر)،
 ملكية األصل من المؤجر للمستأجر.

   
للسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه  ووفًقا القائمة على مبدأ تجنب الفائدةيتم معالجة كافة المنتجات المصرفية 

 القوائم المالية الموحدة.
 

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي . ٤
   
     ما يلي:مالنقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  يتكون بند

  ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
 بآالف الرياالت  

  السعودية
 بآالف الرياالت

 السعودية
 ۸۸۱٫٤۹۸  ۷۲٥٫۹۷۲  نقد في الصندوق

 ۱٫۲۲۰٫۰۰۰  ۱٫۲۸۲٫۰۰۰  تفاقيات إعادة الشراء العكسية مع مؤسسة النقد العربي السعودي ا
 ۷٫۰۷۷  )۷٦٫۷۳۹(  أرصدة أخرى لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 ۲٫۱۰۸٫٥۷٥  ۱٫۹۳۱٫۲۳۳  )۲۸الفرعي (إيضاح  اإلجمالي
 ۳٫٥۷٥٫۷٦۳  ۳٫۳۳۲٫۲۰٥  لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وديعة نظامية

 ٥٫٦۸٤٫۳۳۸  ٥٫۲٦۳٫٤۳۸  اإلجمـالـي 
 

 حتف�اظالايتع�ين عل�ى البن�ك  المؤسس�ة)( لنظام مراقبة البنوك والتعليم�ات الص�ادرة ع�ن مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي اطبقً 
، وألج�ل، والودائ�ع دخ�ارواال بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة مئوية محددة من الودائع تحت الطلب،

ي�ة للبن�ك تل�ك الوديع�ة النظامي�ة لتموي�ل العملي�ات اليوم اس�تخدام م�ن غي�ر المس�موح ب�ه .ي�ة ك�ل ش�هراحسب ف�ي نهتُ األخرى، 
 .ما في حكمها النقدية ومن  وبالتالي فهي ليست جزًءا

 
 
 
 
 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٣٠ 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى . ٥
  

     ما يلي:مالبنوك والمؤسسات المالية األخرى  لدى أرصدة يتكون بند
  ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
 بآالف الرياالت  

 السعودية
 بآالف الرياالت 

 السعودية
 ٤۰۱٫۹۰۰  ۹۱۳٫۱۸۱  حسابات جارية

 ۱٫۹۰۰٫۳۹۳  ۲٫٥۹۹٫۸۹۲  إيداعات أسواق المال
 ۲٫۳۰۲٫۲۹۳  ۳٫٥۱۳٫۰۷۳  اإلجمـالـي

 
 كاالتبيانات تم الحصول عليها من و  استخداملدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بية لألرصدة االئتمانالجودة  إدارةيتم 

و  ۲۰۱۷" لع�امي Aه�و "ي لوكال�ة س�تاندرد أن�د ب�ورز للمحفظ�ة االئتم�ان. متوسط التصنيف مشهود بسمعتهائتماني تصنيف ا
۲۰۱٦. 

 
 .  استثمارات، صافي ٦

 
   كما يلي:  المتاحة للبيع االستثماراتصنف أ)   تُ 

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

 اإلجمالي  المملكة خارج  داخل المملكة  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 
 الرياالت السعودية بآالف 

 425B۹٫۱۹٦٫۰۳۱ سندات بعمولة ثابتة
 

426B۷٫۷٦۱٫٤٤٥  427B۱٦٫۹٥۷٫٤۷٦  428B۷٫۲۰۲٫۱۳٤ 
 

۷٫۹۸٤٫۷۰۲  ۱٥٫۱۸٦٫۸۳٦ 

 429B۱٫٤٦٥٫٥٥۱ سندات بعمولة عائمة
 

430B۲٫٥۷۳٫۷۰٦ 
 

431B٤٫۰۳۹٫۲٥۷ 
 

432B۱٫۸٥۱٫۳۱۸ 
 

۳٫۲۲۸٫۱۷۸ 
 

433B٥٫۰۷۹٫٤۹٦ 
ستثمارات بعموالت مجموع اال 

 434B۱۰٫٦٦۱٫٥۸۲ خاصة مكتسبة 

 

435B۱۰٫۳۳٥٫۱٥۱ 
 

436B۲۰٫۹۹٦٫۷۳۳ 
 

437B۹٫۰٥۳٫٤٥۲ 

 

۱۱٫۲۱۲٫۸۸۰ 
 

۲۰٫۲٦٦٫۳۳۲ 

 438B٤٥۳٫۷۹٤ أسهم 
 

439B٥٤٫۹۱۹ 
 

440B٥۰۸٫۷۱۳ 
 

441B۹٤٥٫۸٦۰ 
 

۷۱٫۸۸۷ 
 

۱٫۰۱۷٫۷٤۷ 

 442B۲۱۲٫٥۳۰ صناديق استثمارية
 

443B- 
 

444B۲۱۲٫٥۳۰ 
 

445B۱٦۷٫۸۱٥ 
 

- 
 

۱٦۷٫۸۱٥ 
 ستثمارات المتاحة إجمالي اال

 446B۱۱٫۳۲۷٫۹۰٦ للبيع

 

447B۱۰٫۳۹۰٫۰۷۰ 
 

448B۲۱٫۷۱۷٫۹۷٦ 
 

449B۱۰٫۱٦۷٫۱۲۷ 

 

۱۱٫۲۸٤٫۷٦۷ 
 

۲۱٫٤٥۱٫۸۹٤ 
 في نخفاضمخصص اال 

 - القيمة 

 

)٤٫۰۰۰( 
 

)٤٫۰۰۰( 
 

450B- 

 

)٤٫۰۰۰( 
 

)٤٫۰۰۰( 
االستثمارات المتاحة للبيع،    

 451B۱۱٫۳۲۷٫۹۰٦ صافي
 

452B۱۰٫۳۸٦٫۰۷۰  453B۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦  454B۱۰٫۱٦۷٫۱۲۷ 
 

۱۱٫۲۸۰٫۷٦۷  ۲۱٫٤٤۷٫۸۹٤ 
 

س�عودي) مرهون�ة بموج�ب  ري�ـال ملي�ار  ٤٫٤:  ۲۰۱٦ل س�عودي (ري�ـا ملي�ار  ۳٫۰ االستثمارات على مب�الغ ق�درها تشتمل
 مليار ٤٫٤ :۲۰۱٦سعودي ( ريـال مليار ۳٫۰االستثمارات ه بلغت القيمة السوقية لهذ .اتفاقيات إعادة شراء لدى بنوك أخرى

 (د). ۱۹انظر إيضاح  ).سعودي ريـال
 
 ۲۱٫٥ما قيمته  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱في القيمة كما في  نخفاضالقبل مخصص ا متاحة للبيعستثمارات البلغ صافي التكلفة لال 

 .لایر سعودي) مليار ۲۰٫۹: ۲۰۱٦لایر سعودي ( مليار
 
 
 
 
 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٣١ 

 (تتمة) -.  استثمارات، صافي ٦
 

 :المتاحة للبيع اتلمكونات االستثمار ب)  فيما يلي تحليل
 

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

 اإلجمالي  غير متداولة  متداولة  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة 
 الرياالت السعودية بآالف 

 سندات بعمولة ثابتة
455B۱۱٫۰۲٥٫۲۷۷ 

 

456B٥٫۹۳۲٫۱۹۹  457B۱٦٫۹٥۷٫٤۷٦  458B۹٫٥۱۸٫۱۰۳ 
 

٥٫٦٦۸٫۷۳۳  ۱٥٫۱۸٦٫۸۳٦ 

 459B۲٫۱۱٦٫۰۰۱ سندات بعمولة عائمة
 

460B۱٫۹۲۳٫۲٥٦ 
 

461B٤٫۰۳۹٫۲٥۷ 
 

462B۲٫۷۷۰٫۷٦٥ 
 

۲٫۳۰۸٫۷۳۱ 
 

463B٥٫۰۷۹٫٤۹٦ 
ستثمارات بعموالت مجموع اال

 464B۱۳٫۱٤۱٫۲۷۸ خاصة مكتسبة

 

465B۷٫۸٥٥٫٤٥٥ 
 

466B۲۰٫۹۹٦٫۷۳۳ 
 

467B۱۲٫۲۸۸٫۸٦۸ 

 

۷٫۹۷۷٫٤٦٤ 
 

۲۰٫۲٦٦٫۳۳۲ 

 468B٤٤۹٫۱٥۱ أسهم
 

469B٥۹٫٥٦۲ 
 

470B٥۰۸٫۷۱۳ 
 

471B۹٤۲٫۱۱۰ 
 

۷٥٫٦۳۷ 
 

۱٫۰۱۷٫۷٤۷ 

 472B۲۱۲٫٥۳۰ صناديق استثمارية
 

473B- 
 

474B۲۱۲٫٥۳۰ 
 

475B۱٦۷٫۸۱٥ 
 

- 
 

۱٦۷٫۸۱٥ 

 476B۱۳٫۸۰۲٫۹٥۹ ستثمارات المتاحة للبيعإجمالي اال

 

477B۷٫۹۱٥٫۰۱۷ 
 

478B۲۱٫۷۱۷٫۹۷٦ 
 

479B۱۳٫۳۹۸٫۷۹۳ 

 

۸٫۰٥۳٫۱۰۱ 
 

۲۱٫٤٥۱٫۸۹٤ 
 في نخفاضمخصص اال 

 - القيمة    

 

)٤٫۰۰۰( 
 

)٤٫۰۰۰( 
 

480B- 

 

)٤٫۰۰۰( 
 

)٤٫۰۰۰( 
 االستثمارات المتاحة للبيع، 

 481B۱۳٫۸۰۲٫۹٥۹ صافي   
 

482B۷٫۹۱۱٫۰۱۷  483B۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦  484B۱۳٫۳۹۸٫۷۹۳ 
 

۸٫۰٤۹٫۱۰۱  ۲۱٫٤٤۷٫۸۹٤ 
 

 الخزين��ةس��ندات دات التنمي��ة الحكومي��ة الس��عودية وغي��ر المتداول��ة ف��ي الج��دول أع��اله، بش��كل أساس��ي، س��ن االس��تثماراتتمث��ل 
إن األس�هم المدرج�ة ض�من بن�د االس�تثمارات المتاح�ة للبي�ع تتض�من أس�هم  غي�ر   س�ندات ش�ركات س�عودية.بع�ض السعودية و

مليون لایر سعودي) والتي يتم إثباتها بالتكلفة لعدم إمكاني�ة قي�اس  ۱۲٫٤: ۲۰۱٦مليون لایر سعــودي  ( ۱۳٫۳متداولة بمبلغ 
ة في الجدول أعاله حي�ث ي�تم نش�ر ص�افي ق�يم مارات متداولثستاستثمارية التعتبر الصناديق ا قيمتها العادلة بشكل موثوق به.

 .يومًيا الموجودات لدى السوق المالية السعودية (تداول)
 

 حسب األطراف األخرى : المتاحة للبيعلالستثمارات  فيما يلي تحليل   )ج
 

   ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

  
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
     

 ۱۰٫۱٦۹٫۱٤۳  ۱۲٫٤٥۷٫۷۷۰  حكوميةة وشبه يحكوممؤسسات 

 ۳٫۱۱٦٫۰٥٤  ۳٫۳٥٤٫۰۳٥  شركات

 ۸٫۱٦۲٫٦۹۷  ٥٫۹۰۲٫۱۷۱  مؤسسات مالية أخرىبنوك و

 ۲۱٫٤٤۷٫۸۹٤  ۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦  االستثمارات المتاحة للبيع، صافي
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٣٢ 

 (تتمة) -.  استثمارات، صافي ٦
 

  :االئتمانلمخاطر  المتاحة للبيع تعرض االستثماراتل فيما يلي تحليل  )د
 ۲۰۱۷ 

 

۲۰۱٦ 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ۱۷٫٦۸۲٫۷۷۲  ۱۸٫۸۳٦٫٤٤۲ استثمارات من الدرجة األولى 

 ۱٫۰۱۲٫۷۲٦  ۱٫۱۰۹٫۹۹۷ استثمارات دون الدرجة األولى 
 ۱٫٥٦٦٫۸۳٤  ۱٫۰٤٦٫۲۹٤ غير مصنفة 

 ۲۰٫۲٦۲٫۳۳۲  ۲۰٫۹۹۲٫۷۳۳ الفرعياإلجمالي 
 ۱٫۱۸٥٫٥٦۲  ۷۲۱٫۲٤۳ ستثماريةأسهم و صناديق ا

 ۲۱٫٤٤۷٫۸۹٤  ۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦ االستثمارات المتاحة للبيع، صافي
 

ع�د م�ن ي الخ�ارجي المُ االئتم�انتق�ل ف�ي ج�ودة تص�نيفها  س�تثمارات الا عل�ى ستثمارات من الدرجة االول�ى عام�ةً تحتوي اال
 )-BBBلوكال�ة م�وديز، أو (Baa3)  () لوكال�ة س�تاندرد أن�د ب�ورز، -BBB( تتض�من معتم�دةئتم�اني وك�االت تص�نيف ا

ات ص��ناديق ملكي��ة رس��ندات ش��ركات س��عودية واس��تثما لوكال��ة في��تش. تتض��من االس��تثمارات غي��ر المص��نفة بش��كل أساس��ي
 .أخرى صةخا

 
 ما يلي:كالمتاحة للبيع  ستثماراتاال في قيمة نخفاضفي مخصص اال الحركة  )هـ

 
 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
 ۱۱٤٫۰۰۰  ٤٫۰۰۰ الرصيد في بداية السنة

 ۲۰۷٫۰۰۰  ۱۰۸٫٦۲۲ في القيمة خالل السنة نخفاضاال
 )۳۱۷٫۰۰۰(  )۱۰۸٫٦۲۲( عكس خسائر محققة خالل السنة

 ٤٫۰۰۰  ٤٫۰۰۰ الرصيد في نهاية السنة
 
 ما يلي:كخرى في حقوق المساهمين االحتياطيات األ تتلخص الحركة على  و) 
 

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
 ٥۰۸٫۰٥۹  ۲۰٤٫۲۹۸ رباح غير المحققة عن إعادة تقييم االستثمارات المتاحة للبيع، صافياأل

 ۱٫٥۹۲  ۱۸۰ خرى للشركات الزميلةالحصة في بنود الدخل الشامل األ
 ٥۰۹٫٦٥۱  ۲۰٤٫٤۷۸ خرىإجمالي االحتياطيات األ

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٣٣ 

 صافي ،سلفوقروض   .۷
 

  ما يلي:م ثبتة بالتكلفة المطفأة، صافي المُ قروض والسلفتتكون ال  ) أ
۲۰۱۷ 

 إجمالي  أخرى  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 
 الرياالت السعودية بآالف 

 ٥۹٫۸۸۹٫۹۱۷  ۳۲٦٫۰۰۲  ۳۹٫٥۱٤٫۲٦۲  ۱٦٫٥۹۹٫٦۹۳  ۳٫٤٤۹٫۹٦۰ سلف عاملةقروض و
 ۷۷۳٫۱٤۸  -  ۱۲٦٫۲۱٤  ۲٤۲٫۱۹٥  ٤۰٤٫۷۳۹ سلف غير عاملةقروض و

 ٦۰٫٦٦۳٫۰٦٥  ۳۲٦٫۰۰۲  ۳۹٫٦٤۰٫٤۷٦  ۱٦٫۸٤۱٫۸۸۸  ۳٫۸٥٤٫٦۹۹ السلفإجمالي القروض و
 )۱٫۰۷٤٫۷۸۱(  )۳۳٤(  )۳٥۰٫۱۹۳(  )٤۰۸٫۰۹۹(  )۳۱٦٫۱٥٥( االئتمانمخصص خسائر 

 ٥۹٫٥۸۸٫۲۸٤  ۳۲٥٫٦٦۸  ۳۹٫۲۹۰٫۲۸۳  ۱٦٫٤۳۳٫۷۸۹  ۳٫٥۳۸٫٥٤٤ سلف، صافيقروض و
 

 ۲۰۱٦ 
 إجمالي  أخرى  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 

 الرياالت السعودية بآالف 
 ٦۰٫۱۷٤٫۲۸۳  ۳۰۰٫۳٥۸  ٤۰٫۰٦۷٫۷۰٤  ۱٦٫٥٦٦٫۱۱٥  ۳٫۲٤۰٫۱۰٦ سلف عاملةقروض و
 ۱٫۰٦۹٫٦۱۳  -  -  ۲۱٤٫٦۳۷  ۸٥٤٫۹۷٦ سلف غير عاملةقروض و

 ٦۱٫۲٤۳٫۸۹٦  ۳۰۰٫۳٥۸  ٤۰٫۰٦۷٫۷۰٤  ۱٦٫۷۸۰٫۷٥۲  ٤٫۰۹٥٫۰۸۲ السلفإجمالي القروض و
 )۹۹٤٫۸٤٤(  )۲۱۱(  )۳۷۳٫۰۸۰(  )۳۸۰٫۲۹۸(  )۲٤۱٫۲٥٥( االئتمانمخصص خسائر 

 ٦۰٫۲٤۹٫۰٥۲  ۳۰۰٫۱٤۷  ۳۹٫٦۹٤٫٦۲٤  ۱٦٫٤۰۰٫٤٥٤  ۳٫۸٥۳٫۸۲۷ سلف، صافيقروض و
 
ئدة فيما يتعل�ق بعملي�ات مرابح�ة واستص�ناع تتضمن القروض والسلف أعاله منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب الفا 

 لایر سعودي).  ارملي ۳۷٫۱: ۲۰۱٦لایر سعودي ( ارملي ۳۷٫۳ة بمبلغ طفأجارة والتي تظهر بالتكلفة المُ وإ
 

ئتم��ان الق��روض والس��لف. يادي��ة، باالحتف��اظ بض��مانات للتقلي��ل م��ن مخ��اطر اعتالمجموع��ة، خ��الل دورة أعماله��ا اال تق��وم
الض�مانات  دار تل�كتتضمن تلك الضمانات إيداعات عمالء، ضمانات مالية، أوراق مالية، عقارات وموج�ودات أخ�رى. ُت�

ح��تفظ به��ا م��ن قب��ل لغ��ت القيم��ة المق��درة للض��مانات المُ ب بحس��ب القيم��ة الممك��ن تحققه��ا. االئتم��انمقاب��ل تعرض��ات مخ��اطر 
 مليار لایر سعودي).  ٤٤٫۲: ۲۰۱٦مليار لایر سعودي ( ٤٤٫۷المجموعة إلجمالي القروض و السلف مايقارب 

 
 ۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱بل المجموعة للقروض والسلف غير العامل�ة كم�ا ف�يبها من قِ  حتفظبلغت القيمة العادلة للضمانات المُ 

 ).مليار لایر سعودي ۱٫۳: ۲۰۱٦( مليار لایر سعودي تقريًبا ۰٫٦مبلغ 
 

 :ما يليك االئتمانفي مخصص خسائر  الحركة ) ب
 الرياالت السعودية وأخرى بآالف، قروض تجارية، جاري مدين 
 إجمالي  جماعيمخصص   محددمخصص  

 ٥٦۱٫۷۹۳  ۳۲۱٫۷۰۰  ۲٤۰٫۰۹۳ ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱رصيد 
 ۷۳٫٤۸٥  ٦۸٫٥۹۱  ٤٫۸۹٤ خالل السنةضاف المُ 

 )۲۱٫۲۹٤(  )۷٫۰۰۰(  )۱٤٫۲۹٤( الديون المشطوبة خالل السنة
 ٥٦۲  ٥٦۲  - ستردة خالل السنةالمبالغ المُ 

 ٦۱٤٫٥٤٦  ۳۸۳٫۸٥۳  ۲۳۰٫٦۹۳ ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱رصيد 
      

 ۱۰۷٫۷۰۲  )۱۰٫۳۲٤(  ۱۱۸٫۰۲٦ ضاف خالل السنة المُ 
 )٥٥٫٥٦٦(  )۱۲٫٤٤۰(  )٤۳٫۱۲٦( الديون المشطوبة خالل السنة

 -  -  - ستردة خالل السنةالمبالغ المُ 
 ٦٦٦٫٦۸۲  ۳٦۱٫۰۸۹  ۳۰٥٫٥۹۳ ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱رصيد 
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      ٣٤ 

 (تتمة) - صافي ،.  قروض و سلف۷
 

 الرياالت السعودية بآالفشخصية قروض   
 إجمالي  جماعيمخصص   محددمخصص  

 ۲۷٦٫۹۲۳  ۱۳٤٫۱۸۲  ۱٤۲٫۷٤۱ ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱رصيد 
 ۱۷۲٫٥۱٥  ۳۱٫٤۷۹  ۱٤۱٫۰۳٦ خالل السنةالُمضاف 

 )۱٥٦٫٥٦٥(  -  )۱٥٦٫٥٦٥( الديون المشطوبة خالل السنة
 ۸۷٫٤۲٥  -  ۸۷٫٤۲٥ المبالغ الُمستردة خالل السنة

 ۳۸۰٫۲۹۸  ۱٦٥٫٦٦۱  ۲۱٤٫٦۳۷ ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱رصيد 
      

 ۱۰٥٫۲۹۸  ۲٤۳  ۱۰٥٫۰٥٥ خالل السنةالُمضاف 
 )۱٦۳٫۱۸۹(  -  )۱٦۳٫۱۸۹( المشطوبة خالل السنة الديون

 ۸٥٫٦۹۲  -  ۸٥٫٦۹۲ المبالغ الُمستردة خالل السنة
 ٤۰۸٫۰۹۹  ۱٦٥٫۹۰٤  ۲٤۲٫۱۹٥ ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱رصيد 

 
 ما يلي:كية للقروض والسلف االئتمانج) تتلخص الجودة 

 
 غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة: ) القروض والسلف۱

 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ۱٫٥٥۲٫۹٤٦  ٥٫۱۰٦٫٥۸٦ ممتازة

 ۱٦٫۱٦٦٫٥۱۳  ۸٫۲۷۰٫٥۷٥ قوية
 ۱٤٫٦٥٤٫٤٦۲  ۱۳٫۸٤۰٫٥٦۹ متوسطة 

 ۸٫٦٦۸٫٦۱٥  ۹٫۰٥۲٫۱۸٦ مقبولة
 ۱٫۷۷۷٫۸٤٦  ۲٫۲۰۹٫٤٥۲ هامشية

 ۱۷۰٫۳۸٦  ۷٦٫٤۰٦ تحت المالحظة
 ۱٦٫٤۷٤٫۰۹۹  ۱۸٫۱٥۸٫٦٤٥ غير مصنفة

 ٥۹٫٤٦٤٫۸٦۷  ٥٦٫۷۱٤٫٤۱۹ اإلجمالي
 

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

ري��ادة ف��ي ص��ناعة مس��تقرة. مرك��ز م��الي وت��دفقات نقدي��ة أفض��ل م��ن مثيل��ه ف��ي الس��وق. لدي��ه م��دخل    ممتازة:
 للسوق. العاديةالظروف  خالللألسواق المالية 

 
ات، و تعتب�ر المؤش�رات المالي�ة اس�تثناءسوق ومركز مالي قوي مع تاريخ أداء ناجح لك�ن م�ع وج�ود     قوية:

ل�ى األس�واق المالي�ة  إأفضل من معايير الص�ناعة الت�ي تنتم�ي إليه�ا. ه�ذه المنش�أة له�ا حري�ة الوص�ول 
 الحاالت الطبيعية. وفق

 
، و تعتبر المؤشرات المالية س�ليمة وض�من معدل ثبات معتدل مع عوامل مخاطرة للصناعة أوالشركة  متوسطة:

رض��ة ل��ى األس��واق المالي��ة مح��دود وتك��ون المنش��أة عُ ص��ناعة الت��ي تنتم��ي إليه��ا. الوص��ول إمع��ايير ال
 لتغيرات دورية.

 
تعتب��ر عوام��ل المخ��اطرة للص��ناعة أو الش��ركة ثانوي��ة، وتعتب��ر المؤش��رات المالي��ة أدن��ى م��ن مع��ايير     مقبولة:

إليه��ا. مص��ادر التموي��ل البديل��ة ق��د تك��ون مت��وفرة ولكنه��ا ق��د تك��ون مح��دودة  الص��ناعة الت��ي تنتم��ي 
 بالمصادر الخاصة و المؤسساتية فقط.

 
لي هامش�ي. مص�ادر ، م�ع أداء م�الي و تش�غيطر للصناعة أو الشركة غير إيجابي�ةتعتبر عوامل المخا   هامشية:

 مع هذه الفئة. أعمال جديدةتوقع الدخول في يُ  ة. التكون متوفر قد الالتمويل البديلة 
 

، كما تعتب�ر مخاطرع�دم الس�داد عالي�ة. تعتب�ر طر للصناعة أو الشركة غير إيجابيةتعتبر عوامل المخا تحت المالحظة:
المؤش��رات المالي��ة دون مع��ايير الص��ناعة الت��ي تنتم��ي إليه��ا بش��كل ع��ال، كم��ا تعتب��ر مص��ادر التموي��ل 

  البديلة محدودة جداً.
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      ٣٥ 

 (تتمة) - صافي ،قروض و سلف  .۷
 

وق�روض األف�راد  القروض الشخص�ية أرصدةتتضمن القروض والسلف الغير مصنفة بشكل أساسي،  غير مصنفة:
 .اددغير متأخرة الساألخرى 

 
 :)  القروض والسلف متأخرة السداد و غير منخفضة القيمة۲  
 

 ۲۰۱۷ 

 
جاري مدين و 
 إجمالي  قروض شخصية  قروض تجارية

 الرياالت السعودية بآالف 
 ۳٥٥٫۲٦۸  ۳۳٦٫۳۱۱  ۱۸٫۹٥۷ يوم ۳۰إلى  ۱من 
 ۱٫۰٤۱٫٦۲۹  ٦٦٫۸٤۲  ۹۷٤٫۷۸۷ يوم ۹۰إلى  ۳۱من 
 ۱۷۹٫۲۸۰  -  ۱۷۹٫۲۸۰ يوم ۱۸۰إلى  ۹۱من 

 ۱٫٥۹۹٫۳۲۱  -  ۱٫٥۹۹٫۳۲۱ يوم ۱۸۰أكثر من 
 ۳٫۱۷٥٫٤۹۸  ٤۰۳٫۱٥۳  ۲٫۷۷۲٫۳٤٥ اإلجمالي 

 
 ۲۰۱٦ 

 
جاري مدين و 

 إجمالي  قروض شخصية  تجاريةقروض 
 الرياالت السعودية بآالف 

 ۱٥٤٫۲۸٥  ٥۸٫٥۹۰  ۹٥٫٦۹٥ يوم ۳۰إلى  ۱من 
 ۱۱۲٫۷۲٥  ۳۳٫٤۲٦  ۷۹٫۲۹۹ يوم ۹۰إلى  ۳۱من 
 ٦۰٫۱۹۳  -  ٦۰٫۱۹۳ يوم ۱۸۰إلى  ۹۱من 

 ۳۸۲٫۲۱۳  -  ۳۸۲٫۲۱۳ يوم ۱۸۰أكثر من 
 ۷۰۹٫٤۱٦  ۹۲٫۰۱٦  ٦۱۷٫٤۰۰ اإلجمالي 

 
 

الق�روض التجاري�ة حتفظ بها من قبل المجموعة مقاب�ل حس�ابات الج�اري م�دين والقيمة العادلة المقدرة للضمانات المُ بلغت 
  .مليار لایر سعودي) ٤٫٤: ۲۰۱٦مليار لایر سعودي ( ٥٫۸مبلغ  الموضحة أعاله غير منخفضة القيمةمتأخرة السداد و
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      ٣٦ 
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  ية: قتصاداال حسب القطاعات االئتمانبمخاطر تركيزات القروض والسلف ومخصص خسائر  فيما يلي تحليل  )۳

۷۲۰۱ 
 

  ةغير عامل  ةعامل
 مخصص خسائر

  االئتمان
، سلفقروض و

 صافي
 الرياالت السعودية بآالف  

 ۲۸۱٫٤٤۲  )۹۰۰(  -  ۲۸۲٫۳٤۲  شبه حكوميةوة يحكوم

 ۷٫٦٦۰٫٥٦۲  )٦۷٫۸۷۱(  ۲۷٫۰٦٥  ۷٫۷۰۱٫۳٦۸   أخرى مالية خدمات بنوك ومؤسسات

 ۱۹٫۸۹۲  )۱۸۹(  -  ۲۰٫۰۸۱  أسماكزراعة و

 ٥٫۸۲۸٫٤۹۸  )۱٤٤٫۲۷۷(  ۱٤۳٫۳۹٥  ٥٫۸۲۹٫۳۸۰  تصنيع

 ۱٫۱۱٤٫۰۱۰  )٦٫۱۹۳(  -  ۱٫۱۲۰٫۲۰۳  تنقيبتعدين و

 ٤٫٥۸٥٫٦٦۱  )٦۲٫۱۲٦(  ۱٤۸٫۳۰٤  ٤٫٤۹۹٫٤۸۳  بناء وإنشاءات

 ۱٦٫٤۰٤٫۲۷۷  )۲۳۷٫۱٦٦(  ۱٥۹٫۷۲۰  ۱٦٫٤۸۱٫۷۲۳  تجارة

 ۱٫۷۹۷٫٦۹۱  )٤٦٫٥۸۳(  ٤٥٫۱۱۲  ۱٫۷۹۹٫۱٦۲  تصاالتانقل و

 ۲٫۲۸٥٫۲٥۷  )۱۸٫٥٦٦(  ۲۳٦  ۲٫۳۰۳٫٥۸۷  خدمات

 ۱٦٫٤۳۳٫۷۸۹  )٤۰۸٫۰۹۹(  ۲٤۲٫۱۹٥  ۱٦٫٥۹۹٫٦۹۳  قروض شخصية

 ۳٫۱۷۷٫۲۰٥  )۸۲٫۸۱۱(  ۷٫۱۲۱  ۳٫۲٥۲٫۸۹٥  أخرى

   ٥۹٫٥۸۸٫۲۸٤  )۱٫۰۷٤٫۷۸۱(  ۷۷۳٫۱٤۸  ٥۹٫۸۸۹٫۹۱۷  اإلجمالي

٦۲۰۱ 
 

  ةغير عامل  ةعامل
 مخصص خسائر

  االئتمان
، سلفقروض و

 صافي
 الرياالت السعودية بآالف  

 ۳۰٤٫۹۱٤  )۱٫٤۲۳(  -  ۳۰٦٫۳۳۷  شبه حكوميةوة يحكوم

 ٤٫۷۹۸٫٦۹۲  )٦۰٫٤۱۳(  ۲۷٫۰٦٥  ٤٫۸۳۲٫۰٤۰   أخرى مالية خدمات بنوك ومؤسسات

 ۳۱٫٤۲۰  )۲۲۷(  -  ۳۱٫٦٤۷  أسماكزراعة و

 ٥٫۸۸۸٫۱٤٦  )٥٦٫۱٤٦(  ۱٫۷۲۷  ٥٫۹٤۲٫٥٦٥  تصنيع

 ۹۱۹٫۹۸۸  )٦٫۷۲۹(  -  ۹۲٦٫۷۱۷  تنقيبتعدين و

 ٥٫۹٦٤٫٦۰۳  )٥۷٫۱۸۷(  ٥٥۹٫۱۹۱  ٥٫٤٦۲٫٥۹۹  بناء وإنشاءات

 ۱۱٫۱٥٤٫٤۸٥  )۲٥۲٫٥۸۳(  ۲۰۲٫۰۱٥  ۱۱٫۲۰٥٫۰٥۳  تجارة

 ۱٫٤٥٦٫٥۷٦  )٤۷٫۳٥۱(  ٤٥٫۱۱۲  ۱٫٤٥۸٫۸۱٥  تصاالتانقل و

 ۱٫۸٥٤٫۸۱۰  )۳۲٫٦۰۷(  ۱۲٫۷٤۲  ۱٫۸۷٤٫٦۷٥  خدمات

 ۱٦٫٤۰۰٫٤٥٤  )۳۸۰٫۲۹۸(  ۲۱٤٫٦۳۷  ۱٦٫٥٦٦٫۱۱٥  قروض شخصية

 ۱۱٫٤۷٤٫۹٦٤  )۹۹٫۸۸۰(  ۷٫۱۲٤  ۱۱٫٥٦۷٫۷۲۰  أخرى

 ٦۰٫۲٤۹٫۰٥۲  )۹۹٤٫۸٤٤(  ۱٫۰٦۹٫٦۱۳  ٦۰٫۱۷٤٫۲۸۳  اإلجمالي
 
 
 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٣٧ 

 شركات زميلة استثمارات في.  ۸
 

هذه يحتفظ فيها البنك بتأثير جوهري.  يشمل بند االستثمار في شركات زميلة حصة البنك في االستثمار في الشركات التي
 حسب طريقة الملكية. يتم المحاسبة عنهااالستثمارات 

 
  يلي: السعودية كمامثل االستثمارات في الشركات الزميلة حصة البنك لدى شركات مسجلة بالمملكة العربية (أ) تُ 

  ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
 %٥۰  %٥۰ )"أمكس"(السعودية العربية  كسبريسإ أمريكانشركة 
 %۳۸  %۳۸ )وركس"("أ وركس السعودية للتأجيرأشركة 

 %۳۲  %۳۲ )مالك"("أالتنمية العقارية شركة أمالك العالمية للتمويل و
 
ئيسية للشركة في األنشطة الرتتركز  .مليون لایر سعودي ۱۰۰ مال قدرهقفلة برأس هي شركة مساهمة سعودية مُ  أمكس

 وتقديم المنتجات األخرى ألمريكان إكسبرس في المملكة العربية السعودية. االئتمانإصدار بطاقات 
 

ة الرئيسية للشركة في مليون لایر سعودي. تتركز األنشط ٥٥۰ هرقفلة برأس مال قدهي شركة مساهمة سعودية  مُ  أوركس
 يجار التمويلي في المملكة العربية السعودية.أعمال اإل

 
مليون لایر سعودي. تتركز األنشطة الرئيسية للشركة في تقديم  ۹۰۰ رهمال قدقفلة برأس ساهمة سعودية مُ هي شركة م أمالك

 منتجات التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية.
 

أنشطتها في  الشركات بممارسة دية كما تقوم هذهفي المملكة العربية السعوتم تأسيس كافة الشركات الزميلة للمجموعة، 
 المملكة العربية السعودية.

 
 

 ما يلي:كتتلخص الحركة في االستثمار في شركات زميلة   (ب) 
 ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ۹۳۹٫۰۲۲  ۱٫۰۰۰٫۳۳۷ الرصيد في بداية السنة

 ۱٥۰٫٦۳٤  ۱۳۱٫۸٥۱ الحصة في الدخل
 )۹۲٫۹۱۷(  )۹۸٫۸۱٥( األرباح المستلمة

 ۳٫٥۹۸  )۱٫٤۱۲( الحصة في بنود الدخل الشامل األخرى
 -  )۱۲٫۰۰۰( مشطوبة

 ۱٫۰۰۰٫۳۳۷  ۱٫۰۱۹٫۹٦۱ الرصيد في نهاية السنة
 

  تتلخص حصة البنك في القوائم المالية للشركات الزميلة كالتالي: (ج) 
 أمالك  وركسأ  أمكس 

۷۲۰۱ 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
 ۱٫۰۷۲٫۲۳٤  ٥۰٤٫۸۰۷  ۳۹۳٫۷۷٥ إجمالي الموجودات 
 ٦۹٥٫٦۰۰  ۱۷٦٫٥۹۰  ۱۸۱٫۰۲۱ إجمالي المطلوبات

 ۳۷٦٫٦۳٤  ۳۲۸٫۲۱۷  ۲۱۲٫۷٥٤ إجمالي حقوق الملكية
 ٥۹٫۱۷۷  ٥۷٫٤۸۷  ۱۹۹٫۷۷٤ إجمالي الدخل

  ۲٥٫۸۰۷  ۳۸٫٤٥۰  ۱۱٦٫۲۳۷ إجمالي المصاريف 
 أمالك  وركسأ  أمكس 

٦۲۰۱ 
 بآالف الرياالت

  السعودية
 بآالف الرياالت

  السعودية
 بآالف الرياالت

 السعودية
 ۱٫۰٥۹٫۹۸۱  ٦۰٥٫٥۰۲  ٤۲۱٫۸۹۷ إجمالي الموجودات 
 ٦۹٤٫۸۰۷  ۲۸٦٫۸۷٤  ۲۲٦٫٦۲۹ إجمالي المطلوبات

 ۳٦٥٫۱۷٤  ۳۱۸٫٦۲۸  ۱۹٥٫۲٦۸ إجمالي حقوق الملكية
 ٦۱٫۸۸۰  ۷۲٫۸۱۷  ۲۱۰٫۳۹۷ إجمالي الدخل

 ۲٦٫۷٤٤  ٥۲٫٥۷۸  ۱۱۹٫۷٦۳ المصاريفإجمالي 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٣٨ 

 (تتمة) -استثمارات في شركات زميلة .  ۸
 

إذا ماتم تأييد طريقة  .۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱إضافية محتملة كما في  زكاةات التزامالشركات الزميلة المذكورة أعاله  أحدىلدى 
 كةمع الشر ن المجموعة قد اتفقتإتناف فئسلزكاة والدخل بواسطة كل درجات االحتسبة من قبل الهيئة العامة لتقدير الزكاة المُ 

 ٦۳٫٦: ۲۰۱٦( مليون لایر سعودي ۹۷٫٦ تقريًباالزميلة بأن تكون المجموعة ملتزمة بشكل غير مشروط تجاه حصتها البالغة 
 . سعودي)لایر مليون

 
  ملموسة، صافي غير و موجودات معدات، ممتلكات.  ۹

 ما يلي:مصافي  موجودات ملموسة،و المعدات، بند الممتلكاتيتكون 

 
األراضي 
 والمباني

 تحسينات على 
المباني 

  ستأجرةالمُ 
األث��اث والمع��دات 

  والسيارات
موج��ودات غي��ر 

 ملموسة

 

اإلجم�����������������الي 
۲۰۱۷  

اإلجم�������������������الي 
۲۰۱٦ 

 الرياالت السعودية بآالف التكلفة
 ۹۹۱٫۱۲۸ الرصيد في بداية السنة

 

۱۳۰٫٥۰٤  ٦۱۹٫۸۷۱  ۲۲۸٫٦۳۹ 
 

۱٫۷۷۰٫۱٤٤  ۱٫۷۱٥٫۱٤۰ 
 ۱۷٫۹۱٥ اإلضافات

 

۱٥٫۲۱۹  ٤۸٫۲۹۱  ۲٦٫٤٥٥ 
 

۱۰۷٫۸۸۰  ٥٥٫۰۳۸ 
 - اتستبعاداال

 

-  )۱۳٥(  - 
 

)۱۳٥(  )۳٤( 
 ۱٫۰۰۹٫۰٤۳ الرصيد في نهاية السنة

 

۱٤٥٫۷۲٤٦  ٥۸٫۰۲۷  ۲٥٥٫۰۹٤ 
 

۱٫۸۷۷٫۸۸۹  ۱٫۷۷۰٫۱٤٤ 
  طفاءاتم واإلالمتراك ستهالكاال

 

     
 

   
 ۲٦۳٫۷۹٥ الرصيد في بداية السنة

 

۸٥٫٥٦۰  ۳۲۷٫۳۹۷  ۱۰٥٫۷۹۲ 
 

۷۸۲٦  ٫٥٤٤۹۳٫٥۷٦ 
 ۳۲٫۱۹۸ لسنةالُمحمل على ا

 

۱٦٫۰۹۳  ۲٤٫۰٦۰  ۲۰٫۲۰۸ 
 

۹۲٫٥٥۹  ۸۹٫۰۰۱ 
 - اتستبعاداال

 

-  )۱۲٤(  - 
 

)۱۲٤(  )۳۳( 
 ۲۹٥٫۹۹۳ الرصيد في نهاية السنة

 

۱۰۱٫٦٥۳  ۳٥۱٫۳۳۳  ۱۲٦٫۰۰۰ 
 

۸۷٤٫۹۷۹  ۷۸۲٫٥٤٤ 
  القيمة الدفترية يصاف

 

     
 

   
 ۷۱۳٫۰٥۰ ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱كما في 

 

٤٤٫۰۷۲  ۱۱٦٫٦۹٤  ۱۲۹٫۰۹٤ 
 

۱٫۰۰۲٫۹۱۰   
 485B۷۲۷٫۳۳۳ ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱كما في 

 

٤٤٫۹٤٦  ۹۲٫٤۷٤  ۱۲۲٫۸٤۷ 
 

  ۹۸۷٫٦۰۰ 
  

 .ذات عالقة بتكنولوجيا المعلومات موجودات الملموسة على بنودالموجودات غير تتضمن 
  
 موجودات أخرى . ۱۰

 
 ما يلي:مالموجودات األخرى  يتكون بند

 
  ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ۱۲٫۹۱۲  ٦۷٫٤٤۲  ذمم عمالء

 ۱۰۲٫۲۷۳  ۱۲۲٫۷٦۹  تكاليف موجودات غير ملموسة تحت التجهيزممتلكات، معدات و
 ۱۰٤٫۲۸۷  ۹۲٫٦۰۱  مصاريف مدفوعة مقدًما

 ۲٤٫۳٦۱  ۲۳٫۸۷۱  جميع الموجودات األخرى
 ۲٤۳٫۸۳۳  ۳۰٦٫٦۸۳  اإلجمـالـي

 
 
 

أعاله، قد تم تعديلها لتعكس األثر الرجعي لتطبيق السياسة الجديدة  ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱أرصدة الموجودات األخرى كما في 
 .٤۱و ، ۲۷ ،۳، ۲ات ضاحيللزكاة وضريبة الدخل كما تم شرحه ضمن اإل
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      ٣٩ 

  المشتقات  . ۱۱
 األدوات الماليـة المشتـقة التاليـة ألغراض المتاجـرة والتـحوط من المخاطر: استخدامك خالل دورة أعماله العاديـة بالبن ميقو

 

 المقايضات ) أ
، ع�ادة م�ا تق�وم الخاصة بالنسبة لمقايضات أسعار العموالت .ات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرىالتزاموتمثل 

س�مية. مل�ة واح�دة، دون تب�ادل المب�الغ االوبع بس�عر ثاب�ت وبس�عر ع�ائم الخاص�ة والتم�األطراف األخرى بتبادل دفع الع
الثابتة و  الخاصة سمية مع العموالتمبالغ االبعدة عمالت، فإنه يتم تبادل ال الخاصة أسعار العموالت وبالنسبة لمقايضات

 سمية.المبالغ االتفاق في حالة مقايضات على بنود اال بناءً سمية أن تتغير يمكن كذلك للمبالغ اال .العائمة بعمالت مختلفة
 

 اآلجلة والمستقبليةقود الع ) ب
 .المس�تقبل تفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالي�ة معين�ة بس�عر وت�اريخ مح�ددين ف�يوهي عبارة عن ا 

حتياج�ات مح�ددة والتعام�ل به�ا خ�ارج األس�واق المالي�ة النظامي�ة. ي�تم التعام�ل ي�تم تص�ميمها خصيًص�ا لتلبي�ة ا هذه العق�ود
اآلجل�ة بمب�الغ مح�ددة وف�ي أس�واق مالي�ة منظم�ة، كم�ا ي�تم الخاص�ة بالعقود اآلجلة بالعملة األجنبية وعقود مع�دل العمول�ة 

 تسوية التغيرات في قيمة العقود اآلجلة بشكل يومي.
 
 اتفاقيات األسعار اآلجلة  ج) 

الف�رق ب�ين س�عر رة منفردة وتنص على أن ُيسدد يتم التفاوض عليها بصو خاصة وهي عبارة عن عقود بأسعار عموالت
خ�الل المبل�غ االس�مي المح�دد ووذل�ك ع�ن  نق�ًدا، تعاقد عليها وسعر الس�وق ف�ي ت�اريخ مس�تقبلي مح�ددالمُ الخاصة العمولة 

 تفق عليها.الفترة الزمنية المُ 
  
 الخيارات  ) د

(المكتت��ب  ، للمش��تريلت��زامق، ول��يس االح��) الرتفاقي��ات تعاقدي��ة، يم��نح بموجبه��ا الب��ائع (ُمص��در الخي��اعب��ارة ع��ن ا وه��ي
، لبيع أو شراء في تاريخ مستقبلي محدد أو ف�ي أي وق�ت خ�الل الفت�رة الزمني�ة المنتهي�ة ف�ي ذل�ك لتزامبالخيار)، وليس اال

  . أداة مالية بسعر محدد سلًفالع أو التاريخ وذلك بمبلغ محدد من العملة أو الس
 

قتن��اة ألغ��راض التح��وط م��ن مُ أدوات مش��تقة ألغ��راض المت��اجرة أو قتن��اة مُ  أدوات مش��تقةتنقس��م األدوات المالي��ة المش��تقة إل��ى 
 المخاطر كما هو موضح أدناه:

 
 قتناة ألغراض المتاجرة المشتقات المُ  أ) 

تتعل�ق المبيع�ات  .بأسعار الصرف ةحالمراجو عات وأخذ المراكزيبالمبقتناة ألغراض المتاجرة تتعلق معظم المشتقات المُ 
ويتعل��ق أخ��ذ المس��تقبلية. ع��ديل أو تخف��يض المخ��اطر الحالي��ة ولتمكي��نهم م��ن تحوي��ل أو ت بن��وكو ط��رح المنتج��ات لعم��الءب

لمع�دالت أو ا مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األس�عار أو إدارةالمراكز ب
  .المراجحة على تحديد، مع توقع االستفادة من فروق األسعار، بين األسواق أو المنتجاتوتتعلق  .المؤشرات

 
 قتناة ألغراض التحوط من المخاطرالمشتقات المُ  ب) 

نتيج�ة  التي يتعرض لها البن�ك تتضمن المخاطر المخاطر إدارة عملية المخاطر. إن إدارةلقياس و شامًال  ايتبع البنك نظامً 
 دارةاإلوالت�ي يقرره�ا مجل�س  ضمن المستويات المقبولة الخاصة قلبات في أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالتتال

 على التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.  بناءً 
 

مع األطراف األخ�رى ولمخ�اطر ل مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعام دارةاإلوقد وضع مجلس 
ك�ز ستراتيجيات التح�وط م�ن المخ�اطر لض�مان بق�اء مرابشكل منتظم وُتستخدم ا راكز العمالتمب مراكز العمالت. ُتراقَ 

وذل��ك  الخاص��ة لمخ��اطر أس��عار العم��والت مس��توى معيًن��ا دارةاإلمجل��س  العم��الت ض��من الح��دود المق��ررة.  كم��ا وض��ع
 الخاص�ة مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت المقررة.  يتم دورًيا اتللفجوات في أسعار العموالت للفتر بوضع حدودٍ 

 الخاص�ة م�ن المخ�اطر ف�ي تقلي�ل الفج�وة ب�ين أس�عار العم�والت ستراتيجيات التح�وطاستخدم بالموجودات والمطلوبات وتُ 
 ضمن الحدود المقررة.

 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٤٠ 

 (تتمة) -المشتقات   .۱۱
 

ذل�ك لتقلي�ل تعرض�ه وومطلوباته، يس�تخدم البن�ك المش�تقات ألغ�راض التح�وط م�ن المخ�اطر  موجوداته إدارةزء من وكج
يس�تخدم  خ�الل التح�وط م�ن مخ�اطر مع�امالت مح�ددة..  ويتم ذلك عادة م�ن الخاصة لمخاطر أسعار العمالت والعموالت

جيات تح�وط مختلف�ة.  كم�ا تس�تراط م�ن مخ�اطر عم�الت مح�ددة ولتطبي�ق االبنك عقود الصرف األجنبي اآلجلة في التحو
 محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر أسعارعموالت رللتحوط من مخاط الخاصة يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت

 ثابتة.  خاصة
 

ية للفت�رة المتبقي�ة حت�ى سمية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االالقيمة العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المال ،لخص الجدول أدناهيُ 
الت القائم�ة ف�ي نهاي�ة الس�نة، ال معلى حجم المع�ا عتبر مؤشًراسمية، التي تُ والمعدل الشهري. إن المبالغ اال ستحقاقتاريخ اال

المب��الغ االس��مية ال تعك��س مخ��اطر  إجم��اليلغ الت��دفقات النقدي��ة المس��تقبلية المتعلق��ة به��ا وبالت��الي، ف��إن تعك��س بالض��رورة مب��ا
مح�ددة بالقيم�ة العادل�ة الموجي�ة  االئتم�ان، حيث تك�ون ف�ي الع�ادة مخ�اطر التي يتعرض لها البنك وال مخاطر السوق االئتمان

  لتلك المشتقات.
 

تفاقي�ة البن�ك الخي�ار ف�ي عط�ي ش�روط اال. تُ زميل�ةم�ع ش�ركة  قائمة رئيسيةتفاقية الدخول في انك خيار بيع ناشىء من لدى الب
م�دة  عل�ى م�دىوذل�ك  فص�اعًدا ۲۰۱۳ م�ن الع�امممارس�ته  يمك�نوال�ذي  خ�ر الخي�ار ف�ي الش�راءكما ُتعطي الط�رف اآل البيع

، . ُيعط�ي خي�ار البي�عقل من قيمة التنفي�ذخيار الشراء أحيث ُيعتبر  المذكور،بتقييم خيار البيع  فقط يقوم البنك .تفاقية الشراكةا
 بن�اءً م واح�د م�ن ذل�ك الخي�ار، وذل�ك بع�د ع�ا الشركة الزميلةستالم دفعة مقابل حصته في البنك الحق في ا في حال تم تنفيذه،

  تفاقية.ضمن اال متفق عليها مسبًقا صيغعلى 
 
س في المقام األول مقاصة كلتع ۲۰۱٦ سمبريد ۳۱المشتقة کما في  ةيالعادلة الموجبة و السالبة لألدوات المال مةيالق ليتم تعد 

 فيما يلي ملخص لألدوات المالية المشتقة:. ۲۰۱۷ سمبريد ۳۱مع عرض  یتماشيتلك المبالغ بما 
 

      ستحقاقسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االالمبالغ اال

 المعدل

  الشهري

م���������ن          أكث��������ر

شهر ۱۲-۳   سنوات ٥-۱  سنوات  ٥   أشهر  ۳خالل   
 إجمالي الـمـبالـغ 

  ةســمياال

39B القيمة
 العادلة

40Bالسالبة  

41B القيمة
 العادلة

42B43 الموجبةB۷۲۰۱ 
44Bبآالف الرياالت السعودية  

               
قتن���اة ألغ���راض مش���تقات مُ 

 المتاجرة: 

۷٫٦۹٦٫۸٦۷  -  ٥۳٤٫٤۱۸  ۳٫۲۱۹٫٥۰۷  ۲٫۳٦۰٦٫  ٫٥٥٦۱۱٤٫٤۸۱  ۲٥٫٤۰۳  ۳٦٫٦۸۹ 
 األجنب�ي عقود الصرف

  جلةاآل

۱٫٥۰۱٫٤۰۸  -  ۸٤۹٫٤٦۰  ۳۹۸٫٥۲۲  ۲۳٦٫٦۹۷  ۱٫٤۸٤٫٦۷۹  ۱۲٫٤۰۷  ۱۲٫٤۰۷ 
خي�����������ارات أس������������عار 

 الصرف األجنبي

۱۰٫۹۹۱٫۳٥۷  ۹۹۹٫۷٥۳  ۱۱٫۲۷۰٫٤۹۹  -  -  ۱۲٫۲۷۰٫۲٥۲  ٥٦٫٤۳۱  ۱٥٤٫۳۰٦ 
مقايض���������ات أس���������عار 

 العموالت 

               

قتن�������������اة المش�������������تقات المُ 
ألغ��راض التح��وط م��ن 

 مخاطر القيمة العادلة:

٦٫۸۲۳٫۱٤٫  ٥٦۸۷۹٫۲۷۱  ۲٫۷۳۷٫۷۹۲  -  -  ۷٫٦۱۷٫۰٦۳  ۲۲٫٤۱٤  ۳۰٫۳٤۷ 
مقايض���������ات أس���������عار 

 العموالت

 خيار بيع شركة زميلة ٤۳٥٫٤۲۱  -  -  -  -  -  -  -

 اإلجمالي  ٦٦۹٫۱۷۰  ۱۱٦٫٦٥٥  ۲۷٫٤۸٦٫٤۷٥  ۲٫٥۹۷٫۲٥۳  ۳٫٦۱۸٫۰۲۹  ۱٥٫۳۹۲٫۱٦۹  ٥٫۸۷۹٫۰۲٤  ۲۷٫۰۱۲٫۷۸۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٤١ 

 (تتمة)  -المشتقات  . ۱۱
 

      ستحقاقالمبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اال

 المعدل

  الشهري

م��������ن          أكث��������ر

شهر ۱۲-۳   سنوات ٥-۱  سنوات  ٥   أشهر  ۳خالل   
 إجمالي الـمـبالـغ 

  ةســمياال

45B القيمة
 العادلة

46Bالسالبة  

47B القيمة
 العادلة

48B49 الموجبةB٦۲۰۱ 

50Bبآالف الرياالت السعودية  

               
قتن���اة ألغ���راض مش���تقات مُ 

 المتاجرة: 

٦٫٥٤۸٫۳۳۲  -  ۱٫٦۳۳٫۰۲۲  ٤٫۰۲۸٫۷۱۷  ۳٫۸۰۲٫٦۷٤  ۹٫٤٦٤٫٤۱۳  51B٥۳٫۱۲٥  ۸۲٫۸٤۷ 
 األجنب�ي عقود الصرف

  جلةاآل

۱٫۹٥۱٫٤۳۲  -  ۷۳٤٫٦۸۰  ۷٥۲٫۳۸۰  ۱٦۱٫٥۷۰  ۱٫٦٤۸٫٦۳۰  ۲٥٫۲٥٦  ۲٥٫۲٥٦ 
أس������������عار خي�����������ارات 

 الصرف األجنبي

٥٫٥٤۰٫۰۹۷  ۷۲۰٫۰۰۰  ٥٫۹۹۸٫٥۲۷  ۷۰٫۰۰۰  -  ٦٫۷۸۸٫٥۲۷  ٥۸٫۰۹٤  ۹٦٫۲۹۷ 
مقايض���������ات أس���������عار 

 العموالت 

               

قتن�������������اة المش�������������تقات المُ 
ألغ��راض التح��وط م��ن 

 مخاطر القيمة العادلة:

۳٫٦۸۹٫۷۰٥  ۳٫٥۲٦٫۸۸۰  ٦۰۰٫۳۲۰  -  ۳۹۳٫۹٦۰  ٤٫٥۲۱٫۱٦۰  ۳۸٫۰۷٥  ۷۳٫٥۱۹ 
مقايض���������ات أس���������عار 

 العموالت

 خيار بيع شركة زميلة ٤۳٥٫٤۲۱  -  -  -  -  -  -  -

 اإلجمالي  ۷۱۳٫۳٤۰  ۱۷٤٫٥٥۰  ۲۲٫٤۲۲٫۷۳۰  ٤٫۳٥۸٫۲۰٤  ٤٫۸٥۱٫۰۹۷  ۸٫۹٦٦٫٥٤۹  ٤٫۲٤٦٫۸۸۰  ۱۷٫۷۲۹٫٥٦٦
 

و  ۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱العائ�دين للبن�ك كم�ا ف�ي  يلخص الجدول أدناه كالً من التحوط من مخاطر القيمة العادلة ومح�افظ التح�وط
المخ�اطر الت�ي ت�م  طبيع�ةو م�ن مخاطره�ا و الق�يم العادل�ة لتل�ك البن�ود،  المتح�وط، و يتضمن هذا الجدول وصف للبنود ۲۰۱٦

 ط والقيمة العادلة لتلك األدوات. التحو ها و أدواتمنالتحوط  
  

 ياالت السعودية)الر بآالف( ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱
 بنود التحوط  أدوات التحوط

القيمة العادلة 
  السالبة

القيمة العادلة 
  الموجبة

داةألا  
   المستخدمة

تحوط المُ مخاطر ال
  منها

القيمة العادلة في 
  بداية التحوط

القيمة  العادلة 
  الحالية

۲۲٫٤۱٤  ۳۰٫۳٤۷  
مقايضات أسعار 

  العموالت 
مخاطر القيمة 

 ستثمارات بسعر عمولة ثابتا ۷٫٦۸۷٫۱۳٥  ۷٫٦۳٦٫۷۳٦  العادلة

 
 االت السعودية)الري بآالف( ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱

 بنود التحوط  أدوات التحوط
القيمة العادلة 

  السالبة
القيمة العادلة 

  الموجبة
داةألا  

  المستخدمة 
الُمتحوط مخاطر ال

  منها
القيمة العادلة في 

  بداية التحوط
القيمة  العادلة 

  الحالية

۳۸٫۰۷٥  ۷۳٫٥۱۹  
مقايضات أسعار 

  العموالت 
مخاطر القيمة 

 ستثمارات بسعر عمولة ثابتا ٤٫٥٦٥٫٤٤۷  ٤٫۰٦۳٫۹۱٦  العادلة
 

: ۲۰۱٦ملي�ون لایر س�عودي ( ٤٤٫٤من أدوات التح�وط م�ن مخ�اطر القيم�ة العادل�ة  خالل السنةسجلة المُ  األرباحصافي بلغت 
ملي�ون  ٤٤٫۳الخسائر من بنـود التح�وط العائ�ـدة لمخ�اطر التح�وط مبل�غ صافي بلغت  مليون لایر سعودي). ۹۱٫۲بقيمة  أرباح

ملي�ون  ٥٥۲٫٥للمش�تقات  الموجبةوبلغ صافي القيمة العادلة  مليون لایر سعودي). ۹۰٫۸بقيمة  خسائر: ۲۰۱٦لایر سعـودي (
:  ۲۰۱٦(% ٦۸ نس�بتهم�ا ك�ان ترك�ز  ).موجب�ةمليون لایر سعودي صافي قيم�ة عادل�ة  ٥۳۸٫۸: ۲۰۱٦( لایر سعودي تقريًبا

:  ۲۰۱٦( % ۱۹ ك�ان ترك��زالقيم�ة العادل�ة الموجب��ة للمش�تقات الخاص�ة بالبن�ك م�ع مؤسس��ات مالي�ة، بينم�ا م�ن  ا%) تقريًب�۷۱
. ي�تم من القيمة العادلة الموجبة مع ط�رف واح�د م�ن األط�راف األخ�رى كم�ا ف�ي ت�اريخ قائم�ة المرك�ز الم�الي الموح�دة%) ۱۹

 بشكل رئيسي. لدى البنك التعامل بالمشتقات في قطاع الخزينة
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٤٢ 

 (تتمة)  -المشتقات  . ۱۱
 

مبادالت والمشتقات المالي�ة. وجيهات االتحاد العالمي للمتوافقة مع ت رئيسيةاتفاقية  أبرم البنكالمشتقات المالية،  إدارةكجزء من 
. وكج�زء م�ن تل�ك البن�كباع�ة بواس�طة ش�تراة أو المُ لهذه االتفاقية، فقد تم توحيد بنود وشروط منتجات المشتقات المالي�ة المُ  اوفقً 

ي�ق تب�ادل عن طرمحسن  تسعير على حصلتأن  للمجموعة). يسمح ذلك الملحق (الملحق االئتمانة تم توقيع ملحق دعم االتفاقي
األط�راف ح�تفظ به�ا بواس�طة المب�الغ المُ  بل�غ ص�افيأو الطرف اآلخ�ر.  البنكوذلك لصالح  نقدي كضمان المبالغ المعّرفة سوقًيا

الض�مانات  ص�افي كم�ا بل�غ: ۲۰۱٦(ملي�ون لایر س�عودي،  ٥٫۷ م�ا ق�دره ۲۰۱۷دبس�مبر  ۳۱كم�ا ف�ي  كض�مان نق�ديخرى األ
 )مليون لایر سعودي ٤٦٫۷ البنكحتفظ بها بواسطة النقدية المُ 

 
  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  . ۱۲

 ما يلي:ماألرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  يتكون بند
  ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ٤٫۷۱۲  ۹٫۱۳۷  حسابات جارية

 ٤٫۱٥۱٫٥۳۱  ۲٫۹٥۱٫٦٥۸  د) -۱۹إيضاح ( تفاقيات إعادة الشراءا
 ٤٫۸٤۰٫٤۷۳  ٤٫٦٤۸٫۸۹۱  ودائع أسواق المال

 ۸٫۹۹٦٫۷۱٦  ۷٫٦۰۹٫٦۸٦  اإلجمـالـي
 

 ودائع العمالء . ۱۳
 

 ما يلي:مودائع العمالء  يتكون بند
     ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
الرياالت بآالف 

 السعودية
 ۳٦٫٦۷۷٫٦۸۹  ۳۹٫۳۰۸٫٦۷٤  ودائع ألجل

 ٤٫۰۷۳٫٦٦۰  ۲٫۱۷٤٫۷۰۲  دخارودائع ا
 ٤۰٫۷٥۱٫۳٤۹  ٤۱٫٤۸۳٫۳۷٦  مجموع الودائع بعموالت خاصة محملة 

 ۲۳٫۹٥٥٫۰۱۷  ۲٤٫٥۸٥٫٥۸۷  ودائع تحت الطلب
 ۹۳۳٫۹٥۹  ۸۷۳٫٦٥۷  ودائع أخرى

 ٦٥٫٦٤۰٫۳۲٥  ٦٦٫۹٤۲٫٦۲۰  ودائع العمالء
 

مليون ريـال سعودي) كض�مانات  ٥۳٥: ۲۰۱٦مليون ريـال سعودي ( ٥۳۷قدرها تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبالغ 
 للنقض. القابلةات غير لتزامحتجزة مقابل االمُ 
 

ملي��ار لایر  ٤٦٫٥: ۲۰۱٦ملي��ار لایر س��عودي ( ٥۸٫٤بإجم��الي فق��ة م��ع الش��ريعة تتض��من ودائ��ع العم��الء أع��اله ودائ��ع متوا
 .سعودي)

 
  تفاصيلها كاآلتي: (بما يعادلها باللایر السعودي)، على ودائع بعمالت أجنبية أعالهتشتمل الودائع 

  ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ۱٫۷۷۲٫٥٤٦  ۱٫۸٦۰٫٦٤۷  تحت الطلب

 ۱٫۳۹۰٫۸۸۰  ۱٫۳۰۳٫۲۹٥  دخارا
 ۱٫۰٤٥٫۳۰٥  ٦٫۸٦۸٫۱۹۹  ألجل

 ٦۸٫۱٥۹  ٥٤٫۸۱٥  أخرى
 اإلجمـالـي

 
 
 
 

 ۱۰٫۰۸٦٫۹٤٫  ٥٦۲۷٦٫۸۹۰ 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٤٣ 

 قروض ألجل . ۱٤
 

ملي�ار لایر س�عودي  ۱٫۰بمبل�غ  مدت�ه خم�س س�نواتبإبرام اتفاقي�ة ق�رض متوس�ط األج�ل  ۲۰۱۱مايو  ۳۰قام البنك بتاريخ 
ك�ذلك وق�د ق�ام البن�ك . ۲۰۱٦م�ايو  ۳۰ف�ي  ك�امًال  هت�م س�دادو ه�ذا الق�رض ألج�ل حقاس�تُ ألغراض التشغيل العام. هذا وقد 

ملي��ار لایر س��عودي  ۱٫۰ب��إبرام اتفاقي��ة ق��رض متوس��ط األج��ل آخ��ر مدت��ه خم��س س��نوات بمبل��غ  ۲۰۱۲يوني��و  ۲٤بت��اريخ 
  .۲۰۱۷سبتمبر  ٥في تم سداده كامًال و هذا القرض ألجل حقاستُ هذا وقد ألغراض التشغيل العام. 

 
ملي�ار لایر   ۱٫۰بإبرام اتفاقية قرض متوسط األج�ل آخ�ر مدت�ه خم�س س�نوات بمبل�غ  ۲۰۱٦يونيو  ۱۹كذلك قام البنك بتاريخ 

. ك�ذلك ق�ام البن�ك بت�اريخ ۲۰۲۱يوني�و  ۱۹ستحق سداده في القرض بالكامل و يُ  استخدامسعودي ألغراض التشغيل العام. تم 
ملي�ار لایر  س�عودي ألغ�راض  ۱٫۰بإبرام اتفاقية قرض متوس�ط األج�ل آخ�ر مدت�ه خم�س س�نوات بمبل�غ  ۲۰۱۷سبتمبر  ۲٦

 .۲۰۲۲سبتمبر  ۲٦ستحق سداده في و يُ  ۲۰۱۷أكتوبر  ٤القرض بالكامل في  استخدامالتشغيل العام. تم 
 

ا ع�ن موع�ده وذل�ك وفًق�ا تخضع القروض لعمولة بمعدالت متغي�رة عل�ى أس�اس الس�وق. ويح�ق للبن�ك س�داد ك�ل ق�رض مبك�رً 
لشروط وأحكام اتفاقية التسهيالت لكل قرض. تشمل اتفاقيات التسهيالت أعاله على شروط تتطلب المحافظة على نسب مالي�ة 

خف�اق فيم�ا يتعل�ق بأص�ل أو امل. لم يكن عل�ى البن�ك أي ح�االت إمعينة باإلضافة إلى شروط أخرى والتي التزم البنك بها بالك
 األحكام.ض وفًقا للشروط وعمولة تلك القرو

 
 سندات دين ثانوية  . ۱٥

 
مليار لایر سعودي من خ�الل إص�دار  ۲٫۰ستكمال عملية إصدار سندات دين ثانوية بقيمة با ۲۰۱٤يونيو  ٥قام البنك بتاريخ 

 خاص في المملكة العربية السعودية لصكوك الشريحة الثانية المتوافقة مع الشريعة ومتطلبات رأس المال المساند. 
 

 ۱٫٤٥ض�افة ل�ـ عودية (سايبور) لستة أشهر باإلنصف سنوي بمقدار سعر اإلقراض بين البنوك الس تحمل تلك الصكوك ربًحا
المبك�ر له�ذه الص�كوك ف�ي نهاي�ة الخم�س  س�تردادس�نوات بحي�ث يح�تفظ البن�ك ب�الحق ف�ي اال ۱۰ذه الص�كوك يبلغ أجل ه%. 

 إخف�اقلم يكن على البنك أي ح�االت  سنوات األولى من مدة األجل، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.
 حكام.لشروط واألوفًقا لو سندات الدين الثانوية تلكبأصل أو عمولة  يتعلقفيما 

 
 مطلوبات أخرى . ۱٦
 

 ما يلي:مالمطلوبات األخرى  يتكون بند
  ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 ۳۷۹٫۳۳٥  ۳٦۲٫۱۸۸  رواتب و منافع موظفين مستحقة

 ۱٦۷٫۸۳۳  ۱۲۲٫۸٤۱  حتياطيات أخرىمصاريف مستحقة وا
 ۷٫۳۳۹  ۱۷٫۹۳٤  دخل أتعاب خدمات مؤجلة
 ۲٥۱٫۱٦۷  ۲۱۰٫۱٥٥  مطلوبات خاصة بالعمالء

 ٤٥٫۹۳٦  ۸۰٫۰۸۱  مستحقةالزكاة وضريبة الدخل 
 ۱٦٫۱۰۸  ۳۷٫۱۰۱  خرىاألمطلوبات جميع ال

 ۸٦۷٫۷۱۸  ۸۳۰٫۳۰۰     اإلجمـالـي
 

الرجعي لتطبيق السياسة الجديدة أعاله، قد تم تعديلها لتعكس األثر  ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱أرصدة المطلوبات األخرى كما في 
 .٤۱، ۲۷، ۳، ۲يضاحات اإلكما تم شرحه ضمن  و التعديالت األخرى للزكاة وضريبة الدخل

 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٤٤ 

  أس المال ر  .۱۷
مليون سهم، قيمــة كل  ۷٥۰من  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱كما في  تكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكاملي 

       .لایر سعودي) ۱۰مليون سهم قيمة كل سهم  ۷۰۰: ۲۰۱٦( لایر سعودي ۱۰سهم 
    -إن ملكية رأس مال البنك موزعة على النحو التالي : 

  ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 
بآالف الرياالت   

  %  السعودية
الرياالت  بآالف

 %  السعودية
 ۹۰٫۰  ٦٫۳۰۰٫۰۰۰  ۹۰٫۰  ٦٫۷٥۰٫۰۰۰  مساهمون سعوديون

         مساهمون غير سعوديون:
 ۷٫٥  ٥۲٥٫۰۰۰  ۷٫٥  ٥٦۲٫٥۰۰  مورغان الدولية المحدودة للتمويل .ب .شركة ج

 ۲٫٥  ۱۷٥٫۰۰۰  ۲٫٥  ۱۸۷٫٥۰۰  شركة بنك مزوهو المحدودة
  ۷٫٥۰۰٫۰۰۰  ۱۰۰٫۰  ۷٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱۰۰٫۰ 

       
مليون سهم إلى  ۷۰۰سهم المصدرة والقائمة من سهم مجاني ليزيد عدد األمليون  ٥۰، قام البنك بإصدار۲۰۱۷خالل عام 

مليون سهم مجاني ليزيد عدد األسهم المصدرة والقائمة من  ٥۰ام البنك بإصدار ق، ۲۰۱٦خالل عام  .مليون سهم ۷٥۰
 ).۲٦نظر إيضاح (ا مليون سهم ۷۰۰مليون سهم إلى  ٦٥۰

 
  حتياطي نظاميا  .۱۸

% م�ن ص�افي ۲٥تحوي�ل م�ا ال يق�ل ع�ن  ،السعودية و النظام األساسي للبن�كيقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية 
 ۳٥۳ت�م تحوي�ل مبل�غ  ،رأس المال المدفوع. وعلي�ه حتياطيااليساوي رصيد هذا  أنالنظامي إلى  حتياطياالدخل السنة إلى 

النظ�امي. إن ه�ذا  حتي�اطياالمليون ري�ـال س�عودي) إل�ى  ۲٦٤: ۲۰۱٦( ۲۰۱۷مليون ريـال سعودي من صافي الدخل لعام 
 غير قابل للتوزيع. حتياطياال
 

 ات المحتملةلتزامالتعهدات واال  .۱۹
  

 الدعاوى القضائية    ) أ
 

 جن��ب أي مخص��ص لق��اء يُ ل��م  .المجموع��ةقام��ة ض��د مُ  مح��ددةقض��ائية  ، كان��ت هن��اك دع��اوى۲۰۱۷ديس��مبر  ۳۱بت��اريخ 
 وم�ع ذل�ك فق�د .تكب�د خس�ائر جوهري�ة تسببها في من غيرالمتوقع كونه بشأنهاالمستشارين القانونيين  التي نصحدعاوى لا

ب�أن تك�ون نتائجه�ا ف�ي  دارةاإلتتوق�ع  الت�يعلى النصيحة المهني�ة و بناءً ، القانونية الدعاوىلبعض  صاتمخص تم تجنيب
م�ا  ال�دعاوىكان�ت مخصص�ات البن�ك ع�ن تل�ك  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱في  في نهاية العام المنتهي .المجموعةغير مصلحة 

 . مليون لایر سعودي) ۲٥٫۹: ۲۰۱٦( مليون لایر سعودي ۸٫۱ همجموع
 
 ات الرأسماليةلتزاماالب)   

 
: ۲۰۱٦( ن ري�ـال س��عوديملي�و ۱۳٫۲مبل�غ  ۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱كم�ا ف�ي المجموع�ة  ىالرأس�مالية ل�د اتلتزام�االبلغ�ت 
 مليون ريـال سعودي). ٤۱٫۱

 
 االئتمانالمتعلقة بات المحتملة لتزامج)   التعهدات واال

 
 .ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبهال االئتمانالمتعلقة ب لتسهيالتض اعتقوم المجموعة بالدخول في ب

 
بالسداد ف�ي حال�ة  المجموعةعتمادات المستندية والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل الإن خطابات الضمان وا

 .تحمله�ا الق�روض والس�لفي الت� االئتمانالطرف الثالث تحمل نفس مخاطر  اته تجاهالتزامتمكن العميل من الوفاء ب عدم
ع�ن المبل��غ الملت�زم ب��ه لع�دم توق��ع  العتم��ادات المس�تندية فتق�ل كثي��ًرابموج�ب خطاب��ات الض�مان وا ي��ةأم�ا المتطلب�ات النقد

  .تفاقيةاالقيام الطرف الثالث بسحب األموال بموجب المجموعة 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٤٥ 

 (تتمة) -ات المحتملة لتزامالتعهدات واال  .۱۹
 

تس�مح للط�رف الثال�ث  ، نياب�ة ع�ن العمي�ل،المجموع�ة عتمادات المستندية والت�ي تعتب�ر بمثاب�ة تعه�دات خطي�ة م�ن الاإن 
ما تحمل مخاطر  لتي تخصها، وبالتالي فإنها غالًبابالبضاعة ا مضمونة عادةً محددة،  وأحكامٍ  األموال وفق شروطٍ  بسحب

  .أقل
 

أن ي�تم تق�ديم معظ�م المجموع�ة توق�ع ت .لس�داد الكمبي�االت المس�حوبة م�ن قب�ل العم�الء المجموع�ةمثل القب�والت تعه�دات ت
  .ن قبل العمالءمقبل سدادها  القبوالت

 
الممنوح بشكل رئيسي على قروض وسلف و ضمانات  االئتمانالجزء غير المستخدم من  االئتمانات لمنح لتزامتمثل اال

تع��رض ت، فم��ن المحتم��ل أن االئتم��انات لم��نح لتزام��المتعلق��ة باال االئتم��انوفيم��ا يتعل��ق بمخ��اطر  .عتم��ادات مس��تنديةاو
محتملة ال�ذي ال يمك�ن تحدي�ده ات غير المستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة اللتزاملخسارة بمبلغ يعادل إجمالي االالمجموعة 

ب م�ن تتطل� االئتم�انات لم�نح لتزام�غي�ر المس�تخدم ألن معظ�م اال لت�زامم�ن إجم�الي اال بكثي�رتوقع أن يك�ون أق�ل ، يُ فوًرا
  .ئتمان محددةالعمالء الحفاظ على معايير ا

 
المس��تقبلية ألن العدي��د م��ن ه��ذه تمث��ل بالض��رورة المتطلب��ات النقدي��ة  ال االئتم��انات القائم��ة لم��نح لتزام��إن إجم��الي اال

 ب.التمويل المطلوتنتهي بدون تقديم أو ات يتم إنهاؤها لتزاماال
 

الممن�وح الس�حوبات النقدي�ة المس�تقبلية حي�ث ق�د ي�تم  االئتم�انات القائم�ة لتلبي�ة لتزام�وع االأن يمثل مجم� ليس بالضرورة
 .احتها للعمالءتات قبل إلتزامء صالحية تلك االهانتاغاء أو لإ
 

ف�ي  قللفترة األق�رب حي�ث ل�دى البن�ك الح� علىاأل ات القروض فيتم توزيع المبلغالتزامبالنسبة لعقود الضمانات المالية و
  ات القروض قبل تاريخ انتهائها.التزامد الضمانت المالية ووإنهاء عق

 

المتعلق�ة المجموع�ة تعه�دات التعاقدي�ة لات س�تحقاقباال يما يل�ي تحلي�لف   )۱
 : ات المحتملةلتزامواال االئتمانب

 

  اإلجمالي
 ٥أكثر من 

         شهر ۱۲-۳  سنوات ٥-۱  سنوات
 ۳خـــالل 

  ۷۲۰۱ أشهر
  بآالف الرياالت السعودية

۱٫۸٤٥٫٦۷٤  -  ۱۲٫۳۹٥  ۱٫۰٥۰٫۳۲۹  ۷۸۲٫۹٥۰ 52Bعتمادات مستندية   ا 
۸٫۳۹٥٫۷٥۲  ۲٦۳٫٦۷٤  ۱٫۲٦۸٫۷٤٫  ٤٦۸٦۰٫۸۹۸  ۲٫۰۰۲٫٤۳٤ 53Bخطابات ضمان 

۷۳۲٫۳۱۸  -  -  ۳۷۱٫٦۷۱  ۳٦۰٫٦٤۷ 54Bالعمالء قبوالت 

۳۸۰٫۷۲۳  ۹۹٫۸٦۱  ۲۸۰٫۲۸۱  ٥۸۱  - 
55Bغير  االئتمانات لمنح التزام

 قابلة لإللغاء

۱۱٫۳٥٤٫٤٦۷  ۳٦۳٫٥۳٥  ۱٫٥٦۱٫٤۲۲  ٦٫۲۸۳٫٤۷۹  ۳٫۱٤٦٫۰۳۱ 56B اإلجمالي 
 

 

 

 

 

 

 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٤٦ 

 (تتمة) -ات المحتملة لتزامالتعهدات واال . ۱۹
 

  اإلجمالي
 ٥أكثر من 

         شهر ۱۲-۳  سنوات ٥-۱  سنوات
 ۳خـــالل 

 أشهر
٦۲۰۱  

  الرياالت السعوديةبآالف 

 عتمادات مستندية   ا ۷۲٥٫۲٦۹  ۸٦۰٫٦۹٤  ۲۹٦٫۷۸٦  -  ۱٫۸۸۲٫۷٤۹
 خطابات ضمان ۱٫۸۰٥٫٤۱۸  ٥٫۳٥۹٫٦۹٥  ۱٫۲۲۸٫۳۷۰  ۱۸٫۹۷۲  ۸٫٤۱۲٫٤٥٥

 قبوالت العمالء ٤٥۲٫٥۹۲  ۲۰۳٫٤۹۹  -  -  ٦٥٦٫۰۹۱

۳۱۳٫۲۰٥  ۱۱٥٫۸٤  ٥٤۷٫۳٥۱  ۱٥۰٫۰۰۰  - 
غير  االئتمانات لمنح التزام

 قابلة لإللغاء 

 اإلجمالي  ۲٫۹۸۳٫۲۷۹  ٦٫٥۷۳٫۸۸۸  ۱٫٥۷۲٫٥۰۷  ۱۳٤٫۸۲٦  ۱۱٫۲٦٤٫٥۰۰
 

ديس�مبر  ۳۱، والقائم�ة كم�ا ف�ي م�ن قب�ل البن�ك ات، والت�ي يمك�ن إلغاؤه�ا ف�ي أي وق�تلتزام�لغ الجزء غير المس�تخدم م�ن االب
   .سعودي) ريـالمليون ۲۷٫۸: ۲۰۱٦سعودي (ريـال مليون  ۲۷٫٦ما مجموعه  ۲۰۱۷

 ات المحتملة حسب األطراف األخرى : لتزامللتعهدات واال فيما يلي تحليل )۲
 

۲۰۱٦  ۲۰۱۷  
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة
 وشبه حكومية مؤسسات حكومية ٥٫۸۹٦٫٦۰۱  ٦٫۰۳٥٫٤۱٥
 شركات ٤٫٦۹۸٫۱۰۰  ٤٫۷۲۹٫٤۲۰

 مالية أخرىبنوك ومؤسسات  ٥۳٦٫۷۱۳  ۲۷۷٫٥٦٤
 أخرى ۲۲۳٫۰٥۳  ۲۲۲٫۱۰۱

 اإلجمالي ۱۱٫۳٥٤٫٤٦۷  ۱۱٫۲٦٤٫٥۰۰
 
 
   ةالموجودات المرهون  د)  

 
الموجودات المرهونة تحت عقود إعادة الشراء مع البن�وك األخ�رى تتض�من س�ندات ش�ركات و س�ندات بن�وك و س�ندات غي�ر 

واألرص�دة الخاص�ة  األخ�رىللموجودات المرهونة كضمانات لدى المؤسس�ات المالي�ة  للقيمة العادلة ليلي تحليفيما  حكومية.
  إعادة الشراء: اتيتفاقبا

 
۲۰۱٦  ۲۰۱۷  
ات إع������ادة ي������تفاقا

  الموجودات  الشراء
ات إع���ادة ي���تفاقا

  الموجودات  الشراء
  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية

  استثمارات متاحة للبيع ۲٫۹۸۹٫٦٤٦  ۲٫۹٥۱٫٦٥۸  ٤٫٤۱۹٫۳٥۱  ٤٫۱٥۱٫٥۳۱
 

إن الموجودات المرهونة في الجدول أعاله تمثل الموجودات المالية التي من الممكن إعادة رهنها أو إعادة بيعها م�ن قب�ل 
صول لهم. تتم هذه العمليات وفًقا لش�روط عادي�ة ومتع�ارف عليه�ا ف�ي مج�ال أطراف أخرى تم في األصل تحويل تلك األ

 لمتطلبات أسواق المال والتي يتعامل فيها البنك كوسيط.تسليف، و كذلك وفًقا وراق المالية وأنشطة الإقراض األ
 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٤٧ 

 (تتمة) -ات المحتملة لتزامالتعهدات واال . ۱۹

 
  ات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية لتزاماال هـ) 

ته�ا الت�ي أبرم ،لإللغ�اءبالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة  يما يلي تحليلف
 :كمستأجر المجموعة

۲۰۱٦  ۲۰۱۷  
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

 أقل من سنة ٤۹٫۲۹۸  ۳۰٫۲۳۰

 من سنة إلى خمس سنوات ۱۰۰٫۳۲۷  ٦۰٫۹۸٥

 أكثر من خمس سنوات ٥۷٫۹٥۷  ٤٥٫۹٦۲

 ياإلجمال ۲۰۷٫٥۸۲  ۱۳۷٫۱۷۷
 

 الزكاة والضريبة  )و
 
 .الدخل ضريبةالحالي للمجموعة بخصوص الزكاة ومعلومات حول الموقف  ۲۷،۸ اتيضاحاإلوفر ت

 
 العموالت الخاصةو مصاريف  دخل . ۲۰

 
 ما يلي:مالدخل و مصاريف العموالت الخاصة  يتكون بند 

 
۲۰۱٦  ۲۰۱۷  

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 الخاصة:دخل العموالت    

 االستثمارات المتاحة للبيع ٦۲٦٫۹۳٦  ٥۳٦٫۰۳۰

 قروض وسلف ۲٫٦۱٦٫۸۱۳  ۲٫٤٥۳٫٦۰۲

 والمؤسسات المالية األخرى لدى البنوك ةأرصد ۲۸۹٫۳٤۰  ۲۱۰٫۹۷۷

 اإلجمالي ۳٫٥۳۳٫۰۸۹  ۳٫۲۰۰٫٦۰۹
 

 مصاريف العموالت الخاصة:            
 ودائع العمالء ۸٦۲٫۰۲۸  ۱٫۰۹٤٫۷٤۸

 للبنوك والمؤسسات المالية األخرى ةأرصد ٤۹٦٫٤۰۷  ۳۱۳٫٥٦۱

 قروض ألجل ٥۸٫۹٦٤  ٥۲٫٦٦۸

 سندات دين ثانوية ۷۳٫٦۳۰  ٦۷٫٥۷٦

 اإلجمالي ۱٫٤۹۱٫۰۲۹  ۱٫٥۲۸٫٥٥۳
        



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٤٨ 

 بنكية، صافي دخل أتعاب خدمات . ۲۱
 

  ما يلي:م ، صافيدخل أتعاب الخدمات البنكيةيتكون بند 
۲۰۱٦  ۲۰۱۷  

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 دخل األتعاب:   
 الصناديق إدارةتداول األسهم و  -   ۱۳۹٫۳٦۸  ۱۳۰٫۰۳٥

 عمليات تمويل تجاري  -   ۹۲٫۰۳٤  ۹۱٫۷۱٥ 
 أفرادتمويل شركات و -   ۱۷٤٫۳٥۲  ۱۸۰٫۲٦۰ 

 خدمات بنكية أخرى -   ۱۲۸٫۲۲۷  ۹۱٫۹۸٤
 إجمالي دخل األتعاب  ٥۳۳٫۹۸۱  ٤۹۳٫۹۹٤

  
 مصاريف األتعاب:   

 خدمات الحفظ -   ۸۰٫٥۷۲  ٦٥٫۱٦۱
 خدمات بنكية أخرى -   ٤۱٫۲٥۲  ۱۳٫۳۲۹
 إجمالي مصاريف األتعاب  ۱۲۱٫۸۲٤  ۷۸٫٤۹۰

 دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي ٤۱۲٫۱٥۷  ٤۱٥٫٥۰٤
 

 توزيعات أرباح  .۲۲
 

 ما يلي:متوزيعات أرباح يتكون بند 
۲۰۱٦  ۲۰۱۷  

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات أسهم متاحة للبيع ۱۹٫۷٤۹  ۲۷٫٥٤۳
 

  ات، صافياستثمارمكاسب   .۲۳
 مكاسب استثمارات، صافي فيما يلي:يتكون بند    

۲۰۱٦  ۲۰۱۷  
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة
 مكاسب محققة عن استثمارات متاحة للبيع، صافي ٤۹٫۱۳۰  ٥۷٫۸٥۱
 مكاسب خيار بيع شركة زميلة -  ۸۷٫۲٦۱

۱٤٥٫۱۱۲ 
 

 مكاسب استثمارات، صافي ٤۹٫۱۳۰ 
               



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٤٩ 

 الخاصة بها ةالتعويضات و الممارسات والحوكم . ۲٤
 

لتعري��ف قواع��د المؤسس��ة وفًق��ا المجموع��ة لتعليم��ات المؤسس��ة، ف��إن الج��دول أدن��اه يلخ��ص الفئ��ات المختلف��ة لم��وظفي  وفًق��ا
ة و طريق�بخصوص ممارسات تعويضات الموظفين والذي يتضمن إجم�الي المب�الغ الثابت�ة والمتغي�رة للتعويض�ات المدفوع�ة 

المتعلقة منافع الموظفين األخرى والمصاريف ضات المتغيرة واألخرى المستحقة و، التعويتلك الدفعات، والتي تتضمن أيًضا
 .۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱والمتكبدة خالل السنتيين المنتهيتين في  بها

 
۲۰۱۷   

 الفئة57B   التعويضات   التعويضات المتغيرة المدفوعة

  نقدية  أسهم  إجمالي
الثابتة 
 عدد الموظفين  المدفوعة

 

    بآالف الرياالت السعودية

۱٥٫٥۹٤٫  ٤۳۲۲  ۱۱٫۲۷۲  ۳٥٫۱۳۰  ۱۹ 
58B وظائف تتطلب عدم   لمدراء تنفيذيون

 ممانعة المؤسسة

۱۲٫۸۸۳  ۲٫٤٤٦  ۱۰٫٤۳۷  ٥٤٫۹۰۳  ۱۳۱ 
59B موظفون عاملون في مهام تنطوي على

 مخاطر
۹٫۱٤۲  ۲٫٦٤۲  ٦٫٥۰۰  ٥۷٫۲٦۳  ۲۳۱ 60Bموظفون عاملون في مهام الرقابة 

۳۳٫۱۹٥  ۷٫۹۳۳  ۲٥٫۲٦۲  ۲۳۰٫۳۸۲  ۱٫۱۹۰ 61Bموظفون آخرون 
۱٫۲۱۸  ۹۲  ۱٫۱۲٦  ۸٫۱٤۱  ٥٤ 62Bموظفون خارجيون 

۷۲٫۰۳۲  ۱۷٫٤۳٥٤٫٥  ٥۹۷  ۳۸٥٫۸۱۹  ۱٫٦۲٥ 63B اإلجمالي 
 

 تعويضات متغيرة مستحقة  ۷۳٫٥٤۰
 مصاريف متعلقة بها منافع موظفين أخرى و ۱۱۹٫۷٤٦
 إجمالي الرواتب ومافي حكمها ٥۷۹٫۱۰٥

 
۲۰۱٦    

 الفئة64B   التعويضات   المدفوعة التعويضات المتغيرة

  نقدية  أسهم  إجمالي
 الثابتة

 عدد الموظفين  المدفوعة
 

    بآالف الرياالت السعودية

۲٥٫۰٥۷  ٦٫۹۹۰  ۱۸٫۰٦۷  ۳٦٫۲۳۷  ۲۰ 
65B تتطلب عدم   مدراء تنفيذيون لوظائف

 ممانعة المؤسسة

۱۹٤٫  ٫٦٤٤۸۱۳  ۱٤٫۸۳۱  ٥۸٫۱۱٤  ۱۳۲ 
66B موظفون عاملون في مهام تنطوي على

 مخاطر

۱٤٫٦۰٥٫  ٦۳۰٥  ۹٫۳۰۱  ٥٤٫۷٤٦  ۲۳۲ 
67Bموظفون عاملون في مهام الرقابة 

٤٥٫۸۹۰  ۱۳٫۸۰۹  ۳۲٫۰۸۱  ۲۳۰٫۳٤٦  ۱٫۲۱۹ 68Bموظفون آخرون 
۱٫۸٥۹  ۱۹٤  ۱٫٦٦٥  ۸٫٦۹۷  ٥۸ 69B خارجيونموظفون 

۱۰۷٫۰٥٦  ۳۱٫۱۱۱  ۷٥٫۹٤٥  ۳۸۸٫۱٤۰  ۱٫٦٦۱ 70B اإلجمالي 
 

 تعويضات متغيرة مستحقة  ۹٦٫٦۷۲
 مصاريف متعلقة بها منافع موظفين أخرى و ۱۰٦٫۹۸۹

 إجمالي الرواتب ومافي حكمها ٥۹۱٫۸۰۱



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٥٠ 

 (تتمة) -التعويضات و الممارسات والحوكمة الخاصة بها  . ۲٤
 

. دارةاإلم�ن أربع�ة أعض�اء م�ن مجل�س ) والت�ي تتك�ون سيس لجنة الترشيحات و المكاف�آت (اللجن�ةالبنك بتأ إدارةقام مجلس 
المجل��س والمناص��ب التنفيذي��ة  ةبالترش��يح لعض��وي دارةاإلع��ن تق��ديم التوص��ية لمجل��س  بش��كل أساس��ي مس��ؤولةتعتب��ر اللجن��ة 
ل المراجعة السنوية للمهارات الواجب توفرها بإرشادات الئحة حوكمة الشركات الخاصة بالبنك، وإكما االتزامالمهمة وذلك 

، دارةاإلوضع سياس�ات لمكاف�آت وتعويض�ات مجل�س ، ودارةاإلمراجعة تكوين مجلس ، ودارةاإلاستقاللية عضوية مجلس و
 ومراقبة تصميم نظام تعويضات الموظفين.

 
أية تع�ديالت عل�ى سياسة التعويضات واعتماد بخصوص  دارةاإلكذلك فإن اللجنة ُتعتبر مسؤولة عن تقديم التوصية لمجلس 

ُتعتب�ر ، وس�تقرار الم�اليمجل�س اال ومب�ادئ متوافق�ة م�ع إرش�ادات المؤسس�ة أن تلك السياساتتلك السياسة، وذلك للتأكد من 
تقييم طرق دفع التعويضات للم�وظفين، وتحدي�د لدورية لسياسة التعويضات والمكافآت وعن المراجعة امسؤولة  اللجنة أيًضا
 على ربح البنك المعدل على أساس المخاطر. بناءً داء لموظفي البنك عالوات األ

 
يق��وم الموظف��ون الواع��دين.  الفَع��الين و التعويض��ات لج��ذب والحف��اظ عل��ى وتحفي��ز الم��وظفينُص��ممت سياس��ة المكاف��آت و

الثابت والمتغير عل�ى تحقي�ق  شتراك في العديد من برامج التعويضات المتغيرة. تتوقف مراجعات تقرير تعويضات الدفعباال
المتغي�رة، عل�ى أس�اس ت . إن م�نح المكاف�آدارةاإلبواس�طة نظ�ام ق�وي لتحلي�ل أداء  والتي يتم مراقبتها وقياسها البنك ألهدافه

ها وعلى أداء البن�ك بش�كٍل تحقيقمجموعة من األهداف و مستوى يعتمد بشكل متحفظ على تحقيق نقدي و على اساس أسهم، 
ق�ام البن�ك بتطبي�ق مب�دأ بطاق�ة تقي�يم  أعل�ى. متغي�رة أعل�ى وبالت�الي مكاف�آت تص�نيف أداءٍ  حقيق أعلى لألهداف. يضمن تعام

جراءات ف خاص��ة بالعمي��ل و أه��داف خاص��ة ب��اإلاألداء بحي��ث ت��م تص��نيف األه��داف إل��ى أرب��ع فئ��ات: أه��داف مالي��ة و أه��دا
 وأهداف خاصة بالعاملين.

 
الربحي��ة، و مراقب��ة النفق��ات،  :ه��داف، تتض��من تل��ك النم��اذجباألنم��اذج مالي��ة وغي��ر مالي��ة لقي��اس األداء مقارن��ة  اس��تخدامي��تم 

و إرش�ادات اإلق�راض،  س�تمرارية ممارس�ات العم�ل، واالعامل�ة و تنويع الق�وة الموظف، رتباطوا ورضاء العميل، و تطوير
المخ�اطر الفّعال�ة للحف�اظ عل�ى  إدارةيتم التركيز على  .تنفيذ األعمال مةأنظو باللوائح، لتزامواال، وإجراءات الرقابة الداخلية

لكاف�ة الق�رارات  به�ا أم�ًرا أساس�ًيا لت�زامإرشادات المخ�اطر والت�ي ُيعتب�ر االسياسة  إطار أساس تشغيل قوي وآمن. تم تطبيق
 الخاصة بالمكافآت بما في ذلك القائمة على أساس متغير.

 
بتكار القيم�ة . ترتبط التعويضات المتغيرة بالتحاق ببرامج أسهم الموظفينيتم تشجيع الموظفين لال هباإلضافة إلى ماسبق، فإن

مع�ايير أداء  قط�اع العم�ل و أداء ،أداء الف�ردعل�ى مس�توى  أيًض�ا جل وعل�ى المخ�اطر. وه�ذا يعتم�دل األعلى المستوى طوي
منح�ة األس�هم  برن�امجل ض�مهمي�تم  دارةاإلف�ي مس�تويات  والمرتف�عالواع�د  فإن الموظفين أص�حاب األداء ،ء عليهالبنك. وبنا

يعتم�د الم�نح  .بالتوازي مع تحقق المخاطر طويلة األجل المتغيرةالتعويضات  من للموظفين التنفيذيين، حيث يتم تأجيل جزء
 .ةالتخصيص السابق لياتآعلى 

 
كما تقوم الشركات التابعة للبنك بتطبيق أسلوب مشابه وذلك بتطبيق سياسات مكافآت وتعويضات الموظفين المذكورة أع�اله 

 المخاطر. دارةمعقول إلفي إطار 
 

ملي�ون  ٥۰٫۷م�ا قيمت�ه  ۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱التنفيذي�ة للس�نة المنتهي�ة ف�ي  دارةكان المبلغ اإلجمالي للتعويضات المدفوعة ل�إل
التنفيذية المستحقة أو المدفوعة للسنة  دارةمليون لایر سعودي) وبلغت مزايا ما بعد الخدمة لإل ٦۱٫۳: ۲۰۱٦لایر سعودي (

 عودي).مليون لایر س ۳٫۹: ۲۰۱٦مليون لایر سعودي ( ٦٫۰ما قيمته  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱المنتهية في 
 

 ۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱كان مبلغ نهاية الخدمة اإلجمالي المدفوع للموظفين المنتهية خ�دماتهم م�ع المجموع�ة للع�ام المنته�ي ف�ي 
 ۱٥۰مليون لایر سعودي). وكان ع�دد المس�تفيدين م�ن ه�ذه الخ�دمات  ۱۷٫٦: ۲۰۱٦مليون لایر سعودي (لعام  ۲۰٫٥مبلغ 

ملي�ون  ۱٫۸: ۲۰۱۷مستفيد). بلغت أعلى دفعة ألح�د المس�تفيدين خ�الل ع�ام  ۱٤۹: ۲۰۱٦(لعام  ۲۰۱۷خالل عام  امستفيدً 
 لایر سعودي).مليون  ۰٫۹: ۲۰۱٦لایر سعودي (لعام 

 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٥١ 

 المخفض لكل سهمربح السهم األساسي و . ۲٥
 

وذلك بتقسيم ص�افي دخ�ل  ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في الربح األساسي والمخفض للسهم  احتسابتم 
). ونتيج�ة ۲٦نظ�ر إيض�اح (ا ۲۰۱۷ص�دار األس�هم المجاني�ة ف�ي إمليون سهم، وذلك بعد إظه�ار أث�ر  ۷٥۰السنة على عدد 

ق�د ت�م تعديل�ه ب�أثر رجع�ي ل�يعكس إص�دار  ۲۰۱٦ديس�مبر  ۳۱للسنة المنتهية في والمخفض ذلك، فإن ربح السهم األساسي ل
 األسهم المجانية.

 
 توزيعات األرباح   .۲٦

 
س�عودي لایر  ۰٫٥۰بواق�ع ملي�ون لایر س�عودي  ۳٥۰٫۰توزيع�ات أرب�اح نقدي�ة بقيم�ة  دارةاإلقت�رح مجل�س ا ۲۰۱٦في عام 

ملي�ون لایر س�عودي. ه�ذا وق�د اقت�رح  ۷۰٫۰ستقطاعها من المساهمين السعوديين والبالغة وذلك بعد الزكاة التي سيتم اللسهم 
لایر س�عودي لك�ل س�هم، بم�ا يعن�ي م�نح  ۱۰مليون س�هم بقيم�ة أس�مية  ٥۰أسهم مجانية مقدارها إصدار  أيًضا دارةاإلمجلس 

لمقترح�ة صدار األسهم المجاني�ة اعتماد توزيعات األرباح النقدية وإقائم. هذا وقد تم ا سهمٍ  أربعة عشرمجاني واحد لكل  سهمٍ 
ابري�ل  ۱۷ه�ـ (المواف�ق  ۱٤۳۸رج�ب  ۲۰المنعق�دة ف�ي جتم�اع الجمعي�ة العمومي�ة غي�ر العادي�ة من قبل مساهمي البن�ك ف�ي ا

 نعقاد الجمعية.سهم المجانية لمساهمي البنك بعد اقد تم دفع صافي توزيعات األرباح وتحويل األ). و۲۰۱۷
 

س�عودي لایر  ۰٫۷٥بواق�ع ملي�ون لایر س�عودي  ٤۸۷٫٥ة بقيم�ة توزيع�ات أرب�اح نقدي� دارةاإلقت�رح مجل�س ا ۲۰۱٥في عام 
قت�رح ملي�ون لایر س�عودي. ه�ذا وق�د ا ٤۷٫۰ستقطاعها من المساهمين السعوديين والبالغة عد الزكاة التي سيتم اوذلك بللسهم 
لایر س�عودي لك�ل س�هم، بم�ا يعن�ي م�نح  ۱۰مليون س�هم بقيم�ة أس�مية  ٥۰إصدار أسهم مجانية مقدارها  أيًضا دارةاإلمجلس 

ص�دار األس�هم المجاني�ة المقترح�ة عتماد توزيعات األرباح النقدية وإاقائم. هذا وقد تم  سهمٍ  ثالثة عشرسهم مجاني واحد لكل 
 ٤ه�ـ (المواف�ق  ۱٤۳۷م�ادي الث�اني ج ۲٦جتم�اع الجمعي�ة العمومي�ة غي�ر العادي�ة المنعق�دة ف�ي لبن�ك ف�ي امن قبل مس�اهمي ا

 نعقاد الجمعية.اسهم المجانية لمساهمي البنك بعد ). و قد تم دفع صافي توزيعات األرباح وتحويل األ۲۰۱٦بريل أ
 
الض�ريبة  س�تقطاعاس�تقطاع الزك�اة المس�تحقة وللمس�اهمين غي�ر الس�عوديين بع�د اللمساهمين السعوديين بع�د  األرباحتم دفع ي

 .٤۱و  ۲۷ين يضاحاإلمذكور في هو المستحقة كما 
 
 

 وضريبة الدخلالزكاة  . ۲۷
وتوزيع�ات  المبق�اة األرب�اح و خ�رىاألخ�رى والمطلوب�ات األعل�ى الموج�ودات  األث�رملخص عن صافي  ،٤۱في اإليضاح 

 ةال�دخل الموض�حض�ريبة و للسياسة الجديدة للزكاة عن التطبيق بأثر رجعي الناتجحقوق الملكية  األرباح المقترحة وإجمالي
 .۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱كما في  ۳و  ۲اإليضاحين في 

 
م�ا يق�ارب  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱حملة على األرباح المبقاة خالل والم على حصة المساهمين السعوديين بلغت الزكاة المتراكمة

 ۰٫۱۰ أو لایر س��عودي ملي��ون ٦۲٫۹ : م��ا يق�ارب۲۰۱٦( لایر س�عودي عل��ى الس�هم ۰٫۱٦أو  لایر س��عودي ملي�ون ۱۰۸٫۲
 .لایر سعودي على السهم)

 
 المس�اهمين األجان�ب المستعاض�ة الصافية م�ن ض�ريبة على حصة المساهمين غير السعوديين المتراكمة بلغت ضريبة الدخل

ملي�ون لایر  ۲٥٫۷: ۲۰۱٦( لایر س�عودي ملي�ون ٤۱٫۹ م�ا يق�ارب ۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱والمحملة على األرباح المبقاة خالل 
 .۲۰۱٦. اليوجد أية ضريبة دخل غير مستعاضة عن السنوات قبل عام سعودي)

 
 
 
 
 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٥٢ 

 (تتمة) -وضريبة الدخلالزكاة  . ۲۷
 

الخاص به للهيئة العامة للزكاة و الدخل، حيث يستحق ه�ذا  وضريبة الدخل الزكاةالضريبة المستحقة و ملفقام البنك بتقديم 
 .۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱أبريل من كل عام، وذلك عن األعوام المنصرمة وحتى العام المنتهي في  ۳۰التقديم بتاريخ 

 
ال�دخل إل�ى نس�ب  قات وم�دفوعات الزك�اة وض�ريبةتستند حسابات الزكاة والدخل الخاصة بالبن�ك وم�ا ي�رتبط به�ا م�ن مس�تح

 .۱۷الملكية و المذكورة في اإليضاح 
 
ملي�ون لایر س�عودي  ۲۷۷س�تقطعة إض�افية بم�ا يق�ارب ضريبة ال�دخل وض�رائب مزكاة ولنهائية ال الربوطستالم با البنكم قا

ش�ارة إل�ى الرج�وع إلوتجدر ا .۲۰۰۹إلى  ۲۰۰۳دخل وضرائب مستقطعة عن األعوام من تخص إقرارات زكاة وضريبة 
ك�ذلك وق�د  ب�ت بش�أنها للش�ركة الزميل�ة.من تلك القوائم المالية الموحدة بخصوص تقديرات الزك�اة الت�ي ل�م يُ  ۹رقم  إليضاح

لزكوي��ة وذل��ك ع��ن اإلق��رارات ا لایر س��عودي تقريًب��املي��ون  ۳۸۳بمبل��غ إض��افي مجموع��ه  جزئي��ة لزك��اة رب��وط البن��ك س��تلما
 .۲۰۱۳و ۲۰۱۱و ۲۰۱۰لألعوام 

 
بس�بب ع�دم س�ماح  كتق�ديرات زك�اة نش�أت أساًس�ا ملي�ون لایر س�عودي ٥۷۳مايق�ارب  الجزئية والنهائية، الربوطتشتمل كال 

 ستثمارات محددة طويلة األجل من الوعاء الزكوي. بخصم ا للبنكزكاة و الدخل الهيئة العامة لل
 

الهيئ�ة العام�ة ل�دى  والنهائي�ة الجزئي�ة س�تئناف ه�ذه التق�ديراتمع خبراء زك�اة وض�ريبة مهني�ين، با وبالتشاور ،وقد قام البنك
قدم�ة سيص�ب ف�ي مص�لحة البن�ك، حي�ث س�تئنافات المُ الا هل إلي�وما س�تؤ في أن دارةاإل تثق، وفي الوقت التي الدخلزكاة ولل

خ�رى. وبالت�الي، ل�م ي�تم أخ�ذ أي مب�الغ كمخصص�ات االس�تئناف والترتيب�ات األ حولينتظر البنك الردود والقرارات النهائية 
 .۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ضمن القوائم المالية الموحدة للبنك كما في 

 
و  ۲۰۱٥، ۲۰۱٤، ۲۰۱۲العام��ة للزك��اة وال��دخل لألع��وام  الهيئ��ةفعه��ا م��ن قب��ل رف��ي حال��ة وج��ود تق��ديرات إض��افية يمك��ن 

  ،ة م�ن الوع�اء الض�ريبي للبن�كن�س�تثمارات طويل�ة االج�ل معياسماح بطرح الستئناف البنك على إذا ما تم رفض او .۲۰۱٦
ك. يعتب�ر ه�ذا الموض�وع زكوي إضافي جوهري عل�ى البن� التزام، فإن ذلك سيؤدي إلى وفي ضوء التقديرات الصادرة سلًفا

 البنك بهذا الخصوص. قفلغ يؤثر بالطبع على موفصاح عن تلك المباواإل في المملكة العربية السعودية قطاع البنكيلل عاًما
 
 

 ما في حكمهاالنقدية و . ۲۸
 

 :مما يلي الموحدة درجة في قائمة التدفقات النقديةالمُ  ما في حكمهاالنقدية ويتكون بند 
  

۲۰۱٦  ۲۰۱۷  
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة
 بآالف الرياالت

  السعودية

 ) ٤فيما عدا الوديعة النظامية (إيضاح  وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودينقدية  ۱٫۹۳۱٫۲۳۳  ۲٫۱۰۸٫٥۷٥
  قتناءتستحق خالل تسعين يوًما من تاريخ اال والمؤسسات المالية األخرى أرصدة لدى البنوك ۳٫٥۱۳٫۰۷۳  ۲٫۲۷٤٫۰۷۷    

 جماليإلا ٥٫٤٤٤٫۳۰٦  ٤٫۳۸۲٫٦٥۲ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٥٣ 

  التشغيليةقطاعات ال  .۲۹
 

والت��ي ي��تم  للمجموع��ةعل��ى أس��اس التق��ارير اإلداري��ة الداخلي��ة الخاص��ة بالعناص��ر األساس��ية  التش��غيليةقطاع��ات الي��تم تعري��ف 
وذلك ألغراض توزيع الم�وارد وتقي�يم األداء  العملياتيبصفته الوظيفية كمتخذ للقرار  دارةاإلبواسطة مجلس  مراجعتها دورًيا

 للقطاعات. 
 

لقي�اس نت�ائج قطاع�ات  ر األكث�ر وض�وًحاش�أن ذل�ك يعتب�ر المؤ دارةاإلس�اس رب�ح القط�اع حي�ث تعتق�د ل�ى أيتم قي�اس األداء ع
 .المجال نفسهأخرى تعمل في  ساتٍ سمحددة لمؤ

 
 .دارةاإلبحسب ماتم اعتماده من  لألحكام والشروط التجارية المعتادة لقطاعات التشغيلية وفًقاتتم التعامالت بين ا

 
تل��ك المعروض��ة ف��ي قائم��ة ال��دخل مماثل��ة لبطريق��ة  دارةاإلي��تم قي��اس اإلي��رادات م��ن األط��راف الخارجي��ة والمقدم��ة لمجل��س 

 انش�اطهلمجموع�ة م�ارس ات .الموج�ودات والمطلوب�ات للقطاع�ات المختلف�ة الموج�ودات والمطلوب�ات التش�غيلية الموحدة. تمثل
 الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

 
 يلي: مام للمجموعةالقطاعات التشغيلية  تتكون 
 

 لألفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.أخرى  ائتمانيةودائع ومنتجات قروض وطاع التجزئة: ق •

 .والمؤسساتئتمانية أخرى للشركات الكبرى اودائع ومنتجات قروض وطاع الشركات: ق •

 األخرى. وخدمات الخزينة ، واالستثماراتأسواق المالطاع الخزينة واالستثمارات: ق •

 االستثمارات في شركات زميلة واألنشطة ذات الصلة.: شركاء األعمال •

 وتقديم المشورة والحفظ لألوراق المالية. إدارةخدمات التعامل و :األصول والوساطة إدارةقطاع  •

 األخرى والتحكم. دارةاإلاالسثنائي ووحدات  االئتمان: مهام الدعم، أخرى •
 

 
ل ا س�عار تحوي�ل الم�وارد ف�ي أتتض�من مس�اهمة ص�افي  عتماد أس�عار تحوي�ل الم�وارد.على القطاعات التشغيلية بالعمولة تحمَّ

س�عار تحوي�ل الم�وارد لتك�اليف الموج�ودات وعائ�د لك�ل قط�اع بع�د أ الخاصة صافي دخل العموالتالمعلومات القطاعية أدناه 
 .عمالء خارجيينه من أعالاألخرى  تتألف كافة إيرادات القطاعاتالمطلوبات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٥٤ 

 (تتمة) -القطاعات التشغيلية  . ۲۹
 
 ۳۱كم�ا ف�ي  مجموع�ةالم�ن إجم�الي موج�ودات ومطلوب�ات  دارةاإلالمقدم�ة لمجل�س  للمجموع�ةتتكون البيانات القطاعي�ة  ) أ

مص�اريف العملي�ات وص�افي دخ�ل الس�نتين المنتهيت�ين ف�ي ذل�ك  و إجم�الي دخ�ل العملي�ات، و ،۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر 
 ما يلي:مالتاريخ 

71Bإجمالي 

 
72B قطاعات 
73Bأخرى 

 74B قطاع 
75Bصول األ إدارة

  والوساطة

76Bقطاع 
77Bشركاء 
78Bعمالاأل  

79B قطاع
الخزينة و 

  ستثماراتاال
80B قطاع 
81Bالشركات 

 
82B قطاع 
83B۷۲۰۱  التجزئة 

   بأالف الرياالت السعودية

۹۳٫۷۹٦٫۲۱۹  ۱٫۷٥۷٫۷۳٤ 
 

 إجمالي الموجودات  ۲۷٫٦۹۹٫۸٥۳  ۳٥٫٥٦٤٫۱۷۰  ۲۷٫۳٥۰٫٤۱۳  ۱٫۰۱۹٫۹٦۱  ٤۰٤٫۰۸۸

 إجمالي المطلوبات   ٥۰٫٥۳۸٫۳۷۹  ۷٫۹۷٤٫۹۷۷  ۲۰٫۰۱۰٫۸۷۲  ۹۷  ٤۱٫۷۸٥  ۹٥۱٫۰٤۲  ۷۹٫٥۱۷٫۱٥۲

 صافي دخل العموالت الخاصة  ۳٥۲٫۰۳۱  ۱٫٥۳۲٫۱۹۷  ۷۲٫٥٦٤  -  ۱٥٫۹۸۱  ٦۹٫۲۸۷  ۲٫۰٤۲٫۰٦۰

-  )۲۰٫۰۰٥(  -  )۹۹٫۰۸۲(  ۲۳۰٫۰٥۲  )۷٦۸٫۲۲۳(  ٦٥۷٫۲٥۸  

ص������افي تح������ويالت أس������عار تحوي������ل 
 الموارد

۲٫۰٤۲٫۰٦۰  ٤۹٫۲۸۲  ۱٥٫۹۸۱  )۹۹٫۰۸۲(  ۳۰۲٫٦۱٦  ۷٦۳٫۹۷٤  ۱٫۰۰۹٫۲۸۹  

ص��افي العم��والت بع��د تطبي��ق أس��عار 
 تحويل الموارد

 خدمات بنكية، صافيدخل أتعاب   ۱۱۲٫۳۰۰  ۲٦۳٫٦۲۳  ٥۱٫۹۷۹  -  ۷۱٫۷۲٥  )۸۷٫٤۷۰(  ٤۱۲٫۱٥۷

۲۰٥٫٦٦٦  )۹۳٫۲٤۸( 
 

 دخل (خسائر) العمليات األخرى  ٤۹٫۸۲۱  ٤۳٫٤٤۰  ۲۰۷٫۰۸٦  -  )۱٫٤۳۳(

۲٫٦٥۹٫۸۸۳  )۱۳۱٫٤۳٦( 
 

 إجمالي دخل (خسائر)  العمليات  ۱٫۱۷۱٫٤۱۰  ۱٫۰۷۱٫۰۳۷  ٥٦۱٫٦۸۱  )۹۹٫۰۸۲(  ۸٦٫۲۷۳

٥٤٦٫۲۲۸  - 
 

 مصاريف عمليات مباشرة   ۳۷۱٫٦۹٥  ٦۷٫۲۷۰  ۲۸٫٤۲۰  ۱٫٥٦۰  ۷۷٫۲۸۳

٥۱۳٫۰۸٦  - 
 

 مصاريف عمليات غير مباشرة  ۲٥٦٫٦۳٤  ۱۷۰٫٥۱۱  ۸٥٫۹٤۱  -  -

۳۲۱٫٦۲۲  - 
 

 في القيمة نخفاضمخصصات اال  ۹٦٫۹۹۰  ۱۱٦٫۰۱۰  ۱۰٦٫۰۰۰  -  ۲٫٦۲۲

۱٫۳۸۰٫۹۳٦  - 
 

   مصاريف العملياتإجمالي   ۷۲٥٫۳۱۹  ۳٥۳٫۷۹۱  ۲۲۰٫۳٦۱  ۱٫٥٦۰  ۷۹٫۹۰٥

۱٫۲۷۸٫۹٤۷  )۱۳۱٫٤۳٦( 
 

 دخل (خسائر) التشغيل  ٤٤٦٫۰۹۱  ۷۱۷٫۲٤٦  ۳٤۱٫۳۲۰  )۱۰۰٫٦٤۲(  ٦٫۳٦۸

۱۳۱٫۸٥۱  - 
 

 الحصة في دخل الشركات الزميلة  -  -  -  ۱۳۱٫۸٥۱  -

۱٫٤۱۰٫۷۹۸  )۱۳۱٫٤۳٦( 
 

 صافي الدخل  ٤٤٦٫۰۹۱  ۷۱۷٫۲٤٦  ۳٤۱٫۳۲۰  ۳۱٫۲۰۹  ٦٫۳٦۸

۱۰۷٫۸۸۰  ۸٤٫۸٦۷ 

 

۱٫۹٤۹  -  -  ٤٥  ۲۱٫۰۱۹  
اإلضافات على الممتلكات، المع�دات و 

 الموجودات غير الملموسة

 طفاءواإل ستهالكاال  ٤۹٫۳۰۳  ۱٫۱۲۹  ۱٦٥  -  ۳٫۲۸۹  ۳۸٫٦۷۳  ۹۲٫٥٥۹
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٥٥ 

 (تتمة) -القطاعات التشغيلية  . ۲۹
 

84Bإجمالي 

 

85Bاتقطاع  
86Bأخرى 

 
87B قطاع 
88Bصول األ إدارة

  والوساطة

89B قطاع 
90B شركاء

  عمالاأل

91B قطاع 
92Bو  الخزينة

  ستثماراتاال
93B قطاع 
94Bالشركات 

 

95B قطاع 
96B٦۲۰۱  التجزئة 

   بأالف الرياالت السعودية

۹۳٫۰٤۷٫٤۱۱  ۱٫٦۸۸٫٦۳٥ 
 

 إجمالي الموجودات  ۲۸٫٤۱۸٫۱٤٦  ۳٥٫٦۰۲٫۳٤۸  ۲٥٫۹۹۷٫۳۱۲  ۱٫۰۰۰٫۳۳۷  ۳٤۰٫٦۳۳

 إجمالي المطلوبات   ٤۷٫٥٦۰٫۳٥٥  ۸٫٥۳۹٫۳۸۲  ۲۲٫۷٦۲٫۳۷٤  ۹۷  )۱٦٫۳۹۰(  ۸٦۸٫۰٥۱  ۷۹٫۷۱۳٫۸٦۹

 الخاصة العموالتدخل صافي   ۲۷۱٫۷٤۱  ۱٫٤۳۷٫۷۳۱  ٤۹٫٥۳٥  -  ۱۸٫٤۲۸  )۱۰٥٫۳۷۹(  ۱٫٦۷۲٫۰٥٦

-  )۲٫۰۱٤(  -  )۹۸٫٥۸۰(  ۲۰۷٫۰۹۱  )٦۲٦٫۰٤۷(  ٥۱۹٫٥٥۰  

ص������افي تح������ويالت أس������عار تحوي������ل 
 الموارد

۱٫٦۷۲٫۰٥٦  )۱۰۷٫۳۹۳(  ۱۸٫٤۲۸  )۹۸٫٥۸۰(  ۲٥٦٫٦۲٦  ۸۱۱٫٦۸٤  ۷۹۱٫۲۹۱  

ص��افي العم��والت بع��د تطبي��ق أس��عار 
 تحويل الموارد

 دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي  ۱۳۰٫٦۲٥  ۲۱۷٫٦٥۷  ۳٥٫٥۳۷  -  ٦۷٫۱۸۰  )۳٥٫٤۹٥(  ٤۱٥٫٥۰٤

۳۱۸٫۳۰٦  )۱۲۱٫٦۲۰( 
 

 دخل (خسائر)  العمليات األخرى  ۸۰٫۷۸۹  ۸٤٫٤٦۲  ۲۲۸٫٦۰۷  ٤۳٫٦۳۱  ۲٫٤۳۷

۲٫٤۰٥٫۸٦٦  )۲٦٤٫٥۰۸( 
 

   دخل (خسائر)  العملياتإجمالي   ۱٫۰۰۲٫۷۰٥  ۱٫۱۱۳٫۸۰۳  ٥۲۰٫۷۷۰  )٥٤٫۹٤۹(  ۸۸٫۰٤٥

٥٥۷٫۱۲۰  - 
 

 مصاريف عمليات مباشرة   ۳۸۱٫۷۸٥  ٦۹٫۱۷۱  ۲٤٫۸۱٤  ۲٫۹٥٤  ۷۸٫۳۹٦

٤۹۳٫٤۲۲  ۱۱٫۹۰٥ 
 

 مصاريف عمليات غير مباشرة  ۲٤۰٫۸۱٥  ۱٥۹٫۰٥۸  ۸۱٫٦٤٤  -  -

٤٥۳٫۰۰۰  - 
 

 في القيمة نخفاضمخصصات اال  ۱٤٦٫۰٥۰  ۹٦٫۳٥۰  ۲۱۰٫٦۰۰  -  -

۱٫٥۰۳٫٥٤۲  ۱۱٫۹۰٥ 
 

   مصاريف العملياتإجمالي   ۷٦۸٫٦٥۰  ۳۲٤٫٥۷۹  ۳۱۷٫۰٥۸  ۲٫۹٥٤  ۷۸٫۳۹٦

۹۰۲٫۳۲٤  )۲۷٦٫٤۱۳( 
 

 دخل (خسائر) التشغيل  ۲۳٤٫۰٥٥  ۷۸۹٫۲۲٤  ۲۰۳٫۷۱۲  )٥۷٫۹۰۳(  ۹٫٦٤۹

۱٥۰٫٦۳٤  - 
 

 في دخل الشركات الزميلةالحصة   -  -  -  ۱٥۰٫٦۳٤  -

۱٫۰٥۲٫۹٥۸  )۲۷٦٫٤۱۳( 
 

 صافي الدخل  ۲۳٤٫۰٥٥  ۷۸۹٫۲۲٤  ۲۰۳٫۷۱۲  ۹۲٫۷۳۱  ۹٫٦٤۹

٥٥٫۰۳۸  ۳٥٫٦٥۰ 

 

٤۸۷  -  ۱  ٦۹٦  ۱۸٫۲۰٤  

اإلضافات على الممتلكات، المع�دات و 
 الموجودات غير الملموسة

 طفاءواإل ستهالكاال  ٤۷٫۰۲٤  ۱٫۳۷۱  ۱۹٤  -  ٤٫٦٦٤  ۳٥٫۷٤۸  ۸۹٫۰۰۱
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٥٦ 

 (تتمة) -القطاعات التشغيلية  . ۲۹
 
 لكل قطاع من قطاعات األعمال أعاله: المجموعةتعرض لها التي ت االئتمانفيما يلي تحليل لمخاطر   ب) 

   الف الرياالت السعوديةبآ

97Bإجمالي 

 
98B قطاعات 
99Bأخرى 

 
100B قطاع 
101Bصول األ إدارة

  والوساطة

102B قطاع 
103B شركاء

  عمالاأل

104B قطاع 
105B و الخزينة

  ستثماراتاال
106B قطاع 
107Bالشركات 

 
108B قطاع 
109B۷۲۰۱  التجزئة 

۸۹٫۲۹۸٫۱۰٤  ۲۳۰٫۲۹۹  ۲٤٥٫٥۳۱  -  ۲٦٫۷۳۱٫۷٦۰  ۳٥٫٥٦۱٫۰۷۳  ۲٦٫٥۲۹٫٤٤۱  

الموج������ودات المدرج������ة ف������ي قائم������ة   
 المركز المالي الموحدة

 ات المحتملةلتزامالتعهدات واال  ۳٫۳٤۹٫۷٦۷  ۲٫٥۷۱٫٦۳۹  ۲۹۳٫۷۸٥  -  -  -  ٦٫۲۱٥٫۱۹۱
 المشتقات  -  -  ۲٫۱٤۷٫۰۲۱  -  -  -  ۲٫۱٤۷٫۰۲۱

 اإلجمالي  ۲۹٫۸۷۹٫۲۰۸  ۳۸٫۱۳۲٫۷۱۲  ۲۹٫۱۷۲٫٥٦٦  -  ۲٤٥٫٥۳۱  ۲۳۰٫۲۹۹  ۹۷٫٦٦۰٫۳۱٦
 

   الف الرياالت السعوديةبآ

110Bإجمالي 

 
111Bاتقطاع  
112Bأخرى 

 
113B قطاع 
114Bصول األ إدارة

  والوساطة

115B قطاع 
116B شركاء

  عمالاأل

117B قطاع 
118Bو  الخزينة

  ستثماراتاال
119B قطاع 
120Bالشركات 

 
121B قطاع 
122B٦۲۰۱  التجزئة 

۸۸٫۳۲۹٫۸٥۷  ۳۸۰٫۱۳۳  ۲۳۳٫۷۲۲  -  ۲٤٫٥۰٥٫۰٤۳  ۳٦٫۰۱۰٫٦۷۲  ۲۷٫۲۰۰٫۲۸۷  

الموج������ودات المدرج������ة ف������ي قائم������ة   
 المركز المالي الموحدة

 ات المحتملةلتزامالتعهدات واال  ٤٫٤۷٤٫٥٥٥  ۳٫۳۸۱٫۸٦۱  ۱۹۸٫٤۷۷  -  -  -  ۸٫۰٥٤٫۸۹۳
 المشتقات  -  -  ۲٫۳٦٤٫۸٤٥  -  -  -  ۲٫۳٦٤٫۸٤٥

 اإلجمالي  ۳۱٫٦۷٤٫۸٤۲  ۳۹٫۳۹۲٫٥۳۳  ۲۷٫۰٦۸٫۳٦٥  -  ۲۳۳٫۷۲۲  ۳۸۰٫۱۳۳  ۹۸٫۷٤۹٫٥۹٥
 
 

ف�ي قائم�ة المرك�ز  المدرج�ةالقيم�ة الدفتري�ة للموج�ودات  ال�واردة ف�ي قائم�ة المرك�ز الم�الي الموح�دة االئتمانتتضمن مخاطر 
 ،العق���ارات األخ���رى ،الموج���ودات غي���ر الملموس���ةو المع���دات، ، الممتلك���اتندوقص���ف���ي ال ةماع���دا النقدي���الموح���دة الم���الي 

المع�ادل كم�ا ت�م إدراج  ،األخ�رى الموج�وداتستثمار واالستثمارات في شركات زميلة، االستثمارات في األسهم وصناديق اال
 .أعالهالجدول ضمن  ات المحتملة والمشتقاتلتزامتعهدات واالللي االئتمان

 
 االئتمانمخاطر   .۳۰

 
ات�ه التزامما على الوفاء ب مخاطر في عدم مقدرة طرفٍ  تلك تعرض لها و تتمثلتالتي  االئتمانمخاطر  إدارةب المجموعةقوم ت

بش�كل أساس�ي ع�ن  االئتم�انرة مالية. ينشأ التعرض لمخ�اطر بشأن أداة مالية محددة، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسا
ئتم�ان ف�ي األدوات امخ�اطر الس�تثمارات. توج�د أيًض�ا الموجود ف�ي محفظ�ة الق�روض والس�لف وا االئتمانالمخاطر المتعلقة ب

 اس�تخداماحتم�االت التعث�ر للعم�الء بالمجموعة  مقيَ تُ  .االئتمانات لمنح لتزامالموحدة مثل اال المالية خارج قائمة المركز المالي
نظ�ام  تص�نيف مخ�اطر خ�ارجي مع�د م�ن قب�ل وك�االت تص�نيف  أيًض�ا لمجموع�ةس�تخدم اتداخلي، كما  نظام تصنيف مخاطرٍ 
 رئيسية ما أمكن ذلك.

 
تتض��من مراجع��ة مس��تقلة   والت��ي االئتم��انمخ��اطر  إدارةبغ��رض  دارةاإلعتم��اده م��ن مجل�س ت��م ا إط��ار ش��املالمجموع��ة ل�دى 

ع��ن طري��ق رقاب��ة التع��رض  االئتم��انبمراقب��ة مخ��اطر  المجموع��ةق��وم ت. االئتم��انومراقب��ة عملي��ة مخ��اطر  االئتم��انلوظيف��ة 
طراف باستمرار. تم تص�ميم سياس�ات تقييم المالءة المالية لهذه األة ووالحد من المعامالت مع أطراف محدد االئتمانلمخاطر 

بالح�دود  لت�زامالمراقب�ة المخ�اطر واالمخ�اطر المالئم�ة وم�ن تحدي�د ووض�ع ح�دود المجموع�ة تمكن ت�ل االئتم�ان مخاطر إدارة
بإقف�ال  أحياًن�االمجموع�ة ق�وم تالموضوعة. ويتم رقابة التعرض الفعلي للمخاطر مقابل الحدود الموضوعة بشكل من�تظم. كم�ا 

فيم�ا يتعل�ق المجموع�ة ل�دى  االئتمان. تتمثل مخاطر االئتمانأخرى لتقليل مخاطر  المعامالت أو التنازل عنها لصالح أطرافٍ 
حكم اتهم وال�تالتزام�ف�اق األط�راف األخ�رى ف�ي الوف�اء بستبدال عق�ود المش�تقات ف�ي حال�ة إخوقعة البالمشتقات في التكلفة المت

تبع�ة ف�ي أنش�طة نف�س األس�اليب المُ  اس�تخدامببتقييم األطراف األخرى المجموعة قوم تالمقبولة، كما  االئتمانبمستوى مخاطر 
 اإلقراض.
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      ٥٧ 

 (تتمة) - االئتمانمخاطر  . ۳۰
 

عن�د مزاول�ة ع�دد م�ن األط�راف األخ�رى لنش�اطات مماثل�ة أو ممارس�ة أعم�الهم ف�ي نف�س  االئتم�انيظهر التركز في مخاطر 
عن�د  التعاقدي�ة ماتهالتزام�ية التي س�تؤثر ف�ي مق�درتهم عل�ى الوف�اء بقتصادافية أو يكون لهم نفس الخصائص االالمنطقة الجغر

م��دى  االئتم��انُتظه��ر الترك��زات ف��ي مخ��اطر  .س��ية أو الظ��روف األخ��رىية أو السياقتص��ادح��دوث تغي��رات ف��ي الظ��روف اال
 .معينة تطورات تؤثر على قطاع أو منطقة جغرافية أيمقابل المجموعة حساسية أداء 

 
ة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاص�ة ب�أفراد معين�ين أو ظوذلك بتنويع محف االئتمانمخاطر  إدارةتقوم المجموعة ب

ية قتص�ادفص�اح ع�ن ترك�زات القطاع�ات االية. ي�تم اإلقتصادأو القطاعات اال معينة أنشطةمجموعة من العمالء في أماكن أو 
 .)۳-(ج - ۷ضمن إيضاح 

 
ض��من محفظ��ة  االئتم�انج�ودة مخ��اطر  إدارةئتم��ان وال�ذي يس��تخدم ك�أداة للمس��اعدة ف��ي تس�تخدم المجموع��ة نظ�ام تص��نيف لال

تعم�ل عل�ى توجي�ه مخصص�ات له�ذه لمحافظ العاملة ومنخفض�ة القيم�ة والقروض. هذا التصنيف يتضمن درجات تفصل بين ا
عل�ى عوام�ل مالي�ة ومع�ايير تقي�يم  بن�اءً المحافظ ومخصصات أخرى مح�ددة. تح�دد المجموع�ة تص�نيف ك�ل عمي�ل عل�ى ح�ده 

القط�اع التج�اري، ج�ودة رأس الم�ال،  هيك�ل، الس�يولة،  م�ن خدم�ة الق�رض، الربحي�ةة تغطي كًال شخصيتجارية موضوعية و
راج�ع ويوث�ق م�ن قب�ل وح�دة مالءة الشركة. تقوم المجموعة بعم�ل تص�نيف ج�ودة عل�ى جمي�ع المقترض�ين وال�ذي يُ ، ودارةاإل

 )۱ -ج( -۷نظر إيض�اح ية للقروض والسلف، ااالئتمانجودة لمزيد من المعلومات حول ال مخاطر مستقلة لهذا الغرض. إدارة
  ).۲- و (ج

 
االئتم�ان. تتض�من مخ�اطر  ضأخذ ض�مانات لت�أمين تخف�يب أيًضاي االعتيادية االئتمانتقوم المجموعة، خالل دورة عملها  كما 

أس�هم محلي�ة ة، ودائ�ع نقدي�ة أخ�رى، ض�مانات مالي�ة وتعاقدي�ل�ب وطودائع ألجل، ودائ�ع تح�ت ال بشكل أساسيالضمانات  هذه
للق�روض  مماثل�ةق�روض الض�مانات مقاب�ل ق�روض تجاري�ة و به�ذه ظاف�حتالأخ�رى. ي�تم ا ثابتةموجودات وأجنبية، عقارات و

نات وطلب بمراقبة القيمة السوقية للضما دارةاإلتقوم  .بلة للتحققاالقيمة الصافية الق بحس الضمانات ههذ إدارةيتم التجارية و
راقب�ة القيم�ة الس�وقية للض�مان ع�ن كث�ب خ�الل مراجع�ة كفاي�ة تق�وم ك�ذلك بم و ،ةالمبرملعقود ل ضمانات إضافية أخرى وفًقا

ي�تم  كم�ا تق�وم المجموع�ة بطل�ب ض�مانات إض�افية م�ن األط�راف األخ�رى ح�ال م�ا في القيمة. نخفاضمخصصات خسائر اال
 ).۱-، ج (أ –۷حتفظ بها موجودة في إيضاح المعلومات حول الضمانات المً في القيمة.  انخفاضعلى مالحظة مؤشر

 
 ).۳-(ج -۷نظر اإليضاح ية للقروض والسلف، اقتصاداعات االصيل حول تركز المخاطر في القطالمزيد من التف

 
و س�ندات  ومؤسس�ات مالي�ة ،بن�وكو مؤسس�اتدي�ون االستثمارات بشكل أساسي في  محفظة تتمثل سندات الدين المدرجة في

 .االئتمانو التعرض لمخاطر  تحليل االستثمارات حسب األطراف األخرى )، د(ج -٦يضاح يبين اإلسيادية، 
 

 ية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى.االئتمانالجودة  ٥يبين اإليضاح رقم 
 

 ). ب( – ۲۹و  ۱۱ين الخاصة بالمشتقات في اإليضاح االئتمانالمعلومات المتعلقة بمخاطر 
 
 (أ).  –) ۳۱و ( ۱۹ ينبينة في اإليضاحات المحتملة مُ االلتزامو بالتعهداتالمتعلقة  االئتمانبخصوص مخاطر  لمعلوماتا
 

 .(ب) – ۲۹بينة في اإليضاح عمال مُ حسب قطاعات األ االئتمانض لمخاطر المعلومات بخصوص التعر
 

 .۳٦بينة في اإليضاح مُ  و أوزان مخاطرها النسبية االئتمانالمعلومات بخصوص مدى التعرض لمخاطر 
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      ٥٨ 

 التركز الجغرافي . ۳۱
 

 :والمشتقات ات المحتملةلتزاموالتعهدات واالالمطلوبات وفيما يلي التوزيع الجغرافي للموجودات     أ )
 

123B124  اإلجماليBدول أخرى  
125B جنوب شرق

  آسيا
126B أمريكا 
127B128  الشماليةBأوروبا  

129Bمجلس  ولد
 التعاون
 الخليجي
األخرى 
والشرق 

  األوسط
العربية لمملكة ا

 131B۷۲۰۱ السعودية
132Bبآالف الرياالت السعودية  

             133Bالموجودات  

٥٫۲٦۳٫٤۳۸  -  -  -  -  -  ٥٫۲٦۳٫٤۳۸ 
134Bلدى مؤسسة النقد  نقدية وأرصدة 

  العربي السعودي

۳٫٥۱۳٫۰۷۳  ۱۱٫۹۹٥  -  ٥۸۸٫۲٤٦  ۷۱۲٫۰۸۳  ۱٫۰٥٦٫۳۸۹  ۱٫۱٤٤٫۳٦۰ 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات         

 المالية األخرى  

 استثمارات، صافي   ۱۱٫٦۰۱٫۲٦۷  ٦٫٦۲٤٫۹۷۸  ۱٫۲٥٦٫۷۹۲  ۱٫۷۷٦٫۲٤۸  -  ٤٥٤٫٦۹۱  ۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦

٦٦۹٫۱۷۰  -  -  -  ٤۷٦٫۳٤۷  ۹۹٫٦۷۱  ۹۳٫۱٥۲ 138Bالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

٥۹٫٥۸۸٫۲۸٥  -  -  -  -  -  ٤۹٫٥۸۸٫۲۸٤ 139B،صافي قروض وسلف 

۱٫۰۱۹٫۹٦۱  -  -  -  -  -  ۱٫۰۱۹٫۹٦۱ 140Bاستثمارات في شركات زميلة 

۱٫۰۰۲٫۹۱۰  -  -  -  -  -  ۱٫۰۰۲٫۹۱۰ 
141Bموجودات غير ممتلكات، معدات و

 ملموسة، صافي

۷۱۸٫۷۲٤  -  -  -  -  -  ۷۱۸٫۷۲٤ 142Bعقارات أخرى 

۳۰٦٫٦۸۳  -  -  -  -  -  ۳۰٦٫٦۸۳ 143Bموجودات أخرى 

۹۳٫۷۹٦٫۲۱۹  ٤٦٦٫٦۸٦  -  ۲٫۳٦٤٫٤۹٤  ۲٫٤٤٥٫۲۲۲  ۷٫۷۸۱٫۰۳۸  ۸۰٫۷۳۸٫۷۷۹ 144B اإلجمالي 

             145B المطلوبات 

۷٫٦۰۹٫٦۸٦  ۱٫۰۲۸  -  -  ۱٫۹۹۸٫۱۸٦  ۹۳۷٫۱۷۷  ٤٫٦۷۳٫۲۹٥ 
146Bة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ 

 األخرى 

٦٦٫۹٤۲٫٦۲۰  -  -  -  -  -  ٦٦٫۹٤۲٫٦۲۰ 147Bدائع العمالء و 

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات   ٤۱٫۷۷۲  ۳۱٫۲٤۱  ٤۳٫٥۹۳  ٤۹  -  -  ۱۱٦٫٦٥٥

 قروض ألجل   ۲٫۰۱٤٫۸۲۳  -  -  -  -  -  ۲٫۰۱٤٫۸۲۳

 سندات دين ثانوية   ۲٫۰۰۳٫۰٦۸  -  -  -  -  -  ۲٫۰۰۳٫۰٦۸

 مطلوبات أخرى   ۸۳۰٫۳۰۰      -  -  -  ۸۳۰٫۳۰۰

 اإلجمالي    ۷٦٫٥۰٥٫۸۷۸  ۹٦۸٫٤۱۸  ۲٫۰٤۱٫۷۷۹  ٤۹  -  ۱٫۰۲۸  ۷۹٫٥۱۷٫۱٥۲

              

۱۱٫۳٥٤٫٤٦۷  ۲۸۹٫۰٤۸  ۲۸٫٥۳۰  ۳٥٫۲۸۰  ٦۹۷٫۸۸۹  ۱۲٦٫٤۳٦  ۱۰٫۱۷۷٫۲۸٤ 
المتعلق بالتعهدات  االئتمان
 المحتملة اتلتزامواال

              

             
 القصوى (يتم  االئتمانمخاطر 

 ي):  االئتمانعرضها بقيمة المعادل 

 المحتملة اتلتزامالتعهدات واال ٥٫٤٦٤٫٥۳۰  ۹٦٫۳۱۲  ٤۰۲٫۸۷۳  ۲۳٫۹۸٥  ۲۳٫۲٤٤  ۲۰٤٫۲٤۸  ٦٫۲۱٥٫۱۹۲

۲٫۱٤۷٫۰۲۱  ۳۰٫٦۷۲  -  -  ۷۷۱٫۸٤۲  ٤۹۷٫۸٥۲  ۸٤٦٫٦٥٥ 153Bالمشتقات 
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154B155  اإلجماليBدول أخرى  
156B جنوب شرق

  آسيا
157Bأمريكا 
158B159  الشماليةBأوروبا  

160Bمجلس ول د
التعاون 
 الخليجي
األخرى 
والشرق 
  األوسط

لمملكة العربية ا
    162B٦۲۰۱ السعودية

163Bبآالف الرياالت السعودية  

             164Bالموجودات  

٥٫٦۸٤٫۳۳۸  -  -  -  -  -  ٥٫٦۸٤٫۳۳۸ 
165Bلدى مؤسسة النقد  نقدية وأرصدة 

 العربي السعودي

۲٫۳۰۲٫۲۹۳  ۸٥٫۰٤  -  ٦٤۱٫٥۱۲  ۲٤۷٫۱٤  ٦٦۳۷٫۳٥۹  ۱٫٤۹۱٫۱۹۲ 
166Bلدى البنوك والمؤسسات  أرصدة 

 المالية األخرى

۲۱٫٤٤۷٫۸۹٤٥  ٤۱٫۷٥۳  -  ۲٫۱۸۱٫۷۷۷  ۱٫۰۲۹٫۸۱۸  ۷٫٦۱۷٫٤۱۹  ۱۰٫۱٦۷٫۱۲۷ 167B استثمارات، صافي 

۷۱۳٫۳٤۰  -  -  -  ٤۰۳٫۳۱۱  ۱۰٥٫۹۰۳  ۲۰٤٫۱۲٦ 168Bالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

٦۰٫۲٤۹٫۰٥۲  -  -  -  -  -  ٦۰٫۲٤۹٫۰٥۲ 169Bقروض وسلف، صافي 

۱٫۰۰۰٫۳۳۷  -  -  -  -  -  ۱٫۰۰۰٫۳۳۷ 170Bاستثمارات في شركات زميلة 

۹۸۷٫٦۰۰  -  -  -  -  -  ۹۸۷٫٦۰۰ 
171Bموجودات غير ممتلكات، معدات و  

 ملموسة، صافي

٤۱۸٫۷۲٤  -  -  -  -  -  ٤۱۸٫۷۲٤ 172Bعقارات أخرى 

۲٤۳٫۸۳۳  -  -  -  -  -  ۲٤۳٫۸۳۳ 173Bأخرى موجودات 

۹۳٫۰٤۷٫٤۱۱  ٥۳٦٫۸۱۷  -  ۲٫۲۲۳٫۲۸۹  ۱٫٦۸۰٫۲۹٥  ۸٫۱٦۰٫٦۸۱  ۸۰٫٤٤٦٫۳۲۹ 174B اإلجمالي 

             175B المطلوبات 

۸٫۹۹٦٫۷۱٤٦  ٦۷  -  -  ۲٫۹۳۷٫۱۹۷  ۱٫۹۱۸٫۹٤٫  ٥٤۱٤۰٫۰۹۸ 
ة ـيـرصدة للبنوك والمؤسسات المالأ 

 األخرى

٦٥٫٦٤۰٫۳۲٦٥٫٦٤  -  -  -  -  -  ٥۰٫۳۲٥ 177Bدائع العمالء و 

۱۷٤٫٥٥۰  -  -  -  ۹۸٫٦۸۸  ۲٥٫۹۱٤  ٤۹٫۹٤۸ 178Bالقيمة العادلة السالبة للمشتقات 

۲٫۰۳۲٫۱۸۷  -  -  -  -  -  ۲٫۰۳۲٫۱۸۷ 179Bقروض ألجل 

۲٫۰۰۲٫۳۷۳  -  -  -  -  -  ۲٫۰۰۲٫۳۷۳ 180Bسندات دين ثانوية 

۸٦۷٫۷۱۸  -  -  -      ۸٦۷٫۷۱۸ 181Bمطلوبات أخرى 

۷۹٫۷۱۳٫۸٦۹  ٤٦۷  -  -  ۳٫۰۳٥٫۸۸٥  ۱٫۹٤٤٫۸٦۸  ۷٤٫۷۳۲٫٦٤۹ 182B اإلجمالي 

۱۱٫۲٦٤٫٥۰۰  ۲۳٤٫۳۷۳  ٤۹٫۰٥۳  ٤۷۸٫۸٤۸  ۲۲٦٫۷۷۹  ۱٦۱٫۲۳۲  ۱۰٫۱۱٤٫۲۱٥ 
المتعلق بالتعهدات  االئتمان

 المحتملة اتلتزامواال

             
 القصوى (يتم  االئتمانمخاطر 

 ي):  االئتمانعرضها بقيمة المعادل 

۸٫۰٥٤٫۸۹۳  ۲۰۹٫۹۱۹  ٤۱٫۸۹٤  ٥۷۷٫۱۲۸  ۱۹٦٫۲۲۹  ۱۳۷٫۷۰٦٫  ٤۹۹۲٫۰۱۸ 183Bالمحتملة اتلتزامالتعهدات واال                       

۲٫۳٦٤٫۸٤٥  -  -  -  ۱٫۳۲۰٫٦۹۲  ۳۳٤٫۷۸٤  ۷۰۹٫۳٦۹ 184Bالمشتقات  
 

 االئتم�انمخ�اطر مع�ادل إل�ى  هذه المب�الغ تعكس المبالغ الناتجة عن تحويل ات لتزامللتعهدات واالي االئتمانإن مبالغ المعادل 
مع�دالت  اس�تخدامسسة النقد العرب�ي الس�عودي.  ي�تم بل مؤئتمانية محددة من قِ تحويل ا عوامل استخدامالتي تحملها القروض ب

ي للمش�تقات االئتم�انإن مب�الغ المع�ادل  نتيجة قيام البنك بتنفيذ تعهدات�ه. المحتملة االئتمانئتمانية للتعرف على مخاطر تحويل ا
طبي�ق ذل�ك حي�ث ي�تم ت مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي. ِقب�ل ئتمانية مح�ددة م�نعوامل تحويل ا استخدامب أيًضا الوصل لهاتم 

 سمية القائمة.المعادل على المبالغ اال
 
   و ۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱كم�ا  ف�ي  االئتم�انللق�روض والس�لف غي�ر العامل�ة ومخص�ص خس�ائر  التوزي�ع الجغراف�ي يتركز  ب) 

 في المملكة العربية السعودية.بالكامل  ۲۰۱٦
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مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتذبذب في القيمة العادل�ة أو الت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلية ل�ألدوات المالي�ة نتيج�ة التقل�ب 
 اتعرض��ه المجموع��ةص��نف تُ م. ف��ي متغي��رات الس��وق كأس��عار العم��والت و أس��عار ص��رف العم��الت األجنبي��ة و أس��عار األس��ه

 .المصرفية العمليات متاجرة أولاعمليات لمخاطر السوق إلى 
 

 المتاجرة عمليات -أ)   مخاطر السوق 
 

تعرض�ات  حالي�اً  المجموع�ة ل�دىالمت�اجرة.  عملي�ات إدارةبوضع حدود مقبولة لمستوى المخ�اطر عن�د  دارةاإلقام مجلس 
 و مقايضات أسعار عموالت. الصرف االجنبي عقود  في متاجرة عن عمليات ناتجة

  
 العمليات المصرفية -ب)   مخاطر السوق 

 
أس�عار  التع�رض لمخ�اطر رئيسية من   بصورة العمليات المصرفيةفي   المجموعةتنشأ مخاطر السوق المتعلقة بمراكز 

 العموالت و مخاطر السيولة و مخاطر العمالت و مخاطر أسعار األسهم.
 
 )  مخاطر أسعار العموالت ۱

 
حتمالية تأثير تقلبات أس�عار العم�والت والت�ي ب�دورها ق�د ت�ؤثر عل�ى الت�دفقات النقدي�ة اتنشأ مخاطر أسعار العموالت من 

 متعلق�ة ب�الفجوة الخاص�ة لمخ�اطر ح�دوًدا دارةاإل. وض�ع مجل�س اتلتزام�المستقبلية أو الق�يم العادل�ة ل�ألدوات المالي�ة واال
خطط التحوط من المخاطر للتأكد من بقاء  استخداموتقوم ب المراكز المجموعةراقب ت، والعموالت للفترات المحددةأسعار 

 المراكز ضمن الحدود المقررة. 
 

والمعقول�ة م�ع بق�اء المتغي�رات األخ�رى ثابت�ة  ح�دوثها حتم�لالميبين الجدول التالي حساسية آثار تقلبات أس�عار العم�الت 
والمعقول��ة عل��ى  محتمل��ة الح��دوث . تعتم��د التغي��راتالمس��اهمينأو حق��وق لمجموع��ة لوذل��ك عل��ى قائم��ة ال��دخل الموح��دة 

ُيظه�ر الت�أثير  .)۲۰۱٦ -۲۰۱۲: ۲۰۱٦( )۲۰۱۷-۲۰۱۳التحرك�ات ف�ي أس�عار العم�والت خ�الل آخ�ر خم�س س�نوات (
حتمال صافي ، في حين ُيظهر التأثير السلبي االمساهمينيجابي احتمال صافي الزيادة في قائمة الدخل الموحدة وحقوق اإل
 . المساهمينفي قائمة الدخل الموحدة وحقوق  نخفاضاال
 

تمثل حساسية صافي دخل العموالت الخاصة تأثير التغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة عل�ى ص�افي دخ�ل 
قتن�اة لغي�ر أغ�راض المت�اجرة ذات على الموجودات المالي�ة والمطلوب�ات المالي�ة المُ  خالل العام معتمدةً الخاصة العموالت 

 المخاطر. التحوط من، بما في ذلك تأثيرات أدوات ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱السعر العائم في 
 

بم�ا ف�ي ذل�ك حة للبيع ذات سعرالعمولة الثابتة، المتابإعادة تقييم الموجودات  المساهمينتحتسب آثار التقلبات على حقوق 
والناتج�ة ع�ن ت�أثير أي تغي�رات مفترض�ة  ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱كما ف�ي المخاطر،  بالتحوط منأي تأثير مرتبط 

الموج�ودات أو  اس�تحقاقحس�ب فت�رات المس�اهمين ه�ذه التقلب�ات عل�ى حق�وق  ث�رأفي أس�عار العم�والت.  كم�ا ي�تم تحلي�ل 
المتعلقة بها  اآلثار يتم تحليل ومراقبة جميع التعرضات لمخاطر المحافظ وذلك حسب العمالت و يفصح عن المقايضات و

س�عر الثاب�ت الفي الجداول أدناه،  فإن مطلوبات الودائع قصيرة األجل ذات العرض ألغراض  بآالف الرياالت السعودية.
 ير.غودائع ذات سعر متكتم معامالتها 
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 185B۷۲۰۱    بآالف الرياالت السعودية
       الملكيةآثار التقلبات على حقوق   

186B187 سنوات ٥أكثر من   اإلجماليB۱-188 سنوات ٥B٦-۱۲ أشهر أو اقل ٦ شهًرا  

189B أثر التقلبات على
صافي دخل العموالت 

  الخاصة

190B الزيادة
) نخفاض(اال

في نقاط 
 العمولةسعر 191B  األساس

۱٦٫۹٦۲-/٤٤٫۱۰۰+  ۷۰-/۱۸۱+ ۱٦٫۸۹۲-/٤۳٫۹۱۹+ - -  ۸٤٫۳۰۳-/۲۱۹٫۱۸٤٥  +٦/+۱۱۷-  192Bسايبور 

۳۷۱٫۲۲۷-/٤۱۹٫٦٤٦+  ۲٥٦٫٦۸٤-/۲۹۰٫۱٦٥+ ۱۱۳٫۰۱۷-/۱۲۷٫۷٥٥+ ۱٫۲۷۸-/۱٫٤٤٥+ ۲٤۸-/۲۸۱+  ۷۸٫٤٤٦-/۸۸٫٦۷۸+  ٦۹/+۷۸-  193Bليبور 

-  - - - -  ۲٫٤۰٥+/٤۹-  ۱٤+/٦٤-  194Bيوروبور 

 
 195B٦۲۰۱    الرياالت السعوديةبآالف 

       الملكيةآثار التقلبات على حقوق   

196B197 سنوات ٥أكثر من   اإلجماليB۱-198 سنوات ٥B٦-۱۲  ً199 اشهرBأشهر أو اقل ٦  

200B أثر التقلبات على
صافي دخل العموالت 

  الخاصة

201B الزيادة
) نخفاض(اال

في نقاط 
 العمولةسعر 202B  األساس

۸۲٫۹۱۲-/۳۲٤٫۰٥۳+  ٦۸٫۹۹٦-/۲٦۹٫۷۱٤+ ۱۳٫۹۱٥٤٫/-٦۳۳۹+ - -  ٦۱٫۳۱٥-/۲۳۹٫٦۸٦+  ۳۳/+۱۲۹-  203Bسايبور 

۹۸٫۸۲٦-/۲۰٦  +٥٫٥٥٥۷٫٦۷۸-/۱٤۰٫۷۷۱+ ۲۹٫٥۲۳-/٦۱٫٤۰۷+ ۸٦۳-/۱٫۷۹۳+ ۷٦۲-/۱٫٥۸٤+  ۱۳٫۸۰٤-/۲۸٫۷۱۲+  ۲٥+/٥۲-  204Bليبور 

-  - - - -  ۱٫۷۲۸/+٥٤-  ۱٦۱/+٥-  205Bيوروبور 
 

الس�ائدة ف�ي الس�وق عل�ى الخاص�ة العم�والت  أس�عارف�ي  متعلقة بالتقلباتمخاطر عدة التعرض لتأثير  إدارةبالمجموعة قوم ت
تس�عير أس�عار  تجدي�دلعدم التوافق في  المستويات العليا المقبولةكذلك  دارةاإليحدد مجلس  النقدية. االمالي و تدفقاته امركزه

 الخزينة. وحدةوالتي يتم مراقبتها من قبل  الخاصة العموالت
 
نتيج��ة لع��دم التط��ابق أو لوج��ود فج��وات ف��ي ق��يم الموج���ودات  الخاص��ة لمخ��اطر أس��عار العم��والت المجموع��ةتع��رض ت 

ق��وم ت .تس��عيرها ف��ي فت��رة مح��ددة تجدي��دوالمطلوب��ات واألدوات خ��ارج قائم��ة المرك��ز الم��الي الموح��دة الت��ي تس��تحق أو س��يتم 
 إدارةس�تراتيجيات والمطلوب�ات م�ن خ�الل ايرالموجودات تس�ع تجدي�دواريخ ت� هذه المخاطر وذلك بمطابق�ة إدارةب المجموعة

 .المخاطر أسعار العموالت
 
 المجموع�ةعل�ى موج�ودات ومطلوب�ات  ش�تمليكم�ا  .الخاص�ة أدناه على ملخص لمخاطر أس�عار العم�والت ولينالجد شتملي

  .يحدث أوًال ، أيهما ستحقاقتاريخ االو أ التسعيرحسب تاريخ تجديد  مصنفةً والمبالغ خارج قائمة المركز المالي 
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206Bاإلجمالي  
207B غير مرتبطة

  بعمولة
208B ٥أكثر من 

  سنوات
209B۱-٥ 
210B211  سنواتB۳-۱۲ شهًرا  

212B۳الل خ 
 213B۷۲۰۱ أشــهر

214Bبآالف الرياالت السعودية  

           215Bلموجودات ا 

٥٫۲٦۳٫٤۳۸  ۳٫۹۸۱٫٤۳۸  -  -  -  ۱٫۲۸۲٫۰۰۰ 
216Bلنقد اقدية وأرصدة لدى مؤسسة ن

             السعوديالعربي 

۳٫٥۱۳٫۰۷۳  -  -  -  -  ۳٫٥۱۳٫۰۷۳ 
217Bرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أ

  األخرى  

۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦  ۷۱۷٫۲٤۳  ٦٫۸٦۲٫۸٤٥  ۹٫٦۲٤٫۸٤۹  ۹٦۹٫۳٦۱  ۳٫٥۳۹٫٦۷۸ 218Bات، صافي استثمار 

٦٦۹٫۱۷۰  ٦٦۹٫۱۷۰  -  -  -  - 219Bالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

٥۹٫٥۸۸٫۲۸٤  -  ۷۹۰٫٤۸۷  ۱۱٫۲۱۳٫۹۹۳  ۱٦٫۱۷۸٫۸٥۹  ۳۱٫٤۰٤٫۹٤٥ 220Bروض وسلف، صافي ق 

۱٫۰۱۹٫۹٦۱  ۱٫۰۱۹٫۹٦۱  -  -  -  - 221Bاستثمارات في شركات زميلة 

۱٫۰۰۲٫۹۱۰  ۱٫۰۰۲٫۹۱۰  -  -  -  - 
222Bموجودات غير ممتلكات، معدات و

 ملموسة، صافي 

۷۱۸٫۷۲٤  ۷۱۸٫۷۲٤  -  -  -  - 223Bعقارات أخرى 

 وجودات أخرى م  -  -  -  -  ۳۰٦٫٦۸۳  ۳۰٦٫٦۸۳

۹۳٫۷۹٦٫۲۱۹  ۸٫٤۱٦٫۱۲۹  ۷٫٦٥۳٫۳۳۲  ۲۰٫۸۳۸٫۸٤۲  ۱۷٫۱٤۸٫۲۲۰  ۳۹٫۷۳۹٫٦۹٦ 225Bلي  ااإلجم 
     

           226Bالمساهمينلمطلوبات وحقوق ا   

۷٫٦۰۹٫٦۸٦  ۹٫۱۳۷  -  -  ۲٫۳۸۸٫۷٥٫  ٦٥۲۱۱٫۷۸٤ 
227Bة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ 

 األخرى 

٦٦٫۹٤۲٫٦۲۰  ۲٥٫۱٥٤٫٤۳۳  -  -  ۱٥٫٤٥۸٫٥۱۷  ۲٦٫۳۲۹٫٦۷۰ 228Bدائع العمالء و 

۱۱٦٫٦٥٥  ۱۱٦٫٦٥٥  -  -  -  - 229Bالقيمة العادلة السالبة للمشتقات 

۲٫۰۱٤٫۸۲۳  -  -  -  -  ۲٫۰۱٤٫۸۲۳ 230Bقروض ألجل 

۲٫۰۰۳٫۰٦۸  -  -  -  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۳٫۰٦۸ 231Bسندات دين ثانوية 

۸۳۰٫۳۰۰  ۸۳۰٫۳۰۰  -  -  -  - 232Bمطلوبات أخرى 

۱٤٫۲۷۹٫۰٦۷  ۱٤٫۲۷۹٫۰٦۷  -  -  -  - 233B قوق المساهمين حإجمالي 

۹۳٫۷۹٦٫۲۱۹  ٤۰٫۳۸۹٫٥۹۲  -  -  ۱۹٫۸٤۷٫۲۸۲  ۳۳٫٥٥۹٫۳٤٥ 234B اإلجمالي 
 

-  )۳۱٫۹۷۳٫٤٦۳(  ۷٫٦٥۳٫۳۳۲  ۲۰٫۸۳۸٫۸٤۲  )۲٫٦۹۹٫۰٦۲(  ٦٫۱۸۰٫۳٥۱ 

235B آثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة
على البنود داخل قائمة المركز 

 المالي 

-  -  )٥٫۳۷۹٫۱٤۷(  )٤٫۲۹۱٫٦۳۸(  ۳٥۸٫۰۰۰  ۹٫۳۱۲٫۷۸٥ 

236B آثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة
على البنود خارج قائمة المركز 

 المالي 

-  )۳۱٫۹۷۳٫٤٦۳(  ۲٫۲۷٤٫۱۸٥  ۱٦٫٥٤۷٫۲۰٤  )۲٫۳٤۱٫۰٦۲(  ۱٥٫٤۹۳٫۱۳٦ 
237B إجمالي فجوة مخاطر أسعار العموالت

 الخاصة

-  -  ۳۱٫۹۷۳٫٤٦۳  ۲۹٫٦۹۹٫۲۷۸  ۱۳٫۱٥۲٫۰۷٤  ۱٥٫٤۹۳٫۱۳٦ 
238B الفجوة التراكمية آلثار التقلبات في

 أسعار العموالت الخاصة
 
 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في
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239Bاإلجمالي  
240B غير مرتبطة

  بعمولة
241B ٥أكثر من 

  سنوات
242B۱-٥ 
243B244  سنواتB۳-۱۲ شهًرا  

245B۳الل خ 
 246B٦۲۰۱ أشــهر

247Bبآالف الرياالت السعودية  

           248Bلموجودات ا 

٥٫٦۸٤٫۳۳۸  ٤٫٤٦٤٫۳۳۸  -  -  -  ۱٫۲۲۰٫۰۰۰ 
249Bلنقد اقدية وأرصدة لدى مؤسسة   ن

             السعوديالعربي 

۲٫۳۰۲٫۲۹۳  -  -  -  ۲۸٫۲۱٦  ۲٫۲۷٤٫۰۷۷ 
250Bرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أ

  األخرى  

۲۱٫٤٤۷٫۸۹٤  ۱٫۱۸۱٫٥٦۱  ۷٫۹٥۰٫۳۷۹  ٥٫٤۱٤٫۲۲۲  ۱٫۷٥۳٫٤۸۲  ٥٫۱٤۸٫۲٥۰ 251Bات، صافي استثمار 

۷۱۳٫۳٤۰  ۷۱۳٫۳٤۰  -  -  -  - 252Bالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

٦۰٫۲٤۹٫۰٥۲  -  ٦٥٤٫۱٦۸  ۱۱٫۰۲۱٫٥۱٦  ۱۷٫۲٤٥٫۳۲۲  ۳۱٫۳۲۸٫۰٤٦ 253Bروض وسلف، صافي ق 

۱٫۰۰۰٫۳۳۷  ۱٫۰۰۰٫۳۳۷  -  -  -  - 254Bاستثمارات في شركات زميلة 

۹۸۷٫٦۰۰  ۹۸۷٫٦۰۰  -  -  -  - 
255Bموجودات غير ممتلكات، معدات و

 ملموسة، صافي 

٤۱۸٫۷۲٤  ٤۱۸٫۷۲٤  -  -  -  - 256Bعقارات أخرى 

 وجودات أخرى م  -  -  -  -  ۲٤۳٫۸۳۳  ۲٤۳٫۸۳۳

۹۳٫۰٤۷٫٤۱۱  ۹٫۰۰۹٫۷۳۳  ۸٫٦۰٤٫٥٤۷  ۱٦٫٤۳٥٫۷۳۸  ۱۹٫۰۲۷٫۰۲۰  ۳۹٫۹۷۰٫۳۷۳ 258B  اإلجمالي 
     

           259Bالمساهمينلمطلوبات وحقوق ا   

۸٫۹۹٦٫۷۱٤٫  ٦۷۱۲  -  -  ۲٫٦۹٥٫۰۰۰  ٦٫۲۹۷٫۰۰٤ 
260Bة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ 

 األخرى 

٦٥٫٦٤۰٫۳۲٥  ۲٤٫٦٦٥٫٥٥۸  -  -  ۱٦٫۷٤۹٫۰۲۰  ۲٤٫۲۲٥٫۷٤۷ 261Bدائع العمالء و 

۱۷٤٫٥٥۰  ۱۷٤٫٥٥۰  -  -  -  - 262Bالقيمة العادلة السالبة للمشتقات 

۲٫۰۳۲٫۱۸۷  -  -  -  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۳۲٫۱۸۷ 263Bقروض ألجل 

۲٫۰۰۲٫۳۷۳  -  -  -  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲٫۳۷۳ 264Bسندات دين ثانوية 

۸٦۷٫۷۱۸  ۸٦۷٫۷۱۸  -  -  -  - 265Bمطلوبات أخرى 

۱۳٫۳۳۳٫٥٤۲  ۱۳٫۳۳۳٫٥٤۲  -  -  -  - 266B قوق المساهمين حإجمالي 

۹۳٫۰٤۷٫٤۱۱  ۳۹٫۰٤٦٫۰۸۰  -  -  ۲۳٫٤٤٤٫۰۲۰  ۳۰٫٥٥۷٫۳۱۱ 267B اإلجمالي 
 

-  )۳۰٫۰۳٦٫۳٤۷(  ۸٫٦۰٤٫٥٤۷  ۱٦٫٤۳٥٫۷۳۸  )٤٫٤۱۷٫۰۰۰(  ۹٫٤۱۳٫۰٦۲ 

268B آثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة
على البنود داخل قائمة المركز 

 المالي 

-  -  )۳٫٥۲٦٫۸۸۰(  )٦۰۰٫۳۲۰(  )۱٫۲۷۸٫۰۸۸(  ٥٫٤۰٥٫۲۸۸ 

269B آثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة
على البنود خارج قائمة المركز 

 المالي 

-  )۳۰٫۰۳٦٫۳٤۷(  ٥٫۰۷۷٫٦٦۷  ۱٥٫۸۳٥٫٤۱۸  )٥٫٦۹٥٫۰۸۸(  ۱٤٫۸۱۸٫۳٥۰ 
270B إجمالي فجوة مخاطر أسعار العموالت

 الخاصة

-  -  ۳۰٫۰۳٦٫۳٤۷  ۲٤٫۹٥۸٫٦۸۰  ۹٫۱۲۳٫۲٦۲  ۱٤٫۸۱۸٫۳٥۰ 
271B الفجوة التراكمية آلثار التقلبات في

 أسعار العموالت الخاصة
 
مخاطر  إدارةالتي تستخدم في  المشتقةسمية لألدوات المالية لقيمة االامثل الفجوة للمراكز خارج قائمة المركز المالي صافي ت

  .الخاصة أسعار العموالت
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 العمالت) مخاطر ۲
 

تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بس�بب التقلب�ات ف�ي أس�عار ص�رف العم�الت األجنبي�ة. ق�ام 
بوضع حدود لمستوى التعرض لهذه المخ�اطر لمراك�ز العم�الت. وت�تم مراجع�ة ه�ذه المراك�ز عل�ى أس�اس  دارةاإلمجلس 

 للتأكد من مراقبة مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة. ستراتيجيات تحوط من المخاطرايومي كما يستخدم 
 

، في الموج�ودات ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للمخاطر كما في المجموعة  فيها تعرضت ُيبين الجدول أدناه العمالت التي
. يقوم هذا التحليل في الجدول أدناه بحساب تأثير التغي�رات العمليات المصرفيةو المطلوبات والتدفقات النقدية المقدرة في 

عل�ى ت�اريخ التحرك�ات ف�ي س�عر  بن�اءً نبي�ة مقاب�ل ال�لایر الس�عودي، والمعقولة لس�عر ص�رف العمل�ة األج محتملة الحدوث
عمل��ة لالقيم��ة العادل��ة  أث��ر التغي��ر ف��ي الص��رف، م��ع بق��اء المتغي��رات األخ��رى ثابت��ة عل��ى قائم��ة ال��دخل الموح��دة (بس��بب

المعقولة عل�ى أس�اس تحرك�ات و محتملة الحدوثم التغيرات قيّ تُ ). العمليات المصرفيةالمطلوبات المالية في الموجودات و
. يظه��ر الت��أثير )۲۰۱٦ – ۲۰۱۲: ۲۰۱٦( )۲۰۱۷ – ۲۰۱۳س��ابقة (الس��عر الص��رف األجنب��ي خ��الل الخم��س س��نوات 

 في الدخل الموحد. نخفاضالمتوقعة في الدخل الموحد  بينما يظهر التأثير السلبي لصافي اال لصافي الزيادةاإليجابي 
 

 األثر على صافي الدخل
  التغير في سعر الصرف %  بآالف الرياالت السعودية 

 العمالت المعرضة للمخاطر
 ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱كما في 

 دوالر أمريكي  -۰٫۰٤+/۰٫۳۱  -٥۷٦+/٤٫۲۹۰ 
 يورو  -۱۲٫۰۸+/۱۸٫۱٥  +۲۳۹/-۳٥۹
 جنيه استرليني  -۸٫۷٤+/۲۹٫۸۸  +۹۷/-۳۳۲

 
 األثر على صافي الدخل

  التغير في سعر الصرف %  بآالف الرياالت السعودية 
 العمالت المعرضة للمخاطر

 ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱كما في 
 دوالر أمريكي  -۰٫۰۹+/۰٫۲۹  -٤۳۱+/۱٫۳۳۷ 

 يورو  -٦٫۱۳+/۲٥٫۸۹  -۲/۰+
 جنيه استرليني  -۱۰٫٥٤+/۲٦٫٦۹  -۲۳/۹+

 
 

 ) مركز العمالت۳
 

الم�الي  االتقلبات في أس�عار ص�رف العم�الت األجنبي�ة الس�ائدة بالس�وق عل�ى مركزه� التعرض ألثر إدارةبالمجموعة قوم ت
وض��ع ح��دود لمس��توى التع��رض المقبول��ة لك��ل عمل��ة وبش��كل إجم��الي لمراك��ز ب دارةاإلويق��وم مجل��س  .النقدي��ة اوت��دفقاته

بالتعرض�ات الجوهري�ة الخاص�ة  فيما يلي تحليل .خالل اليوم، ويتم مراقبتها يومًيا كانت في نهاية اليوم أو سواءً العمالت، 
 بشأن العمالت األجنبية كما في نهاية السنة: لمجموعةبا

۲۰۱٦  ۲۰۱۷  
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

  (مدين) / مركز دائن  (مدين) / مركز دائن
    

 والر أمريكيد ۱٫٤۰٤٫۰۰٦  ٤٦٦٫۹٦۱
 يورو )۱٫۹۷۸(  )۸( 
 جنيه استرليني )۱٫۱۱۲(  ۸٦ 

 ين ياباني ۲۰۷  ۱۸٥
 ماراتيدرهم إ ۳٤٫۰۷۲  ۱٥٫۳۳۷
 أخرى ۱۱٫۷۸۰  ۳٫۹٥۱
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 ) مخاطر أسعاراألسهم:٤
 

ل��دى  المتاح��ة للبي��ع س��تثماراتاالالق��يم العادل��ة لألس��هم ف��ي محفظ��ة  انخف��اضث��ل مخ��اطر أس��عار األس��هم ف��ي مخ��اطر تتم
 على حدة. في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل استثمارٍ  معقولة الحدوث نتيجة تغيرات محتملةمجموعة ال
 

ف�ي األس�هم و الص�ناديق االس�تثمارية م�ن التغي�رات ف�ي مؤش�رات  المجموعةثير على استثمارات التأيوضح الجدول أدناه 
تق�در التغي�رات  .المس�اهمينذلك التأثير على حقوق  عوامل األخرى ثابتة، و يوضح أيًضااألسواق ذات الصلة، مع بقاء ال

للخم�س س�نوات  المؤش�راتف�ي تل�ك  التغي�راتوالمعقولة في مؤشرات األسواق ذات الصلة على أس�اس  المحتمل حدوثها
المس�اهمين  حق�وقف�ي  المحتمل�ةيجابي الزي�ادة ر اإلثيظهر التأ. يُ )۲۰۱٦ – ۲۰۱۲: ۲۰۱٦( )۲۰۱۷ – ۲۰۱۳السابقة (

 الموحدة.المساهمين  حقوقالنقص المحتمل في  ُيظهر التأثير السلبي حين الموحدة في
 

   ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱  ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱

ثير ب������آالف الري������االت الت������أ
  السعودية

 التغير في
  سعر السهم %

ثير ب�������آالف الري�������االت الت�������أ
  السعودية

 التغير في
 مؤشر السوق  %  سعر السهم

۷۷۱٫۲۷٤+/۱٤٥٫٦۰٦-  %۷٦٫۲۲+%/۱٤٫۳۹-  ۳۷٤٫۲۹۰+/۱۰۷٫۱٦۳-  %٦٦٫٥۹+%/۱۹٫۰۷-  272Bتداول 

 غير مدرجة   -٥٫۰۰/%+٥٫۰۰%  -۲۳۲+/۲۳۲  -٥٫۰۰/%+٥٫۰۰%  -۷٥+/۷٥

 
 مخاطر السيولة         . ۳۳

 
ف�ي ص�عوبة تلبي�ة المتطلب�ات الخاص�ة بتموي�ل المطلوب�ات  المجموع�ةا هواجهتمثل مخاطر السيولة تلك المخ�اطر الت�ي س�تُ 

لة عن�د وج�ود تح�دث مخ�اطر الس�يو .اموج�ودات مالي�ة أخ�رى خاص�ة به� أوعل�ى ش�كل نق�ًداالمالية والتي يتم تسويتها إم�ا 
ليل وللتق .ويلمفوري في بعض مصادر التمفاجئ و مما يؤدي إلى شحٍ  االئتمانمستوى  انخفاضضطراب في السوق أو ا

ت�وفر الس�يولة،  عتب�ارالموج�ودات بع�د األخ�ذ بع�ين اال إدارةبتنوي�ع مص�ادر التموي�ل، و دارةاإلقام�ت م�ن ه�ذه المخ�اطر، 
تق�وم  .والحفاظ على رصيد كاٍف للنقدية وشبه النقدية واألوراق المالية القابل�ة للبي�ع كج�زء م�ن موجوداته�ا عالي�ة الس�يولة

 يومًي�ا مستوى السيولةمناسبة. تتم مراقبة  للتأكد من توفر سيولةٍ الموجودات والمطلوبات ات استحقاقبمراقبة مدى  دارةاإل
والح�ادة  العادي�ةمن الحاالت  مختلفة والتي تغطي كًال  اتهسيناريومستمرة تحت  السيولة بصفة جهدت ختباراويتم عمل ا

. من قب�ل لجن�ة الموج�ودات والمطلوب�اتالموافقة عليها وإجراءات السيولة تتم مراجعتها وألحوال السوق. جميع سياسات 
تخذة وتقديمه بصفة دورية إلى لجنة الموج�ودات والحلول المُ ستثنائية تقرير ملخص متضمًنا جميع الحاالت اال إصداريتم 

 مجموع�ةالتموي�ل لل س�تقرارا ة ص�افينسبسيولة والنسبة تغطية من  كلٍ  يتم مراقبة فإنهباإلضافة إلى ذلك،  و المطلوبات.
 الجه�دارات ختب�المجموع�ة ك�ذلك ب�إجراء اق�وم ت م�اشكل منتظم ليتوافق مع إرشادات مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي. كب

 .الحادةادية وعوال الحللسوق في األ لتحملطية أوضاع اغعدة حاالت لت بحسببشكل منتظم و
 

 النق�د  ل�دى مؤسس�ةالمجموع�ة  ح�تفظتلنظام مراقبة البنوك واألنظمة الصادرة عن مؤسسة النق�د العرب�ي الس�عودي،  وطبًقا
اإلدخ�ار  ودائ�عم�ن  %)٤: ۲۰۱٦( %٤و  الطل�بالودائع تحت من إجمالي %) ۷: ۲۰۱٦( %۷تساوي بوديعة نظامية 

ودائ�ع الات التزام% من  ۲۰حتياطي سيولة ال يقل عن باالمجموعة  حتفظتإضافة إلى الوديعة النظامية،  جل.والودائع أل
الموج�ودات الت�ي  أو ،س�ندات التنمي�ة الحكومي�ة الس�عودية أو، مؤسسة النق�د العرب�ي الس�عودي لدىفي شكل نقد وأرصدة 

توفير مب�الغ إض�افية م�ن خ�الل تس�هيالت للمجموعة كما يمكن  .ايمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يومً 
 %۱۰۰ ح�د أعل�ى م�ا نس�بتهبالس�عودية  إعادة الشراء لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل سندات التنمي�ة الحكومي�ة

  ندات.من القيمة االسمية لهذه الس
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 التعاقدية للموجودات والمطلوبات اتستحقاقأ) ملخص اال
 
 ۳۱كم��ا ف��ي  حق��وق المس��اهمينو والمطلوب��ات اتات التعاقدي��ة للموج��ودس��تحقاقاال أدن��اه عل��ى ملخ��ص يش��تمل الج��دولين 

عل�ى أس�اس الفت�رة المتبقي�ة بت�اريخ  للموج�ودات والمطلوب�ات تعاقدي�ةات الس�تحقاقت�م تحدي�د اال. ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر 
س�بما الفعل�ي ح س�تحقاقت�اريخ اال عتب�اريؤخ�ذ بع�ين االالتعاق�دي وال  س�تحقاقركز المالي الموحدة حتى تاريخ االقائمة الم

مش��تقات والتعه��دات فص��ح عنه��ا للالمُ  المب��الغ عتب��رال تُ  .المجموع��ةب��ل حتف��اظ ب��الودائع م��ن قِ تظه��ره الوق��ائع التاريخي��ة لال
  ات الدفعات المستقبلية.لتزامال و داللةذ مؤشًراات المحتملة لتزامواال

 

274Bاإلجمالي  

275B بدون تاريخ
 محدد استحقاق

  /عند الطلب
276B ٥أكثر من 

  سنوات
277B۱-٥ 
278B279  سنواتB۳-۱۲ شهًرا  

280B۳الل خ 
 281B۷۲۰۱ أشــهر

282Bبآالف الرياالت السعودية  

           283Bلموجودات ا 

٥٫۲٦۳٫٤۳۸  ۳٫۹۸۱٫٤۳۸  -  -  -  ۱٫۲۸۲٫۰۰۰ 
284Bلنقد ا قدية وأرصدة لدى مؤسسةن

             السعوديالعربي 

۳٫٥۱۳٫۰۷۳  ۹۱۳٫۱۸۱  -  -  -  ۲٫٥۹۹٫۸۹۲ 
285B أرصدة لدى البنوك والمؤسسات

            المالية األخرى 

۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦  ۷۱۷٫۲٤۳  ۷٫۱۲۸٫۰۸٥  ۱۲٫۷۸۷٫۰۰۲  ۹۱۳٫۹٥٦  ۱٦۷٫٦۹۰ 286B استثمارات، صافي            

٦٦۹٫۱۷۰  -  -  -  ٦٦۹٫۱۷۰  - 287Bالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

٥۹٫٥۸۸٫۲۸٤  -  ۳٫٥۹٦٫٦۱٤  ۱٦٫٥۱٦٫۹۲۱  ۱٦٫٥۷۹٫۱٥۲  ۲۲٫۸۹٥٫٥۹۷ 288Bسلف, صافيقروض و     

۱٫۰۱۹٫۹٦۱  ۱٫۰۱۹٫۹٦۱  -  -  -  - 289Bزميلة استثمارات في شركات 

۱٫۰۰۲٫۹۱۰  ۱٫۰۰۲٫۹۱۰  -  -  -  - 
290Bموجودات غير ممتلكات، معدات و

            ملموسة، صافي

۷۱۸٫۷۲٤  ۷۱۸٫۷۲٤  -  -  -  - 291Bعقارات أخرى 

 وجودات أخرى م  -  ۳۰٦٫٦۸۳  -  -  -  ۳۰٦٫٦۸۳

۹۳٫۷۹٦٫۲۱۹  ۸٫۳٥۳٫٤٥۷  ۱۰٫۷۲٤٫٦۹۹  ۲۹٫۳۰۳٫۹۲۳  ۱۸٫٤٦۸٫۹٦۱  ۲٦٫۹٤٥٫۱۷۹ 293B  اإلجمالي            
     

   المساهمينوحقوق  لمطلوباتا            

۷٫٦۰۹٫٦۸٦  ۹٫۱۳۷  -  -  ۲٫۳۸۸٫۷٥٫  ٦٥۲۱۱٫۷۸٤ 
295Bة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ 

 األخرى 

٦٦٫۹٤۲٫٦۲۰  ۲۷٫۳۲۹٫۱۳٥  -  -  ۱٥٫٤٥۸٫٥۱۷  ۲٤٫۱٥٤٫۹٦۸ 296Bدائع العمالء و 

۱۱٦٫٦٥٥  -  -  -  ۱۱٦٫٦٥٥  - 297Bالقيمة العادلة السالبة للمشتقات 

۲٫۰۱٤٫۸۲۳  -  -  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  -  ۱٤٫۸۲۳ 298Bقروض ألجل 

۲٫۰۰۳٫۰٦۸  -  -  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  -  ۳٫۰٦۸ 299B سندات دين ثانوية 

۸۳۰٫۳۰۰  -  -  -  ۸۳۰٫۳۰۰  - 300Bمطلوبات أخرى 

۱٤٫۲۷۹٫۰٦۷  ۱٤٫۲۷۹٫۰٦۷  -  -  -  - 301B قوق المساهمين حإجمالي 

 اإلجمالي    ۲۹٫۳۸٤٫٦٤۳  ۱۸٫۷۹٤٫۲۳۷  ٤٫۰۰۰٫۰۰۰  -  ٤۱٫٦۱۷٫۳۳۹  ۹۳٫۷۹٦٫۲۱۹

۳۸٫۸٤۰٫۹٤۱  -  ٦٫۲٤۲٫٥٥۸  ۱٦٫۹٥۳٫٥۹۱  ۹٫۹۰۱٫٥۰۷  ٥٫۷٤۳٫۲۸٥ 
303Bات لتزامالتعهدات واالالمشتقات، و

            المحتملة
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304Bاإلجمالي  

305B بدون تاريخ
محدد  استحقاق

  عند الطلب/
306B ٥أكثر من 

  سنوات
307B۱-٥ 

308B309  سنواتB۳-۱۲ شهًرا  
310B۳الل خ 

 311B٦۲۰۱ أشــهر
312Bبآالف الرياالت السعودية  

           313Bلموجودات ا 

٥٫٦۸٤٫۳۳۸  ٤٫٤٦٤٫۳۳۸  -  -  -  ۱٫۲۲۰٫۰۰۰ 
314Bلنقد ا قدية وأرصدة لدى مؤسسةن

             السعوديالعربي 

۲٫۳۰۲٫۲۹۳  ٤۰۱٫۹۰۰  -  -  ۲۸٫۲۱٦  ۱٫۸۷۲٫۱۷۷ 
315B أرصدة لدى البنوك والمؤسسات

            المالية األخرى 

۲۱٫٤٤۷٫۸۹٤  ۱٫۱۸۱٫٥٦۱  ۸٫٥۱۸٫۳٥۲  ۹٫۰٥٤٫٤۳۰  ۱٫٤۳۳٫۰۸۲  ۱٫۲٦۰٫٤٦۹ 316B استثمارات، صافي            

۷۱۳٫۳٤۰  -  -  -  ۷۱۳٫۳٤۰  - 317Bالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات 

٦۰٫۲٤۹٫۰٥۲  -  ۳٫۰۰۰٫٥۳۰  ۱٦٫٦۷۳٫۳٦۸  ۱۷٫۱۱٤٫۰۱٥  ۲۳٫٤٦۱٫۱۳۹ 318Bقروض وسلف، صافي          

۱٫۰۰۰٫۳۳۷  ۱٫۰۰۰٫۳۳۷  -  -  -  - 319Bاستثمارات في شركات زميلة        

۹۸۷٫٦۰۰  ۹۸۷٫٦۰۰  -  -  -  - 
320Bموجودات غير ممتلكات، معدات و

            ملموسة، صافي

٤۱۸٫۷۲٤  ٤۱۸٫۷۲٤  -  -  -  - 321Bعقارات أخرى 

 وجودات أخرى م  -  ۲٤۳٫۸۳۳  -  -  -  ۲٤۳٫۸۳۳

            اإلجمالي   ۲۷٫۸۱۳٫۷۸٥  ۱۹٫٥۳۲٫٤۸٦  ۲٥٫۷۲۷٫۷۹۸  ۱۱٫٥۱۸٫۸۸۲  ۸٫٤٥٤٫٤٦۰  ۹۳٫۰٤۷٫٤۱۱
     

 لمطلوبات وحقوق المساهمين  ا            

۸٫۹۹٦٫۷۱٤٫  ٦۷۱۲  -  -  ۲٫٦۹٥٫۰۰۰  ٦٫۲۹۷٫۰۰٤ 
325Bة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ 

 األخرى 

٦٥٫٦٤۰٫۳۲٥  ۲۸٫۷۳۹٫۲۱۸  -  ۳٫۷۹۲٫۰۱٥  ۱۲٫۹٥۷٫۰۰٥  ۲۰٫۱٥۲٫۰۸۷ 326Bدائع العمالء و 

۱۷٤٫٥٥۰  -  -  -  ۱۷٤٫٥٥۰  - 327Bالقيمة العادلة السالبة للمشتقات 

۲٫۰۳۲٫۱۸۷  -  -  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۳۲٫۱۸۷ 328Bقروض ألجل 

۲٫۰۰۲٫۳۷۳  -  -  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  -  ۲٫۳۷۳ 329B سندات دين ثانوية 

۸٦۷٫۷۱۸  -  -  -  ۸٦۷٫۷۱۸  - 330Bمطلوبات أخرى 

۱۳٫۳۳۳٫٥٤۲  ۱۳٫۳۳۳٫٥٤۲  -  -  -  - 331B قوق المساهمين حإجمالي 

 اإلجمالي   ۲٦٫٤۸۳٫٦٥۱  ۱۷٫٦۹٤٫۲۷۳  ٦٫۷۹۲٫۰۱٥  -  ٤۲٫۰۷۷٫٤۷۲  ۹۳٫۰٤۷٫٤۱۱

۳۳٫٦۸۷٫۲۳۰  -  ٤٫۳۸۱٫۷۰٦  ۱۰٫٥۳۹٫۰٥٥  ۱۱٫٤۲٤٫۹۸٥  ۷٫۳٤۱٫٤۸٤ 
333Bات لتزامالتعهدات واالالمشتقات، و

            المحتملة 
 

 تقريًبا تبلغلمجموعة ا لدى خرىأدائع وووودائع االدخار تحت الطلب  ين أعاله، فإن الودائعالعرض في الجدولألغراض 
من بند ض امليار لایر سعودي) قد تم عرضهم ۲۸٫۷: ۲۰۱٦( ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱مليار لایر سعودي كما في  ۲۷٫۳

 عند الطلب".محدد/ استحقاق"بدون تاريخ 
 

أرصدة لدى  و من النقد، كًال  تاحة لمقابلة جميع المطلوبات ولتغطية تعهدات القروض القائمةتتضمن الموجودات المُ 
قوم المجموعة ت بنوك وعمالء.ممنوحة لسلف قروض وو بنود في طور التحصيل،و مؤسسة النقد العربي السعودي،

المتراكمة للتعهدات  ستحقاقت االإن فترا لتأكد من التوفر الكافي للسيولة.لبشكل دوري  ستحقاقبمراقبة تواريخ اال
 ) من هذه القوائم المالية الموحدة.   ۱-(ج ۱۹ مبينة في اإليضاح  المحتملة اتلتزامواال
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٦٨ 

 (تتمة) - مخاطر السيولة . ۳۳
 

 المخصومةغير  ستحقاقالمطلوبات المالية بحسب فترات االب) تحليل 
 

على  بناءً  ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱لمطلوبات المالية كما في ل المقدرة اتستحقاقاالأدناه  ينلخص الجدولي
على دفعات يحتويان دناه أالجدولين بالرغم من أن  غير المخصومة. المستقبلية ات إعادة الدفع التعاقديةالتزام

لمالي قائمة المركز انفس مبالغ البنود في التتطابق مع  أدناه ينمبالغ البنود في الجدولالعموالت الخاصة، فإن 
ركز المالي على الفترة المتبقية في تاريخ قائمة الم بناءً ات المطلوبات الغير مخصومة استحقاقتم تحديد  الموحدة.

 أن ال المجموعةتوقع ت. ليةات المتوقعة الفعستحقاقاال عتبارتؤخذ في االالتعاقدي، وال  ستحقاقالموحدة إلى تاريخ اال
 ينبالدفع وبالتالي ال يعكس الجدول ةلزممُ كون تمبكر، وبذلك لن  من العمالء بطلب إعادة الدفع في تاريخٍ  ديدعاليقوم 

 .المجموعةحتفاظ بالودائع لدى ظهر الوقائع التاريخية لالحسبما تُ أدناه تأثير التدفقات النقدية المتوقعة 
 

  ات المطلوبات غير المخصومة:ستحقاقفيما يلي ملخص ال

  إلجماليا

بدون تاريخ 
/ محدد استحقاق

  عند الطلب
 ٥أكـثر من 

  شهًرا ۱۲-۳  سنوات ٥-۱  سنوات
 ـالل خ
 أشــهر ۳

334B۷۲۰۱ 

۷٫٦۳٤٫۸۸۲  ۹٫۱۳۷  -  -  ۲٫٤۰٥٫۰٦۸  ٥٫۲۲۰٫٦۷۷ 
335Bصدة للبنوك والمؤسسات المالية أر

 خرى األ
٦۷٫۱٥۰٫٦۰٦  ۲۷٫۳۲۹٫۱۳٥  -  -  ۱٥٫٦۰۸٫۰۷۸  ۲٤٫۲۱۳٫۳۹۳ 336B العمالءودائع 

۱۱٦٫٦٥٥  -  -  -  ۱۱٦٫٦٥٥  - 337B القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
۲٫۱۲٤٫۳۷۳  -  -  ۲٫۰٤٦٫۹٥۰  ٤٦٫۹٥۰  ۳۰٫٤۷۳ 338Bقروض ألجل 
۲٫۲٦۱٫۰٦۸  -  -  ۲٫۱۸٦٫۰۰۰  ٥٤٫۰۰۰  ۲۱٫۰٦۸ 339Bسندات دين ثانوية 

۷۹٫۲۸۷٫٥۸٤  ۲۷٫۳۳۸٫۲۷۲  -  ٤٫۲۳۲٫۹٥۰  ۱۸٫۲۳۰٫۷٥۱  ۲۹٫٤۸٥٫٦۱۱ 340B إجمالي 

۱٫٥۳۱٫٥۰۳  -  ۱٤۱٫۹۷۸  ۹۹۸٫۱٤٤  ۲۸٥٫۹۷٥  ۱۰٥٫٤۰٦ 341Bالمشتقات 

۸۰٫۸۱۹٫۰۸۷  ۲۷٫۳۳۸٫۲۷۲  ۱٤۱٫۹۷۸  ٥٫۲۳۱٫۰۹٤  ۱۸٫٥۱٦٫۷۲٦  ۲۹٫٥۹۱٫۰۱۷ 342Bاإلجمالي 
  

  إلجماليا

بدون تاريخ 
محدد/  استحقاق

  عند الطلب
 ٥أكـثر من 

  شهًرا ۱۲-۳  سنوات ٥-۱  سنوات
 ـالل خ
 أشــهر ۳

343B٦۲۰۱ 

۹٫۰٤۲٫۰۷٤٫  ٦۷۱۲  -  -  ۲٫۷۲۳٫٦۳٦٫  ٤۳۱۳٫۷۳۰ 
344B أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية

 االخرى 

٦٦٫۲۳۸٫۹۹۷  ۲۸٫۷۳۹٫۲۱۸  -  ٤٫۰۹۹٫۱٦۸  ۱۳٫۱٦٦٫۹۰۸  ۲۰٫۲۳۳٫۷۰۳ 345Bودائع العمالء 
۱۷٤٫٥٥۰  -  -  -  ۱۷٤٫٥٥۰  - 346B القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

۲٫۲٥۱٫۱۰٤  -  -  ۱٫۱٦٦٫٥۰۰  ۱٫۰۳۳٫۹۱۷  ٥۰٫٦۸۷ 347Bقروض ألجل 

۲٫۲٦۹٫۰۷۳  -  -  ۲٫۱۹۰٫٥۰۰  ٥۷٫۱٥۰  ۲۱٫٤۲۳ 348Bسندات دين ثانوية 

۷۹٫۹۷٥٫۸۰۰  ۲۸٫۷٤۳٫۹۳۰  -  ۷٫٤٥٦٫۱٦۸  ۱۷٫۱٥٦٫۱٥۹  ۲٦٫٦۱۹٫٥٤۳ 349B إجمالي 

۱٫۰۸۳٫۱۰٥  -  ۱۰۹٫۲۲۳  ٦۷٥٫٦۰٦  ۲۱۱٫٥۰۳  ۸٦٫۷۷۳ 350Bالمشتقات 

۸۱٫۰٥۸٫۹۰٥  ۲۸٫۷٤۳٫۹۳۰  ۱۰۹٫۲۲۳  ۸٫۱۳۱٫۷۷٤  ۱۷٫۳٦۷٫٦٦۲  ۲٦٫۷۰٦٫۳۱٦ 351Bاإلجمالي 
             



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٦٩ 

 .  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية          ۳٤
 

ف�ي عملي�ة اعتيادي�ة ب�ين  الت�زامستالمه لبي�ع أص�ل أو الس�عر الم�دفوع لتحوي�ل العادلة بأنها السعر الذي سيتم ا ُتعرف القيمة
ف�ي  ي�تم تنفي�ذه إم�ا التزامأن بيع أصل أو تحويل  افتراضعلى متعاملين في السوق بتاريخ التقييم. ُيبنى قياس القيمة العادلة 

 ، وذلك في حالة غياب السوق األساسي. لتزامأفضلية لألصل أو لال، أو في أكثر سوق لتزاملالالسوق األساسي لألصل أو 
 ۲يض�اح ف�ي إ وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية كما هو مبين احتسابموعة التسلسل الهرمي التالي عند المجتستخدم 

 .)۲،(د –
 

 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلة كما ف�ي  الجدول التالي يوضح تحليل
 حسب مستويات التسلسل الهرمي.

 
 ۷۲۰۱ ستوى األولمال  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

  الرياالت السعودية بآالف
 مالية:موجودات        

٦٦۹٫۱۷۰  352B٤۳٥٫٤۲۱  
353B۲۳۳٫۷٤۹  

354B- مشتقات األدوات المالية 
 االستثمارات المتاحة للبيع ۱۳٫۸۲۱٫۰۲٦  ۷٫۳۷۹٫٦۸٤  ٥۱۳٫۲٦٦  ۲۱٫۷۱۳٫۹۷٦
 اإلجمالي ۱۳٫۸۲۱٫۰۲٦  ۷٫٦۱۳٫٤۳۳  ۹٤۸٫٦۸۷  ۲۲٫۳۸۳٫۱٤٦

 مطلوبات مالية:       
355B۱۱٦٫٦٥٥  356B-  

357B۱۱٦٫٦٥٥  
358B- مشتقات األدوات المالية 

359B۱۱٦٫٦٥٥  360B-  
361B۱۱٦٫٦٥٥  

362B- اإلجمـالـي 
 

 ٦۲۰۱ ستوى األولمال  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي
  الرياالت السعودية بآالف

 موجودات مالية:       
۷۱۳٫۳٤۰  363B٤۳٥٫٤۲۱  

364B۲۷۷٫۹۱۹  
365B- مشتقات األدوات المالية 

 االستثمارات المتاحة للبيع ۱۳٫۳۹۸٫۷۹۲  ۷٫٥۲۰٫۰٥۳  ٥۲۹٫۰٤۹  ۲۱٫٤٤۷٫۸۹٤
 اإلجمالي ۱۳٫۳۹۸٫۷۹۲  ۷٫۷۹۷٫۹۷۲  ۹٦٤٫٤۷۰  ۲۲٫۱٦۱٫۲۳٤

 مطلوبات مالية:       
366B۱۷٤٫٥٥۰  367B-  

368B۱۷٤٫٥٥۰  
369B- مشتقات األدوات المالية 

370B۱۷٤٫٥٥۰  371B-  
372B۱۷٤٫٥٥۰  

373B- اإلجمـالـي 
 

عرف الفرق بين سعر العملية و يمكن أن تختلف القيمة الناتجة عن نماذج التسعير عن سعر العملية األصلية لألداة المالية. يُ 
العملي�ة والت�ي تؤج�ل به�ا إم�ا ع�ن طري�ق إطفائه�ا خ�الل م�دة  عترافباح وخسائر اليوم األول). يتم االنماذج التسعير بـ (أر

به�ا م�ن خ�الل  عت�رافس�وقية يمك�ن مالحظته�ا، أو ي�تم اال معلوم�ات اس�تخدامالقيم�ة العادل�ة ب ستطاعة تحديدحتى يكون باال
الموح�دة دون عك�س أرب�اح و خس�ائر في قائمة ال�دخل عترف بها مباشرة . إن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة يُ ستبعاداال

 اليوم األول المؤجلة.
 

، ۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱المنتهي�ة ف�ي  لس�نةدرج قيمته�ا ف�ي قائم�ة ال�دخل الموح�دة لمة العادلة والمُ يبلغ إجمالي التغيرات في القي
بقيم��ة  مكاس��ب: ۲۰۱٦ديس��مبر  ۳۱ملي��ون لایر س��عودي ( ۰٫۷بقيم��ة  س��ائرخنم��اذج التقي��يم المناس��بة،  اس��تخداموالُمق��درة ب

 مليون لایر سعودي). ۸۸٫٥
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 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٧٠ 

 (تتمة) -.  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ۳٤
 

تك�ون م�ن س�ندات ش�ركات س�عودية وس�ندات تاح�ة للبي�ع عل�ى س�ندات دي�ن والت�ي تيحتوي المستوى الثاني لالس�تثمارات الم
ار المتداول�ة بنوك وسندات حكومة المملكة العربية السعودية. تعتبر هذه السندات بشكل عام غير متداول�ة. ف�ي غي�اب األس�ع

معطيات يمكن مالحظتها مثل معلومات العائد لألدوات المتماثل�ة أو س�عر  استخدامفي السوق النشط، يتم تقييم هذه السندات ب
التقييم�ات  م�ن تعتب�ر التع�ديالت ج�زًءاعلى مؤشرات الس�وق المتداول�ة.  بناءً السندات أو  لنفس ُمصدرآخر عملية تم تنفيذها 

عندما يكون من الضروري المحاسبة ع�ن عوام�ل مختلف�ة لتل�ك األدوات بم�ا ف�ي ذل�ك آج�ال تل�ك األدوات. ك�ون المعطي�ات 
  بتصنيفها ضمن المستوى الثاني. البنك ستثمارات يمكن مالحظتها، فقد قاملتلك اال المهمة

 
أو خي�ارات  ص�رف أجنب�ي آجل�ةت متع�ددة تتض�من عق�ود للمستوى الثاني على عقود مش�تقا المشتقة تحتوي األدوات المالية

واس��ع.  اعترافنم��اذج تس��عير تتمت��ع ب�� اس��تخدامب ي��تم تقي��يم ه��ذه المش��تقات مقايض��ات أس��عار العمول��ة.و، الص��رف االجنب��ي
ة القيم��ة الحالي�� احتس��اب اس��تخدامير المعي��اري المس��تقبلي، بنم��اذج التس��عل ااس��تخدام ،اتتض��من أكث��ر تقني��ات التس��عير تطبيًق��

ستخدمت هذه النم�اذج عملي�ة دم�ج ع�دة معطي�ات س�وق ا نماذج خيارات التسعير (بالك سكولز) واسعة االنتشار. استخداموب
، وأسعار مستقبلية، ومنحنيات عائد، وبالتالي فإن هذه المشتقات ق�د ت�م تص�نيفها ض�من صرف أجنبيمختلفة تتضمن أسعار 

 المستوى الثاني.
 

ثمارات المالي��ة المتاح��ة للبي��ع عل��ى س��ندات حكومي��ة ل��دول مجل��س التع��اون الخليج��ي وك��ذلك يحت��وي المس��توى الثال��ث لالس��ت
تعتبر هذه السندات بشكل ع�ام غي�ر ة خاصة، وسندات مضمونة بموجودات. استثمارات في صناديق تحوط، وصناديق ملكي

ص�در الس�ندات أو ط�رف خ�ارجي معطي�ات واردة م�ن مُ  اس�تخداممتداولة في سوق نشط، وبالتالي ي�تم تقي�يم ه�ذه الس�ندات ب
 تم تقييم تلك السندات بالتكلفة.تعندما تغيب أي من تلك البدائل كمؤشر تقدير يمكن االعتماد عليه، فإنه  ، أوآخر

  
الرئيس�ية الحالي�ة والت�ي  تفاقي�ةالضمني لخي�ار البي�ع الناش�ئ م�ن االتضمن مشتقات األدوات المالية للمستوى الثالث المشتق ت

لقيم�ة العادل�ة لخي�ار البي�ع ه�ذا، ). ولغ�رض تحدي�د ا۱۱نظ�ر إيض�اح يخص االستثمار في ش�ركة زميل�ة (ا فيماالبنك  أبرمها
. يتطل��ب ه��ذا النم��وذج معطي��ات مح��ددة اليمك��ن تس��عير الخي��ارات األوس��ع انتش��اًرا وقب��وًال ذو ح��دين ل اس��تخدم البن��ك نموذًج��ا

في نفس اقية الرئيسية مع الشركة الزميلة، طيات تم تحديدها في االتفهذه المعي السوق الحالي. كذلك فإن بعض مالحظتها ف
ض�افة ل�ذلك، تتطل�ب بع�ض تل�ك م�ال الس�ابقة للش�ركة الزميل�ة. باإلالوقت التي تتوفر فيه بعض المعطيات ض�من نت�ائج األع

والت�ي يمك�ن أن تظه�ر  ،ل�ةأحكام تحتوي عل�ى تق�ديرات ع�ن النت�ائج المس�تقبلية للش�ركة الزميبتطبيق  دارةاإل قيامالمعطيات 
تم ف�ي ت�كنتيجة لتنفيذ الخيار، وتقدير القيمة العادلة لالس�تثمار الرئيس�ي. تج�در اإلش�ارة إل�ى أن العدي�د م�ن معطي�ات الخي�ار 

 .سياق مستقل
 

المائ�ة، ف�إن القيم�ة العادل�ة يمك�ن أن ب۱۰سالب أو  بالمائة ۱۰المهمة للمعطيات بموجب فيه التقديرات  في الحال الذي تتغير
نتيج�ة لتق�دير النت�ائج س�عودي)  ملي�ون لایر ۱۰۷٫۷: ۲۰۱٦( س�عودي ملي�ون لایر ۱٤۱٫۲تزيد أو أن ت�نخفض بم�ا يق�ارب 

ملي�ون لایر  ٥۷٫٤: ۲۰۱٦ملي�ون لایر س�عودي ( ٥۳٫۹المستقبلية للشركة التابعة، ويمكن أن تزي�د أو ت�نخفض بم�ا يق�ارب 
تقدير التأثيرات المحددة على نتائج العمليات للشركة الزميلة والتي قد تظهر نتيجة لتنفيذ الخيار، ويمكن أن نتيجة لسعودي) 

نتيج�ة لتق�دير القيم�ة العادل�ة ملي�ون لایر س�عودي)  ۳۰٫٥: ۲۰۱٦( س�عودي ملي�ون لایر ۳۰٫٥تزيد أو تنخفض بم�ا يق�ارب 
  لالستثمار الرئيسي. 

  
على الخبرة واألحكام الخاصة بكل جزئية من المعطيات، وفي كل األساسية،  ، من كافة األوجهللبنك المهمةالتقديرات ُتبنى 

ف�ي  دير القيم�ة العادل�ة يعتب�ر منطقًي�اللتأكد من أن المعطيات تتسم بالتحفظ للتأكد م�ن أن تق� الواجبةتم بذل العناية ياألحوال، 
 المستقبل عن تقديرات البنك لتلك القيمة العادلة.كل األحوال. ولكن، قد تختلف المبالغ المتحققة في 
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 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٧١ 

 (تتمة) -.  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ۳٤
 

 :۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في يلخص الجدول أدناه التغيرات في القيمة العادلة للمستوى الثالث 
  

  ۲۰۱۷  ۲۰۱٦ 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
  374B۹٦٤٫٤۷۰  السنةالقيمة العادلة في بداية 

375B۸۸۸٫۳۹۲ 
  376B۸۹٦  صافي التغير في القيمة العادلة

377B۸۷٫٥٤۳ 
  378B۹۲۰  ستثمارات مشتراةا

379B٤٫٥۲۲ 
 )۱٥٫۹۸۷(  )۱۷٫٥۹۹(  ستثمارات مباعة ا

  الرصيد في نهاية السنة
380B۹٤۸٫٦۸۷  

381B۹٦٤٫٤۷۰ 

 والتي ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱في كما  قدرة للموجودات المالية والمطلوبات الماليةالقيم العادلة المُ يلخص الجدول أدناه 
  .مع القيم الدفترية لتلك البنود يتم تسجيلها بالقيمة العادلة في القوائم المالية الموحدة مقارنةً  لم

القيم العادلة 
  المقدرة

 القيم
  ۷۲۰۱ الدفترية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

 موجودات مالية:   
 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  ۳٫٥۱۳٫۰۷۳  ۳٫٥۱۳٫۰۷۳

 سلف، صافيقروض و ٥۹٫٥۸۸٫۲۸٤  ٦۱٫٤٥٤٫۱۹۹
 إجمالي ٦۳٫۱۰۱٫۳٥۷  ٦٤٫۹٦۷٫۲۷۲

 مطلوبات مالية:   
 األخرىلبنوك والمؤسسات المالية لأرصدة  ۷٫٦۰۹٫٦۸٦  ۷٫٦۰۹٫٦۸٦

 ودائع العمالء  ٦٦٫۹٤۲٫٦۲۰  ٦٥٫۹٦٤٫٥۹۰
 قروض ألجل، صافي ۲٫۰۱٤٫۸۲۳  ۲٫۰۱٤٫۸۲۳
 سندات دين ثانوية، صافي ۲٫۰۰۳٫۰٦۸  ۲٫۰۰۳٫۰٦۸

 إجمالي ۷۸٫٥۷۰٫۱۹۷  ۷۷٫٥۹۲٫۱٦۷
 

    

   ٦۲۰۱  
 :ليةماموجودات    

 األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  ۲٫۳۰۲٫۲۹۳  ۲٫۳۰۲٫۲۹۳
 سلف، صافيقروض و ٦۰٫۲٤۹٫۰٥۲  ٦۲٫۱٥٥٫۳۲۹
 إجمالي ٦۲٫٥٥۱٫۳٤٥  ٦٤٫٤٥۷٫٦۲۲

 :مطلوبات مالية   
 األخرىبنوك والمؤسسات المالية للأرصدة  ۸٫۹۹٦٫۷۱٦  ۸٫۹۹٦٫۷۱٦

 ودائع العمالء  ٦٥٫٦٤۰٫۳۲٥  ٦٤٫۷٦۲٫٦۰۰
 قروض ألجل، صافي ۲٫۰۳۲٫۱۸۷  ۲٫۰۳۲٫۱۸۷
 سندات دين ثانوية، صافي ۲٫۰۰۲٫۳۷۳  ۲٫۰۰۲٫۳۷۳

 إجمالي ۷۸٫٦۷۱٫٦۰۱  ۷۷٫۷۹۳٫۸۷٦



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٧٢ 

 (تتمة) -.  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ۳٤
 

نم�اذج الت�دفقات النقدي�ة المخص�ومة، عل�ى أس�اس أس�عار  اس�تخداممق�درة للق�روض والس�لف، بالص�افي بالقيمة ال احتسابتم 
القيم�ة المق�درة  احتساب. تم ستحقاقالمتوسط المرجح المقدر لتواريخ اال استخدامالسوق، لكل محفظة من محافظ القروض ب

 خداماس��تأس��عار الس��وق، لك��ل عمول��ة محمل��ة ب نم��اذج الت��دفقات النقدي��ة المخص��ومة، عل��ى أس��اس اس��تخداملودائ��ع العم��الء ب
هرم�ي ضمن التسلس�ل ال الثالثتلك القيم العادلة المقدرة تعتبر ضمن المستوى . ستحقاقالمتوسط المرجح المقدر لتواريخ اال

  للقيمة العادلة.
 

ع�ن القيم�ة  التختل�ف جوهرًي�ا إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخ�رى غي�ر المدرج�ة ف�ي قائم�ة المرك�ز الم�الي الموح�دة،
مدرجة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ُتدرج القيمة العادلة لودائع العمالء ذات العمولة والق�روض الدفترية ال

عن القيم�ة جوهرًيا ألجل و سندات الدين الثانوية واألرصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوك بالتكلفة المطفأة، حيث ال تختلف 
خ��تالف ج��وهري بأس��عار العم��والت الم��وجزة الموح��دة بس��بب ع��دم وج��ود ا المرحلي��ةالدفتري��ة المدرج��ة ف��ي الق��وائم المالي��ة 

تعاقد عليها، وبسبب قصر الفترات التعاقدية لألرصدة ل�دى الخاصة السائدة في السوق لألدوات المالية المشابهة لألسعار المُ 
 البنوك واألرصدة للبنوك.

 
 .  المعامالت مع األطراف ذات العالقة          ۳٥
 

تخضع أرصدة و معامالت األطراف  . كماذات عالقة عتيادية، بالتعامل مع أطرافٍ اال أعمالهافي سياق  المجموعةقوم ت
أصدرت  وقد ذات العالقة ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربية ادئ لمب اتحديثً  ،۲۰۱٤، خالل عام مؤسسة النقد العربي السعودي
عطاء مالت ذات الصلة بشكل عادل وبدون إى معالجة تلك المعاالحاجة إلو طراف ذات العالقةاألف عرّ تُ السعودية التي 

ح عن تلك فصالمعامالت، وكذلك تقرر متطلبات اإلتحدد تضارب المصالح المحتمل ضمن تلك او أولوية لتلك األطراف
 .المعامالت الخاصة باألطراف ذات العالقة

 
مع اللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي ألطراف ذات العالقة افصاح عن معامالت سياسة التعريف واإلتتوافق 

األطراف . وتشمل هذِه اللوائح التعريفات التالية بخصوص البنك إدارةبل مجلس التي تمت الموافقة عليها من قِ والسعودي، 
 ذات العالقة:

 
 البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين، إدارة •
 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين،  •
 طريقة الملكية، استخدامت التي يتم المحاسبة عنها بآالمنشو ميلة للبنكزالشركات ال •
 ، و من قبل البنك يتم إدارتهامنافع األخرى التي الموظفي البنك مثل التقاعد أو خطط  منافعصناديق  •
أو غير مباشر  بشكل مباشرٍ جوهرًيا أي أطراف أخرى تكون إدارتها والسياسات التشغيلية الخاصة بها متأثرة  •

   .بل البنكقِ من 

لوضع السياسات السلطة لديهم المسؤولية لتحقيق أهداف البنك والذين  البنك أولئك األشخاص الذين يتحملون إدارةتشمل 
البنك  إدارةأعضاء مجلس  دارةاإلواتخاذ القرارات التي يتم من خاللها متابعة تلك األهداف. وبالتالي يشمل تعريف 

 عة من مؤسسة النقد العربي السعودي.نعتماد عدم المماالبنك التي تتطلب ا إدارةوأعضاء 
 

 إدارةاألزواج واألوالد واألحفاد والذين قد يكونوا مساهمين رئيسيين أو أعضاء ء وسرة المباشرين اآلبااأليشمل أفراد 
 مين أو مؤثرين.كأن يكونوا متح بينهمرين أو تؤدي العالقة األسرية ثهم متحكمين مؤاعتباروالذين يمكن 

 
/ أو مصلحة التصويت و في ملكية البنك% من حق التصويت ٥المساهمين الرئيسيين المالك الذين يملكون أكثر من يشمل 
 .للبنك

 
 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٧٣ 

 (تتمة)          -المعامالت مع األطراف ذات العالقة .  ۳٥
 
، ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱القوائم المالية الموحدة كما في  في درجةمالت والمُ اتتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المع ) أ(

 كاآلتي:  ۲۰۱٦

۲۰۱٦  ۲۰۱۷  
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة

 البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين: إدارة   

 قروض وسلف  ۸۸٫۳۳٤  ۹۱٫٦۱٤

 ودائع العمالء ۲۲۷٫۸٤۸  ۳۱٦٫۳۲٦

 ولىصكوك الشريحة األ ۲٫۰۰۰  -

 ات المحتملةلتزامالتعهدات واال ۱٫۸۸۰  -

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:   

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ۱۲٫۲٤۱  ۳۳٫٤۲۹
 قروض وسلف ۱۲٦٫۲۱٤  ٥۹٦٫٤۷۷

 ودائع العمالء ۱۰٫٤۱٦٫۰٤۹  ۱۰٫۹۲٤٫۷۸۳
 سندات دين ثانوية ۷۰۰٫۰۰۰  ۷۰۰٫۰۰۰

 ات المحتملةلتزامالتعهدات واال ۳۷۲٫۹۹۱  ۲٫۷۸۹٫۰۰٥

   
طريقة  استخدامعنها بة ت التي يتم المحاسبالشركات المنتسبة للبنك والمنشآ

 الملكية:
 قروض وسلف  ٥۹٦٫۱۱۷  ۱٫۰۲۲٫٤٦۷

 ودائع العمالء ۱۰٤٫۰۹٤  ٤۹٫۳۷۸
 ات المحتملةلتزامالتعهدات واال ۱۰٦٫۳۱۷  ٦۱٦٫۹۸٤

   
صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم 

 إدارتها من قبل البنك:

                                              العمالء و مطلوبات أخرى ودائع ۱٥۲٫٥۷۲  ۱۲۹٫٥۰۷



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٧٤ 

  (تتمة)          -.  المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۳٥
 درجة في القوائم الماليةباإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمُ  ب) فيما يلي تحليل( 

 الموحدة:

 
 .۲٤رقم  السنة في اإليضاح خاللالتنفيذية  دارةتم اإلفصاح عن التعويضات اإلجمالية المدفوعة لإل

 
 كفاية رأس المال.  ۳٦

 
بمتطلب�ات رأس الم�ال الموض�وعة م�ن قب�ل مؤسس�ة النق�د  لت�زامرأس الم�ال اال إدارة المجموع�ة بخص�وصتتضمن أهداف 

 ستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.على االالمجموعة السعودي لضمان قدرة العربي 
 

ض مؤسسة النقد العربي الس�عودي عل�ى رأس المال النظامي. تفر استخدامبمراقبة كفاية رأس المال والمجموعة  إدارةتقوم 
% ل��رأس الم��ال النظ��امي مقاب��ل ۹٫۸۷٥حتف��اظ بمع��دل اليق��ل ع��ن د أدن��ى م��ن رأس الم��ال النظ��امي واالحتف��اظ بح��البن��ك اال

 موجودات المرجحة المخاطر.ال
 
المعدالت المح�ددة م�ن قب�ل مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي،  استخداموذلك ب اماله ة رأسيبمراقبة مدى كفا المجموعةقوم ت

المؤه�ل م�ع الموج�ودات المدرج�ة ف�ي النظ�امي وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذل�ك بمقارن�ة بن�ود رأس الم�ال 
المب��الغ المرجح��ة  اس��تخدامات المحتمل��ة والمب��الغ االس��مية للمش��تقات بلتزام��الالم��الي الموح��دة والتعه��دات واقائم��ة المرك��ز 

 .المخاطر المتعلقة بها ارإلظه
 
 
 

۲۰۱٦  ۲۰۱۷  
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة
 البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين: إدارة   

 دخل عموالت خاصة ۳٫۰۹۳  ۳٫٦٤۳
 مصاريف عموالت خاصة ۳٤  ۳٦
 دخل أتعاب خدمات بنكية ۲۰  ۱۱

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:   
 دخل عموالت خاصة ٤۲٫٦۷۱  ۱۱٫۹۸۳
 مصاريف عموالت خاصة ۲۷٫۰۳۹  ۲٤٫۹۰۷
 دخل أتعاب خدمات بنكية ٤٫۲۱۹  ٤٫۲۱۹
 ر مبنى)إيجا ( ومصاريف مبانيإيجار  ۷٫۷٥۸  ۷٫۷۲٦

   
طريقة  استخدامالشركات المنتسبة للبنك والمنشآت التي يتم المحاسبة عنها ب

 الملكية:
 دخل عموالت خاصة ۸٫۷۳٦  ۳٫۸۳۰

 مصاريف عموالت خاصة ۹  -
 دخل أتعاب خدمات بنكية ٥٫٦۰۷  ٥٫۲۲۳

   
المنافع األخرى التي يتم صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط 

 إدارتها من قبل البنك:
 مصاريف عموالت خاصة -  ۳۲٤

 ولجان المجلس األخرى دارةاإلمكافآت أعضاء مجلس  ٥٫٤۱٤  ٥٫٥۰۷



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٧٥ 

 (تتمة)          - كفاية رأس المال.  ۳٦
 

يلخص الجدول أدناه موجودات البنك الُمرجحة للمخاطر للركيزة األولى، رأس المال األساسي والمساند و نسب كفاية رأس 
بموجودات البنك الُمرجحة للمخاطر للركيزة األولى، رأس المال األساسي، ورأس المال. إن المبالغ الموضحة أدناه والخاصة 

األثر الرجعي لتطبيق السياسة الجديدة للزكاة  قد تم تعديل بياناتهم لتعكس ۲۰۱٦مبر ديس ۳۱كما في المال األساسي والمساند 
. كذلك وقد تم تعديل نسب كفاية رأس المال األساسي ٤۱اإليضاح كما تم شرحه ضمن  التعديالت األخرىو وضريبة الدخل

 واألساسي + المساند وفًقا لذلك.
 

۲۰۱٦ 
 

 ۲۰۱۷ 
 

 
 بآالف الرياالت

 السعوديـــة
 بآالف الرياالت 

  السعوديـــة

۷۸٫۹۰۰٫۰٤۷  ۷٥٫۸۸۲٫۸۹۱ 
382B للمخاطرالُمرجحة للموجودات  االئتمانمخاطر 

٤٫۲۹٤٫٦٦۷  ٤٫٦۰٥٫۱٤۰ 
383B للمخاطرالُمرجحة مخاطر العمليات للموجودات 

٦۰٥٫٤۹۲  ۱٫۸۹۷٫۹۲۳ 
384B للمخاطرالُمرجحة مخاطر السوق للموجودات 

۸۳٫۸۰۰٫۲۰٦  ۸۲٫۳۸٥٫۹٥٤ 385B للمخاطر  الُمرجحة للموجودات  -مجموع الركيزة األولى 
    

۱۳٫۳۱٥٫۲٤۷  ۱٤٫۲٦۰٫۷۷۲ 
386Bرأس المال األساسي 

۲٫٥٤۹٫٥۱٤  ۲٫٥۲٦٫۹۹۳ 
387Bرأس المال المساند 

۱٥٫۸٦٤٫۷٦۱  ۱٦٫۷۸۷٫۷٦٥ 388Bإجمالي رأس المال األساسي والمساند 
    
   

389Bنسبة معدل كفاية رأس المال % 
۱٥٫۸۹%  ۱۷٫۳۱% 

390Bأساسي 
۱۸٫۹۳%  ۲۰٫۳۸% 

391Bأساسي + المساند 
 

ونسب كفاية رأس المال كما في  ،رأس المال األساسي والمساند، للمخاطر للركيزة األولىالُمرجحة الموجودات  احتسابتم 
إلطار العمل الموضوع بواس�طة مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي واإلرش�ادات الخاص�ة  وفًقا ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱

 .IIIبازل  مقرراتب بتطبيق تقويم رأس المال بحس
 

 .IIIاإلضافية التالية مطلوبة بموجب إطار مقررات بازل اإلفصاحات 
 

 (سنوي) فصاحات النوعيةإلالركيزة الثالثة، ا •
 الكمية (نصف سنوي)فصاحات إلالركيزة الثالثة، ا •
 هيكل رأس المال (ربعي) •
 نسبة تغطية السيولة (ربعي) •
 نسبة الرافعة المالية (ربعي) •

 
لمتطلب�ات  االزمني�ة المح�ددة وفًق� األُط�رللبن�ك ض�من  اإللكترون�يللجمه�ور عل�ى الموق�ع  اإلفص�احاتع�ن ه�ذه  اإلعالنيتم 

 مؤسسة النقد العربي السعودي.
 

 الوساطة األصول و إدارةخدمات .  ۳۷
 

اس�تثمار بالتع�اون  اديقص�ن إدارة. تشمل هذه الخدمات تابعةال هاتشركمن خالل  لعمالئهاخدمات استثمارية  المجموعةقدم ت
: ۲۰۱٦ملي��ون لایر س��عودي ( ٦٫۸۱٦ ، و يبل��غ إجم��الي موج��ودات تل��ك الص��ناديقم��ع مستش��اري اس��تثمار متخصص��ين

ملي�ون  ۲٫۱٥۰بمبل�غ  دارة تحت محافظ شرعية معتم�دةصناديق مُ  ،الصناديقمليون لایر سعودي). وتتضمن هذه  ٥٫۱۳٥
 مليون لایر سعودي).  ۱٫٤۰۸: ۲۰۱٦لایر سعودي (



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٧٦ 

 ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين خيارات أسهم الموظفين  .۳۸
 
فيم�ا يل�ي الخص�ائص قائم�ة ف�ي نهاي�ة الس�نة، و للم�وظفين األس�همدفع�ات عل�ى أس�اس  ةمج تحفيزي�اب�ر المجموعةلدى  ) أ

 :لها المهمة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱٤، ۲۰۱۳يناير  ۱تواريخ المنحة: 

 ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ بين: ستحقاقتواريخ اال
 سنوات لكل برنامج ٤: ستحقاقاالمدة 

 : بقاء الموظفين المشاركين على رأس العمل ستحقاقاالشروط 
 طريقة السداد: أسهم

 لایر سعودي للسهم. ٤٫۲۹لایر سعودي إلى  ۳٫۹۳من  التكلفة على الموظفين المشتركين في البرنامج:
  

 ث�الثله�ا متوس�ط عم�ر تعاق�دي م�رجح م�ا ب�ين س�نة إل�ى  ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ فيإن خيارات األسهم القائمة كما 
 شتراط مرتبط بحالة السوق.اعلى شرط الخدمة واليوجد  بناءً منح هذه األسهم تُ سنوات. 

 
و  ۲۰۱۷ديس��مبر  ۳۱للس��نتين المنتهيت��ين ف��ي ين القائم��ة فالحرك��ة عل��ى ع��دد خي��ارات أس��هم الم��وظ هلخ��ص الج��دول أدن��ايُ 

۲۰۱٦. 
۲۰۱٦  ۲۰۱۷  

٦٫۳۰٦٫۷٦٦  ۳٫۷٤۹٫۲٤۸ 392Bخيارات أسهم الموظفين في بداية السنة 
)۲٫۰۱۸٫۰۱۲(  )۱٫٥۹۲٫۳۱۸( 

393Bاألسهم الممنوحة خالل السنة 
)٥۳۹٫٥۰٦(  )۳۲۰٫۲۱٤( 

394Bاالنسحابات خالل السنة 
۳٫۷٤۹٫۲٤۸  ۱٫۸۳٦٫۷۱٦ 395Bخيارات أسهم الموظفين في نهاية السنة 

 
  .صدار أسهم مجانية بواسطة البنكإر من ثجعي األرلتعكس بأثر سنة يتم تعديل خيارات أسهم الموظفين في بداية كل 

 
من األسهم الممنوح�ة ف�ي % ۲٥و  ۲۰۱۳يناير % من األسهم الممنوحة للموظفين في ٥۰، قام البنك بمنح ۲۰۱۷في عام 

ملي�ون  ۲۱٫٦بتكلفة تقدر بـ سهًما، و ۱٫٥۹۲٫۳۱۸بما يعادل  ۲۰۱٦يناير الممنوحة في % من األسهم ۲٥و  ۲۰۱٤يناير 
 لایر سعودي.

 
% من األسهم الممنوح�ة ف�ي ۲٥و  ۲۰۱۲% من األسهم الممنوحة للموظفين في يناير ٥۰، قام البنك بمنح ۲۰۱٦في عام 

 ۳٦٫٤بتكلف��ة تق��در ب��ـ  ، واس��همً  ۲٫۰۱۸٫۰۱۲بم��ا يع��ادل  ۲۰۱٤% م��ن األس��هم الممنوح��ة ف��ي ين��اير ۲٥و  ۲۰۱۳ين��اير 
 مليون لایر سعودي.

 
برنامج قائم بتاريخ نهاي�ة هو وبرنامج تحفيزي لخيارات أسهم الموظفين يقوم على مشاركة الموظفين  لدى المجموعة أيًضا

و  ۲۰۱۷ديس�مبر  ۳۱للس�نتين المنتهيت�ين ف�ي والقائم�ة  به�اش�ترك األس�هم المُ لخص الجدول أدن�اه الحرك�ة ف�ي ع�دد يُ  العام.
۲۰۱٦. 

۲۰۱٦  ۲۰۱۷  
۱٫۳٦٤٫۸۸٤٫  ٤۲۱۰٫۱۳۹ 396B كما في بداية السنة بهاالُمشترك األسهم 
۳٫۹۷۲٫۷۳٤  - 

397B خالل السنة بهاالُمشترك األسهم 
)٥٥۹٫٥۳٥(  - 

398B األسهم الموزعة خالل السنة 
)٥٦۷٫۹٤(  )٤٤۷۸٫۹٦٤( 

399Bاالنسحابات من البرنامج خالل السنة 
٤٫۲۱۰٫۱۳۹  ۳٫۷۳۱٫۱۷٥ 400B في نهاية السنة بهاالُمشترك مجموع األسهم 

 
 .سهم المجانية بواسطة البنكفي بداية كل سنة بأثر رجعي لتعكس إصدار األ بهاالُمشترك يتم تعديل عدد األسهم 

 
 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٧٧ 

 (تتمة)          - للموظفينمكافآت نهاية الخدمة و خيارات أسهم الموظفين.  ۳۸
 

برن�امج خي�ارات أس�هم الم�وظفين بمش�اركة الم�وظفين، ف�إن المجموع�ة تق�وم برن�امج أس�هم منح�ة الم�وظفين وو بما يخ�ص 
تكلف�ة ه�ذه  الحرك�ة ف�ي لخ�ص الج�دول أدن�اهيُ ش�تراكات. واال س�تحقاقب ع�دد األس�هم المطلوب�ة ع�ن االبحس�بشراء األس�هم 

  .ات على أساس األسهملتزامبلة االلمقافي بعد خصم المخصصات المجموعة بالصا بلقتناة من قِ األسهم المُ 

  جماليإ

المخصصات 
ات لتزاماال قابلةلم

 على أساس األسهم

 

  تكلفة األسهم
ت البآالف الريا

  السعودية
ت البآالف الريا

  السعودية
ت البآالف الريا

  السعودية

)٥٦٫۷٥٥(  ۳۸٫٥۳۹  )۹٥٫۲۹٤( 
401B۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱في رصدة كما األ 

)٥۸٫۲۰٥(  -  )٦۸٫۲۰٦( 
402B ُقتناةتكلفة األسهم الم 

٥۲٫۰۷۷  )۲٫۷۳۳(  ٥٤٫۸۱۰ 
ات على أساس األسهم لتزاممخصصات لمقابلة اال

 ت، صافيحركة التحويال / والمنحة
)٦۲٫۸۸٤(  ۳٥٫۸۰٦  )۹۸٫٦۹۰( 

403B۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱رصدة كما في األ 
)۱۷٫٥۷٤(  -  )۱۷٫٥۷٤( 

404B قتناةالمٌ تلكفة األسهم 

۲۲٫۱۸۹  )۱۱٫٦۲۹(  ۳۳٫۸۱۸ 
405Bات على أساس لتزاممخصصات لمقابلة اال

 والمنحة / حركة التحويالت، صافي األسهم
)٥۸٫۲٦۹(  ۲٤٫۱۷۷  )۸۲٫٤٤٦( 

406B۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱رصدة كما في األ 
 
 

يتم عمل . والعمال السعودياستناًدا إلى نظام العمل خطط برامج مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها  بتفعيلالمجموعة  تقوم ) ب
طريق��ة ائتم��ان الوح��دة المتوقع��ة ف��ي ح��ين ي��تم س��داد م��دفوعات  اس��تخدامي��ة بكتوارإلللتقييم��ات ا اوفًق�� اتس��تحقاقاال
 .المكافآتدفعات  استحقاقعند  اتستحقاقاال
 

 ف�يمقابل�ة لوالحرك�ة اخ�رى ألمطلوب�ات اال الت�ي ض�منو ي الموح�دةم�اللرك�ز امال قائم�ة فيدرجة مُ مبالغ اللافيما يلي، 
 :۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ مبرديس ۳۱ في المنتهيتين ينالسنت خاللي كتوارإلا لتزامالا

 
 یباإلض�افة إل� نيللموظف ةيخدمة الفترة الحال فيالكتل أساسي كوالسابقة أعاله بش ةيخدمة الفترة الحال فيالكتتضمن ت

 .ةيالسنة الحال رواتبفي  اداتيعدلة ألي زخدمات السنة السابقة المُ  فيالكت
 

ف�ي  بالزيـ�ـادة بش�كل أسـ�ـاسي ۲۰۱۷مبر ـديس� ۳۱هية ف�ي ـنة المنت�ـية للسكتواراإل الفرضياتيتعلق أثر التغيرات في 
ية للسنة المنتهي�ة ف�ي كتواراإل الفرضياتيتعلق أثر التغيرات في فيما . الرواتب المستقبليةالمتعلقة بزيادات  الفرضيات

 عامل الخصم.بم بشكل أساسي ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱

 ۲۰۱٦  ۲۰۱۷  

 
ت البآالف الريا

  السعودية
ت البآالف الريا
  السعودية

 ۱۸۲٫٦٤۳  ۱۷۱٫۲۹۱ 
407Bي في بداية السنةكتواراإل لتزاماال 

 ٤٤٫٦۹۹  ۳۲٫۳۱٦ 
408Bتكلفة الخدمة الحالية والسابقة 

 )۱۷٫٥۹٦(  )۲۰٫٥۲۸( 
409Bالفوائد المدفوعة 

 )۳۸٫٤٥٥(  ۳٫۱۹۳ 
410Bيةكتوارات اإلفتراضأثر التغيرات في اال 

 ۱۷۱٫۲۹۱  ۱۸٦٫۲۷۲ 
411Bالسنة نهايةي في كتواراإل لتزاماال 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٧٨ 

 (تتمة)          -مكافآت نهاية الخدمة للموظفين خيارات أسهم الموظفين و.  ۳۸
 

 و ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ية كما في كتوارات اإللتزامستخدمة في حساب االية الرئيسية المُ كتواراإل الفرضيات ،فيما يلي
۲۰۱٦: 

 
أو أقل من ي أعلى كتواراإل لتزاميمكن أن يكون االفإنه ، مستقبًال ية المذكورة أعاله كتواراإل الفرضياتتغيرت ما إذا 

 .۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱مبلغ 
 

٪) ۸٫٤۲إلى معدل الخصم ( ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱ا كما في يً إكتوارحدد المُ  لتزاميوضح الجدول أدناه حساسية اال
 ٪).۳ومعدل الزيادة في الراتب (

  ًيا الزيادة (النقص)إكتوارالمحدد  لتزامالتأثير على اال

الفرضية في  نخفاضاال
(بآالف الرياالت 

  السعودية)

الفرضية في  الزيادة
الرياالت (بآالف 

  السعودية)
التغير في 

  الفرضية

۹٤٫٥۱۰  )۸۱٫۳۹٤(  ۱۰% 
415Bمعدل الخصم 

)۸٥٫۲۳۹(  ۸۹٫۸۳۳  ۱۰% 
416B زيادة الراتبمعدل 

 
 .خرى ثابتةالفرضيات األ مع بقاء ةت الحساسية أعاله إلى تغير في فرضية واحدالتستند تحلي

 
 :۲۰۱۷ سمبريد ۳۱کما في ا يً إكتوارغير المخصوم  لتزامالتقريبي المتوقع لال ستحقاقتحليل اال ،ليي مايف
 

۲۰۱۷  
بآالف الرياالت 

  السعودية

۱٥٫٦۹٦ 
417Bأقل من سنة 

۱۲٫۹۷۳ 
418Bمن سنة إلى سنتين 

۲۷٫۹٤۰ 
419Bمن سنتين إلى خمس سنوات 

۱۹۸٫٤۲۷ 
420Bأكثر من خمس سنوات 

۲٥٥٫۰۳٦ 
421Bاإلجمالي 

 
 

 سنة. ۲۰٫٦۷حوالي ا يً إكتوارالمحدد  لتزامويبلغ متوسط المدة المرجحة لال
 
 
 
 

 ۲۰۱٦  ۲۰۱۷  
 ۸٫۸٦%  ۸٫٤۲% 412Bمعدل الخصم 
 %۳٫۰۰  ال شيئ 

413Bالمعدل المتوقع لزيادة الراتب 
 ٦۰  ٦۰ 

414Bسن التقاعد العادي 
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٧٩ 

 ة األولى حصكوك الشري . ۳۹
 

ة عم�ع الش�ري باالنتهاء من تكوين برن�امج ص�كوك ال�دين الث�انوي للش�ريحة األول�ى المتوافق�ة ۲۰۱٦مت المجموعة في عام قا
ن�وفمبر  ۲۱المجموع�ة. ف�ي م�ن قب�ل مس�اهمي وعل�ى ه�ذا اإلص�دار م�ن قب�ل الس�لطات الرقابي�ة  . وقد تم الموافق�ة)البرنامج(

 ۲۸٥بإص�دار  ۲۰۱۷يونيو  ٦قام البنك أيًضا في  سعودي بموجب هذا البرنامج. مليون لایر ٥۰۰قام البنك باصدار  ۲۰۱٦
 مليون لایر سعودي بموجب هذا البرنامج.

  
م�تالك لحمل�ة تل�ك الص�كوك ف�ي موج�ودات الص�كوك دون تاريخ سداد محدد وتمثل حقوق اُتصدر صكوك الشريحة األولى ب

للمجموع�ة  شرطي غير مضمون وثانوي على البنك حيث ت�م تص�نيف تل�ك الص�كوك ض�من حق�وق الملكي�ة.  التزامشكل يُ بما 
 .البرنامجحكام المنصوص عليها في فترة زمنية محددة وفًقا للشروط واألالحق الحصري في السداد خالل 

 
ثر رجع�ي عن�د ت�اريخ التوزي�ع ال�دوري، أنص�ف س�نوي ب�دفع بش�كل يتم تطبيق معدل ربح عل�ى ص�كوك الش�ريحة األول�ى لُي�

مك�ن ، يُ المجموع�ة،  ف�ي تل�ك الحال�ةع�دم ال�دفع بواس�طة توجب ع�دم ال�دفع أو عن�د اختي�ار ور ح�دث يس�ستثنى م�ن ذل�ك ظه�يُ 
ث عتب�ر الح�دعدم القيام بأي توزيع�ات. وعل�ى ذل�ك، ال يُ تختار حكام، أن ها المنفرد الخاضع للشروط واألوباختيار للمجموعة

كم�ا أن المب�الغ غي�ر الموزع�ة حينه�ا ال  ،عن الس�داد المجموعةمن  يستوجب عدم الدفع أو عند اختيار عدم الدفع إخفاًقاالذي 
 يتم مراكمتها أو تجميعها ضمن أي توزيعات مستقبلية. 

 
    التغيرات المحتملة في إطار التقارير المالية الدولية.  ٤۰

 
والتي تم إصدارها ولكن لم يحن تطبيقها بواسطة  على المعايير الواردة أدناهديالت المعايير الواردة أدناه أو التع ) أ

 .۲۰۱۸يناير  ۱ التي ستبدأ في أو بعدايير والتعديالت المع هذهحيث أن تاريخ سريان تطبيق  المجموعة،
 تتلخص تلك المعايير فيما يلي:

 
سيحل  ۲۰۱۸يناير  ۱من  ابتداءً  طبقوالمُ  "األدوات المالية" -) ۹معيار التقارير المالية الدولي رقم ( •

بناء نماذج  اللومن خ، بتغيير تصنيف الموجودات المالية )۳۹(رقم حل معيار المحاسبة الدولي م
 مخصصات الخسائر بناءً ب عترافباالالبيانات الداخلية والخارجية. سوف تقوم المجموعة  استخدامب

المعلومات المستقبلية مع أخذ  االئتمانخسائر  احتسابية المتوقعة في االئتماننهجية الخسارة معلى 
. وسيتم وضع إطار عمل يتضمن سياسات وضوابط مفصلة بما في ذلك األدوار عتباراالبعين 

 بأن تعكس منشآتالتحوط من شأنها أن تسمح للوالمسؤوليات. كما أنه يتضمن متطلبات منقحة لمحاسبة 
  .على نحو أفضلفي بياناتها المالية  المخاطر إدارةأنشطة 

 ۱الُمطب�ق ابت�داًء م�ن و "اإلي�رادات م�ن العق�ود م�ع العم�الء" -) ۱٥معيار التقارير المالية ال�دولي رق�م ( •
. إن تطبيق ه�ذا قيمتهو رادياإلب عترافالا يقدم نموذجا من خمس خطوات لتحديد متى يتم، ۲۰۱۸يناير 

عق�ود اإليج�ار وعق�ود  اس�تثناء(ب راداإليب� عت�رافالاالمعيار قد يكون له تأثير كبير على كيفية ومتى يتم 
ك�ان مق�دًما راد اإليب عترافالاحكام الجديدة وإمكانية األمع التقديرات و التأمين وعقود األدوات المالية)،

 . أو متسحًقا
يح�دد و، ۲۰۱۹ين�اير  ۱الُمطبق ابت�داًء م�ن و" عقود اإليجار" -) ۱٦م (معيار التقارير المالية الدولي رق •

النم�وذج  ديالجد اريالمع لغيي. المتطلبات الجديدة للمحاسبة عن عقد اإليجار بواسطة المؤجر والمستأجر
 نيب�� مي�زيوال��ذي  )۱۷(المحاس�بة ال��دولي رق�م  اري��بموج�ب مع نيالمحاس�بي الم��زدوج الح�الي للمس��تأجر

من ذل�ك،  ًال . بدةيمالعمو ةيزانيخارج الم ةيليوالعقود التشغ ةيالعموم ةيزانيفي الم لييالتمو ريعقود التأج
 .ةيالعموم ةيزانينموذج المحاسبة في الم )۱٦(رقم  ةيالمال ريالدولي للتقار اريالمع قترحي
ات على أساس األسهم"، والذي يسري ع"الدف - )۲التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( •

على  النقدية عاتودفم. تلك التعديالت تغطي قياس ال۲۰۱۸يناير  ۱أو بعد  فيالتي تبدأ  للفتراتتطبيقه 
، مستقطعةضرائب بخصم أية على أساس األسهم بعد تسويتها  المدفوعاتتصنيف ساس األسهم، أ

 .حقوق الملكيةبالتسوية إلى تسوية النقدية الت على أساس األسهم من والمحاسبة عن تعديل الدفعا
 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٨٠ 

 (تتمة) - التغيرات المحتملة في إطار التقارير المالية الدولية.  ٤۰
 

، بالرغم ۲۰۱۸يناير  ۱) بتاريخ ۲( و )۱٥( معياري التقارير المالية الدوليين رقم حالًيا بتقييم أثر يقوم البنك
على هذين المعيارين له أي تأثير جوهري على القوائم المالية  تطبيق التعديالت ال تعتقد أن دارةاإلمن أن 

يناير  ۱) بتاريخ ۱٦( معيار التقارير المالية الدولي رقم حالًيا بتقييم أثريقوم البنك هذا و الموحدة للمجموعة.
ملخص  . فيما يلي،۲۰۱۸يناير  ۱) بتاريخ ۹( سيقوم البنك بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم .۲۰۱۹

 ألثر تطبيق هذا المعيار.

 
دوات أل"ا) ۹( رق�م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، المعي�ار ال�دولي للتق�ارير المالي�ة ۲۰۱٤في يوليو  ) ب

. وق�د ۲۰۱۸ين�اير  ۱ا م�ن اعتب�ار )۳۹(المعيار الذي سيحل محل معيار المحاسبة الدولي رق�م  و هو المالية"،
 يض�م متع�دد التخصص�ات للقي�ام بتطبيق�ه افريقً  شّكلتحيث  ،مشروًعا ذا أهميةالمعيار هذا  المجموعة تاعتبر

العملي�ات، والش�ركات  إدارةالمعلوم�ات، و تقني�ة إدارةالمالي�ة، و دارةاإل، و االئتم�انمخ�اطر  إدارة من أعضاءً 
 إدارة م�ديروالم�دير الم�الي ب�ل المش�روع م�ن قِ  إدارة. وق�د ت�م هدف تطبيق المعيار بشكل ناجح وق�ويالمعنية ل

 المخاطر.
 

  التصنيف والقياس -۱
) المجموع�ة(نم�وذج أعم�ال  الموج�وداته�ذه  إدارةالمالي�ة عل�ى كيفي�ة  لموج�وداتيعتمد تصنيف وقياس ا

. تح��دد ه��ذه العوام��ل م��ا إذا كان��ت الموج��ودات المالي��ة ي��تم قياس��ها التعاقدي��ة وخص��ائص الت��دفقات النقدي��ة
األخ��رى، أو القيم�ة العادل��ة م��ن خ��الل  الش��امل ال�دخل م��ن خ��الل بن��ود بالتكلف�ة المطف��أة، أو القيم��ة العادل�ة

وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية، قد ين�تج عمال األ لمشترك لتطبيق نموذجاألثر ا األرباح و الخسائر.
قاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة، مقارنة م�ع عنه بعض الفروقات في تصنيف الموجودات المالية المُ 

 .)۳۹(معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 ةغي��ر قابل�� بص��ورةق��د ي��تم تص��نيفها  المت��اجرة،به��ا لغ��رض  االحتف��اظي��تم الت��ي  الملكي��ةإن أدوات حق��وق 
القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ، مع عدم إعادة تصنيف ب مدرجةكموجودات  للتعديل
 الدخل. قائمةإلى  الحًقا الخسائرأو  األرباح

 
كاستثمارات  تفي بشروط التصنيف كاستثمارات متاحة للبيعا المصنفة حاليً و بنكلأدوات الدين لإن معظم 

لن يكون هناك تغير جوهري في المحاسبة وبالتالي من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بالقيمة العادلة 
ية المتوقعة في االئتماننهجية الخسارة لم الجديدة متطلباتالالمحاسبة عن  استثناءعن هذه الموجودات ب

 .االئتمانخسائر  احتساب
 

متطلبات معيار المحاسبة شبيهة بالمطلوبات المالية ستكون إلى حد كبير عن حاسبة متطلبات المإن 
منشأة الخاصة بال االئتمانمخاطر  عنالخسائر الناتجة  و األرباح، فيما عدا معالجة )۳۹(الدولي رقم 

 عترافاالقواعد إلغاء  نقلتم  العادلة من خالل األرباح و الخسائر.بالقيمة  صنفةالمتعلقة بالمطلوبات الم
 أييتوقع البنك  والقياس ولم يتم تغييرها. ال عترافاالالمالية:  لألدوات )۳۹(من معيار المحاسبة الدولي 

 .عترافمطلوباته المالية والسياسة المحاسبية إللغاء االعلى تأثير 
 

ب�التغييرات الت�ي ق�د تط�رأ عل�ى الق�وائم المالي�ة  البن�ك اتالمالي�ة وتوقع� لموجودات�هوبناء على تقي�يم البن�ك 
ب��القوائم ا فيم��ا يتعل��ق ل��ن يك��ون جوهرًي�� الناش��ئ م��ن التطبي��ق،أن الت��أثير الع��ام الموح�دة، ف��إن البن��ك يتوق��ع 

 أو نتائج العمليات. المالية الموحدة
 

  محاسبة التحوط من المخاطر -۲
أق�وى م�ع وإيج�اد رواب�ط  تهدف متطلبات محاسبة التحوط من المخاطر العامة إلى تبسيط محاسبة التحوط

المخاطر على مجموعة أكبر  من التحوط المخاطر في البنك، مما يسمح بتطبيق محاسبة إدارةاستراتيجية 
ع�الج بش�كل ) ال ت۹لي للتق�ارير المالي�ة رق�م (من أدوات التحوط والمخ�اطر. ولك�ن متطلب�ات المعي�ار ال�دو

لمالي�ة المعيار الدولي للتق�ارير ا. ونتيجة لذلك، يتضمن محاسبة التحوط من المخاطرواضح استراتيجيات 
 محاسبة التحوطل )۳۹(رقم معيار المحاسبة الدولي  استخدامبإبقاء ) خياًرا لسياسة محاسبية تسمح ۹رقم (

و االس�تمرار خي�ار ه�ذا الحتى تاريخه، يتوقع البنك ممارسة  الُمنجزة تا إلى التحليالاستنادً  .من المخاطر
 .المخاطرمن  محاسبة التحوطل )۳۹(معيار المحاسبة الدولي رقم مع 
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  نخفاضاال -۳
ي�ة المتوقع�ة ف�ي االئتمانمنهجي�ة الخس�ارة عل�ى  بن�اءً  نخفاضبمخصصات اال عترافباال المجموعةقوم ست

للموج��ودات المالي��ة الت��ي ال ي��تم قياس��ها بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��الل األرب��اح  االئتم��انخس��ائر  احتس��اب
القيم��ة ف��ي المق��ام األول مخصص��ات الق��روض والس��لف األخ��رى،  انخف��اضتتض��من خس��ائر  والخس��ائر.

واالس��تثمارات الت��ي تق��اس بالتكلف��ة المطف��أة أو بالقيم��ة العادل��ة م��ن خ��الل بن��ود ال��دخل الش��امل األخ��رى 
ثمارات الملكية)، و أرصدة ل�دى البن�وك والمؤسس�ات المالي�ة األخ�رى، والض�مانات المالي�ة، است استثناء(ب
ستثمارات حقوق الملكية بموج�ب ه�ذه افي قيمة  نخفاضالبخسارة ا عترافاللن يتم ا .االئتمانات التزامو

 .المنهجية
 

 
وفًق��ا لمعي��ار التق��ارير المالي��ة إل��ى المراح��ل ال��ثالث التالي��ة المالي��ة  اتص��نيف موجوداته�� المجموع��ةعت��زم ت

  على النحو التالي:) ۹رقم ( الدولي
الموج�ودات المالي�ة الت�ي ل�م تت�دهور ج�ودة ائتمانه�ا بش�كل كبي�ر من�ذ الموجودات العامل�ة. المرحلة األولى  •

 عل�ى م�دى ي�ة المتوقع�ةاالئتمانالخس�ارة احتمالي�ة عل�ى  بن�اءً  القيم�ة انخف�اضيتم تسجيل مخصص  نشأتها.
 اثني عشر شهًرا.

ج�ودة ائتمانه�ا بش�كل  تالموجودات المالية التي تدهور. دون المستوى العاملةالموجودات المرحلة الثانية  •
ية المتوقعة على االئتمانبناًء على احتمالية الخسارة القيمة  انخفاضيتم تسجيل مخصص  كبير منذ نشأتها.

 ي.فتراضالعمر االمدى 
منخفض��ة القيم��ة والت��ي يق��وم البن��ك ب��إدراج الموج��ودات المالي��ة ال .المتعث��رةالموج��ودات  المرحل��ة الثالث��ة •

ي��ة المتوقع��ة عل��ى م��دى العم��ر االئتمانعل��ى احتمالي��ة الخس��ارة  بن��اءً  ف��ي قيمته��ا إم��ا نخف��اضمخص��ص اال
 .فردي لمخاطر التعثرالتقييم الأو  يفتراضاال

 
 االئتم�انالكبي�ر ف�ي مخ�اطر  نخف�اضلال االمعلومات المستقبلية في تقييمه عتبارفي اال المجموعةضع وست

وستتض�من . االئتم�انخس�ائر  احتسابالمتوقعة في  يةاالئتمان منهجية الخسارةوكذلك في قياس  امنذ نشأته
الكل�ي (مث�ل البطال�ة، ونم�و الن�اتج المحل�ي  قتص�ادالمعلومات المستقبلية عناصر مختلف�ة تش�مل عوام�ل اال

ية الداخلي�ة أو التنب�ؤات قتص�ادوالتنب�ؤات اال اإلجمالي، والتض�خم، ومع�دالت الفائ�دة، واألس�عار األخ�رى)
عت��زم يم مجموع��ة م��ن النت��ائج المحتمل��ة، تولتقي�� األخ��رى الت��ي ي��تم الحص��ول عليه��ا م��ن مص��ادر خارجي��ة.

منهجي�ة  المجموع�ةس�تمد تولك�ل س�يناريو، س�وف  ف�ي المس�تقبل.ص�ياغة س�يناريوهات مختلف�ة  المجموعة
 مخص�ص ويطبق مقاربة مرجحة محتملة لتحدي�د االئتمانخسائر  احتسابالمتوقعة في  يةاالئتمان الخسارة

 . ية المتوقعةاالئتمانالخسارة 
 

 فيالمت�أثرة بمتطلب�ات التص�ن ةي�دوات المالل�أل مييتقالإجراء  ىقد غط اآلن یالمجموعة حتبه قامت إن ما 
ل��دعم  االئتم��انخس��ائر  احتس��ابالمتوقع��ة ف��ي  ي��ةاالئتمان منهجي��ة الخس��ارة المجموع��ة ط��ورتو اسي��والق

 ۲۰۱۷ع�ام  خ�الل. وعلى وجه التحدي�د، ق�ام البن�ك المتوقعة يةاالئتمان الخسارة مخصص احتسابطريقة 
تقي�يم  مفه�وم ط�ورالمالي�ة، و ل�ألدواتوتحلي�ل الت�دفقات النقدي�ة التعاقدي�ة  األعم�البإجراء تقييمات لنماذج 

الكل�ي،  قتص�اداال، وإدراج المعلومات المستقبلية، بما ف�ي ذل�ك عوام�ل االئتمانالزيادة الكبيرة في مخاطر 
وإع��داد نظ��م تكنولوجي��ا المعلوم��ات المطلوب��ة وهندس��ة العملي��ات. وق��د قام��ت المجموع��ة ب��أداء عملي��ات 

 .جراءاتلاللتقييم الجاهزية  ۲۰۱۷على بيانات عام  وازية من طرف إلى آخر بناءً مت
 

 مستويات مختلفة من المصادقة. والتي تتضمنفي المرحلة النهائية من التطبيق،  المجموعةاآلن، 
 

 األثر المتوقع -٤
قامت المجموعة بمراجعة موجوداتها ومطلوباتها المالية وتتوقع التأثير الت�الي م�ن تطبي�ق المعي�ار ال�دولي 

 .۲۰۱۸يناير  ۱بتاريخ  )۹( قممالية رالتقارير ال إلعداد
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بن��ك ليج��ب عل��ى ا)، ۹لألحك��ام االنتقالي��ة للتطبي��ق المب��دئي للمعي��ار ال��دولي للتق��ارير المالي��ة رق��م ( وفًق��ا
والقيم الدفترية  )۳۹(الدفترية السابقة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  بأي فرق بين القيم عترافاال

لتي تتضمن تاريخ الطلب التقرير السنوية افي بداية فترة ) ۹(بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ف�ي  انخفاضلمتوقع أن ينتج عن التأثير على ذلك، من ا وبناءً  .بقاةالمبدئي لرصيد بداية الفترة لألرباح المُ 

م�ن ف�ي إجم�الي حق�وق المس�اهمين  انخف�اضالقيمة الدفتري�ة للموج�ودات المالي�ة بأق�ل م�ن واح�د بالمائ�ة و
 .لمائةأربعة بالمائة إلى خمسة با

 
التقارير المالية  إلعدادا بالمعيار الدولي لمجموعة أيضً لساسي + المساند رأس المال األ سوف تتأثر نسب

مخصص��ات  وازدي��اد المبق��اة، األرب��احبش��كل أساس��ي م��ن التع��ديل ال��ذي ي��تم م��رة واح��دة إل��ى و )۹(رق��م 
المقابل  األثربالصافي بعد  ۳والمرحلة  ۲المحددة المتعلقة بالموجودات المالية للمرحلة  االئتمان انخفاض

 األرص�دةإل�ى  ًدا. واس�تناعلى الموج�ودات المرجح�ة بالمخ�اطرالمحددة  االحتياطياتالزيادة في هذه لتلك 
ساس��ي + المس��اند للبن��ك م��ع رأس الم��ال األ المتوق��ع عل��ى نس��ب األث��ر، ف��إن ۲۰۱۷ديس��مبر  ۳۱كم��ا ف��ي 

 أقل من واحد بالمائة.ب اانخفاضسيكون  االنتقاليةمراعاة الترتيبات 
 

تأثير كل من تصنيف بنود المركز المالي والتغيرات في  الملكيةالمقدر في حقوق  نخفاضيتضمن اال
في  نخفاضاال مخصص مقارنة مع المتوقعة يةاالئتمان الخسارةمخصص باإلضافة إلى زيادة  القياس

. يمثل التقييم )۳۹( ت معيار المحاسبة الدولي رقممتطلبا بموجب ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱في  القيمة كما
 المجموعةتوقعات مستقبلية. إن التأثير الفعلي على  وقت محدد وال يمثل المشار إليه أعاله تقديرات في

 ستواصل التقديرات. يختلف كثيًرا عن هذه قد )۹( الدولي للتقارير المالية رقم الناتج عن تطبيق المعيار
المنهجيات والضوابط باإلضافة إلى مراقبة التطورات والمستجدات بالقواعد وتطوير النماذج  المجموعة

، فإن النظم الجديدة وما ۲۰۱۷وعلى الرغم من تنفيذ عمليات موازية في عام . التنظيمية ذات العالقة
 األخيرةة طويلة. ونتيجة لذلك، لم تقم المجموعة بوضع اللمسات يتصل بها من ضوابط لم تنفذ منذ فتر

وتقييم جميع الضوابط على أنظمتها والتغييرات في إطار الحوكمة. تستند جميع  ،الكامل االختبارعلى 
 )۹(التقارير المالية رقم  إلعدادالتقديرات إلى التفسير الحالي للمجموعة لمتطلبات المعيار الدولي 

 القطاع.شادات روإ
 

المصنفة بالقيمة العادلة من ولن يتم تحويل أي مكاسب أو خسائر محققة من بيع أدوات حقوق الملكية 
الخط  أسفلتصنيفها  يعادسمن ذلك،  وبدًال  إلى قائمة الدخل الموحدة خالل بنود الدخل الشامل األخرى

. خالل السنة المبقاةرباح ألمن احتياطي القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى إلى ا
في قائمة الدخل  مليون لایر من هذه المكاسب ۳۱٫۸بنحو  عتراف، تم اال۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱المنتهية في 

 .الملكية أسهمستثمارات في الامن  اتستبعادباالفيما يتعلق الموحدة 
 

 .متطلبات إفصاح موسعة وتغييرات في العرض أيًضا يقدم المعيار الجديد
 

، ق��د ي��ؤدي إل��ی تقلب��ات كبي��رة ف��ي )۹(ر ال��دولي للتق��ارير المالي��ة رق��م أن تطبي��ق المعي��ا المجموع��ةعتق��د ت
مه�ا المعي�ار المحاس�بي ال�دولي رق�م نة مع المنهجية الحالية الت�ي يحكمخصص التغيرات في القيمة بالمقار

 قي�تطب ؤثري�ل�ذلك، ق�د  ج�ةيونتواإلرشادات السائدة الصادرة عن مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي.  )۳۹(
رأس الم�ال الرق�ابي  هيكلوکذلك  مستقبًال  المجموعة ةيربح یعل )۹(رقم  ةيالمال ريالدولي للتقار اريالمع

 رأس المال. طيوتخط
 

  الحوكمة والضوابط -٥
رق�م  ةي�المال ريال�دولي للتق�ار اري�المعبم�ا يتماش�ى م�ع  اوض�وابطه المجموعةتنفيذ هيكل حوكمة  يتم حالًيا

وتدعو هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار حوكمة معتم�د م�ن مجل�س المطبق للبنوك السعودية. و )۹(
 المخاطر. إدارةولجنة  يتضمن سياسات وضوابط تفصيلية دارةاإل
 

برعاي�ة الم�دير  )۹(ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رق�م دار مركزيً يُ سوف يكون لدى المجموعة برنامج 
شمل خبراء متخصص�ين ف�ي المنهجي�ة، ومص�ادر البيان�ات يالمخاطر، وسوف  إدارةلبنك ورئيس المالي ل

 والنمذجة، ومعالجة تكنولوجيا المعلومات، وإعداد التقارير.
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  بأثر رجعيو التعديالت األخرى أثر تطبيق سياسة الزكاة والدخل الجديدة  . ٤۱
 على الق�وائم المالي�ة الموح�دة التعديالت األخرى بأثر رجعيأثر أثر تطبيق سياسة الزكاة والدخل الجديدة وبفيما يلي ملخص 

 .۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱كما في 

 قبل التعديل  
 

 التعديالت
 

 لةُمعدّ 
  

 
الري���االت  ب���آالف 

 السعودية
ب�����آالف الري�����االت  

 السعودية

ب���آالف الري���االت  
 السعودية

422Bالموجودات         

 ٥٫٦۸٤٫۳۳۸  -  ٥٫٦۸٤٫۳۳۸    نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 ۲٫۳۰۲٫۲۹۳  -  ۲٫۳۰۲٫۲۹۳    خرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األ

 ۲۱٫٤٤۷٫۸۹٤  -  ۲۱٫٤٤۷٫۸۹٤     ، صافياستثمارات
 ۷۱۳٫۳٤۰  )۱٫۲۰۱٫۳۷۷(  ۱٫۹۱٤٫۷۱۷   (ب) للمشتقاتالقيمة العادلة الموجبة 
 ٦۰٫۲٤۹٫۰٥۲  -  ٦۰٫۲٤۹٫۰٥۲    قروض وسلف، صافي

 ۱٫۰۰۰٫۳۳۷  -  ۱٫۰۰۰٫۳۳۷    استثمارات في شركات زميلة
 ۹۸۷٫٦۰۰  -  ۹۸۷٫٦۰۰    موجودات غير ملموسة، صافيممتلكات، معدات و

 ٤۱۸٫۷۲٤  -  ٤۱۸٫۷۲٤    عقارات أخرى
 ۲٤۳٫۸۳۳  )۱۱۲٫۷۱۰(  ۳٥٦٫٥٤۳   )أ( أخرىموجودات 

 ۹۳٫۰٤۷٫٤۱۱  )۱٫۳۱٤٫۰۸۷(  ۹٤٫۳٦۱٫٤۹۸    الموجودات إجمالي
423B الملكيةالمطلوبات وحقوق         

424Bالمطلوبات         

 ۸٫۹۹٦٫۷۱٦  -  ۸٫۹۹٦٫۷۱٦    أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 ٦٥٫٦٤۰٫۳۲٥  -  ٦٥٫٦٤۰٫۳۲٥    ودائع العمالء

 ۱۷٤٫٥٥۰  )۱٫۲٥۰٫۳۷۷(  ۱٫٤۲٤٫۹۲۷   (ب) القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 ۲٫۰۳۲٫۱۸۷  -  ۲٫۰۳۲٫۱۸۷    قروض ألجل

 ۲٫۰۰۲٫۳۷۳  -  ۲٫۰۰۲٫۳۷۳    سندات دين ثانوية
 ۸٦۷٫۷۱۸  ۱٤٥٫۹۳٦  ۷۲۱٫۷۸۲   )ج((أ)، مطلوبات أخرى

 ۷۹٫۷۱۳٫۸٦۹  )۱٫۱۰٤٫٤٤۱(  ۸۰٫۸۱۸٫۳۱۰    المطلوبات إجمالي

         الملكيةحقوق 

 ۷٫۰۰۰٫۰۰۰  -  ۷٫۰۰۰٫۰۰۰     رأس المال
 ٤٫۲۱۰٫۰۰۰  -  ٤٫۲۱۰٫۰۰۰    حتياطي نظاميا
 ٥۰۹٫٦٥۱  -  ٥۰۹٫٦٥۱    حتياطيات أخرىا

 ۸۲٦٫۷۷٥  )۱۳۹٫٦٤٦(  ۹٦٦٫٤۲۱   )ج((أ)،(ب)، ةبقاأرباح مُ 
 ۳٥۰٫۰۰۰  )۷۰٫۰۰۰(  ٤۲۰٫۰۰۰   )أ( قترحةتوزيعات أرباح مُ 

 )٦۲٫۸۸٤(  -  )٦۲٫۸۸٤(    حتفظ بها، صافي مُ  خيارات أسهم موظفين
 ۱۲٫۸۳۳٫٥٤۲  )۲۰۹٫٦٤٦(  ۱۳٫۰٤۳٫۱۸۸    إجمالي حقوق المساهمين

 ٥۰۰٫۰۰۰  -  ٥۰۰٫۰۰۰    ولىة األصكوك الشريح
 ۱۳٫۳۳۳٫٥٤۲  )۲۰۹٫٦٤٦(  ۱۳٫٥٤۳٫۱۸۸    إجمالي حقوق الملكية

 ۹۳٫۰٤۷٫٤۱۱  )۱٫۳۱٤٫۰۸۷(  ۹٤٫۳٦۱٫٤۹۸    الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 



 
 لالستثمارالبنك السعودي 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ۲۰۱٦و  ۲۰۱۷ديسمبر  ۳۱للسنتين المنتهيتين في

 
 
 
 

  
 
 
 

      ٨٤ 

 (تتمة) - بأثر رجعيو التعديالت األخرى أثر تطبيق سياسة الزكاة والدخل الجديدة  . ٤۱
 

رب�اح ألخ�رى وتوزيع�ات األخ�رى والمطلوب�ات األأدى تأثير تطبيق سياسة الزكاة والدخل الجديدة إلى تعديل الموج�ودات اأ) 
: ۲۰۱٥( ملي�ون لایر س�عودي ۱٥۹همين بمبل�غ إجم�الي حق�وق المس�اف�ي  انخف�اض قابل�ه ص�افي ،۲۰۱٦المقترحة ف�ي ع�ام 

 ).مليون لایر سعودي ۱٥٦
 

 ملي�ار ۰٫۸: ۲۰۱٥( س�عودي اري�مل ۱٫۲٥والبالغ�ة  ۲۰۱٦للمشتقات في ع�ام  و السالبة القيمة العادلة الموجبةتعديل تم ب) 
 ريدون أي ت�أث ةيعرض السنة الحالوحدة الحساب ومبدأ التعويض عن األدوات المالية لتتوافق مع مع  تتوافقل )لایر سعودي

مم�ا أدى  معين�ة تقي�يمنظريات لتصحيح  بعض التغييرات على نماذج القيمة العادلة . كما تم إجراءةيكإجمالي حقوق المل یعل
ملي�ون  ٦۹: ۲۰۱٥( ۲۰۱٦ف�ي ع�ام  ملي�ون لایر س�عودي ٤۹ الت�ي بلغ�ت قيمته�ا لمشتقاتإلى زيادة القيمة العادلة الموجبة ل

 .إجمالي حقوق الملكية فيمماثلة بالقيمة مع زيادة  لایر سعودي)
 

 ملي�ون لایر س�عودي) ۷۹٫۷: ۲۰۱٥( ملي�ون لایر س�عودي ۱۰۰بمبلغ  ۲۰۱٦خرى في عام ألكما تم تعديل المطلوبات اج) 
 انخف�اض قابل�هالمطلوب�ات المتعلق�ة ب�الموظفين  بع�ض ديرلتق�و ذل�ك ي�ة إكتوارطريق�ة ب ص�حيحللتس تأثير الس�نة الس�ابقة لتعك

 .الملكيةإجمالي حقوق  في مماثل بالقيمة
 

لس�نة  ةال�دخل الموح�د قائم�ةث�ر عل�ى ألحي�ث أن ا ۲۰۱٦فتتاحية لعام الرصدة األت على االقامت المجموعة بعمل هذه التعدي
في ال�دخل وم�ا يقابل�ه م�ن أرب�اح عل�ى ص�ا ج�وهري أي ت�أثير التل�م يك�ن له�ذه التع�ديوبناًء عليه،  .اعتبر جوهريً لم يُ  ۲۰۱٦

 .۲۰۱٥و  ۲۰۱٦ ديسمبر ۳۱في  تينالمنتهي تينللسن لكل سهم ةضساسية والمخفألسهم األا
 
 

    دارةاإل.  موافقة مجلس ٤۲
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .۲۰۱۸ فبراير ۲۰الموافق  هـ۱٤۳۹ جمادى الثانية ۰٤ خبتاري دارةاإلاعتمدت القوائم المالية الموحدة من مجلس  
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	 الإجمالي            
	 المطلوبات وحقوق المساهمين  
	 الإجمالي 
	لأغراض العرض في الجدولين أعلاه، فإن الودائع تحت الطلب وودائع الادخار وودائع أخرى لدى المجموعة تبلغ تقريبًا 27.3 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017 (2016: 28.7 مليار ريال سعودي) قد تم عرضهما ضمن بند "بدون تاريخ استحقاق محدد/عند الطلب".
	تتضمن الموجودات المُتاحة لمقابلة جميع المطلوبات ولتغطية تعهدات القروض القائمة كلًا من النقد، و أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وبنود في طور التحصيل، وقروض وسلف ممنوحة لبنوك وعملاء. تقوم المجموعة بمراقبة تواريخ الاستحقاق بشكل دوري للتأكد من التوف...
	يلخص الجدولين أدناه الاستحقاقات المقدرة للمطلوبات المالية كما في 31 ديسمبر 2017 و 2016 بناءً على التزامات إعادة الدفع التعاقدية المستقبلية غير المخصومة. بالرغم من أن الجدولين أدناه يحتويان على دفعات العمولات الخاصة، فإن مبالغ البنود في الجدولين أدناه ...



