
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 البنك السعودي البريطاني 

 القوائم المالية الموحدة

 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 



 البنك السعودي البريطاني

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 04إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

2 

 

 قائمة المركز المالي الموحدة 

 ديسمبر  13كما في 

  

 

 إيضاح

     3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

      الموجودات 

 24,043,460  32,331,331  3 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 4,491,014  1,382,151  0 أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 22,542,145  13,133,553  5 إستثمارات، صافي   

 96,494,346  312,331,311  6 قروض وسلف ، صافي 

 612,232  213,153  2 إستثمار في شركات زميلة  

 640,549  211,252  4 ممتلكات ومعدات ، صافي 

 3,250,431  1,333,113  9 موجودات أخرى 

 156,652,332  333,113,311   إجمالي الموجودات 

      

      المطلوبات وحقوق المساهمين
      

      المطلوبات

 5,931,454  1,323,211  11 أرصده للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 124,033,216  318,323,131  12 ودائع العمالء   

 0,545,244  5,383,831  13 سندات دين مصدرة 

 104,625  313,135  10 إقتراض 

 5,520,459  2,112,111  15 مطلوبات أخرى 

 136,546,434  351,123,113   إجمالي المطلوبات  

      

      حقوق المساهمين  

 14,444,444  31,111,111  16 رأس المال 

 6,991,451  3,311,511  12 إحتياطي نظامي 

 (0,224 ) (31,318 ) 14 إحتياطيات أخرى  

 2,424,626  1,813,111   أرباح مبقاة 

 1,444,444  3,311,111  26 أرباح مقترح توزيعها  

 24,465,542  33,813,333   إجمالي حقوق المساهمين

 156,652,332  333,113,311   إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 قائمة الدخل الموحدة 

 ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

  

 

 إيضاح

    3131 

 بآالف الرياالت

 ـةالسعوديــ

     2412 

 بآالف الرياالت

 ـةالسعوديـــ

 3,999,945  1,182,318  24 دخل العموالت الخاصة

 235,445  222,813  24 مصاريف العموالت الخاصة

 3,260,144  1,333,332   صافي دخل العموالت الخاصة

      

 1,321,644  3,111,115  21 دخل األتعاب والعموالت، صافي 

 232,244  113,181   أرباح تحويل عمالت أجنبية ، صافي

 -     33,351   األدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخلدخل 

 295,052  323,325  22 دخل المتاجرة ، صافي 

 35,634  18,233   توزيعات أرباح  

 16,402  11,353  23 مكاسب إستثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي  

 1,034  3,838   دخل العمليات األخرى

 5,166,043  5,835,181   إجمالي دخل العمليات

      

 1,444,961  3,131,533  20 رواتب وما في حكمها  

 95,030  331,231   إيجار ومصاريف مباني  

 112,113  33,538  4 إستهالك 

 325,322  138,325   مصاريف عمومية وإدارية 

 004,500  131,333  6 مخصص خسائر اإلئتمان ، صافي  

 (1,549 ) 23,855  5 في قيمة الموجودات المالية األخرى (اإلنخفاض عكس قيد)اإلنخفاض 

 6,612  3,333   مصاريف العمليات األخرى  

 2,432,392  3,321,311   إجمالي مصاريف العمليات

 3,129,446  1,251,211   الدخل من األنشطة التشغيلية 

 111,234  331,331  2 الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي   

 3,204,316  1,331,831   صافي دخل السنة 

      

 3220  1733  25 الربح األساسي والمعدل للسهم ) باللاير السعودي (

  

 

  



 البنك السعودي البريطاني

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 04إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

0 

 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

  

 

 إيضاح

    3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

      

 3,204,316  1,331,831   صافي دخل السنة

      

      :سيعاد تصنيفها في الفترة الالحقة إلى قائمة الدخل إيرادات شاملة أخرى

      موجودات مالية متاحة للبيع 

 222,291  (15,123 ) 14 صافي التغير في القيمة العادلة   -

 (16,402 ) 33,313  14 محول إلى قائمة الدخل الموحدة -

        

      تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 24,141  3,585  14 صافي التغير في القيمة العادلة   -

 (0,904 ) (333 ) 14 قائمة الدخل الموحدةمحول إلى  -

  ( 2,538)  221,094 

 3,061,446  1,323,333   إجمالي الدخل الشامل للسنة 
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

 ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

 

 

 رأس المـال  

 

 اإلحتياطي

 النظــامي

اإلحتياطياااااااااااااااااااااات 

 األخرى

 األرباح المبقاة

 

األرباح المقترح 

 توزيعها

 اإلجمالــي

 

  

 إيضاح

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

3131        

 31,125,513 1,444,444 3,138,232 (0,224) 6,991,451 14,444,444  السنةالرصيد في بداية 
              

        إجمالي الدخل الشامل للسنة  

 1,331,831 - 1,331,831 - - -  صافي دخل السنة    

 لتغطية مخاطرفي القيمة العادلة  اتصافي التغير   

 3,585 - - 3,585 - - 38 ةالنقدي اتالتدفق    

 لالستثمارات  في القيمة العادلة اتصافي التغير  

 (15,123) - - (15,123) - - 38 المتاحة للبيع      

 38,358 - - 38,358 - - 38 محول إلى قائمة الدخل الموحدة  
           

    (2,538) 1,331,831  1,323,333 
           

 - - (311,151) - 311,151 - 33 محول إلى اإلحتياطي النظامي 

 (3,111,111) (3,111,111) - - - -  2412توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 

 - 3,311,111 (3,311,111) - - - 32 2413أرباح نهائية مقترح توزيعها لعام 
        

 33,813,333 3,311,111 1,813,111 (31,318) 3,311,511 31,111,111  الرصيد في نهاية السنة 

 

3133        

 12,166,241 562,544 3,104,039 (225,214) 6,144,922 2,544,444  الرصيد في بداية السنة
              

        إجمالي الدخل الشامل للسنة  

 3,204,316 - 3,204,316 - - -  صافي دخل السنة    

 لتغطية مخاطرفي القيمة العادلة  اتصافي التغير   

 24,141 - - 24,141 - - 14 ةالنقدي اتالتدفق    

 لالستثمارات  في القيمة العادلة اتصافي التغير  

 222,291 - - 222,291 - - 14 المتاحة للبيع      

 (24,942) - - (24,942) - - 14 محول إلى قائمة الدخل الموحدة  
           

    221,094 3,204,316  3,061,446 
           

 - - (2,544,444) - - 2,544,444  أسهم مجانية مصدرة 

 - - (414,429) - 414,429 - 12 محول إلى اإلحتياطي النظامي 

 (562,544) (562,544) - - - -  2411توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 

 - 1,444,444 (1,444,444) - - - 26 2412أرباح نهائية مقترح توزيعها لعام 
        

 24,465,542 1,444,444 2,424,626 (0,224) 6,991,451 14,444,444  الرصيد في نهاية السنة 
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 قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

 ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

  

 

 إيضاح

    3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

      األنشطة التشغيلية 

 3,204,316  1,331,831   صافي دخل السنة

 التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية 

 الناتجة من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية:

     

 12,449  12,388   على اإلستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة العالوة إطفاء 

 (16,402 ) (11,353 ) 23 مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافيمكاسب إستثمارات  

 112,113  33,538  4 إستهالك  

 -      (33,351 )  دخل األدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

 (1,034 ) 3,535   بيع ممتلكات ومعدات، صافي (مكاسبخسائر ) 

 (111,234 ) (331,331 ) 2 الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي  

 599,296  233,833  6 بعد خصم عكس القيد، مخصص خسائر اإلئتمان 

 (1,549 ) 23,855   في قيمة الموجودات المالية األخرى  (اإلنخفاضعكس قيد اإلنخفاض ) 

 22,124  (33,313 )  التغير في القيمة الدفترية لسندات الدين المصدرة  

   1,112,813  3,466,035 

      صافي ) الزيادة ( النقص في الموجودات التشغيلية :

 (1,142,642 ) (831,331 ) 3 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  

 4,551  1,331   إستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة، صافي  

 (11,446,315 ) (31,211,535 )  قروض وسلف 

 561,549  333,333   موجودات أخرى 

      

      صافي الزيادة ) النقص ( في المطلوبات التشغيلية :

 32,290  (3,323,331 )  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 10,452,120  38,533,351   ودائع العمالء  

 (292,600 ) 333,331   مطلوبات أخرى 

 6,400,422  31,313,513   النقدية الناتجة من األنشطة التشغيليةصافي 

      األنشطة االستثمارية 

 10,221,460  33,153,535   متحصالت من بيع وإستحقاق إستثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة       

 (19,395,006 ) (33,333,531 )  شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة  

 (144,505 ) (33,331 ) 4 ممتلكات ومعداتشراء  

 1,290  -      2 إستثمار في شركات زميلة 

 62,395  88,115  2 توزيعات أرباح من شركات زميلة  

 2,243  -       متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 
      

 (5,244,055 ) (3,833,331 )  األنشطة االستثمارية المستخدمة فيصافي النقدية 

 

 األنشطة التمويلية 

     

 544,444  305110111   سندات دين مصدره 

 -      (3150111 )  مسددة/مستحقة سندات دين 

 (31,254 ) (130351 )  إقتراض 

 (565,164 ) (301130513 )  توزيعات أرباح مدفوعة 

      

 (96,014 ) (3130383 )  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 659,909  830333   الزيادة في النقدية وشبه النقدية 

 24,932,920  3305330331   النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

 21,592,923  3302830813  27 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

      

 3,433,096  101530333   عمولة خاصة مستلمة خالل السنة

 642,424  2110381   مدفوعة خالل السنة مولة خاصة

 

 معلومات إضافية غير نقدية

     

 221,094  (20538 (  إيرادات شاملة أخرى 
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 عــــام      - 1

م. وقد بددأ 1924يناير  21هـ الموافق 1394صفر  12بتاريخ  0تأسس البنك السعودي البريطاني ) ساب (، شركة مساهمة سعودية ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 

لمملكدة العربيدة السدعودية . يعمدل م( بعد أن إنتقلت إليه عمليات البنك البريطاني للشرق األوسدط فدي ا1924يوليو  1هـ ) 1394رجب  26ساب أعماله رسمياً بتاريخ 

 44م كبندك تجداري مدن خدالل شدبكة فروعده وعدددها 1929أكتدوبر  13هدـ الموافدق 1399ذي القعددة  22بتاريخ  1414425229ساب بموجب السجل التجاري رقم 

موظدف(. إن عندوان  3,409: 2412م )2413ديسدمبر  31موظفاً كما فدي  3,154فرعاً ( في المملكة العربية السعودية . بلغ عدد موظفي ساب  29:  2412فرعاً ) 

 -المركز الرئيسي هو كما يلي:

 البنك السعودي البريطاني  

  9440ص ب       

 11013الرياض      

 المملكة العربية السعودية   

  

متوافقة مع الشريعة، معتمدة وتحت إشراف هيئدة شدرعية مسدتقلة تتمثل أهداف ساب في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية . كما يقوم ساب بتقديم منتجات مصرفية  

 تأسست من قبل ساب.

%( من رأس مال الشركة التابعة / شركة ساب لألوراق المالية، شركة ذات مسئولية محددودة تأسسدت بموجدب قدرار هيئدة السدوق 144: 2412% )144يمتلك ساب  

، ومسددجلة فددي المملكددة العربيددة السددعودية بالسددجل التجدداري رقددم 2442يونيددو  25هددـ الموافددق 1024ني جمددادي الثددا 14وتدداريخ  2 – 35 – 2442الماليددة  رقددم 

 لم تقم الشركة التابعة بأي نشاط، وهي تحت التصفية حالياً.. (2442يوليو  22هـ ) 1024رجب  4 وتاريخ 1414235942

%( من الحصص في رأس مال شركة وكالة ساب للتأمين )شدركة تابعدة(، شدركة ذات مسدئولية محددودة مسدجلة فدي المملكدة 144:  2412% )144كما يمتلك ساب  

% 2% و 94(. يمتلدك سداب بصدورة مباشدرة 2442يوليدو  3هدـ )الموافدق 1024جمدادي الثداني  14وتاريخ  1414235142العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

، مسجلة فدي المملكدة العربيدة السدعودية(. يتمثدل تابعةمن الحصص في رأس مال الشركة التابعة )الحصة غير المباشرة مملوكة من خالل شركة  بصورة غير مباشرة

طبقداً لتتفاقيدة  ( داخدل المملكدة العربيدة السدعودية2أنظدر إيضداح  –في العمل كوكيل تأمين وحيد لشدركة سداب للتكافدل )شدركة زميلدة التابعة النشاط الرئيسي للشركة 

 المبرمة معها. إن عقد التأسيس ال يحظر على الشركة من العمل كوكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية.

فدي )شدركة تابعدة(، شدركة ذات مسدئولية محددودة مسدجلة  شدركة عقدارات العربيدة المحددودة%( من الحصص في رأس مال 144:  2412% )144كما يمتلك ساب  

% و 99(. يمتلك ساب بصورة مباشرة 2443يوليو  12هـ )الموافق 1020 األولجمادي  12وتاريخ  1414144354المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

لكدة العربيدة السدعودية(. ، مسدجلة فدي الممتابعدة% بصورة غير مباشرة من الحصص في رأس مال الشركة التابعة )الحصة غير المباشرة مملوكة من خالل شدركة 1

 شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.في التابعة يتمثل النشاط الرئيسي للشركة 
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  تتمة  -عــــام   - 3

 أسس اإلعداد   3-3

 أ  (  بيان اإللتزام 

الخاصدة بالتقدارير تعد القوائم المالية الموحدة طبقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات الماليدة الصدادرة عدن مؤسسدة النقدد العربدي السدعودي، وللمعدايير الدوليدة  

الموحددة لتتمشدى مدع نظدام مراقبدة البندوك ونظدام الشدركات بالمملكدة . كمدا يعدد سداب قوائمده الماليدة الصادرة عن مجلس معايير المحاسدبة الدوليدة المالية

 . األساسي هنظامو العربية السعودية

 ب ( أسس القياس  

 دلددة فدي قائمددة الدددخل،تدم إعددداد هددذه القدوائم الماليددة الموحدددة وفقداً لمبدددأ التكلفددة التاريخيدة، فيمددا عدددا المشدتقات، والموجددودات الماليددة المدرجدة قيمتهددا العا 

ة بالقيمدة العادلدة( واإلستثمارات المتاحة للبيع، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. باإلضافة إلى ذلك، تقيد الموجودات والمطلوبدات مغطداة المخداطر )المغطدا

 بقيمتها العادلة بقدر المخاطر التي يتم تغطيتها.

 رضة وعملة العج (  العملة الرئيسي 

 التابعة له. اتباللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف. يعتبر اللاير السعودي العملة الرئيسية لساب والشركتظهر القوائم المالية الموحدة  

 د (  عرض القوائم المالية  

شدهراً مدن تداريخ  12بعرض قائمة المركز المالي الخاصة به على أساس السيولة. وقد تم تقديم تحليل بشأن عمليات االسترداد أو السداد خدالل  البنكيقوم  

 (.ب32قائمة المركز المالي )المتداولة( وألكثر من سنة بعد تاريخ قائمة المركز المالي )غير المتداولة( في اإليضاح )

 قوائم الماليةأسس توحيد ال  هـ( 

ا جميعاً بـ "البندك"(. يدتم إعدداد القدوائم الماليدة للشدركات التابعدة والشركات التابعة له )ويشار إليهعلى القوائم المالية لساب،  الموحدةتشتمل القوائم المالية  

 المالية لساب، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.  السنةلنفس 

مباشدرة أو غيدر مباشدرة. يسديطر سداب علدى منشدأة مدا )الشدركة المسدتثمر فيهدا( والتدي  بصدورةالشركات التابعة هي المنشدآت التدي يسديطر عليهدا سداب  

مدن  ولديه حقوق في الحصول على عوائد مختلفة مدن عالقتده بالشدركة المسدتثمر فيهدا ولديده المقددرة علدى التدأثير علدى العائدداتلمخاطر يتعرض بشأنها 

اب ويدتم خالل ممارسة سلطاته على الشدركة المسدتثمر فيهدا. يدتم توحيدد الشدركات التابعدة إعتبداراً مدن تداريخ إنتقدال السديطرة علدى تلدك الشدركات إلدى سد

 التوقف عن التوحيد اعتباراً من تاريخ تخلي ساب عن مثل هذه السيطرة. 

 . الموحدةعند إعداد هذه القوائم المالية  وعةشركات المجميتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بين  

 ( اإلفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة و 

ات المحاسدبية الهامدة يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية، استخدام بعض األحكام والتقدديرات واالفتراضد 

موجودات والمطلوبات المسجلة. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام والتقدير عند تطبيق السياسات المحاسبية للبنك. يتم تقويم التي تؤثر على مبالغ ال

هددذه التقددديرات واالفتراضددات واألحكددام بصددورة مسددتمرة وذلددك علددى أسدداس خبددرة البنددك وعوامددل أخددرى تشددتمل علددى الحصددول علددى المشددورة المهنيددة 

يمكن أن تختلف النتائج الفعلية عدن هدذه التقدديرات. يدتم إثبدات التعدديالت  .ها معقولة وفقا للظروف والمعطياتالمستقبلية التي يعتقد بأن وتوقعات لألحداث

اإلدارة التقدديرات وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي تعدل فيها التقديرات وفي الفترات المستقبلية. 

 واالفتراضات أو مارست فيها األحكام:
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  تتمة  -عــــام   - 3

 تتمة    –أسس اإلعداد  3-3

 خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف (3

مخصدص يقوم البنك، بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، بمراجعة القدروض والسدلف غيدر العاملدة لتحديدد فيمدا اذا كدان مدن الضدروري تسدجيل 

مسدتقبلية خاص لخسائر اإلئتمان في قائمة الدخل الموحدة. وبشكل خاص، تقوم اإلدارة بابداء التقديرات عند تقدير حجم وتوقيت التددفقات النقديدة ال

وامدل، وأن من أجل تحديد حجم المخصص المطلوب. يتم إجراء هذه التقديرات بناءاً على العديد من اإلفتراضات التدي تشدتمل علدى العديدد مدن الع

 النتائج الفعلية قد تختلف، مما يترتب على ذلك إجراء تغيرات مستقبلية في المخصص الخاص.

ذا كدان يقوم البنك، بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، بمراجعة محافظ اإلقراض الخاصة به لتقويم المخصص الجماعي اإلضدافي. ولتحديدد مدا إ

يقوم البنك بإبداء التقديرات واألحكام للتأكد من وجود بيانات قابلة للمالحظة تشير إلدى وجدود إنخفداض قابدل هناك خسائر إنخفاض يجب تسجيلها، 

إلى وجود  للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ناتج عن محفظة القروض . ويمكن أن يشتمل هذا الدليل على بيانات قابلة للمالحظة تشير

داد من قبل مجموعة من المقترضين أو فدي الظدروف اإلقتصدادية المحليدة المرتبطدة بحداالت اإلخفداق المتعلقدة بدالقروض. تغير سلبي في حالة الس

دليل تقوم اإلدارة باستخدام التقديرات  بناءا على الخبرات السابقة بشأن خسائر القروض بعدد األخدذ بعدين اإلعتبدار خصدائص مخداطر اإلئتمدان والد

فاض مماثل لتلك القروض والسلف التدي تضدمنتها المحفظدة عندد تقددير التددفقات النقديدة. يدتم، بصدورة منتظمدة، تقدويم الموضوعي على وجود انخ

 .المنهجية واإلفتراضات المستخدمة في تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لتقليل أية فروقات بين الخسائر المقدرة والفعلية

 الية غير المتداولة في سوق مالي نشط القيمة العادلة لألدوات الم (3

ل تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة فدي سدوق مدالي نشدط باسدتخدام طدرق التسدعير. وفدي حالدة اسدتخدام طدرق التسدعير )علدى سدبي

ن مستقلين عن الجهة التي قامت بإستحداثها. يدتم المثال، نماذج( في تحديد القيمة العادلة، فإنه يتم تفعيلها، ومراجعتها دوريا من قبل موظفين مؤهلي

بقددر المصادقة على كافة طرق التسعير قبل استخدامها، ويتم معايرتهدا للتأكدد بدأن المخرجدات تعكدس البياندات الفعليدة وأسدعار السدوق المقارندة. و

بمخدداطر اإلئتمددان )الخاصددة بالبنددك والطددرف ا خددر( المسددتطاع، تسددتخدم طددرق التسددعير البيانددات القابلددة للمالحظددة فقددط، لكددن النددواحي المتعلقددة 

تتطلب من اإلدارة إجراء التقديرات. أن تغير اإلفتراضات المتعلقة بهدذه العوامدل يمكدن أن يدؤثر علدى القيمدة العادلدة  المترابطةوالتقلبات واألمور 

 المسجلة لألدوات المالية.

 إنخفاض قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع (1

عنددد مراجعددة اإلنخفدداض فددي قيمددة اسددتثمارات األسددهم المتاحددة للبيددع . ويشددمل ذلددك التأكددد فيمددا إذا كددان اإلنخفدداض  األحكددامنددك بممارسددة يقددوم الب

 أو "مسدتمر"، الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة يقل عن التكلفة. يتم إبداء التقدير للتأكد فيما إذا كان اإلنخفاض في القيمة العادلدة "جدوهري"

ا كدان وفي هذا الصدد، يقوم البنك بتقويم، مدن بدين عوامدل أخدرى، التغيدر العدادي فدي أسدعار األسدهم. إضدافة إلدى ذلدك، يقدوم البندك بالتأكدد فيمدا إذ

نيدة، اإلنخفاض في القيمة مالئما وذلدك عندد وجدود تددهور فدي المركدز المدالي للجهدة المسدتثمر فيهدا، وأداء الصدناعة والقطداع، والتغيدرات فدي التق

 والتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية والتمويلية.
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  تتمة  -عــــام   - 3

 تتمة    –أسس اإلعداد  3-3

 تتمة -اإلفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة  (  و

 تصنيف اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق (1

( عند تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الددفعات الممكدن تحديددها 39يتبع البنك اإلرشادات المذكورة في معيار المحاسبة الدولي رقم )

قدرتده علدى أو الثابتة، والتي لها تاريخ استحقاق محددد كـدـ "اسدتثمارات مقتنداة حتدى تداريخ اإلسدتحقاق" . وللقيدام بدذلك، يقدوم البندك بتقدويم نيتده وم

 االستثمارات حتى تاريخ اإلستحقاق. بهذهاالحتفاظ 

 تصنيف اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل (5

( عند تصنيف الموجدودات والمطلوبدات الماليدة إلدى "إسدتثمارات مدرجدة 39يتبع البنك األسس المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم )

 (.39قائمة الدخل". وللقيام بذلك، يقوم البنك بتقويم مدى إلتزامه بالشروط المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم )قيمتها العادلة في 

 مبدأ اإلستمرارية  ( ز

البنك المدوارد الكافيدة لتسدتمرار لقد قامت اإلدارة بتقويم مقدرة البنك على اإلستمرار في العمل  وفقاً لمبدأ اإلستمرارية، وأنها على قناعة بأنه يوجد لدى  

العمل وفقاً لمبددأ  في أعماله في المستقبل المنظور. كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية أمور هامة يمكن أن تثير شكوكاً حول مقدرة البنك على اإلستمرار في

 ستمرارية.اإلستمرارية. عليه، تم اإلستمرار في إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ اإل

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - 3

 -فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة :

 التغير في السياسات المحاسبية   أ (

 باستثناء إتباع ا تي:  للسنة الماضيةتتمشى السياسات المحاسبية المستخدمة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة 

 القوائم المالية المستقلة –( 33القوائم المالية الموحدة، المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) –( 31المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) 

القوائم المالية الموحدة  -(22قد حل المعيار محل متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )ل. و2413يناير  1الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  علىيسري المعيار 

المنشآت المعدة لغرض خاص.  –( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدائمة بشأن توحيد 12والتي تتناول محاسبة القوائم المالية الموحدة، والتفسير رقم ) والمستقلة

 ( على محاسبة الشركات التابعة والمنشآت المدارة بصورة مشتركة والشركات الزميلة في القوائم المالية المستقلة. 22ويقتصر ما تبقى من معيار المحاسبة الدولي رقم )

 األخرى االفصاح عن الحصص في المنشآت –( 21المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

ي تمت هيكلتها. تعتبر يحدد المعيار المتطلبات المتعلقة باالفصاح عن حصص المنشاة في الشركات التابعة، والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة والمنشآت الت

صاح السابقة المتعلقة بالشركات التابعة، مثل عندما ( أكثر شمولية من متطلبات االف21المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

نه ال يوجد هناك تكون الشركة التابعة خاضعة لسيطرة تقل عن غالبية حقوق التصويت. وحيث أنه يوجد لساب شركات تابعة مع حقوق ملكية غير مسيطرة هامة، فإ

 منشآت غير موحدة تمت هيكلتها. 

 قياس القيمة العادلة  –( 21ية رقم )المعيار الدولي الخاص بالتقارير المال

لإلسترشاد به بخصوص كافة طرق قياس القيمة العادلة. لم يتغير هذا المعيار عندما يطلب من المنشأة إستخدام القيمة العادلة، وبدالً  وحيدلقد حدد هذا المعيار مصدر 

ة بأنها السعر النهائي. ونتيجة العادل من ذلك فإنه يقدم إرشادات بخصوص كيفية قياس القيمة العادلة طبقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية. يعرف المعيار القيمة

بشأن قياس القيمة العادلة وعلى األخص مدخالت  البنك بإعادة تقويم سياساته (، قام21بالتقارير المالية رقم )لإلرشادات المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص 

 لب المعيار إبداء إفصاحات إضافية.التقويم مثل مخاطر عدم األداء المتعلقة بقياس القيمة العادلة للمطلوبات. كما تط

. تم إبداء إفصاحات إضافية، عند الضرورة، في للبنك( بصورة جوهرية على طرق قياس القيمة العادلة 21لم يؤثر تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 (.11لقياس القيمة العادلة في اإليضاح رقم ) مستوياتم تبيان االيضاحات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التي تم تحديد قيمتها العادلة. ت
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   تتمة  – ملخص ألهم السياسات المحاسبية - 3

 تتمة  –التغير في السياسات المحاسبية  أ (

 (.2(: عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 2معيار المحاسبة الدولي رقم )

نيفها )تدويرها( إلى أستحدث التعديالت مجموعة من البنود التي تم عرضها في بنود اإليرادات الشاملة األخرى. يجب عرض البنود الشاملة األخرى التي سيعاد تص

لن يعاد تصنيفها )مثل إعادة تقويم األراضي  الربح أو الخسارة مستقبالً )مثل صافي مكاسب أو خسائر الموجودات المالية المتاحة للبيع( بصورة مستقلة عن البنود التي

 .للبنكوالمباني(. تؤثر التعديالت على طريقة العرض فقط، وليس لها اثر على المركز المالي أو األداء المالي 

 توضيح متطلبات معلومات المقارنة )التعديل( :( 2معيار المحاسبة الدولي رقم )

( الفرق بين معلومات المقارنة اإلضافية المقدمة طواعية والحد األدنى من معلومات المقارنة المطلوبة. يجب على 2يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )

بتقديم معلومات مقارنة أكثر من الحد األدنى وذلك عندما تقوم طواعية الموحدة المنشأة إدخال معلومات المقارنة في اإليضاحات ذات العالقة حول القوائم المالية 

التي تم عرضها نتيجة لتعديل أو إعادة  –( البنكفي حالة  1121يناير  2)كما في  الموحدة المطلوب لفترة المقارنة. توضح التعديالت بأن قائمة المركز المالي االفتتاحية

بإدراج معلومات  البنكقم ت ذات العالقة. ونتيجة لذلك، لم يبها معلومات المقارنة في اإليضاحا يقترن نال داعي أل –بأثر رجعي الموحدة تصنيف بنود القوائم المالية 

. يؤثر التعديل على طريقة العرض ولم ينتج عنه أي أثر على المركز المالي أو األداء 1121يناير  2كما في االفتتاحية الموحدة المقارنة المتعلقة بقائمة المركز المالي 

 .للبنكالمالي 

 اإلفصاحات  -األدوات المالية : 3المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم تعديالت على 

معلومات لكافة األدوات المالية المثبتة حيث يطلب تقديم عن  – 2ر الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم االمنصوص عليها في المعيااإلفصاح  يعدل هذا المعيار متطلبات

مقاصة رئيسية وترتيبات  اتاألدوات المالية المثبتة الخاضعة التفاقي تطلب اإلفصاح عن(. كما 32المحاسبة الدولي رقم )( من معيار 02للفقرة )التي تمت مقاصتها طبقاً 

 (. 32عيار المحاسبة الدولي رقم )ا نص عليه مطبقاً لم حتى لو لم تتم مقاصتهاملزمة 

 مزايا الموظفين )تعديل( :( 33معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

سيتم إثبات كافة التغيرات فدي أي إجراءات مرحلية.  ،( الخيار المتعلق بتأجيل إثبات المكاسب والخسائر االكتوارية19يستبعد التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

 القيمة العادلة للبرامج المحددة المزايا في الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى. 

 (3133القوائم المالية المستقلة )لعام : ( 33رقم ) معيار المحاسبة الدولية

القدوائم الماليدة الموحددة المسدتقلة. تدم ا ن إدراج متطلبدات  –( 22فقط متطلبات القوائم المالية المستقلة التي إنتقلت من معيار المحاسبة الدولي رقم ) ا ن يتناول المعيار 

 القوائم المالية الموحدة. –( 14القوائم المالية الموحدة في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 (3133عام )لاإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  (:38)سبة الدولي رقم معيار المحا 

( وأن الطريقة األساسية لمحاسبة االستثمارات على اسداس 2411( )لعام 24نتجت معظم هذه التنقيحات عن إدراج المشاريع المشتركة في معيار المحاسبة الدولي رقم )

  حقوق الملكية لم تتغير.
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   تتمة  – ملخص ألهم السياسات المحاسبية - 3

 تاريخ التداول  ب (

زم فيه البنك بشراء يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلت 

لك الموجودات خالل فترة زمنية وبيع الموجودات . العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم ت

 تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق . 

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر   ج (

إتفاقيات األسعار يتم قياس األدوات المالية المشتقة والتي تشتمل على عقود الصرف األجنبي، والعقود المستقبلية المتعلقة بأسعار العموالت الخاصة، و 

)العالوة ا جلة، ومقايضات أسعار العمالت والعموالت الخاصة، وخيارات أسعار العمالت والعموالت الخاصة )المكتتبة والمشتراه( بالقيمة العادلة 

عادلـــة إيجابية، وفي المطلوبات عندما المستلمة عن الخيارات المكتتبة(. تقيد كافة المشتقات بقيمتها العادلة في الموجودات وذلك عندما تكون القيمة ال

 تكون القيمة العادلة سلبية. 

 تحدد القيمة العادلة في العادة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق وطرق خصم التدفقات النقدية وطرق التسعير، حسبما هو مالئم.  

 الفئات التالية:  تتوقف معالجة التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات على تصنيفها ضمن 

 (  المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة 3

ه ألغراض المتاجرة تدرج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة للسنة. تشتمل المشتقات المقتنا

 على تلك المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر.

 (  المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى  3

 تتعلق تعتبر المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى مشتقات منفصلة، وتسجل بالقيمة العادلة إذا كانت خصائصها اإلقتصادية ومخاطرها ال

عقد مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة، أو أدوات مالية مدرجة  بصورة وثيقة بتلك المذكورة في العقد الرئيسي، وأن العقد الرئيسي ال يعتبر بحد ذاته

المحفظة التجارية، قيمتها العادلة في قائمة الدخل. تقيد المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة عن العقد الرئيسي بالقيمة العادلة في 

 وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.

 (  محاسبة تغطية المخاطر  1

 لمحاسبة تغطية المخاطر.ما تكون مؤهلة يقوم البنك بتصنيف بعض المشتقات كأدوات تغطية عند

)أ( تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة  -ألغراض محاسبة تغطية المخاطر، تصنف تغطية المخاطر إلى فئتين هما:

اء كانت متعلقة العادلة للموجودات أو المطلوبات التي تم إثباتها، و )ب( تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغيرات في التدفقات النقدية سو

 ن. بخطر محدد مرتبط بالموجودات أو المطلوبات المغطاة أو العمليات المتوقعة بشكل كبير التي يمكن تؤثر على صافي الدخل أو الخسارة المعل

رة التغطية، بحيث يتم ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإنه يجب التوقع بأن تكون تغطية المخاطر ذات فعالية عالية خالل فت 

ي تمت تغطية تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر بشكل فعال مع التغيرات التي طرأت على البند الذ

بما  إستراتيجية وأهداف إدارة المخاطرمخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. وعند بداية تغطية المخاطر، يجب توثيق 

لذلك، يجب تقويم في ذلك تحديد أداة تغطية المخاطر والبند الذي سيتم تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تقويم مدى فعالية تغطية المخاطر. وتبعاً 

 مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة مستمرة.
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 ة  تتم -ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 3

  تتمة -األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر  ج (

  تتمة  – (  محاسبة تغطية المخاطر 1

ت تغطية أما بالنسبة لتغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر ، تدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قياس أدوا 

مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبات الجزء المتعلق بالبند الذي تمت تغطية مخاطره في قائمة الدخل الموحدة . وفي المخاطر بقيمتها العادلة 

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

مخاطره، يتم تسوية القيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي لألداة المالية. وعند التوقف عن إثبات البند الذي تمت تغطية إطفاء 

 إدراج تسوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

في بشرط محاسبة تغطية المخاطر، يتم إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسارة الناجمة عن أداة تغطية أما بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي ت 

ائمة الدخل المخاطر، التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة، في قائمة الدخل الشامل الموحدة، على أن يتم إثبات الجزء غير الفعال، إن وجد، في ق

ر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعامالت المستقبلية، يتم تحويل الربح أو الخسارة المدرجة في اإلحتياطيات الموحدة. بالنسبة لتغطية مخاط

 األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة خالل نفس الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المغطاة على قائمة الدخل الموحدة . 

تعد تلك األداة مؤهلة لمحاسبة ال عندماعند إنتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها أو  يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك 

المثبتة سابقاً في  –تغطية المخاطر. وعند التوقف عن إتباع محاسبة تغطية مخاطر التدفقات النقدية، يتم اإلحتفاظ بالربح أو الخسارة المتراكمة 

من حقوق المساهمين لحين حدوث العملية المتوقعة . وفي الحاالت التي لم يعد فيها توقع حدوث العملية المغطاة، يتم تحويل ض -اإلحتياطات األخرى

 إلى قائمة الدخل الموحدة للسنة.  –ضمن اإلحتياطيات األخرى  ةالمثبت –صافي الربح أو الخسارة المتراكمة 

 العمالت األجنبية     د (

 تم إظهار وعرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، والذي يعتبر أيضاً العملة الرئيسية للبنك.  

ة الموجودات تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل الفورية السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصد 

. تمثل أرباح وخسائر إعداد القوائم الماليةمسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ والمطلوبات النقدية ال

والمبالغ المسددة خالل فعلية تحويل البنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرئيسية في بداية السنة والمعدلة بالعمولة ال

أرباح التجارية إلى  السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر التحويل في نهاية السنة. ترحل كافة فروقات التحويل الناتجة عن األنشطة غير

التي تؤمن تغطية فعالة على صافي اإلستثمار في في قائمة الدخل الموحدة فيما عدا الفروقات على القروض بالعمالت األجنبية  تحويل عمالت أجنبية

ما عدا الفروقات المنشآت األجنبية. تدرج أرباح أو خسائر تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة، في

من حقوق المساهمين والخاصة بتغطية مخاطر التدفقات النقدية وصافي الناتجة عن إعادة تحويل إستثمارات األسهم المتاحة للبيع، أو تلك المدرجة ض

ة في قائمة الدخل اإلستثمار المؤهلين لتغطية المخاطر. تدرج أرباح أو خسائر البنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة العادل

 المعنية. الموحدة أو حقوق المساهمين وذلك حسب الموجودات المالية

 مقاصــة األدوات المالية  هـ (

لبنك نية تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم أو عندما يكون لدى ا 

 المطلوبات في آن واحد .  وتسويةلتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات 
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 تتمة   -ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 3

 إثبات اإليرادات / المصاريف     و  (

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة  

مقتناة ألغراض يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة المتعلقة بكافة األدوات المالية المرتبطة بعمولة، عدا تلك المصنفة كـ "استثمارات   

العمولة الفعلي المتاجرة" أو "استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل"، في قائمة الدخل الموحدة بإستخدام طريقة العائد الفعلي. يمثل معدل 

لموجودات والمطلوبات المالية )أو لفترة المعدل الذي تم استخدامه في خصم المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع ل

تدفقات النقدية أقصر، حسبما هو مالئم( إلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية. وعند احتساب معدل العمولة الفعلي، يقوم البنك بتقدير ال

 خسائر االئتمان المستقبلية.المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية لتداة المالية، وليس 

لقيمة الدفترية تعدل القيمة الدفترية ألية موجودات أو مطلوبات مالية ما، في حالة قيام البنك بتعديل تقديراته بشأن المدفوعات أو المقبوضات. تحسب ا 

 عموالت خاصة.المعدلة على أساس معدل العمولة الفعلي، ويقيد التغير في القيمة الدفترية كدخل أو مصاريف 

ات حال إنخفاض القيمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهه بسبب خسارة اإلنخفاض في القيمة، فانه يستمر في إثب في 

 دخل العمولة الخاصة باستخدام معدل العمولة الفعلي الذي ينطبق على القيمة الدفترية الجديدة.

د الفعلي بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية المتعلقة باألدوات المالية )مثل الدفعات المقدمة، والخيارات ..... الخ(، ويشتمل يأخذ احتساب معدل العائ 

تبر لفعلي. تععلى كافة االتعاب المدفوعة أو المستلمة، وتكاليف المعامالت وكذلك الخصومات والعالوات التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة ا

 تكاليف المعامالت تكاليف عرضية تتعلق مباشرًة بشراء أو إصدار أو استبعاد موجودات أو مطلوبات مالية ما. 

و مصاريف وعند قيام البنك بإبرام إتفاقية مقايضة أسعار عموالت خاصة لتبديل العمولة الخاصة بمعدل ثابت إلى عائم )أو العكس(، يتم تعديل دخل أ 

 افي العمولة الخاصة على عملية المقايضة.العمولة الخاصة بص

 أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية 

 . حدوثهايتم إثبات أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية عند تحققها /  

 األتعاب والعموالت ومصاريف دخل 

. يتم تأجيل أتعاب االرتباطات لمنح القروض التي غالباً ما ذات العالقة عند تقديم الخدمة يتم إثبات دخل األتعاب والعموالت على أساس مبدأ اإلستحقاق 

مات االستشارية يتم استخدامها مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها ويتم إثباتها كتسوية العائد الفعلي عن تلك القروض. يتم إثبات أتعاب المحافظ والخد

ود الخدمات المعنية. أما األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات التخطيط زمني، طبقاً لعق -والخدمات األخرى، على أساس نسبي 

ة الخدمة المالي وخدمات الحفظ والوصاية والخدمات المماثلة األخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة معنية، فيتم إثباتها بشكل نسبي على مدى فتر

ا بأن تؤدي االرتباطات المتعلقة بالقروض إلى استخدام القرض، يتم إثبات أتعاب االرتباطات لمنح القروض المقدمة. وفي الحاالت التي ال يتوقع فيه

كمصاريف  بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االرتباط. تتعلق مصاريف األتعاب والعموالت األخرى أساساً بأتعاب المعامالت والخدمات، ويتم قيدها

 عند استالم الخدمة. 

 عات األرباحتوزي 

 يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.  

  صافي دخل المتاجرة 

موالت الخاصة تشتمل النتائج الناجمة عن األنشطة التجارية على كافة المكاسب والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة، ودخل أو مصاريف الع 

اح الناتجة عن الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة وفروقات تحويل العمالت األجنبية. يشتمل ، وتوزيعات األرباالمتعلقة به

 ذلك على عمليات التغطية غير الفعالة المدرجة في عمليات التغطية. 
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 تتمة   –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 3

 إتفاقيات البيع وإعادة الشراء      ز  (

 في قائمة المركز المالي الموحدة يستمر البنك في إثبات الموجودات المباعة مع اإللتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد ) إتفاقيات إعادة الشراء ( 

وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن الموجودات المالية المدرجة  قياسها نظراً إلحتفاظ البنك بكافة المخاطر والمكاسب المصاحبة للملكية، ويستمر في

تناه بالتكلفة المطفأة. قيمتها العادلة في قائمة الدخل، واإلستثمارات المتاحة للبيع، واإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق واإلستثمارات األخرى المق

مبالغ المستلمة منه بموجب هذه اإلتفاقيات في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو ودائع يتم إظهار اإللتزام تجاه الطرف ا خر لقاء ال

الشراء العمالء، حسبما هو مالئم . يتم إعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة، ويطفأ على مدى فترة إتفاقية إعادة 

  بإستخدام طريقة العائد الفعلي . 

لي الموحدة لعدم ال يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود إلتزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محــدد ) إتفاقية إعادة بيع( في قائمة المركز الما 

ؤسسة النقد العربي السعودي إنتقال السيطرة على تلك الموجودات إلى البنك . تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه اإلتفاقيات في النقدية واألرصدة لدى م

يع كدخل أو األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى أو القروض والسلف، حسبما هو مالئم . ويتم إعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة الب

 عموالت خاصة، ويطفأ على مدى فترة إتفاقية إعادة البيع بإستخدام طريقة العائد الفعلي.

 ت     اإلستثمارا ح  (

فيما عدا ) يف الشراء المتعلقة باإلستثماراتلمبلغ المدفوع، شاملة مصاروالتي تمثل االقيمة العادلة بيتم، في األصل، إثبات كافة السندات اإلستثمارية  

، وتحمل على قائمة الدخل ولي لهااإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل حيث ال يتم إضافة مصاريف الشراء إلى التكلفة عند اإلثبات األ

 تطفأ العالوة والخصم على أساس العائد الفعلي، وتدرج في دخل العموالت الخاصة .  (.الموحدة

على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند إنتهاء العمل  لها في األسواق المالية النظاميةللسندات التي يتم تداو ، تحدد القيمة العادلةلها وبعد االثبات األولي

تحدد القيمة العادلة للموجودات المداره واإلستثمارات تقوم استثمارات األسهم المتداولة باألسعار المتداولة في يوم االقفال. . تاريخ إعداد القوائم الماليةفي 

 .والذي يقارب القيمة العادلة لمعلنفي الصناديق اإلستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات ا

تقدير مناسب للقيمة العادلة على أساس القيمة السوقية الحالية  وذلك بإجراءللسندات غير المتداولة بالسوق،  وبعد االثبات األولي لها، تحدد القيمة العادلة 

 أو على أساس ما يخص تلك السندات من صافي الموجودات ذات الصلة .لألدوات األخرى المشابهة لها تقريباً، أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعة 

القيمة المصرح وبعد اإلثبات األولي لمختلف فئات السندات اإلستثمارية، ال يسمح عادة بإجراء أية تحويالت الحقة بين فئات اإلستثمار المختلفة. تحدد  

 -الالحقة على النحو التالي :عنها لكل فئة من فئات اإلستثمار في نهاية الفترة المالية 

 اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  ( 3

عند نشأتها  تصنف اإلستثمارات ضمن هذه الفئة كـ "إستثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة" أو "إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل". وذلك

شكل أساسي لغرض المعدل. يتم شراء اإلستثمارات المصنفة كـ" إستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة " ب 39أو عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

حالة الوفاء  البيع أو إعادة الشراء لمدد قصيرة األجل. تصنف اإلستثمارات كـ "إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل" من قبل اإلدارة في

 قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به(:  بالمعايير واألسس المذكورة أدناه، )فيما عدا إستثمارات األسهم غير المتداولة في سوق مالي نشط والتي ال يمكن

 أنها عبارة عن أداة مالية تشتمل على نوع واحد أو أكثر من المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى والتي تعدل بصورة جوهرية التدفقات 

 النقدية الناتجة عن األداة المالية، أو  

  ولكن 39يجب فصلها عن العقد الرئيسي طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ية أخرى مدرجة ضمن أدوات مالأنها أداة مالية تشتمل على مشتقات ،

البنك غير قادر على قياس المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى بصورة منفصلة وبشكل موثوق به عند الشراء أو في تاريخ الحق بعد 

 تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

العادلة " طبقاً إلستراتيجية أدارة المخاطر المعتمدة من لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك، وهذا التصنيف غير قابل لتلغاء. يتم يتم تصنيف " القيمة  

 .إثبات الموجودات المالية المصنفة عند إبرام إتفاقيات تعاقدية مع األطراف األخرى بتاريخ التداول، ويتم التوقف عن إثباتها عند بيعها

لعادلة في قائمة اإلثبات األولي لها، تقاس اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل بالقيمة العادلة، ويتم إدراج أية تغيرات في القيمة اوبعد  

المستلمة عن الموجودات الدخل الموحدة للفترة التي تنشأ فيها تلك التغيرات. يدرج في قائمة الدخل الموحدة دخل العموالت الخاصة وتوزيعات األرباح 

ليف المعامالت، إن المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل كـ " دخل من األدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل". ال تضاف تكا

 ة الدخل.وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند اإلثبات األولي لتستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائم
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 تتمة   –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 3

 تتمة  -اإلستثمارات  ح  (

 (   اإلستثمارات المتاحة للبيع 3

واجهة التغيرات في اإلستثمارات المتاحة للبيع هي تلك التي يعتزم البنك اإلحتفاظ بها لمدة غير محددة، والتي يمكن بيعها للوفاء بمتطلبات السيولة أو لم

 العموالت، أو أسعار تحويل العمالت األجنبية، أسعار األسهم. أسعار

ية مخاطر قيمتها العادلة، تقاس اإلستثمارات المصنفة كـ "إستثمارات متاحة للبيع" ألحقاً بالقيمة العادلة. بالنسبة لتستثمارات المتاحة للبيع التي لم يتم تغط

يمتها العادلة مباشرة في "قائمة الدخل الشامل الموحدة". وعند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات، تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في ق

  في قائمة الدخل الموحدة للفترة. -المثبتة سابقاً ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة  –يتم إظهار الربح أو الخسارة المتراكمة 

 ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، بالتكلفة.تقيد استثمارات األسهم المتاحة للبيع، التي 

 التكلفة المطفأةه بالمقتنا ( 1

". اإلستثمارات تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها وغير المتداولة في سوق مالي نشط، كـ " إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة 

ها. يتم تسوية اإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة والتي لم يتم تغطية مخاطر قيمتها العادلة تظهر بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في قيمت

ستثمارات في المغطاه قيمتها العادلة في تغيرات القيمة العادلة بقدر المخاطر التي يتم تغطية مخاطرها. تدرج أية مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه اإل

ر( استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة. أو )خسائ كمكاسبقائمة الدخل الموحدة عند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات، ويتم اإلفصاح عنها 

 تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء باستخدام طريقة العائد الفعلي. 

 اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق  ( 1

إستحقاق محدد والتي يستطيع البنك ولديه النية اإليجابية إلقتنائها حتى تاريخ  تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها ولها تاريخ

كإستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق. يتم قياس هذه  -عدا تلك التي تفي بمتطلبات تعريف اإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة  –إستحقاقها 

صاً مخصص اإلنخفاض في قيمتها. يتم حساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار الخصم أو العالوة عند اإلستثمارات بعد إقتنائها بالتكلفة المطفأة ناق

إثبات تلك  الشراء باستخدام معدل العائد الفعلي، وتدرج أية مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه اإلستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند إنتفاء أسباب

 قيمتها. اإلستثمارات أو إنخفاض

دون أن تتأثر مقدرة البنك على إستخدام هذا  –إن اإلستثمارات المصنفة كـ " مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق"، ال يمكن عادة بيعها أو إعادة تصنيفها 

تحتفاظ بها حتى تاريخ التصنيف، وال يمكن تصنيفها كبند مغطى المخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصة أو السداد المبكر ، وبالتالي إظهار النية ل

 اإلستحقاق.
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 تتمة   –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 3

 اإلستثمار في الشركات الزميلة ط  (

تأثيراً هاماً، وال تعتبر شركة  سابيتم محاسبة اإلستثمار في الشركة الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي منشأة يمارس عليها  

 تابعة أو مشروعاً مشتركاً . 

تطرأ على حصة  وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إثبات اإلستثمار في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائداً التغيرات التي 

 .أي إنخفاض في القيمةناقصاً  في صافي موجودات الشركة الزميلة لما بعد الشراء ساب

الزميلة مع تلك المتبعة من قبل  اتديسمبر من كل عام، وتتمشى السياسات المحاسبية للشرك 31والشركة الزميلة تنتهي في  سابإن السنة المالية لكل من  

 فيما يتعلق بنفس المعامالت واألحداث التي تقع في ظروف مشابهه.  ساب

 الزميلة.  اتالزميلة له بقدر حصته في الشرك اتوالشرك سابلمحققة الناتجة عن المعامالت بين يتم حذف األرباح والخسائر غير ا 

 القروض والسلف       ي  (

في سوق  القروض والسلف هي موجودات مالية غير مشتقة يتم منحها أو إقتناؤها من قبل البنك، وذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها، واليتم تداولها 

 مالي نشط.

 لسلف.تقاس كافة القروض والسلف، في األصل، بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع، شاملة مصاريف الشراء المتعلقة بالقروض وا 

 تصنف القروض والسلف الخاصة بالبنك كقروض وسلف مقتناه بالتكلفة المطفأة، ناقصاً أية مبالغ مشطوبة ومخصص اإلنحفاض في قيمتها. 

 فترية.بالنسبة للقروض والسلف التي تمت تغطية مخاطرها، يتم تسوية الجزء المتعلق بالبند الذي تمت تغطية مخاطر قيمته العادلة في القيمة الد 

 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ك (

من إيداعات أسواق المال، وذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها،  أن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى هي موجودات مالية تتكون أساساً  

في األصل، قياس  وال يتم تداولها في األسواق المالية النشطة. ال يتم إبرام إيداعات أسواق المال بنية إعادة بيعها مباشرًة أو خالل فترة قصيرة. يتم،

 التي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع. األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة، و

ي القيمة، وبعد اإلثبات األولي لها، تظهر األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة ناقصاً أية مبالغ مشطوبة ومخصصات اإلنخفاض ف 

 إن وجدت.

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية        ل (  

أو مجموعة مـن ، إجـراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي من أصل مالي الموحدة القوائم الماليةإعداد يتم، بتاريخ 

. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لذلك األصل، التي يتم حسابها على أساس صافي القيمة الموجودات المالية

 .في التغيرات في قيمتها الدفترية لحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، ويتم إثبات أية خسارة ناجمة عن ذلك اإلنخفاضا

ذ كافة وفي حالة عدم إمكانية تحصيل أي أصل مالي، فانه يتم شطبه من مخصص اإلنخفاض في القيمة. ال يتم شطب الموجودات المالية إال بعد استنفا 

 ئل التحصيل الممكنة وتحديد مبلغ الخسارة.وسا

الخاصة حال تخفيض الموجودات المالية إلى قيمتها المقدرة القابلة لتسترداد، يتم إثبات دخل العموالت الخاصة بعد ذلك على أساس سعر العمولة  في 

 المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة لتسترداد. 

ق، بصورة وإذا ما حدث الحقاً إنخفاض في مبلغ خسارة اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات عدا استثمارات األسهم المتاحة للبيع وأن هذا اإلنخفاض يتعل

إثباتها موضوعية، بوقوع حدث بعد إثبات اإلنخفاض )مثل تحسن درجة تصنيف اإلئتمان للجهة المقرضة(، يتم عكس قيد خسارة اإلنخفاض التي تم 

 سابقاً وذلك بتعديل حساب المخصص. يتم إثبات عكس القيد في قائمة الدخل الموحدة ضمن مخصص خسائر اإلئتمان.
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 تتمة  –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 3

       تتمة  –اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية  ل (  

  إنخفاض قيمة الموجودات المالية المقتناة  بالتكلفة المطفأة    -3 

ث أو ُتصنف الموجودات المالية كموجودات منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي على وقوع اإلنخفاض المتعلق باالئتمان نتيجًة لوجود خسائر حد

لتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة من الموجودات  أكثر بعد اإلثبات األولي لتلك الموجودات، وأن لخسائر الحدث أثر على ا

  .المالية والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به

بما في يجنب مخصص خاص لقاء خسائر اإلئتمان الناتجة عن انخفاض قيمة أي قرض أو أي من الموجودات المالية األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة،  

الناجمة عن مخاطر ديون سيادية، عند وجود دليل موضوعي يشير إلى أن البنك لن يكون قادراً على تحصيل المبالغ المستحقة . يمثل مبلغ ذلك تلك 

تدفقات النقدية حالية للالمخصص الخاص الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المقدرة القابلة لالسترداد . إن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد تمثل القيمة ال

 صلية.المتوقعة بما في ذلك القيمة المقدرة القابلة لالسترداد من الضمانات والكفاالت المخصومة على أساس أسعار العمولة الخاصة الفعلية األ

ف الجهة المقرضة. ويمكن ي ظروكجزء من العالقة المستمرة مع العميل أو لمواجهة التغيرات السلبية فإما يعاد التفاوض بشأن القروض والسلف وذلك 

المفاوضات إلى تمديد تاريخ االستحقاق أو برامج السداد وبموجبها يمنح البنك سعر عمولة معدل إلى العميل المتعثر. ويمكن أن يؤدي  إعادة ؤديأن ي

 يستردالتفاوض بشأنه لن  أعيد الذيلغ ر السداد" و "منخفض القيمة" لوحدة ألن سداد العمولة وأصل المباالستمرار في اعتبار األصل "متأخ ذلك إلى

إلى إبرام إتفاقية جديدة، ويتم إعتبارها كـ "قرض جديد". تحدد السياسات  يقضي إعادة التفاوضالقيمة الدفترية األصلية للقرض. وفي بعض الحاالت، 

روض واإلجراءات المتبعة بشأن إعادة جدولة القروض وفق مؤشرات أو معايير توحي بأن عملية السداد قد تستمر في الغالب. ويستمر في إخضاع الق

 إحتسابه بإستخدام معدل العائد الفعلي األصل للقرض. يتموللتقويم للتأكد من وجود إنخفاض على اساس فردي أو جماعي، 

م تحديد تعتبر القروض الشخصية منخفضة القيمة وذلك عندما يتأخر سدادها لعدد معين من األيام طبقاً لبرامج المنتجات ذات العالقة. وحيث أنه يت

إحتساب مخصصات القروض الشخصية على أساس "جماعي" فإنه يتم إيضاً  ،ر القروض الشخصية على أساس "جماعي" وليس "فردي"طمقاييس مخا

التي تصل حد الشطب )أي تعتبر متأخرة  )فيما عدا قروض السكن( بإستخدام طريقة "معدل التدفق". يغطي المخصص كامل القروض غير العاملة

لمنتج. وفي حالة عدم إمكانية تحصيل أي اصل مالي، تحدد قرارات الشطب عادة على اساس حاالت االخفاق السابقة المتعلقة با يوم(. 144السداد لمدة 

 فإنه يتم شطبه من مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد، وتحمل أية مبالغ زائدة عن المخصص المتاح مباشرة على قائمة الدخل الموحدة.

مان وذلك في حالة وجود دليل موضوعي إضافة للمخصص الخاص، يجنب مخصص جماعي لتنخفاض في القيمة على أساس المحفظة لقاء خسائر اإلئت

اني على وجود خسائر غير محددة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. إن المخصص الجماعي مبنى على أساس إنخفاض في مستوى التصنيف اإلئتم

على عدة عوامل تتضمن تصنيفات اإلئتمان  )إنخفاض درجات تصنيف مخاطر اإلئتمان( للموجودات المالية منذ تاريخ منحها. يقدر هذا المخصص بناءاً 

خرى متاحة المحددة للجهة / الجهات المقترضة، والظروف اإلقتصادية الحالية وخبرة البنك في التعامل مع الجهة / الجهات المقترضة، وأية معلومات أ

  عن حاالت اإلخفاق السابقة.

 م إدراج مبلغ التسوية في قائمة الدخل الموحدة.يتم تسوية القيمة الدفترية لألصل من خالل حساب المخصص، ويت

  إنخفاض قيمة الموجودات المالية المقتناة  بالقيمة العادلة   - 3

ضمن حقوق المساهمين، من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة مباشرة  لة، فإنه في حالـة إثبات الخسارةبالنسبة للموجودات المالية المقتناة بالقيمة العاد 

  . تحويل صافي الخسارة المتراكمة المثبتة ضمن حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل الموحدة عندما يعتبر األصل منخفضاً يتم 

على االنخفاض في  اً موضوعيدليالً بالنسبة الستثمارات األسهم المتاحة للبيع، فإن االنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة عن التكلفة يعتبر  

ظل  . وعلى عكس سندات الديون، ال يسمح باسترداد مبلغ الخسارة المثبتة سابقاً والناتجة عن انخفاض القيمة ضمن قائمة الدخل الموحدة طالماالقيمة

حالة  فياألصل قائماً بالسجالت، وعليه فأن أي زيادة في القيمة العادلة بعد إدراج اإلنخفاض بالسجالت يجب أن تسجل فقط ضمن حقوق المساهمين. و

 التوقف عن إثباتها، يتم تحويل المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل الموحدة للفترة .
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 تتمة  –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 3

        تتمة - اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية ل (  

  المالية المقتناة  بالقيمة العادلة إنخفاض قيمة الموجودات   - 3

األخذ بعين  يقوم البنك بشطب موجوداته المالية عندما تقرر وحدات العمل المعنية وإدارة المخاطر عدم إمكانية تحصيلها، ويتم إتخاذ هذا القرار بعد 

درة تشير إلى عدم مقدرتها على سداد إلتزاماتها أو أن اإلعتبار بعض المعلومات مثل حدوث تغيرات هامة في المركز المالي للجهة المقترضة / المص

 متحصالت الضمان غير كافية لسداد كامل المخاطر. اليتم شطب الموجودات المالية إال بعد إستنفاذ كافة الوسائل الممكنة لتحصيلها. 

واوراق مالية،  ،تكون هذه الضمانات على شكل نقدية .الماليةليل مخاطر الموجودات انات، عندما يكون ذلك ممكناً، لتقيقوم البنك بالحصول على ضم 

وتعزيزات إئتمانية مثل ترتيبات المقاصة. تقدر القيمة العادلة  ،وبضاعة، وموجودات غير مالية أخرى ،وخطابات إعتماد/ضمان، وعقارات، وذمم مدينة

ر الربع سنوية الخاصة بالبنك. تقوم بعض الضمانات، مثل النقدية واألوراق للضمانات عادة، على األقل، عند نشأتها، وذلك بناءاً على جدول التقاري

 المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش، يومياً.

أما الموجودات المالية األخرى التي  .يستخدم البنك البيانات المتعلقة باألسواق المنشطة لتقويم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات ،وبقدر المستطاع 

وفق بيانات مقدمة من أطراف  ،العقارات مثل ،ستخدام طرق تقويم )نماذج(. تحدد قيمة الضمانات غير المالية، فيتم تحديدها بإقيمتها السوقية يمكن تحديد

 أخرى مثل وسطاء الرهن ومؤشرات اسعار السكن والقوائم المالية المدققة ومصادر مستقلة أخرى.

 الممتلكات والمعدات  م (

 . ال يتم إستهالك األراضي المملوكة. وخسارة االنخفاض في القيمة الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكمتظهر  

  -:جية المتوقعة للموجودات وكما يليتتبع طريقة القسط الثابت في حساب إستهالك تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى وذلك على أساس األعمار اإلنتا 

 سنة  33     لمباني ا   

 على مدى فترة عقد اإليجار    تحسينات المباني المستأجرة    

   سنوات  0إلى  3 األثاث والمعدات  

 تحدد مكاسب وخسائر اإلستبعاد وذلك بمقارنة متحصالت اإلستبعاد مع القيمة الدفترية، ويتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة. 

المتبقية وكذلك األعمار اإلنتاجية للموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف يتم مراجعة القيمة  

لدفترية لألصل ة القيمة اإلى عدم إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية. يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات فوراً إلى قيمتها القابلة لتسترداد، في حالة زياد

 عن القيمة القابلة لتسترداد المقدرة له.

  المالية المطلوبات ن (

 ، وسندات الدين المصدرة بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المستلم. واالقتراضيتم، في األصل، إثبات كافة إيداعات أسواق المال وودائع العمالء،  

المطلوبات المالية المرتبطة بعموالت، أو التي لم يتم تغطية مخاطر قيمتها العادلة، بالتكلفة المطفأة والتي يتم حسابها بعد األخذ وبعد ذلك، يتم قياس كافة  

 بعين اإلعتبار الخصم أو العالوة. تطفأ العالوات والخصومات على أساس العائد الفعلي حتى تاريخ اإلستحقاق، وترحل إلى مصاريف العموالت

 الخاصة.

أو الخسائر  يتم تسوية المطلوبات المالية المرتبطة بتغطية مخاطر القيمة العادلة في تغيرات القيمة العادلة بالقدر المغطى مخاطره. وتدرج األرباح 

 الناجمة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة. 

 المخصصات  س  (

ناجمة عن أحداث سابقة ومن المحتمل بشكل كبير أن تتطلب استخدام الموارد تجنب المخصصات عند وجود إلتزامات قانونية أو متوقعة على البنك  

 تم عرض المصاريف المتعلقة بأي مخصص في القوائم المالية بعد خصم المبالغ المستردة.  المالية لسداد هذا اإللتزام.
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 تتمة  –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 3

 والتزامات القروضالضمانات  ع (

تلمة. وبعد في األصل، إثبات الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة والتي تمثل قيمة العالوة المسيتم،  

المالية الناتجة عن  اإلثبات األولي لها، يتم قياس إلتزام البنك تجاه كل ضمان بالعالوة المطفأة أو أفضل تقدير للمصاريف المطلوبة لسداد اإللتزامات

". يتم إثبات الضمانات، أيهما أكبر. تدرج أية زيادة في اإللتزامات المتعلقة بالضمانات المالية في قائمة الدخل الموحدة ضمن "مخصص خسائر اإلئتمان

 ى مدى فترة الضمان."، بطريقة القسط الثابت عل، صافيالعالوة المستلمة في قائمة الدخل الموحدة ضمن " دخل األتعاب والعموالت

 التزامات القروض هي التزامات مؤكدة لمنح االئتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقاً.  

 محاسبة عقود اإليجار  ف (

ط الثابت على تعتبر كافة عقود اإليجار التي يبرمها البنك عقود إيجار تشغيلية، وبموجبها تحمل دفعات اإليجار على قائمة الدخل الموحدة بطريقة القس

 مدى فترة اإليجار . 

 النقدية وشبه النقدية         ص  (

 لدى وإيداعاته النقدية من النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ، تتكون النقدية وشب 

خالل تسعين مؤسسة النقد العربي السعودي، بإستثناء الوديعة النظامية . كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي تستحق 

 بعد شرائها . أو أقل يوماً 

 التوقف عن إثبات األدوات المالية         ق  (

لمتعلقة بالتدفقات يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( عند إنتهاء الحقوق التعاقدية ا 

 النقدية الخاصة بهذه الموجودات. 

البنك نقل موجودات مالية، يتم التوقف عن اإلثبات في حال قيام البنك بنقل كل المخاطر والمكاسب في الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أن 

لية، يتم التوقف المصاحبة لملكية الموجودات. وفي الحاالت التي ال يتم فيها نقل أو اإلبقاء على كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات الما

لي البنك عن السيطرة على الموجودات. يقوم البنك بتسجيل الموجودات والمطلوبات بشكل منفصل في حالة الحصول على عن اإلثبات فقط في حالة تخ

 الحقوق واإللتزامات الناتجة عن هذه العمليات.

 محدد في العقد أو إلغاؤه أو إنتهاء مدته.يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية ) أو جزء منها ( وذلك فقط عند إستنفاذها، أي عندما يتم تنفيذ اإللتزام ال

 األموال المودعة لدى البنك بصفته وصياً أو مؤتمناً عليها  ر (

الية الموحدة ال يتم إعتبار األموال المودعة لدى البنك، بصفته وصياً أو مؤتمناً عليها، كموجودات خاصة بالبنك، وبالتالي ال تدرج ضمن القوائم الم

 المرفقة .

 الزكاة وضريبة الدخل  ش (

ة تحسب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل وفقاً لألسس المنصوص عليها في األنظمة الزكوية. تحسب ضريب

 الدخل على حصة المساهمين غير السعوديين في صافي دخل السنة.

موحدة ألنها إلتزامات على المساهمين، وبالتالي يتم خصمها من توزيعات األرباح المدفوعة ال يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل ال

 للمساهمين.

 العمولةالمنتجات البنكية القائمة على مبدأ تجنب  ت (

 عتمد من قبل الهيئة الشرعية. إضافة إلى المنتجات البنكية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه بعض المنتجات البنكية القائمة على مبدأ تجنب العمولة وت 

محاسبياً بإستخدام المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وطبقاً للسياسات  –يتم معالجة كافة المنتجات البنكية القائمة على مبدأ تجنب العمولة  

 المحاسبية المذكورة في هذه القوائم المالية الموحدة.
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    النقد العربي السعوديالنقدية واألرصدة لدى مؤسسة  - 1

     3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 966,129  3,113,131 نقد في الصندوق 

 6,942,351  3,333,331 وديعة نظامية 

 12,446,912  33,132,881 إيداعات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 004,012  121,881 أرصدة أخرى 

 24,043,460  32,331,331 اإلجمالي 

لسدعودي ، وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عدن مؤسسدة النقدد العربدي السدعودي، اإلحتفداظ بوديعدة نظاميدة لددى مؤسسدة النقدد العربدي اسابيتعين على  

، تحسب في نهاية كل شهر. إن الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي األخرى بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب، وألجل، واالدخار والودائع

 ، وبالتالي ال تعتبر جزءاً من النقدية وشبه النقدية.لسابغير متاحة لتمويل العمليات اليومية 

 

    األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى - 1

       3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 5,462,363  1,382,151 حسابات جارية 

 3,429,402  -      إيداعات أسواق المال    

 4,491,014  1,382,151 اإلجمالي 

 

 اإلستثمارات، صافي   - 5
  -أ (  تصنف السندات اإلستثمارية على النحو التالي : 

 اإلجمالي              خارج المملكة              داخل المملكة           

        

      3131      2412     3131      2412     3131      2412 

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

 السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية  
  _______ _______ _______ _______ ______ _______ 

 اإلستثمارات المدرجة(   1

 قيمتها العادلة في قائمة  

 الدخل 

 0,921 1,442 - - 0,921 3,113 سندات بعمولة عائمة 
  _______ _______ _______ _______ ______ _______ 

 المدرجةاإلستثمارات  

 قيمتها العادلة في قائمة   

 0,921 1,442 - - 0,921 3,113 الدخل  
  _______ _______ _______ _______ ______ _______ 

  

 ,ستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرةإن كافة اإلستثمارات أعاله هي إ 
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 تتمة  –اإلستثمارات، صافي  - 5

 اإلجمالي                            خارج المملكة    داخل المملكة           

        

      3131      2412     3131      2412     3131      2412 

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

 السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية  
              

 (    اإلستثمارات المتاحة للبيع  3

 22,600,644 13,333,133 5,216,941 2,131,385 12,022,242 35,328,313 سندات بعمولة ثابتة  

 2,964,261 1,331,333 216,211 33,315 2,203,554 1,232,133 سندات بعمولة عائمة  

 922,001 3,111,112 23,259 81,332 450,142 353,851 أسهم  
              

 26,532,394 13,138,581 5,546,421 2,183,332 21,425,519 11,233,151 ، صافياإلستثمارات المتاحة للبيع 
              

مليون لاير  1924محلية، ومبلغ قدره : الشئ( يتعلق بأسهم 2412مليون لاير سعودي ) 24ة للبيع، صافي على مخصص إنحفاض في القيمة قدره حاتتشتمل االستثمارات الم

 مليون لاير سعودي( يتعلق بسندات دولية بعمولة عائمة. 2229: 2412سعودي )

 

 (    اإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة 1

 954,463 118,333 9,444 3,111 909,463 333,333 سندات بعمولة ثابتة   
              

 المقتناه بالتكلفة  اإلستثمارات 

 954,463 118,333 9,444 3,111 909,463 333,333 المطفأة، إجمالي   

 (9,444 ) (3,111 ) (9,444 ) (3,111 ) -     - مخصص اإلنخفاض في القيمة 
              

 اإلستثمارات المقتناه بالتكلفة  

 909,463 333,333 -    - 909,463 333,333 ، صافيالمطفأة   
              

 اإلستثمارات المقتناه حتى ( 1

  تاريخ اإلستحقاق 

 144,411 - -    - 144,411 - سندات بعمولة ثابتة 
              

 اإلستثمارات المقتناه حتى 

 144,411 - -    - 144,411 - تاريخ اإلستحقاق 
              

 22,542,145 13,133,553   5,546,421 2,183,332 22,444,310 11,338,111 اإلستثمارات، صافي 
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 تتمة –اإلستثمارات، صافي  - 5

 فيما يلي تحليالً لمكونات المحفظة اإلستثمارية: ب ( 

   3131   2412   
       

 اإلجمالي غير متداولة  متداولة  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة    

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

 السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية   
              

 23,243,562 12,451,125 6,652,032 13,211,383 31,338,121 3,283,833  سندات بعمولة ثابتة  

 2,965,142 436,145 2,129,422 1,335,331 1,331,333 3,113  سندات بعمولة عائمة  

 922,001 42,623 400,414 3,111,112 88,121 311,382  أسهم  
              

   8,233,833 38,381,313 13,118,553 9,626,332 12,969,453 22,596,145 

 (9,444 ) (9,444 ) -      (3,111 ) (3,111 ) -     مخصص اإلنخفاض في القيمة  
              

 22,542,145 12,964,453 9,626,332 13,133,553 38,333,313 8,233,833  ، صافياإلستثمارات 
               

 

 إلستحقاق: فيما يلي تحليالً لألرباح غير المحققة، والقيمة العادلة لإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة واإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ ا جـ ( 

 

          3131                        2412 

 بآالف الرياالت السعودية                   بآالف الرياالت السعودية       
       

   اليــإجم   إجمالي    

   األرباح غير   األرباح غير    

 العادلة القيمة  ةـالمحقق القيمة الدفترية العادلة ةـالقيم المحققة القيمة الدفترية  
              

 (  المقتناه بالتكلفة المطفأة 3

 922,290 22,931 909,463 111,332 5,131 333,333  سندات بعمولة ثابتة 
              

 922,290 22,931 909,463 111,332 5,131 333,333   اإلجمالي 
               

 (  اإلستثمارات المقتناة حتى 3

 تاريخ اإلستحقاق

 144,195 140 144,411 - - -  سندات بعمولة ثابتة 
              

 144,195 140 144,411 - - -   اإلجمالي 
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 فيما يلي تحليالً لإلستثمارات حسب األطراف األخرى:  د (

  

 

      3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 الرياالت بآالف

 السعوديــة  

 21,934,413  33,833,531  حكومية وشبه حكومية  

 2,224,193  3,131,838  شركات  

 3,014,249  5,185,835  بنوك ومؤسسات مالية أخرى  

 9,494  8,133  أخــــــرى 

      

 22,542,145  13,133,553  اإلجمالي  

 

( مسجلة لاير سعودي مليون 929:  2412مليون لاير سعودي ) 420تشتمل األسهم المصرح عنها ضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع على أسهم غير متداولة قدرها  

 بالتكلفة لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به. 

( مرهونة بموجب إتفاقيات مليون لاير سعودي 31622: 2412) مليون لاير سعودي 14921قدرها  سندات الحكومة السعودية متاحة للبيعتشتمل اإلستثمارات على  

 (.مليون لاير سعودي 31625 :2412) مليون لاير سعودي 14924إعادة شراء لدى البنوك والعمالء. بلغت القيمة السوقية لهذه اإلستثمارات 

  

 جودة اإلئتمان المتعلقة باإلستثمارات  هـ (

  

 

     3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 15,994,363  31,331,133  إستثمارات دين حكومية سعودية 

 4,244,696  8,332,838  إستثمارات من الدرجة األولى  

 232,401  331,351  إستثمارات دون الدرجة األولى 

 3,463,445  1,218,118  إستثمارات غير مصنفة 

      

 22,542,145  13,133,553  اإلجمالي  

 

 من سندات التنمية الحكومية السعودية، وسندات خزينة. إستثمارات الدين الحكومية السعوديةتتكون  

لدى "ب ب ب". تدم تشتمل اإلستثمارات من الدرجة األولى على إستثمارات ذات تصنيف إئتماني تعادل تلك الموضدوعة مدن قبدل سدتاندرد آندد بدورز وذلدك مدن "أأأ" إ 

 .كالة تصنيفوغير المصنفة من قبل أي و (الشئ: 2412مليون لاير سعودي ) 29224البالغ قدرها إستخدام تصنيفات الجهات المصدرة على السندات 

 إستثمارات خاصة، وأسهم متداولة وغير متداولة.و سندات شركات سعودية، وسندات مؤسسات شبه حكومية، بشكل أساسي، من ،تتكون اإلستثمارات غير المصنفة 
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 تتمة –اإلستثمارات، صافي  - 5

 حركة مخصص إنخفاض اإلستثمارات و ( 

  

 

     3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 33,094  13,313  رصيد بداية السنة    

 -      31,111  مجنب خالل السنة  

 (1,549 ) (1,315 ) خالل السنة   مستردةمبالغ  

      

 31,941  38,352  رصيد نهاية السنة   

 

مليدون لاير سدعودي  6229حساب االنخفاض )وعكس قيد االنخفاض( في قيمة الموجودات الماليدة األخدرى يبلغ صافي المبلغ المحمل على قائمة الدخل الموحدة على 

 124االسدتثمارات المشدطوبة مباشدرة وقددرها  و مليون لاير سعودي(، تم إظهاره بعد خصم المبالغ المستردة المجنبة سابقاً المذكورة أعداله 126: سالب بمبلغ 2412)

 : الشئ(.2412مليون لاير سعودي )

  القروض والسلف ، صافي   - 2

 -أ  (  تصنف القروض والسلف على النحو التالي: 

  3131 

   

 

 بطاقات إئتمان 

 

 

 قروض شخصية 

قروض تجارية 

 وحسابات جارية 

 مدينة

 

 

 اإلجمالي 

 بآالف الرياالت  

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  
      

 312,818,111 83,331,558 33,332,338 3,353,538 القروض والسلف العاملة ، إجمالي 

 3,535,325 3,133,152 12,313 3,533 القروض والسلف غير العاملة ، صافي   

 318,131,533 81,153,131 33,323,135 3,353,331 إجمالي القروض والسلف  

 (3,358,223) (3,323,513) (311,313) (82,383) )خاص وجماعي( خسائر اإلئتمان مخصص 

 312,331,311 83,181,125 33,353,181 3,833,383 القروض والسلف ، صافي 

 

  2412 

   

 

 بطاقات إئتمان 

 

 

 قروض شخصية 

قروض تجارية 

 وحسابات جارية 

 مدينة

 

 

 اإلجمالي 

  

 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  
      

 96,913,135 24,412,549 12,133,022 1,262,120 القروض والسلف العاملة ، إجمالي 

 1,594,555 1,504,516 09,446 1,433 القروض والسلف غير العاملة، صافي   

 94,511,694 29,561,145 12,142,024 1,264,152 إجمالي القروض والسلف  

     مخصص خسائر اإلئتمان 

 (2,013,340) (2,140,396) (224,943) (44,445) )خاص وجماعي(   

 96,494,346 22,056,249 16,953,005 1,644,152 القروض والسلف ، صافي 
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 -:تتمة - والسلف على النحو التاليأ  (  تصنف القروض 

مليددون لاير سددعودي(، تددم  60,514: 2412مليددون لاير سددعودي ) 24,629تشددتمل القددروض والسددلف، صددافي علددى منتجددات مصددرفية متوافقددة مددع الشددريعة قدددرها 

 مليون لاير سعودي(. 1,42129: 2412مليون لاير سعودي ) 1,35620بعد خصم مخصص خسائر اإلئتمان قدره بالتكلفة إظهارها 

 مليون لاير سعودي 564 تشتمل القروض والسلف على قروض مغطاة مخاطر قيمتها العادلة من خالل مقايضة أسعار العموالت من سعر ثابت إلى سعر عائم قدرها

لاير مليددون  122: 2412)نهايددة السددنة الحاليددة  كمددا فدديمليددون لاير سددعودي  422. بلغددت القيمددة العادلددة اإليجابيددة لهددذه القددروض (مليددون لاير سددعودي 920 :2412)

 سعودي(.

مليدون لاير  22426: 2412مليدون لاير سدعودي ) 20926تم اإلفصاح عن القدروض والسدلف غيدر العاملدة بعدد خصدم العمدوالت الخاصدة المتراكمدة المعلقدة وقددرها 

  سعودي(.

 

 ب (  الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان 

  3131 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان   

 جارية مدينة وحسابات

 اإلجمالي 

 بآالف الرياالت  

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  
      

 3,131,181 3,311,132 338,381 81,115 الرصيد في بداية السنة  

 (313,133) (133,133) (313,535) (81,553) ديون مشطوبة   

 233,833 135,283 335,131 82,312    ، بعد خصم عكس القيدمجنب خالل السنة 

 (11,313) (11,313) - - مبالغ مستردة مجنبة سابقاً  

 3,358,223 3,323,513 311,313 82,383 الرصيد في نهاية السنة  

 

  2412 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان   

 وحسابات جارية مدينة

 اإلجمالي 

  

 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  
      

 2,444,223 1,456,249 121,902 52,092 الرصيد في بداية السنة  

 (259,644) (12,956) (164,422) (24,522) ديون مشطوبة   

 599,296 264,494 225,113 146,445       ، بعد خصم عكس القيدمجنب خالل السنة 

 (2,435) (2,435) - - مبالغ مستردة مجنبة سابقاً  

 2,013,340 2,140,396 224,943 44,445 الرصيد في نهاية السنة  
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  تتمة  – ب (  الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان

: 2412مليدون لاير سدعودي ) 1,49220أعاله على مخصدص جمداعي قددره  التجارية والحسابات الجارية المدينة المتعلق بالقروض يشتمل مخصص خسائر اإلئتمان

 العاملة.لاير سعودي( يتعلق بالمحفظة مليون  1,29929

 25322: 2412مليدون لاير سدعودي ) 11426بلغ مخصص خسائر اإلئتمان المحمل على قائمة الدخل الموحدة والمتعلق بالمنتجات المصدرفية المتوافقدة مدع الشدريعة 

  مليون لاير سعودي(.

مليدون لاير سدعودي(، وتدم إظهداره بعدد  00425: 2412مليدون لاير سدعودي ) 32022بلغ صافي المبلغ المحمل على الددخل علدى حسداب مخصدص خسدائر اإلئتمدان 

مليددون لاير  15122: 2412مليددون لاير سددعودي ) 21325، واسددترداد مبددالغ مشددطوبة سددابقاً قدددرها خصددم المبددالغ المسددتردة المجنبددة سددابقاً طبقدداً لمددا هددو مبددين أعدداله

 .سعودي(

 ج  (  جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف  

 (    القروض غير المتأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها  3

  3131 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان  ةالسعودي بآالف الرياالت 

 جارية مدينة وحسابات

 اإلجمالي 

 التصنيف 
    

 3,135,211 3,135,211 - - غير مشكوك فيها  

 12,823,281 12,331,511 31,113,133 321,823 جيدة 

 52,118,212 11,131,332 31,111,133 3,511,183 مقبولة  

 311,213,332 83,131,312 31,323,211 3,811,151 اإلجمالي 

 

  2412 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان  السعودية بآالف الرياالت 

 وحسابات جارية مدينة

 اإلجمالي 

 التصنيف 
    

 993,525 993,525 - - غير مشكوك فيها  

 34,031,452 34,031,452 - - جيدة 

 63,206,193 05,642,664 16,413,544 1,625,433 مقبولة  

 اإلجمالي 
1,625,433 16,413,544 22,433,492 90,621,625 
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   تتمة  – ج  (  جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف

  تتمة  – القروض غير المتأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها(     3
 

تشير إلى وجود مخاطر إئتمان قوية جداً مع عدم وجود أي إحتمال ألي تعثر في السداد. لدى هذه المنشآت قدرات قوية جداً  : غير مشكوك فيها 

 للوفاء باإللتزامات طويلة األجل في ظروف السوق غير اإلعتيادية.

   

تشير إلى وجود مخاطر إئتمان قوية مع إحتمال قليل للتعثر في السداد. لدى هذه المنشآت قدرات قوية للوفاء باإللتزامات  : جيدة

 طويلة األجل مع وجود حساسية تجاه األحداث بالسوق.

   

قدرة على الوفاء باإللتزامات المتوسطة  تشير إلى وجود مخاطر مقبولة مع إحتمال معتدل للتعثر في السداد. لدى هذه المنشآت : مقبولة

 والقصيرة األجل، لكن األمر يتطلب وجود رقابة دورية بسبب الحساسية الكبرى تجاه األحداث بالسوق.

 (   تحليل بأعمار القروض والسلف )متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها(3

  3131 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان  السعودية بآالف الرياالت 

 وحسابات جارية مدينة

 اإلجمالي 

  
    

 3,835,111 833,353 313,531 22,553 يوم  34يوم إلى  1من  

 383,883 3,313 315,325 15,335 يوم 94يوم إلى  31من  

 318,331 31,133 82,381 11,331 يوم  144يوم إلى  91من  

 3,312,118 833,233 3,351,518 351,318 إجمالي  

 

  2412 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان  السعودية بآالف الرياالت 

 وحسابات جارية مدينة

 اإلجمالي 

  
    

 1,433,254 440,410 443,531 66,245 يوم  34يوم إلى  1من  

 222,562 29,115 150,465 34,542 يوم 94يوم إلى  31من  

 145,193 66,364 41,526 32,299 يوم  144يوم إلى  91من  

 2,201,514 929,092 1,119,922 102,491 إجمالي  
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 تتمة -القروض والسلف ، صافي   - 2

   تتمة  – ج  (  جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف

 فيما يلي تحليالً بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر اإلئتمان حسب القطاعات اإلقتصادية: (  1

   

 القروض والسلف،  مخصص خسائر  القروض والسلف القروض والسلف 3131  

 صافي    اإلئتمان غير العاملة ، صافي العاملة  السعودية( بآالف الرياالت) 
           

 2,133,153  -  - 2,133,153     حكومية وشبه حكومية  

 33,213,113  -  - 33,213,113 مؤسسات مالية  

 838,331  -  - 838,331 زراعة وأسماك  

 33,133,853  (3,138 ) 331,581 33,131,353  تصنيع  

 333,351  -  - 333,351 مناجم وتعدين  

 3,212,382  -  - 3,212,382 كهرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحية  

 8,331,233  (313,131 ) 115,335 3,332,233 بناء وإنشاءات   

 31,313,233  (155,122 ) 138,831 31,883,321 تجارة  

 1,135,838  -  - 1,135,838 نقل وإتصاالت  

 1,215,833  (33,833 ) 38,133 1,211,233  خدمات  

 31,211,125  (333,331 ) 13,813 31,831,332 مانقروض شخصية وبطاقات إئت 

 2,111,123  (388,181 ) 111,238 2,332,121 أخرى   

  (3,133,132 ) (3,133,132 ) - - المخصص الجماعي لقاء اإلنخفاض في القيمة  
           

 312,331,311  (3,358,223 ) 3,535,325 312,818,111 اإلجمالي    
           

 

 القروض والسلف،  مخصص خسائر  القروض والسلف القروض والسلف 2241 

 صافي    اإلئتمان العاملة ، صافي غير العاملة  )بآالف الرياالت السعودية( 
           

 6,449,541  -  - 6,449,541     حكومية وشبه حكومية  

 14,350,100  -  - 14,350,100 مؤسسات مالية  

 239,133  -  - 239,133 زراعة وأسماك  

 15,644,924  (65,040 ) 196,532 15,509,405  تصنيع  

 212,625  -  - 212,625 مناجم وتعدين  

 2,096,443  -  - 2,096,443 كهرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحية  

 2,351,223  (140,544 ) 391,411 2,465,344 بناء وإنشاءات   

 24,249,013  (244,642) 312,295 24,252,225 تجارة  

 0,329,354  -  - 0,329,354 نقل وإتصاالت  

 1,414,221  (22,232 ) 23,546 1,412,422  خدمات  

 14,601,592  (344,944 ) 54,439 14,944,506 قروض شخصية وبطاقات إئتمان 

 9,020,116  (331,132 ) 620,542 9,134,661 أخرى   

 (1,299,924 ) (1,299,924 ) - - المخصص الجماعي لقاء اإلنخفاض في القيمة  
           

 96,494,346  (2,013,340 ) 1,594,555 96,913,135 اإلجمالي    
           

 تم حساب مخصص خسائر االئتمان المتعلق بالقــروض والسلف الشخصية على أساس جماعي.  

المتعلقدة تم حساب المخصص الجماعي لقداء اإلنخفداض فدي القيمدة علدى أسداس نظدام تقدويم جدودة الموجدودات والدذي يشدتمل علدى تصدنيف درجدات مخداطر اإلئتمدان 

 اإلقتصادية العامة.بالعمالء والظروف 

  

 الضمانات  د (

الدب، علدى ودائدع يحتفظ البنك، خالل عمليات اإلقراض الخاصة بده، بضدمانات لتقليدل مخداطر اإلئتمدان المتعلقدة بدالقروض والسدلف. تشدتمل هدذه الضدمانات، فدي الغ 

 وموجودات ثابتة أخرى.ألجل، وتحت الطلب، وودائع نقدية أخرى، وضمانات مالية، وأسهم محلية ودولية، وعقارات 
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 اإلستثمارات في الشركات الزميلة  - 3

. لم يقم ساب بتوحيد هذه المنشأة لعدم وجود سيطرة إداريدة لده عليهدا أو المقددرة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودةمن الحصص في  %51 يمتلك ساب

إتدش كافدة نشداطات شدركة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لها. يوجد لمجموعة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية إدارة مباشرة وتضطلع بمسدئولية الحوكمدة ل

 .إس بي سي العربية السعودية المحدودة

، تقوم بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة، وتطرح منتجات تكافل ، شركة مساهمة سعودية% من رأس مال شركة ساب للتكافل3225حصة قدرها  سابكما يمتلك 

 .مليون لاير سعودي( 01424: 2412مليون لاير سعودي ) 34122مبلغ  2413ديسمبر  31تبلغ القيمة السوقية لتستثمار في شركة ساب للتكافل كما في  .عائلي وعام

 2412 3131 بآالف الرياالت السعودية

 

شاااركة اتاااش اس 

بااي سااي العربيااة 

السااااااااااااااااااااااعودية 

 المحدودة

شااااااااركة ساااااااااب 

 للتكافل

شددددركة اتددددش اس  اإلجمالي

بدددي سدددي العربيدددة 

السدددددددددددددددددددددددعودية 

 المحدودة

شددددددددركة سدددددددداب 

 للتكافل

 اإلجمالي

             

 565,191 111,542 053,649 233,313 335,335 132,313 الرصيد في بداية السنة 

 111,234 0,093 146,232 331,331 1,321 338,131 غير الموزعةالحصة في األرباح 

 (62,395) - (62,395) (88,115) - (88,115) توزيعات أرباح مستلمة 

 (1,290) - (1,290) - - - تسويات 
             

 612,232 115,995 096,232 213,153 331,355 532,113 الرصيد في نهاية السنة
             

 

 حصة البنك في القوائم المالية للشركات الزميلة :

 2412 3131 بآالف الرياالت السعودية

 

شاااااركة اتاااااش اس 

بااااي سااااي العربيااااة 

السااااااااااااااااااااااااااعودية 

 المحدودة

شركة اتش اس بدي  شركة ساب للتكافل

سددددددددددي العربيددددددددددة 

 السعودية المحدودة

 شركة ساب للتكافل

         

 310,500 096,241 113,133 512,311 إجمالي الموجودات 

 194,509 112,452 383,231 33,315 إجمالي المطلوبات  

 115,995 324,300 331,355 118,113 إجمالي حقوق الملكية  

 12,254 232,124 81,353 352,511 إجمالي الدخل 

 13,252 125,001 32,333 318,311 إجمالي المصاريف 
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         الممتلكات والمعدات ، صافي - 8

    

 

 األراضي والمباني

 تحسينات 

المبــاني 

 المستأجرة

  

المعدات واألثاث 

 والسيارات

    

   3131 

 اإلجمالـي

      

   2412 

 اإلجمالـي

 بآالف الرياالت   

 السعوديـــة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

 الرياالتبآالف  

 السعوديـــة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

           التكلفة : 

 1,256,252  3,835,321  261,036  009,454  643,424  يناير  1في   

 144,505  33,331  09,325  24,269  22,406  اإلضافات  

 (02,134 ) (133,211 ) (346,645 ) -      (5,995 ) اإلستبعادات  

 1,495,160  3,231,351  540,246  024,622  699,921  ديسمبر  13في   

            

           اإلستهالك المتراكم : 

 1,219,435  3,331,255  603,963  299,645  302,442  يناير  1في   

 112,113  33,538  04,165  23,255  19,594  للسنة   

 (01,293 ) (133,135 ) (346,645 ) -      (0,024 ) اإلستبعادات  

 1,294,655  3,133,138  345,523  323,364  362,215  ديسمبر  13في   

            

           صافي القيمة الدفترية : 

   211,252  338,281  313,323  113,312  3131ديسمبر  13في   

 640,549    112,023  154,253  336,243  2412ديسمبر  31في   

 

 2413ديسدمبر  31مليدون لاير سدعودي كمدا فدي  421علدى أعمدال تحدت التنفيدذ قدـدرها  والسديارات والمعدداتواألثاث تشتمل األراضي والمباني ، وتحسينات المباني المستأجرة، 

مليدون لاير سدعودي(، علدى  3122: 2412مليدون لاير سدعودي ) 2220مليون لاير سعودي( و  3225:  2412مليون لاير سعودي )  3326مليون لاير سعودي ( و  224: 2412)

 التوالي . 

 

     الموجودات األخرى    - 3

      3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

       عموالت خاصة مستحقة مدينة 

 166  333  بنوك ومؤسسات مالية أخرى  -  

 131,643  311,133  إستثمارات   -  

 041,043  112,833  قروض وسلف    -  

 613,332  511,151  إجمالي العموالت الخاصة المستحقة المدينة 

      

 94,252  811,333  مدينون  

 1,962,631  353,131  (14ة اإليجابية للمشتقات ) إيضاح القيمة العادل 

 169,269  333,113  ضريبة مدفوعة مقدماً   

 014,402  211,313  أخرى 

 3,250,431  1,333,113  اإلجمالي 
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 المشتقات  - 31

 -يقوم البنك ، خالل دورة أعماله العادية ، بإستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر: 

 العقود اآلجلة والمستقبلية أ  (  

هي عقود يتم تصميمها  وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. أن العقود ا جلة

لصرف األجنبي والعقود المستقبلية المتعلقة بأسعار العموالت الخاصة فيتم خصيصاً لتلبية إحتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود ا

 التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية، ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً. 

 ب  (  الخيارات 

خيار( الحق، وليس اإللتزام، للمشتري )المكتتب بالخيار( لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع )مصدر ال

   بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ. 

 ج  (  المقايضات 

ية بأخرى . وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت الخاصة، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل دفع العموالت وتمثل إلتزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقد

بسعر ثابت مع أصل  الخاصة بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ . أما مقايضات العمالت ، فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت الخاصة

صة بسعر عمالت مختلفة. وفي حالة مقايضة أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة، فإنه يتم بموجبها تبادل أصل المبلغ زائداً دفع العموالت الخاالمبلغ وذلك ب

 ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلفة. 

 د  (  إتفاقيات األسعار اآلجلة  

خارج األسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة الخاصة المتعاقد  وهي عبارة عن عقود تتعلق بأسعار العموالت الخاصة يتم تداولها

 عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها.

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

المتاجرة بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف . تتعلق المبيعات بطرح المنتجات للعمالء لتمكينهم من تحويل تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض  

رات اإليجابية في أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية . ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغي

المختلفة بغرض  سعار أو المعدالت أو المؤشرات . وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد واإلستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجاتاأل

 الحصول على أرباح من ذلك. 

 المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر 

مخاطر  – 32مخاطر السوق، واإليضاح رقم  – 31مخاطر اإلئتمان، واإليضاح رقم  – 29اإليضاح رقم  )انظر -يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر  

أسعار  والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي والعموالت الخاصة ولتقليل مخاطر -السيولة( 

لتكون  ضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناءاً على التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد  العمالت والعموالت الخاصة

ية اتيجيات تغطوضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدوداً لمخاطر مراكز العمالت . تراقب مراكز العمالت يومياً وتستخدم إستر

ع حدوداً للفجوات المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة . كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معيناً لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوض

دات والمطلوبات وتستخدم إستراتيجيات في أسعار العموالت الخاصة للفترات المقررة . يتم دورياً مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بالموجو

 تغطية المخاطر لضمان بقاء الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة ضمن الحدود المقررة.
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 تتمة  –المشتقات  - 31

 تتمة  -المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر 

تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة . ويتم وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات ألغراض 

اإلستراتيجية للمخاطر، ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وبإستخدام إستراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل . إن التغطية 

 لمحاسبة تغطية المخاطر، وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة. عدا تغطية مخاطر المحفظة، ال تخضع

الخاصة لتغطية يستخدم البنك عقود الصرف األجنبي ا جلة ومقايضات العمالت في تغطية مخاطر عمالت محددة . كما يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت  

ر عموالت خاصــة بسعر ثابت . ويستخدم البنك أيضاً مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاط

ذلك تفاصيل البنود الناشئة عن بعض مخاطر العموالت الخاصة بسعر عائم . وفي كافة هذه الحاالت، يجب توثيق طبيعة تغطية المخاطر وأهدافها رسمياً، بما في 

 اة وأداة تغطية المخاطر ، ويتم قيد هذه المعامالت على أنها تغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية . المغط

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

لة خاصة بسعر متغير. يتعرض البنك لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية على الموجودات والمطلوبات المقتناة لغير المتاجرة والتي تحمل دخل عمو 

 31جدوالً والذي يبين، كما في  فيما يلييستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية على مخاطر أسعار العموالت الخاصة هذه. 

 : على قائمة الدخل الموحدةديسمبر، الفترات التي يتوقع أن تحدث خاللها التدفقات النقدية المغطاه والتاريخ الذي يتوقع بأن تؤثر فيه 

  

 بآالف الرياالت السعودية

  سنوات 1سنة إلى  خالل سنة 3131
      

    التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

  - - التدفقات النقدية الصادرة )مطلوبات(
      

  - - صافي التدفقات النقدية الصادرة
      

  سنوات 3سنة إلى  خالل سنة 2412
      

  - - التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

  - (12,356) التدفقات النقدية الصادرة )مطلوبات(
      

  - (12,356) الصادرةصافي التدفقات النقدية 
      

 

ساس تواريخ تجديد أسعار يعكس الجدول التدفقات النقدية لدخل العموالت الخاصة المتوقع نشوئها عن البنود المغطاه في تغطية مخاطر التدفقات النقدية وذلك على أ

 الموجودات والمطلوبات المغطاه مخاطرها.

ديسمبر وذلك على أساس الفترة المتبقية حتى  31كما في لها تعكس الجداول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ اإلسمية 

ي نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية تاريخ اإلستحقاق والمعدل الشهري . أن المبالغ اإلسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة ف

تقتصر عادة على القيمة العادلة  المستقبلية المتعلقة بها . وبالتالي ، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر السوق أو مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي

 اإليجابية للمشتقات. 
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 تتمة  –المشتقات  - 31

  المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق 

3131 

 بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

إجمالي المبالغ 

 اإلسمية 

 الل ـخـ

 هر أش 1

 أكثر من سنوات 5-3 شهر 1-33

 سنوات  5 

 المعدل الشهري

         المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة : 

 51,123,151 1,185,323 13,133,833 1,135,331 3,152,221 11,518,833 (118,115) 583,235 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

         العقود المستقبلية الخاصة بأسعار 

 1,333,312 3,133,511 3,133,133 33,123 111,113 3,215,333 (53,515) 53,515 العموالت الخاصة، والخيارات    

 31,531,355 - - 3,833,251 32,315,833 31,333,513 (32,233) 52,233 عقود الصرف األجنبي الفورية وا جلة 

 خيارات العمالت   
53,318 (53,331) 315,851,133 35,215,383 15,513,535 11,315,235 - 83,233,351 

   مقايضات العمالت   
33,158 (33,158) 135,131 - - 135,131 - 183,533 

 3,138,321 - 333,135 113,111 1,331 3,133,333 (333,338) 333,853 أخـــــرى  

         

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 العادلة :

        

 1,332,111 313,531 1,135,215 183,312 - 1,832,153 (33,153) 11,518 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات 

 النقدية : 

        

         مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

  1,213,113 83,133,111 53,351,815 11,133,811 383,383,151 (318,321) 353,131 اإلجمالي  

 

  المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق 

2412 

 بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

إجمالي المبالغ 

 اإلسمية 

 خــالل 

 أشهر  3

 أكثر من سنوات 5-1 شهر 3-12

 سنوات  5 

 المعدل الشهري

         المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة : 

 02,426,104 3,226,225 34,240,439 5,422,210 1,220,059 02,641,932 (916,244) 1,420,033 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

         العقود المستقبلية الخاصة بأسعار 

 0,995,242 1,912,544 213,924 2,469,552 - 5,095,922 (35,341) 35,341 العموالت الخاصة، والخيارات    

 29,253,424 - 20,421 4,243,142 15,960,534 20,692,544 (23,055) 32,019 عقود الصرف األجنبي الفورية وا جلة 

 خيارات العمالت   
254,010 (254,010) 32,452,264 5,539,243 16,212,514 13,694,943 1,649,652 39,366,125 

   مقايضات العمالت   
- - - - - - - - 

 1,329,065 - 694,444 694,526 - 1,344,526 (52,364) 52,364 أخـــــرى  

         

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 العادلة :

        

 0,542,443 112,544 3,644,494 629,549 65,252 0,042,451 (55,140) 62,616 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات 

 النقدية : 

        

 1,030,496 - - 1,254,444 - 1,254,444 (9,545) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

  6,464,422 56,923,423 35,394,504 22,290,000 121,969,692 (1,404,415) 1,962,631 اإلجمالي  

 

 

  



 البنك السعودي البريطاني

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 3131ديسمبر  13

 

 
35 

 

 تتمة  –المشتقات  - 31

 

 تعكس الجداول أدناه ملخصاً بالبنود المغطاة مخاطرها وطبيعة المخاطر المغطاة وأداة تغطية المخاطر وقيمتها العادلة.

 

3131 

 بآالف الرياالت السعودية

      

 القيمة العادلة وصف البنود المغطاة 

القيمة عند بدء 

 أداة التغطية المخاطر التغطية 

 العادلةالقيمة 

 اإليجابية 

القيمة العادلة 

 السلبية

 (31,353) 1,833 مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 3,118,115 3,131,331 إستثمارات بعمولة ثابتة 

 (235) 512 مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 523,312 528,181 قروض بعمولة ثابتة

 - 13,315 مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 3,311,113 3,383,831 بعمولة ثابتةسندات دين مصدرة 

 - - مقايضات أسعار العموالت الخاصة التدفق النقدي - - سندات دين مصدرة بعمولة عائمة

          

 

2412 

 بآالف الرياالت السعودية

      

 القيمة العادلة وصف البنود المغطاة 

القيمة عند بدء 

 أداة التغطية المخاطر التغطية 

 القيمة العادلة

 اإليجابية 

القيمة العادلة 

 السلبية

 (51,443) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 1,145,432 1,236,029 إستثمارات بعمولة ثابتة 

 (3,341) 1,646 أسعار العموالت الخاصةمقايضات  القيمة العادلة 921,942 923,635 قروض بعمولة ثابتة

 - 61,411 مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 2,201,200 2,344,244 سندات دين مصدرة بعمولة ثابتة

 (9,545) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة التدفق النقدي 1,254,444 1,254,112 سندات دين مصدرة بعمولة عائمة

 

 القيمة عند بدء التغطية، عند الضرورة، إلظهار القيمة الدفترية.تم تعديل 

البندد الدذي تمدت  خسدائرمليون لاير سعودي(، بينما بلدغ صدافي  2222: 2412مليون لاير سعودي ) 1525أدوات التغطية المتعلقة بتغطية مخاطر القيمة العادلة  مكاسببلغ صافي 

مليدون لاير  2321بمبلدغ  اً ايجابيدمليون لاير سعودي(. كدان صدافي القيمدة العادلدة للمشدتقات  2220: 2412مليون لاير سعودي ) 1626تغطية مخاطره والمتعلق بالمخاطر المغطاه 

 مليون لاير سعودي(. 225 إيجابياً : 2412سعودي )

%( مدن 6: 2412% )13%( تقريبداً مدن عقدود القيمدة العادلدة اإليجابيدة للمشدتقات الخاصدة بالبندك مدع مؤسسدات ماليدة، بينمدا أبدرم أقدل مدن 24: 2412% )00تم إبرام ما نسبته 

 . الموحدة إعداد القوائم الماليةإجمالي عقود القيمة العادلة اإليجابية مع طرف واحد من األطراف األخرى كما في تاريخ 
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       األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  - 33

        3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 2,325,149  3,311,332  حسابات جارية 

 3,556,201  3,528,211  ودائع أسواق المال  

 5,931,454  1,323,211  اإلجمالي 

  

 مليون لاير سعودي( . 52421: 2412) الشئكما تشتمل ودائع أسواق المال على ودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي قدرها 

 

 

 3131      ودائع العمالء    - 33

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 63,012,009  31,333,231  تحت الطلب 

 6,496,469  2,282,335  إدخار 

 09,526,952  51,135,385  ألجل 

 1,392,006  1,313,233  تأمينات نقدية 

 124,033,216  318,323,131  اإلجمالي 

  

مليدون لاير  61,96422: 2412مليدون لاير سدعودي )  25,12622تشتمل ودائع العمالء على ودائع بموجب عقود منتجات مصدرفية متوافقدة مدع الشدريعة قددرها  

 سعودي(.

 

 (. مليون لاير سعودي 31622: 2412مليون لاير سعودي ) 14921تشتمل الودائع ألجل على ودائع بموجب إتفاقيات بيع وإعادة شراء قدرها  

 

  -تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كا تي: 

 

        3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 2,626,153  3,323,323  تحت الطلب 

 220,260  331,332  إدخار 

 4,123,313  2,133,311  ألجل 

 359,493  3,851,333  تأمينات نقدية  

 16,343,623  33,855,333  اإلجمالي 
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 سندات الدين المصدرة   – 31

        3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 2,344,244  3,383,831  مليون دوالر أمريكي  644سنوات بمبلغ  5سندات بعمولة ثابتة مدتها  

 245,444  -     مليون لاير سعودي 245سنوات بمبلغ  5سندات بعمولة عائمة مدتها  

 1,544,444  3,511,111  2412عام  – مليون لاير سعودي 1,544سنوات بمبلغ  5مدتها باللاير السعودي  صكوك ثانوية 

 -  3,511,111  2413عام  – مليون لاير سعودي 1,544سنوات بمبلغ  2مدتها صكوك ثانوية باللاير السعودي  

 0,545,244  5,3837831  اإلجمالي 

 دوالر أمريكيمليون  211سندات بعمولة ثابتة مدتها خمس سنوات بمبلغ 

. إن هذه السندات غير مضدمونة وتحمدل عائدد فعلدي قددره 2415نوفمبر  12%، وتستحق السداد في 3وبعمولة ثابتة قدرها  ،2414تم إصدار هذه السندات، خالل عام 

 رصة لندن.ومدرجة في بو ،. إن هذه السندات غير قابلة للتحويل، وغير مضمونةنقطة أساس 124ويشتمل على هامش قدره % 32104

ضة أسعار العموالت الخاصة لقد تمت تغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بهذه السندات باستخدام مقايضة أسعار العموالت من ثابتة إلى عائمة. تعتبر مقاي

وذلدك فيمدا يتعلدق بالبندد  لهدذه السدندات السدلبيةبلغت القيمة العادلدة  .الموحدة جزءاً من تغطية المخاطر الفعالة وتقيد كتغطية مخاطر القيمة العادلة في هذه القوائم المالية

 .مليون لاير سعودي( 3525: 2412) الحالية مليون لاير سعودي كما في نهاية السنة 3426 الذي تمت تغطية مخاطره

 مليون لاير سعودي 315سندات بعمولة عائمة مدتها خمس سنوات بمبلغ 

مليدون  1,444، تم تبادل هذه الصكوك بشكل جزئدي وذلدك بمبلدغ قددره الماضيةوخالل السنة . 2413يوليو  21، وتستحق في 2444تم إصدار هذه السندات خالل عام 

شدهر حسدب المعددالت التجاريدة لمددة ثالثدة أ فعليدة تحمدل هدذه السدندات عمولدة خاصدةبداللاير السدعودي.  سدابلاير سعودي  مقابل الصكوك الثانوية المصدره من قبدل 

نقطة أساس، وتستحق السداد كل ثالثة أشهر. إن هذه السندات غير مضمونة، وغير قابلدة للتحويدل، ومدرجدة  44السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائداً 

 في سوق األسهم السعودية )تداول(.

 3133 - مليون لاير سعودي 3,511لغ مدتها خمس سنوات بمبباللاير السعودي  صكوك ثانوية

. تدم إصددار الصدكوك كتبدادل تجداري جزئدي لقدرض مدن رئيسدي إلدى ثدانوي 2412مدارس  خداللالسداد ، وتستحق 2412مارس  24قام ساب بإصدار صكوك بتاريخ 

 مليون لاير سعودي بالكامل نقداً. 544وقد تم االكتتاب في الجزء المتبقي وقدره  .مليون لاير سعودي 1,444وبمبلغ قدره 

نقطة أساس، وتستحق السداد  124لمدة ثالثة أشهر وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائداً  فعلية تحمل الصكوك دخل معدل عمولة خاصة

 غير مضمونة، ومدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول(. كل ثالثة أشهر. إن هذه الصكوك

 3131 - مليون لاير سعودي 3,511سنوات بمبلغ  سبعمدتها باللاير السعودي  صكوك ثانوية

سدنوات، ويخضدع ذلدك للموافقدة  5بسدداد الصدكوك بعدد  الحدق. لسداب 2424، وتستحق السداد خالل شهر ديسدمبر 2413ديسمبر  12قام ساب بإصدار صكوك بتاريخ 

 المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وشروط وأحكام االتفاقية. 

د نقطة أساس، وتستحق السددا 104تحمل الصكوك دخل معدل عمولة خاصة فعلية لمدة ستة أشهر وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائداً 

 على اساس نصف سنوي. إن هذه الصكوك غير مضمونة، ومدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول(.

 

  

  



 البنك السعودي البريطاني

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 3131ديسمبر  13

 

 
34 

 

 اإلقتـــراض -31

 

علدى أسداس نصدف سدنوي. تدم الحصدول علدى السدداد % وتسدتحق 5211سنة، ويحمل عمولة خاصة قدرها  12بعمولة ثابتة مدته من مؤسسة مالية يمثل هذا البند قرضاً  

 .2412يونيو  15، ويستحق السداد في 2445يوليو  2في  هذا القرض

 

 3131       المطلوبات األخرى    -35

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

      

     عموالت خاصة مستحقة دائنة : 

 63,144  21,533  بنوك ومؤسسات مالية أخرى  -  

 109,399  331,312  ودائع العمالء    -  

 14,122  33,352  سندات دين مصدرة  -  

 339  321  إقتراض  -  

 231,415  353,833  إجمالي العموالت الخاصة  المستحقة الدائنة  

      

 416,445  3,321,111  دائنون  

 1,440,229  3,313,133  سحوبات مستحقة  

 1,404,415  318,321  ( 14السلبية للمشتقات ) إيضاح القيمة العادلة  

 1,595,505  3,313,818  أخرى 

 5,520,459  2,112,111  اإلجمالي 

  

 رأس المال  - 32

مليدون سدهم، قيمدة كدل  1,444:  2412لاير سدعودي )  14مليون سهم، قيمة كل سهم  1,444من لساب يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  

  -موزعة على النحو التالي: سابلاير سعودي ( . أن ملكية رأس مال  14سهم 

 

 3131  2412 

 %64  %21 مساهمون سعوديون

 %04  %11 شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في) شركة تابعة

 إل سي (مملوكة بالكامل لمؤسسة هونغ كونغ شنغهاي المصرفية القابضة بي 
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 اإلحتياطي النظامي - 33

% من صافي دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا 25يقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية، تحويل ما ال يقــل عن  

مليون لاير سعودي( إلى اإلحتياطي النظامي. أن هذا  414: 2412ي )مليون لاير سعود 903. عليه، تم تحويل مبلغ قدره لساب اإلحتياطي رأس المال المدفوع

 اإلحتياطي غير قابل للتوزيع .

  

 االحتياطيات األخرى  - 38

 

3131 

 بآالف الرياالت السعودية

تغطياااة مخااااطر التاااادفقات 

 النقدية

 اإلجمالي  اإلستثمارات المتاحة للبيع 

       

    

 (1,331) 3,338 (2,318) رصيد بداية السنة 
       

 (15,132) (15,123) 3,585 صافي التغير في القيمة العادلة 

 38,358 33,313 (333) محول إلى قائمة الدخل الموحدة 
       

 (2,538) (35,133) 8,331 صافي الحركة خالل السنة 
       

 (31,318) (31,131) 3,252 رصيد نهاية السنة 
       

 

2412 

 بآالف الرياالت السعودية 

تغطيددددة مخدددداطر التدددددفقات 

 النقدية

 اإلجمالي  اإلستثمارات المتاحة للبيع 

       

    

 (225,214) (240,331) (21,329) رصيد بداية السنة 
       

 202,022 222,291 24,141 صافي التغير في القيمة العادلة 

 (24,942) (16,402) (0,904) محول إلى قائمة الدخل الموحدة 
       

 221,094 246,209 15,201 صافي الحركة خالل السنة 
       

 (0,224) 1,914 (6,134) رصيد نهاية السنة 
       

 

 029: 2412مليون لاير سعودي ) 424إلى إعادة تصنيف األرباح التراكمية المتعلقة بها وقدرها  السنوات السابقةلقد أدى التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر خالل  

 وتم إدراجها في المبالغ أعاله ضمن تغطية مخاطر التدفقات النقدية. مليون لاير سعودي( من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الموحدة.
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 التعهدات واإللتزامات المحتملة  - 33

 

 الدعاوى القضائية  أ  (

. لم يجنب أي مخصص جوهري لقاء هذه الدعاوى، وذلك بناءاً على نصيحة المستشارين مقامة ضد البنكوجد دعاوى قضائية ، ي2413ديسمبر  31في كما 

 .مةتكبد خسائر ها أنه ليس من المحتملالقانونيين التي تشير إلى 

 

 اإللتزامات الرأسمالية  ب (

 مليون لاير سعودي( تتعلق بشراء مباٍن ومعدات.  14429: 2412سعودي )مليون لاير  14326لتزامات الرأسمالية لدى البنك بلغت اإل، 2413ديسمبر  31كما في 

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان  ج (

إن خطابات ح اإلئتمان. تتكون التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان بشكل أساسي من الضمانات واإلعتمادات المستندية والقبوالت واإللتزامات لمن

 -التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل البنك بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بإلتزاماته تجاه األطراف الثالثة  –الضمان واإلعتمادات المستندية 

ابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، تسمح للطرف التي تعتبر بمث –تحمل نفس مخاطر اإلئتمان التي تحملها القروض والسلف . إن اإلعتمادات المستندية 

مضمونة عادة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل. تمثل القبوالت تعهدات البنك  –الثالث بسحب األموال وفق شروط وأحكام محددة 

النقدية بموجب هذه األدوات فتقل كثيراً عن المبلغ الملتزم ألن البنك يتوقع بأن يفي العمالء بإلتزاماتهم لسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء . أما المتطلبات 

 األساسية. 

 

لمخاطر اإلئتمان تمثل اإللتزامات لمنح اإلئتمان الجزء غير المستخدم من اإلئتمان الممنوح على شكل قروض وسلف و ضمانات وإعتمادات مستندية . وبالنسبة 

إال أن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال المتعلقة باإللتزامات لمنح اإلئتمان، فمن المحتمل أن يتعرض البنك لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي اإللتزامات غير المستخدمة، 

ء الحفاظ على معايير إئتمان يمكن تحديده فوراً، يتوقع أن يكون أقل كثيراً من إجمالي اإللتزام غير المستخدم ألن معظم اإللتزامات لمنح اإلئتمان تتطلب من العمال

المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه اإللتزامات يتم إنهاؤها أو إنتهاؤها بدون تقديم  محددة . إن إجمالي اإللتزامات القائمة لمنح اإلئتمان ال تمثل بالضرورة

 التمويل المطلوب . 

 

 د (   فيما يلي تحليالً باإلستحقاقات التعاقدية للتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان : 

 

3131 

 بآالف الرياالت السعودية

 اإلجمالي سنوات  5أكثر من  سنوات 5-3 شهر 33-1 أشهر 1خالل 

 32,113,851 - 3,311,835 1,251,151 31,533,388 إعتمادات مستندية   

 52,133,135 1,831,358 33,123,153 33,333,213 31,833,333 خطابات ضمان

 3,111,331 185 11,133 111,333 3,355,121 قبوالت

 1,133,552 3,881,113 118,335 - 311,111 قابلة للنقضإلتزامات لمنح اإلئتمان غير 

 38,185,351 3,313,231 31,135,133 31,385,331 31,521,223 اإلجمالي 
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 تتمة  –التعهدات واإللتزامات المحتملة  - 33

  

 تتمة :  –د (   فيما يلي تحليالً باإلستحقاقات التعاقدية للتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان 

 

2412 

 بآالف الرياالت السعودية

 اإلجمالي سنوات  5أكثر من  سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3خالل 

 15,413,444 - 1,443,126 0,125,443 9,440,429 إعتمادات مستندية   

 54,651,441 64,224 19,606,215 16,460,044 10,423,406 خطابات ضمان

 3,306,625 - 3,469 063,394 2,429,366 قبوالت

 1,294,091 1,230,024 321,429 - 140,992 إلتزامات لمنح اإلئتمان غير قابلة للنقض

 21,642,445 1,342,694 21,940,239 24,653,623 22,202,243 اإلجمالي 

 

 52,30422:  2412مليون لاير سعودي ) 64,40620من اإللتزامات غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤها في أي وقت، ما مجموعه والقائم بلغ الجزء غير المستخدم 

 مليون لاير سعودي(. 

 

  -حسب األطراف األخرى :المتعلقة باالئتمان فيما يلي تحليالً للتعهدات واإللتزامات المحتملة  هـ (

 

       3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 324,505  133,813  حكومية وشبه حكومية 

 52,242,641  23,351,553  شركات 

 13,204,524  35,311,333  بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 241,449  312,213  أخرى 

 21,642,445  38,185,351  اإلجمالي 

 

 اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية: و  (

 

  -البنك كمستأجر: أبرمهافيما يلي تحليالً بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لتلغاء، التي 

       3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 59,246  21,112  أقل من سنة 

 121,590  328,333  من سنة إلى خمس سنوات 

 144,494  31,153  أكثر من خمس سنوات    

 331,694  135,351  اإلجمالي 
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 3131      صافي دخل العموالت الخاصة - 31

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

     دخل العموالت الخاصة : 

      إستثمارات : 

 351,224  121,382  متاحة للبيع  -  

 53,054  31,333  مقتناه بالتكلفة المطفأة   -  

 5,466  333  مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق   -  

   181,111  049,290 
      

 04,906  31,311  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 3,509,205  1,838,215  قروض وسلف  

 3,999,945  1,182,318  اإلجمالي 

      

     مصاريف العموالت الخاصة: 

 152,692  311,811  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 023,564  153,181  ودائع العمالء  

 96,145  311,835  سندات دين مصدرة 

 4,004  2,811  إقتــراض  

 235,445  222,813  اإلجمالي 

      

 3,260,144  1,333,332  صافي دخل العموالت الخاصة  

 

 3131      دخل األتعاب والعموالت، صافي  - 33

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

      والعموالت: دخل األتعاب 

 05,494  55,338  إدارة الصناديق اإلستثمارية  أتعاب - 

 236,430  811,131  تمويل تجاري  - 

 134,262  333,318  تمويل شركات وإستشارات  - 

 343,119  115,338  بطاقات  - 

 320,242  113,835  خدمات بنكية أخرى  - 

 1,504,524  3,225,153   والعموالت دخل األتعابإجمالي  

      

     :والعموالت مصاريف األتعاب 

 (115,152 ) (333,133 ) بطاقات  - 

 (402 ) (838 )  حفظ األوراق الماليةخدمات  - 

 (142,921 ) (311,183 ) خدمات بنكية أخرى  - 

 (214,924 ) (313,333 )  والعموالت إجمالي مصاريف األتعاب 

 1,321,644  3,111,115  دخل األتعاب والعموالت، صافي  
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 3131      دخل المتاجرة ، صافي  - 33

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 224,402  331,531  تحويل عمالت أجنبية ، صافي أرباح  

 20,620  55,335  مشتقات 

 145  181  سندات دين 

 (199 ) (3,111 ) أخـــرى 

 295,052  323,325  اإلجمالي 

 

 3131      مكاسب اإلستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي  - 31

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

      

 16,402  11,353  إستثمارات متاحة للبيع  

 

   رواتب وما في حكمهاال - 31

 الكمية(  اإلفصاحات  3 

شتمل على إجمالي التعويضات يلسعودي بشأن تعويضات الموظفين، ويلخص الجدول أدناه فئات الموظفين المحددة طبقاً لألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي ا 

 وأشكال السداد. 2412ديسمبر  31و  2413ديسمبر  31في  تينالمنتهي تينالثابتة والمتغيرة المدفوعة للموظفين خالل السن
 

 3131تعويضات متغيرة مدفوعة خالل عام    1313

 اإلجمالي  أسهم نقداً  تعويضات ثابتة عدد الموظفين فئات الموظفين

  

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

الرياالت بآالف 

 السعوديـــة

كبار المدراء التنفيذيين )الذين يحتاجون إلى عدم ممانعة 

 38,851 3,332 32,338 33,135 31 من مؤسسة النقد العربي السعودي(

 13,333 3,322 13,333 331,358 332 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 33,123 132 33,231 51,138 332 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية 

 38,322 581 38,183 153,313 3,313 موظفون آخرون

 3,338 - 3,338 11,853 115 موظفون بعقود خارجية 

 388,821 1,833 381,333 283,151 1,521 اإلجمالي

      

    313,381  2413عام  أو مدفوعة خاللتعويضات متغيرة مستحقة 

    328,321  مزايا موظفين أخرى 

    3,131,533    رواتب وما في حكمهاإجمالي 
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 تتمة  –  رواتب وما في حكمهاال - 31

 تتمة  – الكمية(  اإلفصاحات  3 

 
 

 2412تعويضات متغيرة مدفوعة خالل عام    3313

 اإلجمالي  أسهم نقداً  تعويضات ثابتة عدد الموظفين فئات الموظفين

  

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

كبار المدراء التنفيذيين )الذين يحتاجون إلى عدم ممانعة 

 11,232 424 14,012 12,245 11 من مؤسسة النقد العربي السعودي(

 02,962 059 02,543 114,099 269 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 9,436 244 9,504 36,423 49 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية 

 144,446 939 99,102 006,322 2,644 موظفون آخرون

 4,432 - 4,432 29,266 043 موظفون بعقود خارجية 

 122,153 2,546 169,602 604,315 3,532 اإلجمالي

      

    243,092  2412عام  أو مدفوعة خاللتعويضات متغيرة مستحقة 

    152,150  مزايا موظفين أخرى 

    1,444,961    رواتب وما في حكمهاإجمالي 

 

 كبار المدراء التنفيذيين )الذين يحتاجون إلى عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي(

الذين يتمتعون بالمسئولية والصالحية إلعداد االستراتيجيات والقيام بأعمال التوجيه والمراقبة لنشاطات البنك والذين يتطلب تعيينهم ويشمل ذلك موظفي اإلدارة العليا  

 .الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي. ويشمل ذلك العضو المنتدب والموظفين التنفيذيين ا خرين التابعين لهم مباشرة

 ن يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر موظفو

 األعمال )الشركات، الخدمات التجارية، الخدمات المصرفية الخاصة، والخزينة( المسئولين عن تنفيذ وتطبيق استراتيجية األعمال نيابًة عن قطاعاتويشمل ذلك مدراء  

أولئك الذين يقومون بتقديم التوصيات بخصوص حدود االئتمان وتقويمها، والمالءة االئتمانية، وتسعير القروض، والقيام بتنفيذ العروض، أيضاً البنك. ويشمل ذلك 

 ومعامالت الخزينة. 

 يقومون بنشاطات رقابية  موظفون 

عمال تشتمل على المراجعة والدراسة )إدارة المخاطر، االلتزام، ويقصد بذلك موظفي األقسام الذين ال يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر ولكنهم يقومون بأ 

والمالية والمحاسبة(. تعتبر كافة هذه األقسام مستقلة بالكامل عن الوحدات التي تقوم بنشاطات ، ، الخدمات البنكية االسالمية )أمانة(عمليات الخزينةالمراجعة الداخلية، 

 تشتمل على مخاطر.

 موظفون آخرون 

 لك كافة موظفي البنك ا خرين، عدا المذكورين ضمن الفئات أعاله. ويشمل ذ 

 موظفون بعقود خارجية

  على مخاطر أو نشاطات رقابية.هذه األدوار ال تشتمل  .ن لدى جهات متعددة يقومون بتقديم خدمات للبنك بدوام كامل ويقومون بأدوار غير هامةوموظفويشمل ذلك  
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 تتمة  – وما في حكمهارواتب ال - 31

 النوعية( اإلفصاحات  3 

 اإلفصاح المتعلق بالتعويضات ألغراض القوائم المالية السنوية 

. وطبقداً خصوص سياسات التعويضاتفي المملكة العربية السعودية، بإصدار تعليمات ب البنكي القطاعقامت مؤسسة النقد العربي السعودي، بصفتها الجهة المسئولة عن  

 ة وتنفيذ سياسة التعويضات من قبل لجنة الترشيحات والتعويضات بالبنك وتم إعتمادها من مجلس اإلدارة.غصيالهذه األنظمة، تم 

 بسابالخاصة سياسة التعويضات  

 أ (  الهدف من هذه السياسة 

  -. يغطي نطاق هذه السياسة ما يلي :في سابتحدد هذه السياسة اإلرشادات المتعلقة بطريقة إدارة التعويضات الثابتة والمتغيرة  

تأجيدل المكافدآت، اإلحتفداظ كافة عناصر التعويضات، المحددات األساسية للتعويضات، طريقة اإلعتماد، طريقة إعدداد التقدارير، الشركات التابعة، كافة فئات الموظفين،  

 وأدوار ومسئوليات الجهات المستفيدة من ذلك.باألسهم، 

ين إلى ربط المكافآت مع إستراتيجية البنك وقيمه وذلك لضمان نجاح تنفيدذ اإلسدتراتيجية بطريقدة تتمشدى مدع المخداطر، ومدنح عدروض مغريدة للمدوظفتهدف هذه السياسة  

 .لسابواإلبقاء على الموظفين األكفاء والملتزمين وتحفيزهم، وضمان اإلستقرار المالي 

 ب (  هيكل التعويضات  

على أساس "إجمالي التعويض" الذي يتم مقارنته مع البيانات السائدة في السوق بشأن مهنة معينة. يشتمل إجمالي التعويض علدى مدزيج  بفي سايعمل نظام التعويضات  

 .  ويلة األجلمن العناصر التي تتكون منها التعويضات الثابتة والمتغيرة وهي: الرواتب، والبدالت، والمزايا، والمكافآت السنوية، والحوافر قصيرة وط

 ج (  نظام إدارة األداء  

ء، وتقدويم العمليدات واألفدراد. يدتم يتم تقويم أداء الموظفين مقابل األهداف التي يتم تحقيقها باستخدام نظام نقاط متوازن، وكذلك عن طريق التقدويم المدالي، وتقدويم العمدال 

علدى التمييدز بدين أداء المدوظفين باسدتخدام اسدتراتيجية  بسداإجراء عملية معايرة لضمان إجراء تقويم عادل ومنصف لألداء.  تركز عملية تقويم األداء المتبعة مدن قبدل 

  المكافآت المختلفة التي تحث على األداء الرفيع باتباع طريقًة مربوطة بالمخاطر.

  المتغيرةد (  تعديل المخاطر المتعلقة بأنظمة التعويضات  

افة المخاطر. تحدد المكافآت قام البنك بمراجعة كافة أنظمة التعويضات الخاصة به بالتعاون مع مستشاري تعويضات خارجيين للتأكد بأن المكافآت تأخذ بعين االعتبار ك 

ة األجل وبما يتفق مع األنظمة الصادرة عن مؤسسة تحدد مكافآت النشاطات الرقابية على أساس األرباح قصيرعلى أساس عوامل األداء المالئمة بعد تعديلها بالمخاطر. 

 النقد العربي السعودي.

 هـ(  تأجيل المكافآت  

سواءاً "الذين يحتاجون إلى عدم ممانعة مدن مؤسسدة النقدد العربدي السدعودي" أو "الدذين يقومدون بنشداطات  يتم تأجيل دفع المكافآت على شكل أسهم لكافة كبار الموظفين 

 إلدىعلى مدى فترة استحقاق مددتها ثدالث سدنوات. يخضدع االسدتحقاق و لكافة هؤالء الموظفينسيتم تأجيل المكافآت رقابية أو على مخاطر هامة".  تشتمل على نشاطات

 تحقق ظروف محددة.  

 ز(  لجنة الترشيحات والتعويضات  

علدى األداء قدد تدم تعدديلها  المبنيةوظفين وذلك للتأكد بأن كافة مكافآت الموظفين شراف على هيكل وسياسة التعويضات لكافة المباإللترشيحات والتعويضات، الجنة  تقوم 

 بالمخاطر، وأن التعويضات تتماشى مع األنظمة وأنها فعالة من أجل تحقيق األهداف الموضوعة.  
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 الربح األساسي والمعدل للسهم  - 35

 مليدون سدهم 1,444وذلك بتقسيم صافي دخل السنة العائد على المسداهمين علدى  2412و  2413ديسمبر  31تم إحتساب الربح األساسي للسهم للسنتين المنتهيتين في  

  (.16وذلك إلظهار، بأثر رجعي، أثر التغير في عدد األسهم نتيجة لألسهم المجانية المصدرة )إيضاح 

  يساوي تماماً الربح األساسي للسهم لعدم قيام البنك بإصدار أية أدوات يمكن أن تؤثر على ربح السهم عند ممارسته.إن الربح المعدل للسهم 

 

 إجمالي توزيعات األرباح ، والزكاة الشرعية وضريبة الدخل    - 32

مليون لاير سعودي(، وسديتم دفعهدا للمسداهمين السدعوديين وغيدر  1,444: 2412)  2413لعام  مليون لاير سعودي 12144إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح قدرها 

 -السعوديين بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل ، على التوالي وكما يلي:

 المساهمون السعوديون

م خصمها من األربداح الموزعدة وسيتمليون لاير سعودي(.  0622:  2412مليون لاير سعودي تقريباً )  5522بلغت الزكاة الشرعية على المساهمين السعوديين للسنة 

 لاير سعودي للسهم(. 429: 2412لاير سعودي للسهم ) 124لهم بحيث يصبح صافي الربح الموزع للمساهمين السعوديين 

 المساهم غير السعودي  

 مليون لاير سعودي( تقريباً.  25326: 2412مليون لاير سعودي ) 29420ل للسنة الحالية اهم غير السعودي عن حصته من الدخبلغت ضريبة الدخل على المس

 ي هولدينغز بي في من األرباح بعد خصم الضرائب المستحقة أعاله.س سيتم دفع حصة شركة إتش اس بي

 الربوط الزكوية والضريبية

قددم البندك إعتدراض علدى بعدض البندود . 2440ديسدمبر  31إستلم البنك الربوط النهائية من مصلحة الزكداة والددخل عدن جميدع السدنوات حتدى السدنة المنتهيدة فدي فدي 

 .2440ديسمبر  31و  2443ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 ، ولم يتم إجراء الربوط النهائية بعد.2412ديسمبر  31حتى  2445ديسمبر  31قدم البنك إقراراته الزكوية للسنوات المنتهية في 

وتدم فيده إسدتبعاد بعدض اإلسدتثمارات طويلدة األجدل مدن الوعداء الزكدوي لسداب. قددم سداب  ،2414ديسدمبر  31للسدنة المنتهيدة فدي  المبدئي إستلم ساب الربط الزكوي

 .بعد اإلبتدائية، ولم يتم إحالته بعد إلى اللجنة اإلستئنافيه الضريبيةإعتراض على هذا الربط لدى اللجنة الزكوية الضريبية 

 

     النقدية وشبه النقدية    - 33

 -وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من ا تي :تتكون النقدية  
  

       3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية  

 13,541,513  38,132,383  (  3) إيضاح   
      

 4,491,014  1,382,151  شرائها تاريخ من أو أقل أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل تسعين يوماً  

 21,592,923  33,283,813  اإلجمالي 
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 التشغيليةقطاعات ال  - 38

 يمارس البنك نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية. 

بات التشغيلية وتمثل المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً لألحكام والشروط التجارية العادية. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوتتم 

 غالبية الرصيد.

  أ (    فيما يلي بياناً بقطاعات البنك التي يتم إعداد التقارير بشأنها:

 بشكل أساسي اإلحتياجات البنكية الشخصية لألفراد.ويلبي  :    قطاع األفراد -

 وهو مسئول عن المنتجات والخدمات التي تطلبها الشركات. : قطاع الشركات -

ويدير السيولة ، ومخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة. كما أنه مسئول عن تمويل عمليات البنك وإدارة  : قطاع الخزينة         -

 .ومركز السيولةالمحفظة اإلستثمارية 

 اإلستثمار في الشركات الزميلة.ذلك يشمل  : أخرى  -

و  2413ديسمبر  31 وفقاً لنظام أسعار الحواالت بالبنك . فيما يلي تحليالً إلجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في بين القطاعات التشغيلية أعالهتتم المعامالت 

  -: من القطاعات التشغيلية أعاله، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات والنتائج للسنتين المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع 2412

3131 

 اإلجمالي أخـــــرى قطاع الخزينة قطــاع الشركات قطاع األفراد السعوديةبآالف الرياالت 
           

 333,113,311 213,153 22,183,111 32,288,811 11,585,113 إجمالي الموجودات

 213,153 213,153 - - - إستثمار في شركات زميلة 

 351,123,113 - 33,113,333 31,112,131 53,133,311 إجمالي المطلوبات

 1,333,332 - 383,885 3,131,111 3,158,333 صافي دخل العموالت الخاصة

 5,835,181 - 3,331,112 3,333,113 3,311,512 إجمالي دخل العمليات

 3,321,311 - 338,823 833,815 3,332,118 إجمالي مصاريف العمليات

 331,331 331,331 - - - الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي

 1,331,831 331,331 3,111,535 3,833,213 331,158 صافي دخل السنة

 3,111,115 - (852) 3,153,153 183,311 دخل األتعاب والعموالت، صافي

 323,325 - 355,832 31,333 33 دخل المتاجرة، صافي

      مخصص خسائر اإلئتمان واإلنخفاض

 113,111 - 1,335 313,332 313,311 في القيمة، صافي  

 

2412 

 اإلجمالي أخـــــرى قطاع الخزينة قطــاع الشركات قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية
           

 156,652,332 612,232 52,604,154 21,424,314 26,521,632 إجمالي الموجودات

 612,232 612,232 - - - إستثمار في شركات زميلة 

 136,546,434 - 26,024,103 64,403,424 09,310,459 إجمالي المطلوبات

 3,260,144 - 643,345 1,393,022 1,142,234 صافي دخل العموالت الخاصة

 5,166,043 - 1,492,923 2,064,452 1,640,244 إجمالي دخل العمليات

 2,432,392 - 149,390 433,425 1,490,924 إجمالي مصاريف العمليات

 111,234 111,234 - - - صافيالحصة في أرباح شركات زميلة، 

 3,204,316 111,234 943,529 1,635,422 549,234 صافي دخل السنة

 1,321,644 - 06 953,349 364,205 دخل األتعاب والعموالت، صافي

 295,052 - 244,413 5,930 214 دخل المتاجرة، صافي

      مخصص خسائر اإلئتمان واإلنخفاض

 034,955 - (1,549) 244,215 151,429 في القيمة، صافي  
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 تتمة - التشغيليةقطاعات ال  - 38

 أعاله:  التشغيليةقطاعات الفيما يلي تحليالً لمخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من  ب (  

3131 

 بآالف الرياالت السعودية

 اإلجمالــــي قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد

 331,883,182 21,323,152 31,311,855 13,331,135 الموجودات 

 11,231,311 - 11,518,535 83,335 التعهدات واإللتزامات المحتملة 

 3,111,315 3,111,315 - - المشتقات  

 312,313,113 23,333,323 318,133,131 13,355,811 اإلجمالي 

 

2412 

 بآالف الرياالت السعودية

 اإلجمالــــي قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد

 154,242,105 50,144,439 21,365,920 20,232,342 الموجودات 

 34,453,249 - 29,495,312 152,922 التعهدات واإللتزامات المحتملة 

 3,442,940 3,442,940 - - المشتقات  

 143,023,334 52,221,203 141,261,236 20,494,359 اإلجمالي 

ت زميلدة وإسدتثمارات تتكون مخاطر االئتمان مدن القيمدة الدفتريدة للموجدودات باسدتثناء النقديدة، والممتلكدات والمعددات، والموجدودات األخدرى واإلسدتثمار فدي شدركا

اإلئتمدان طبقداً لمدا نصدت عليده تعليمدات  األسهم، والمعادل االئتماني بالنسبة للتعهدات وااللتزامات المحتملة والمشدتقات والدذي يدتم تحديدده علدى أسداس معامدل تحويدل

 .2مؤسسة النقد العربي السعودي وتوصيات لجنة بازل 

 

 مخاطر اإلئتمان      - 33

 إن مجلس اإلدارة مسئول عن إدارة المخاطر الكلية داخل ساب وعن مراجعة مدى فعاليتها. 

على أطر عمل المخاطر الخاصة بالبنك والخطط وأهداف األداء والتي تشتمل على إعداد تقوم بإعتماد واالشراف لقد قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة للمخاطر  

طر األخرى وإعداد اإلجراءات المتعلقة بقبول المخاطر، وإستراتيجيات إدارة المخاطر وتعيين كبار المسئولين وتفويض الصالحيات المتعلقة باالئتمان والمخا

 االجراءات الرقابية الفعالة.

ارة مالية. تنشأ نك بادارة مخاطر اإلئتمان والتي تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف ا خر لخسيقوم الب 

إلئتمان عن التعهدات مخاطر اإلئتمان بشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األنشطة اإلستثمارية. كما تنشأ مخاطر ا

 واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان، والمشتقات. 

وكالة تصنيف  صادرة عنيقوم البنك بتقويم إحتمال إخفاق األطراف األخرى باستخدام نظام تصنيف داخلي. كما يستخدم البنك أنظمة تصنيف مخاطر خارجية  

 رئيسية، عند توفرها.  

مخاطر اإلئتمان وذلك بمراقبتها، ووضع حدوداً للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقويم مالءة هذه األطراف بصورة مستمرة. تصمم يقوم البنك بالتقليل من  

لمخاطر الفعلية التي حدود ا سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك لتحديد المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لها ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودها. كما يتم مراقبة

برام إتفاقيات مقاصة رئيسية يتعرض لها البنك يومياً. إضافة لمراقبة حدود مخاطر اإلئتمان، يقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بأنشطته التجارية وذلك بإ

طر. كما يقوم البنك أحياناً بإقفال المعامالت لتقليل مخاطر والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخا

اء بإلتزاماتها. ولمراقبة اإلئتمان. تمثل مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالمشتقات التكلفة المحتملة إلستبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوف

 تقويم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب المتبعة بشأن تقويم عمليات اإلقراض الخاصة به.مستوى مخاطر اإلئتمان التي آلت للبنك، يقوم البنك ب

ون لهم نفس الخصائص ينتج التركز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية أو يك

 تؤثر في مقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. اإلقتصادية التي س

 تأثر أداء البنك تجاه التطورات التي تحدث بصناعة ما أو تطرأ على منطقة جغرافية معينة.مدى يشير التركز في مخاطر اإلئتمان إلى 
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     تتمة  –مان مخاطر اإلئت - 33

كن أو أنشطة معينة. كما يقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بتنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أما

األطراف األخرى عند وجود مؤشرات على وقوع إنخفاض يقوم البنك أيضاً بأخذ الضمانات، حسبما هو مالئم. كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافية من 

 في القروض والسلف المعنية.

تم الحصول عليها عند  تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية أخرى وفقاً للعقد المبرم وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي

 ان. مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر اإلئتم

  يقوم البنك بصورة منتظمة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في المنتجات بالسوق وإتباع أفضل الممارسات المستجدة.

(. لمزيد 5اإليضاح )تتعلق سندات الديون المدرجة في اإلستثمارات، بشكل أساسي، بمخاطر ديون سيادية. تم تبيان تحليل اإلستثمارات حسب األطراف األخرى في 

(. تم تبيان المعلومات المتعلقة بمخاطر اإلئتمان الخاصة باألدوات المشتقة في 6من التفاصيل حول مكونات القروض والسلف، يرجى الرجوع إلى اإليضاح )

إظهار المعلومات المتعلقة بالحد األقصى لمخاطر اإلئتمان (. تم 19(، بينما تم تبيان المعلومات المتعلقة بالتعهدات واإللتزامات المحتملة في اإليضاح )14اإليضاح )

تم تبيان المعلومات المتعلقة بالحد األقصى لمخاطر اإلئتمان وأوزان مخاطرها ، بينما (24في اإليضاح رقم ) التشغيليةقطاعات الالتي يتعرض لها البنك لكل قطاع من 

 (.35النسبية في اإليضاح )

 

 التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات واإللتزامات المحتملة ومخاطر اإلئتمان        أ- 11
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 ) بآالف الرياالت السعودية (

المملكة العربية 

 السعودية

ول مجلس التعـاون د

ي ومنطقة الخليج

 الشرق األوسط

 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية  أوروبا 

       الموجودات 

 32,331,331 - - - - 32,331,331 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 1,382,151 315,123 3,311,115 323,331 31,233 - أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 13,133,553 511,333 33,218 513,331 5,133,111 11,338,113 إستثمارات ، صافي 

 312,331,311 151,333 13,511 333,531 133,133 311,323,513 قروض وسلف ، صافي

 213,153 - - - - 213,153 إستثمار في شركات زميلة 

 331,533,533 3,312,351 3,833,531 331,321 5,823,133 323,253,333 اإلجمالي 

       

       المطلوبات 

 1,323,211 31,513 211,231 3,231,833 3,311,133 331,158 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 318,323,131 311,852 38,833 3,153,111 311,333 313,133,513 ودائع العمالء 

 5,383,831 - - 3,383,831 - 1,111,111 سندات دين مصدرة

 313,135 - - 313,135 - - إقتــراض 

 318,331,158 335,153 253,515 5,133,133 3,315,133 311,113,215 اإلجمالي

       

 38,185,351 3,233,381 333,883 5,823,113 3,135,311 21,231,813 التعهدات واإللتزامات المحتملة 

       

       مخاطر اإلئتمان )مبينة بالمعادل اإلئتماني لها(

 331,883,182 3,312,351 3,833,531 331,321 5,382,835 321,113,383 الموجودات 

 11,231,311 1,183,133 333,113 3,332,215 133,215 33,133,131 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 3,111,315 38,113 3,383 332,318 318,135 3,121,131 المشتقات 

 312,313,113 1,111,511 3,311,135 1,833,113 2,135,115 388,131,113 إجمالي مخاطر اإلئتمان  
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 ) بآالف الرياالت السعودية (

دول مجلس التعـاون  المملكة العربية السعودية

الخليجي ومنطقة 

 الشرق األوسط

 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية  أوروبا 

       الموجودات 

 24,043,460 - - - - 24,043,460 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 4,491,014 20,449 3,945,014 2,445,992 1,305,229 599,435 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 22,542,145 502,259 - 246,152 0,623,055 22,444,310 إستثمارات ، صافي 

 96,494,346 054,921 32,544 14,320 644,339 90,999,122 صافيقروض وسلف ، 

 612,232 - - - - 612,232 إستثمار في شركات زميلة 

 152,292,992 1,423,119 0,422,914 2,342,524 6,619,423 134,695,362 اإلجمالي 

       

       المطلوبات 

 5,931,454 23,404 1,562,112 1,490,243 1,406,949 1,045,441 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 124,033,216 16,649 - 433,416 692,426 114,446,265 ودائع العمالء 

 0,545,244 - - 2,344,244 - 2,245,444 سندات دين مصدرة

 104,625 - - 104,625 - - إقتــراض 

 131,411,921 39,609 1,562,112 0,369,920 2,503,935 122,096,306 اإلجمالي

       

 21,642,445 6,233,435 356,362 5,621,044 442,041 54,430,642 التعهدات واإللتزامات المحتملة 

       

       مخاطر اإلئتمان )مبينة بالمعادل اإلئتماني لها(

 154,242,105 1,423,119 0,422,914 2,342,524 6,505,410 136,262,220 الموجودات 

 34,453,249 2,621,634 121,494 2,431,544 329,930 20,494,239 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 3,442,940 319,422 3,699 1,254,596 45,261 1,023,526 المشتقات 

 143,023,334 0,410,529 0,104,099 6,060,212 2,411,449 161,240,539 إجمالي مخاطر اإلئتمان  

 

 -بياناً بالتوزيع الجغرافي للقروض والسلف المنخفضة القيمة وخسائر إنخفاض اإلئتمان:ب  فيما يلي -11

 

3131 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

ومنطقة الشرق 

 اإلجمالي  دول أخرى  أمريكا الشمالية أوروبا األوسط

              

 3,535,325 - - - - 3,535,325 قروض غير عاملة، صافي 

 3,358,223 - - - - 3,358,223 مخصص خسائر اإلئتمان 
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 بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

ومنطقة الشرق 

 اإلجمالي  دول أخرى  أمريكا الشمالية أوروبا األوسط

              

 1,594,555 - - - 42,434 1,515,225 قروض غير عاملة، صافي 

 2,013,340 - - - 45,235 2,324,109 مخصص خسائر اإلئتمان 
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 مخاطر السوق - 13

السائدة في السوق مثل أسعار العموالت وتمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في األسعار 

 الخاصة، وأسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار األسهم. يصنف البنك مخاطر السوق كمخاطر عمليات تجارية أو غير تجارية أو مصرفية.
 

قائمة الدخل"  فيعادلة و "إستثمارات مقتناه مدرجة قيمتها ال تقتصر مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات التجارية على المشتقات المصنفة كـ" مقتناه ألغراض المتاجرة" 

عار العموالت الخاصة طبقاً لما تم االفصاح عنه في القوائم المالية الموحدة. تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو المصرفية عن مخاطر أس

 )ب( من هذا اإليضاح. ومخاطر أسعار األسهم طبقاً لما تم االفصاح عنه في الجزء

اطر السوق المتعلقة بالعمليات يتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات التجارية باستخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، بينما يتم إدارة ومراقبة مخ

 ختبار الجهد، وتحليل الحساسية. غير التجارية باستخدام مجموعة من الطرق التي تشتمل على "القيمة المعرضة للمخاطر"، وا
 

 العمليات التجارية  -أ  (  مخاطر السوق  

مخاطر" لتقويم مراكز يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة العمليات التجارية. يقوم البنك باستخدام طريقة "القيمة المعرضة لل

 تصادية المحتملة بناء على عدد من المؤشرات واإلفتراضات المتعلقة بتغير الظروف السائدة في السوق. مخاطر السوق القائمة وتقدير الخسائر االق

مدى فترة زمنية محددة.  وبموجب طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، يتم تقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من الثقة وعلى 

ة المعرضة نماذج محاكاة عند تقويم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية للعمليات التجارية بناءاً على البيانات التاريخية. تصمم طريقة "القيميستخدم البنك 

نها ترتكز على العالقات للمخاطر"، في العادة، لقياس مخاطر السوق خالل ظروف اعتيادية، وبالتالي يوجد قصور في استخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" أل

 التاريخية المتداخلة والتغيرات في أسعار السوق. كما تفترض هذه الطريقة بأن تكون التغيرات المستقبلية على شكل بيان إحصائي. 

المحتملة التي ال يتوقع تجاوزها في حالة % من الخسائر 99ان طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" المتبعة من قبل البنك تمثل تقديراً وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره  

% على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ "القيمة المعرضة 99ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم واحد. ان استخدام مستوى الثقة بنسبة 

 كل مائة يوم.  ةللمخاطر" يجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مر

ة المحددة، لكن نتائج تمثل "القيمة المعرضة للمخاطر" مخاطر المحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، وال تأخذ بعين االعتبار الخسائر التي ال تحدث خارج فترة الثق 

 تعطي مؤشراً ذو معنى عن األرباح العمليات التجارية الفعلية يمكن أن تختلف عن عمليات احتساب القيمة المعرضة للمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه ال

 أو الخسائر خالل أوضاع السوق غير العادية. 

الظروف التي تحدث  وللتغلب على القصور أعاله المتعلق باستخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، يقوم البنك بإجراء اختبارات الجهد للمحفظة للوقوف على

  غ لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث خالل إختبارات الجهد لمراجعتها.خارج فترات الثقة االعتيادية ، ويتم إبال

  فيما يلي البيانات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر الخاصة بالبنك:

 بآالف الرياالت السعودية 3131

 المخاطر الكلية  سعر العمولة الخاصة تحويل العمالت األجنبية 

 113 321 113 2413ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 

 3,315 3,333 158 2413متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 
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 العمليات التجارية  -أ  (  مخاطر السوق  
 

 بآالف الرياالت السعودية 2412

 المخاطر الكلية العمولة الخاصةسعر  تحويل العمالت األجنبية 

 3,503 3,532 14 2412ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 

 3,519 3,526 052 2412متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 

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

سعار تحويل العمالت تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية، بشكل أساسي، عن التغيرات في أسعار العموالت الخاصة أو أ

 األجنبية، أو أسعار األسهم. 

 ( مخاطر أسعار العموالت الخاصة 3

التغيرات في أسعار العموالت على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية. يقوم  تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة الحتمال تأثير

ة تغطية المخاطر لضمان مجلس اإلدارة بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت خالل فترات زمنية معينة. يقوم البنك بمراقبة المراكز يومياً، ويستخدم استراتيجي

 اكز ضمن حدود الفجوات المقررة.بقاء المر

، وكذلك التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة، على قائمة الدخل الموحدة أو حقوق التالجدول أدناه مدى أثر التغيرات المحتملة المقبولة في أسعار العمو حيوض

دخل العموالت الخاصة لمدة سنة وذلك بناءاً على الموجودات المالية  على صافي التالمساهمين. أن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العمو

، شامالً أثر أدوات التغطية. يتم احتساب األثر على حقوق المساهمين وذلك باعادة 2413ديسمبر  31والمطلوبات المالية غير التجارية بعمولة عائمة والمقتناه كما في 

على أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت. فيما يلي  2413ديسمبر  31مولة ثابتة بما في ذلك أثر التغطية كما في تقويم الموجودات المالية المتاحة للبيع بع

 تحليالً باألثر على حقوق المساهمين حسب تاريخ استحقاق األصل أو المقايضة : 

 

  3131   بآالف الرياالت السعودية

الزيادة في  العملة

 نقاط األساس

األثر على دخل 

 العموالت الخاصة 

 اإلجمالي األثر على حقوق المساهمين

     

 5سنة إلى  سنة أو أقل أشهر أو أقل 2   

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 سنوات

 

        

 (331,332) (51,332) (31,251) (12,882) (38,181) 11,312 311+  لاير سعودي

 (333,183) (12,531) (313,135) (33,313) (11,113) (33,211) 311+  دوالر أمريكي 

 - - - - - 3,113 311+  يورو  

 - - - - - 311 311+  أخرى 
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 تتمة  –( مخاطر أسعار العموالت الخاصة  3

 

  3131   بآالف الرياالت السعودية

النقص في  العملة

 نقاط األساس

األثر على دخل 

 العموالت الخاصة 

 اإلجمالي األثر على حقوق المساهمين

     

 5سنة إلى  سنة أو أقل أشهر أو أقل 2   

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 سنوات

 

        

 (11,312) 311 - لاير سعودي
38,181 12,882 31,251 51,332 331,332 

 333,183 12,531 313,135 33,313 11,113 33,211 311 - دوالر أمريكي 

 - - - - - (3,113) 311 - يورو  

 (311) 311 - أخرى 
- - - - - 

 

  2412   بآالف الرياالت السعودية

الزيادة في  العملة

 نقاط األساس

األثر على دخل 

 العموالت الخاصة 

 اإلجمالي األثر على حقوق المساهمين

     

 5 سنة إلى سنة أو أقل أشهر أو أقل 6   

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 سنوات

 

        

 (121,440) (04,115) (24,552) (6,155) (06,942) 25,562 144+  لاير سعودي

 (213,426) (62,441) (92,319) (22,554) (26,194) (14,214) 144+  دوالر أمريكي 

 (066) - - (224) (234) 3,162 144+  يورو  

 - - - - - 1,505 144+  أخرى 

 

  2412   بآالف الرياالت السعودية

النقص في  العملة

 نقاط األساس

األثر على دخل 

 العموالت الخاصة 

 اإلجمالي األثر على حقوق المساهمين

     

 5سنة إلى  سنة أو أقل أشهر أو أقل 6   

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 سنوات

 

        

 121,440 04,115 24,552 6,155 06,942 (25,562) 144 - لاير سعودي

 213,426 62,441 92,319 22,554 26,194 14,214 144 - دوالر أمريكي 

 066 - - 224 234 (3,162) 144 - يورو  

 - - - - - (1,505) 144 - أخرى 
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 تتمة  –( مخاطر أسعار العموالت الخاصة  3

والت الخاصة. كما يتعرض البنك للمخاطر المصاحبة للتقلبات في أسعار العموالت الخاصة السائدة بالسوق . يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر أسعار العم

أيهما يحدث أوالً. يتعرض البنك  يشتمل الجدول على موجودات ومطلوبات البنك المسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تاريخ تجديد األسعار أو تاريخ اإلستحقاق،

ق أو سيتم تجديد أسعارها لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية المشتقة التي تستح

 ر الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتيجيات إدارة المخاطر . في فترة محددة . يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعا

 
 

3131 

 )بآالف الرياالت السعودية (

 خــــالل

 أشــهر 1 

 أكثر من سنوات 5-3 شهر 1-33

 سنوات 5 

غير مرتبطة بعمولة 

 خاصة

 اإلجمالي
 

        الموجودات 

  32,331,331 3,133,111 - - - 33,132,881 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

  1,382,151 - - - - 1,382,151 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  

  13,133,553 3,111,151 238,315 5,131,331 33,128,835 33,315,333 إستثمارات، صافي 

  312,331,311 - 8,833,323 33,518,132 31,525,111 25,321,333 قروض وسلف ، صافي

  213,153 213,153 - - - - إستثمار في شركات زميلة 

  211,252 211,252 - - - - ممتلكات ومعدات ، صافي 

  1,333,113 1,333,113 - - - - موجودات أخرى 

  333,113,311 31,518,833 3,535,123 31,113,211 11,211,318 32,583,332 إجمالي الموجودات  

        

 المطلوبات وحقوق المساهمين  

       

  1,323,211 - - - - 1,323,211 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  318,323,131 33,353,131 - 232,323 38,131,131 13,385,223 ودائع العمالء 

  5,383,831 - - 3,383,831 3,511,111 3,511,111 سندات دين مصدرة

  313,135 - - 38,335 13,351 - إقتــــراض  

  2,112,111 2,112,111 - - - - مطلوبات أخرى

  33,813,333 33,813,333 - - - - حقوق المساهمين 

  333,113,311 313,318,353 - 3,383,325 33,333,531 13,355,113 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين  

        

   (33,233,131) 3,535,123 31,131,125 31,333,531 13,132,833 الموجودات والمطلوبات أثر مخاطر أسعار العموالت على

   - (313,531) 3,111,125 (113,312) (831,213) األدوات المالية المشتقة أثر مخاطر أسعار العموالت على

   (33,233,131) 3,111,833 33,138,811 31,131,138 18,511,328 إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

   - 33,233,131 81,335,132 23,832,532 18,511,328 الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
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 تتمة   –مخاطر أسعار العموالت الخاصة  
 

2412 

 )بآالف الرياالت السعودية (

 خــــالل

 أشــهر 3 

 أكثر من سنوات 5-1 شهر 3-12

 سنوات 5 

غير مرتبطة بعمولة 

 خاصة

  اإلجمالي

        الموجودات 

  24,043,460 4,316,902 - - - 12,446,912 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

  4,491,014 - - - - 4,491,014 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  

  22,542,145 922,001 2,240,642 5,425,122 12,114,461 2,261,420 إستثمارات، صافي 

  96,494,346 - - 23,043,221 26,424,343 06,536,242 قروض وسلف ، صافي

  612,232 612,232 - - - - إستثمار في شركات زميلة 

  640,549 640,549 - - - - ممتلكات ومعدات ، صافي 

  3,250,431 3,250,431 - - - - موجودات أخرى 

  156,652,332 13,215,964 2,240,642 24,554,304 34,192,200 23,926,143 إجمالي الموجودات  

        

 المطلوبات وحقوق المساهمين  

       

  5,931,454 - - 256,441 321,211 5,353,254 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  124,033,216 60,449,495 14,425 225,242 3,410,106 51,423,464 ودائع العمالء 

  0,545,244 - - 2,344,244 - 2,245,444 سندات دين مصدرة

  104,625 - - 149,325 31,254 - إقتــــراض  

  5,520,459 5,520,459 - - - - مطلوبات أخرى

  24,465,542 24,465,542 - - - - حقوق المساهمين 

  156,652,332 94,054,261 14,425 3,392,414 0,166,642 54,632,626 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين  

        

   (26,230,341) 2,190,652 25,165,534 30,434,632 15,303,022 أثر مخاطر أسعار العموالت على الموجودات والمطلوبات

   - (295,234) (12,420) (0,562,446) 0,425,614 األدوات المالية المشتقةأثر مخاطر أسعار العموالت على 

   (26,230,341) 1,494,922 25,153,056 29,062,431 24,219,442 إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

   - 26,230,341 20,435,320 09,641,914 24,219,442 الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

  

 

 عموالت الخاصة . يمثل صافي الفجوة بين األدوات المالية المشتقة صافي المبالغ اإلسمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار ال
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 (   مخاطر العمالت 3 

قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. ال يحتفظ البنك بمراكز عمالت مفتوحة غير تجارية وتمثل المخاطر الناتجة عن التغير في  

س القيمة المعرضة هامة. تحول مخاطر العمالت األجنبية الناشئة عن العمليات غير التجارية إلى العمليات التجارية، وتدار كجزء من المحفظة التجارية. تعك

 أ( إجمالي مخاطر العمالت التي يتعرض لها البنك.-31للمخاطر المتعلقة بمخاطر تحويل العمالت األجنبية المفصح عنها في اإليضاح )

العمالت،  لتقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية . يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكزليتعرض البنك  

  -ألجنبية التالية:ليالً وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يومياً . فيما يلي تحليالً بصافي المخاطر الجوهرية الخاصة بالبنك في نهاية السنة بشأن العمالت ا

 

       3131    2412                 

 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت   

 السعوديـــة   السعوديـــة  

 مركز دائن ) مدين (  مركز دائن ) مدين (   

  __________ __________ 

 (229,233 ) (133,212 ) دوالر أمريكي    

 1,219  (3,181 ) يورو    

 (360 ) (33,351 ) جنيه إسترليني  

 (22 ) (3,128 ) أخرى   

 

 (  مخاطر أسعار األسهم 1 

نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حدة. تنشأ مخاطر أسعار األسهم المقتناه تمثل مخاطر أسعار األسهم، مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم 

 2413ديسمبر  31المتاحة للبيع الخاصة بالبنك كما في  في قيمة األسهم% 14بواقع لغير أغراض المتاجرة عن األسهم المصنفة كأسهم متاحة للبيع. إن الزيادة أو اإلنخفاض 

 مليون لاير سعودي(. 92: 2412مليون لاير سعودي ) 142سيؤدي إلى زيادة أو إنخفاض األسهم بمبلغ 
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 مخاطر السيولة         - 13

خالل الظروف اإلعتيادية وغير اإلعتيادية. تحدث مخاطر السيولة عند  تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة البنك على الوفاء بإلتزامات السداد الخاصة به عند إستحقاقها

بتنويع مصادر وجود اضطراب في السوق أو انخفاض مستوى اإلئتمان مما يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة 

األخذ بعين اإلعتبار توفر السيولة، والحفاظ على رصيد مالئم من النقدية وشبه النقدية واألوراق المالية التمويل وقاعدة الودائع األساسية، وإدارة الموجودات بعد 

 واجهة متطلبات السيولة.المتداولة، ومراقبة التدفقات النقدية المستقبلية والسيولة يومياً. كما يوجد لدى البنك خطوط إئتمان ملتزم بها يمكن الوصول إليها لم

% من إجمالي الودائع 2ام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية تعادل وطبقاً لنظ

ياطي من النقد أو سندات % من إلتزامات ودائعه. ويكون هذا اإلحت24% من ودائع اإلدخار وألجل. كما يحتفظ البنك بإحتياطي سيولة ال يقل عن 0تحت الطلب و 

فية من خالل تسهيالت إعادة التنمية الحكومية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوماً. كما يمكن للبنك اإلحتفاظ بمبالغ إضا

 الشراء لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل سندات التنمية الحكومية. 

حتى تاريخ  إعداد القوائم الماليةأدناه على ملخص باإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية والتي تم تحديدها على أساس الفترة المتبقية بتاريخ يشتمل الجدول 

ثل المبالغ المبينة في الجدول التدفقات اإلستحقاق التعاقدي وال تأخذ بعين اإلعتبار تاريخ اإلستحقاق الفعلي حسبما تظهره الوقائع لتحتفاظ بالودائع من قبل البنك. تم

لمخصومة المتوقعة. إن كافة النقدية غير المخصومة المتعاقد عليها، بينما يقوم البنك بادارة مخاطر السيولة المتأصلة بناءاً على التدفقات النقدية الواردة غير ا

وبناءاً على إلتزامات السداد غير المخصومة التعاقدية. وحيث أن الجزء الرئيسي من المشتقات المستخدمة ألغراض تغطية المخاطر مبينة حسب تواريخ اإلستحقاق 

لمفتوحة تعتبر قليلة، فإن المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة يتكون من معامالت مقابل معامالت أخرى، وبالتالي فإن مخاطر المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة ا

 قات المقتناه ألغراض المتاجرة في جدول اإلستحقاقات التعاقدية ال يتعلق بفهم توقيت التدفقات النقدية، وبالتالي تم إستبعادها.اإلدارة تعتقد بأن إدراج المشت

السيولة باستخدام نتظمة بشأن تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة اإلستحقاق لضمان توفر السيولة الكافية. يتم مراقبة مراكز السيولة أسبوعياً، ويتم إجراء إختبارات جهد م

الموافقة من قبل لجنة سيناريوهات متعددة تغطي الظروف اإلعتيادية وغير اإلعتيادية في السوق. تخضع كافة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالسيولة للمراجعة و

العاملة. كما يقدم بانتظام تقرير موجز إلى لجنة الموجودات الموجودات والمطلوبات بالبنك. يتم إصدار تقارير يومية تغطي مركز السيولة للبنك والشركات التابعة 

 والمطلوبات يشمل على كافة اإلستثناءات واإلجراءات المتخذة.

 أ  (  تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ اإلستحقاق المتبقية 

 يوضح الجدول أدناه المطلوبات المالية غير المخصومة التعاقدية الخاصة بالبنك:

3131 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خـالل 

 أشــهر 1 

 أكثر من سنوات 5-3 شهر 1-33

 سنوات 5 

بدون تاريخ 
 إستحقاق محدد

 اإلجمالي

        المطلوبات المالية 

 1,833,312 - - 133,122 - 1,513,281  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 313,313,123 - 353,131 3,111,333 2,111,315 313,338,331  ودائع العمالء 

 5,355,188 - 3,533,323 1,115,283 338,238 8,322  سندات دين مصدرة 

 331,333 - - 81,311 12,533 -  إقتــــراض  

 2,131,322 2,131,322 - - - -  مطلوبات أخرى 
        

        المشتقات :

 (31,323) - (3,111) (8,533) (31,213) 5,351  ذمم دائنة )مدينة( متعاقد عليها  -

 355,113,533 2,131,322 3,338,313 5,881,551 2,533,533 311,335,332  إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة   
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 تتمة          –مخاطر السيولة  - 13

  تتمة  – أ  (  تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ اإلستحقاق المتبقية 

2412 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خـالل 

 أشــهر 3 

 أكثر من سنوات 5-1 شهر 3-12

 سنوات 5 

بدون تاريخ 
 إستحقاق محدد

 اإلجمالي

        المطلوبات المالية 

 6,465,421 - - 346,962 041,546 5,356,023  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 124,426,324 - 21,039 495,433 0,369,412 115,594,449  ودائع العمالء 

 0,410,342 - - 3,999,400 443,222 11,046  سندات دين مصدرة 

 154,401 - - 124,211 34,134 -  إقتــــراض  

 5,336,252 5,336,252 - - - -  مطلوبات أخرى 
        

        المشتقات :

 2,542 - 242 (12,256) 10,610 14,002  ذمم دائنة )مدينة( متعاقد عليها  -

 132,254,391 5,336,252 21,226 5,343,990 5,622,920 124,964,094  إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة   

        

 

 ب  (  تحليل اإلستحقاقات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات 

 :إلسترداد أو السداد المتوقعة لهاحسب تواريخ المطلوبات مصنفة ايشتمل الجدول أدناه على تحليل بالموجودات و

3131 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 اللـخـ 

 هرأشـ 1

 أكثر من سنوات 5-3 شهر 1-33

 سنوات 5 

بدون تاريخ 

 إستحقاق محدد

 اإلجمالي

        الموجودات  

 32,331,331 3,333,331 - - - 38,132,383  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 1,382,151 - - - - 1,382,151  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 13,133,553 3,111,112 1,332,131 3,153,321 33,231,111 8,112,811  إستثمارات، صافي   

 312,331,311 - 38,213,131 31,133,353 35,111,123 18,382,531  قروض وسلف، صافي  

 213,153 213,153 - - - -  شركات زميلةإستثمار في 

 211,252 211,252 - - - -  ممتلكات ومعدات، صافي 

 1,333,113 1,333,113 - - - -  موجودات أخرى 

 333,113,311 31,313,335 33,338,321 11,553,531 13,238,113 33,112,313  إجمالي الموجودات   

        

        المطلوبات وحقوق المساهمين 

 1,323,211 - - 322,383 - 1,513,251  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 318,323,131 - 333,313 3,111,323 2,113,131 311,331,311  ودائع العمالء

 5,383,831 - 3,511,111 1,383,831 - -  سندات دين مصدرة 

 313,135 - - 38,335 13,351 -  إقتــــراض  

 2,112,111 2,112,111 - - - -  مطلوبات أخرى 

 33,813,333 33,813,333 - - - -  حقوق المساهمين 

 333,113,311 33,338,813 3,233,313 5,523,353 2,118,321 311,131,532  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
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 تتمة          –مخاطر السيولة  - 13

 المتعلقة بالموجودات والمطلوباتب  (  تحليل اإلستحقاقات 

2412 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خــالل 

 أشـهر 3

 أكثر من سنوات 5-1 شهر 3-12

 سنوات 5 

بدون تاريخ 

 إستحقاق محدد

 اإلجمالي

        الموجودات  

 24,043,460 6,942,351 - - - 13,541,513  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 4,491,014 - - - - 4,491,014  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 22,542,145 922,001 2,665,420 2,145,160 12,314,965 0,092,201  إستثمارات، صافي   

 96,494,346 - 12,490,431 23,531,412 16,429,442 02,290,256  قروض وسلف، صافي  

 612,232 612,232 - - - -  إستثمار في شركات زميلة

 640,549 640,549 - - - -  ممتلكات ومعدات، صافي 

 3,250,431 3,250,431 - - - -  موجودات أخرى 

 156,652,332 12,341,360 15,559,945 34,216,141 29,149,962 64,440,924  إجمالي الموجودات   

        

        المطلوبات وحقوق المساهمين 

 5,931,454 - - 256,441 321,211 5,353,254  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 124,033,216 - 21,039 452,205 0,335,249 115,219,203  ودائع العمالء

 0,545,244 - - 3,444,244 245,444 -  سندات دين مصدرة 

 104,625 - - 149,325 31,254 -  إقتــــراض  

 5,520,459 5,520,459 - - - -  مطلوبات أخرى 

 24,465,542 24,465,542 - - - -  حقوق المساهمين 

 156,652,332 25,604,366 21,039 5,420,241 5,392,254 124,523,441  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

 

السعودي، والبنود قيد تشتمل الموجودات المتوفرة للوفاء بكافة اإللتزامات وتغطية إلتزامات القروض القائمة، على النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

 -19لتزامات المحتملة في اإليضاح )التحصيل، والقروض والسلف الممنوحة للبنوك، والقروض والسلف الممنوحة للعمالء. تم تبيان تواريخ إستحقاق التعهدات واإل

 د( حول القوائم المالية الموحدة. 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 11

بموجب معاملة نظامية في السوق الرئيسي )أو األكثر فائدة( والتي تتم  مطلوبات ماتحويل  عندبيع األصل أو دفعه  إستالمه عندالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم 

بصرف النظر عما إذا كان السعر قابالً للمالحظة بصورة مباشرة أو تم تقديره بإستخدام ين المشاركين في السوق بتاريخ القياس في ظل الظروف الحالية للسوق. ب

 وبالتالي يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة.طرق تسعير أخرى، 

 لألدوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية بإستثناء القروض والسلف وودائع العمالء.إن القيمة العادلة 

 .تحديد القيمة العادلة للقروض والسلف وودائع العمالء بشكل موثوق به بإستثناء تم االفصاح عنه أدناه عملياً من غير الممكن  وأنه

 تهاتحديد القيمة العادلة ومستويا 

 يستخدم البنك المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:   
  

 األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )بدون تعديل( : المستوى األول
   

ومطلوبات مماثلة أو طرق تسعير أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات  : المستوى الثاني

 وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة.
   

 طرق تسعير لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة. : المستوى الثالث
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  تتمة - القيمة العادلة لألدوات المالية - 11
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول الرياالت السعودية بآالف

3131      

     الموجودات المالية

 353,131 - 353,131 - أدوات مالية مشتقة

 3,113 - - 3,113 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 13,131,331 33,218 38,181,313 8,232,835 إستثمارات مالية متاحة للبيع

 111,332 - 111,332 - بالتكلفة المطفأة مقتناهاالستثمارات 

 528,181 - 528,181 - بالقيمة العادلة المغطاه –قروض وسلف 

 18,335,531 33,218 11,318,311 8,233,833 اإلجمالي 

     

     المطلوبات المالية

 318,321 - 318,321 - أدوات مالية مشتقة

 3,383,831 - - 3,383,831 بالقيمة العادلة المغطاه  –سندات دين مصدره 

 1,113,312 - 318,321 3,383,831 اإلجمالي 

 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول بآالف الرياالت السعودية

2412      

     الموجودات المالية

 1,962,631 - 1,962,631 - أدوات مالية مشتقة

 0,921 - - 0,921 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 26,522,544 22,233 16,424,356 9,621,011 إستثمارات مالية متاحة للبيع

 922,290 - 922,290 - بالتكلفة المطفأة مقتناهاالستثمارات 

 144,195 - 144,195 - حتى تاريخ االستحقاق مقتناهاالستثمارات 

 923,635 - 923,635 - بالقيمة العادلة المغطاه –قروض وسلف 

 34,536,626 22,233 24,432,611 9,626,332 اإلجمالي 

     

     المطلوبات المالية

 1,404,415 - 1,404,415 - أدوات مالية مشتقة

 2,344,244 - - 2,344,244 بالقيمة العادلة المغطاه  –سندات دين مصدره 

 0,104,295 - 1,404,415 2,344,244 اإلجمالي 

 

خارج األسواق النظامية، ومقايضات العمالت، والعقود المستقبلية الخاصة  التي تتمتتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى الثاني من مقايضات أسعار العموالت 

قياس هذه المشتقات بأسعار العموالت الخاصة والخيارات، وعقود الصرف األجنبي الفورية ا جلة، وخيارات العمالت، وغيرها من األدوات المالية المشتقة. تم 

على مؤشرات بناءاً طرق التدفقات النقدية المخصومة. تم تحديد مدخالت هذه البيانات  تحديدها بإستخدامالبنك التي تم بالقيمة العادلة بإستخدام طرق التقويم الخاصة ب

 ق بشكل واسع.األسواق القابلة للمالحظة المتعلقة باألسواق التي يتم تداولها فيها، ويتم الحصول عليها من مقدمي خدمات البيانات المستخدمة في السو
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  تتمة - القيمة العادلة لألدوات المالية - 11

ستثمارات بإستخدام طرق تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى الثاني على سندات لم تتوفر أسعار لها في السوق. تحدد القيمة العادلة لهذه اال

ة في السوق لمنحيات العائد وهوامش االئتمان. بلغ إجمالي القيمة العادلة لتستثمارات المعاد التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظ

: الشئ(، وقد تم إجراء إعادة التصنيف هذا بسبب عدم توفر أسعار متداولة في 2412مليون لاير سعودي ) 1,00420تصنيفها من المستوى األول إلى المستوى الثاني 

 المعنية خالل السنة.السوق بشأن االستثمارات 

ة الموجودات المعلن تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى الثالث على صناديق أسهم خاصة تم تحديد قيمتها العادلة على أساس آخر صافي قيم

 سوية القيمة العادلة فقط.عنه بتاريخ قائمة المركز المالي. تتعلق الحركة في المستوى الثالث لألدوات المالية خالل السنة بت

مليدون لاير سدعودي  2422إيجابيداً بمبلدغ  – التسدعيرالدذي تدم تقدديره بإسدتخدام طدرق  –الموحددة كان إجمالي التغيرات في القيمة العادلة التي تم إثباتها في قائمة الدخل 

 مليون لاير سعودي(. 5129: 2412)

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة           - 11

خبرات إدارية ومتخصصة بموجب إتفاقية خدمات فنية . وقد جددت هذه  -شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في  -تقدم الشركة األم ألحد المساهمين  

 لمدة خمس سنوات ميالدية . 2412سبتمبر  34اإلتفاقية في 

 

معامالت خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة . وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن هذه المعامالت قد تمت بنفس الشروط المطبقة على ال يتعامل البنك ، 

ؤسسدة النقدد العربدي مع األطراف األخرى. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البندوك والتعليمدات الصدادرة عدن م

 السعودي. 

 

  -كانت أرصدة نهاية السنة المدرجة في القوائم المالية الموحدة والناتجة عن هذه المعامالت على النحو التالي: 

 

      3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

    2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     مجموعة هونج كونج وشنغهاي المصرفية : 

 3,991,636  3,382,335  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى     

 910,260  823,113  إستثمارات       

 -  3,833  موجودات أخرى       

 (042,223 ) (311,333)  مشتقات ) بالقيمة العادلة (     

 3,520,421  3,832,211  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 3,406  -   مطلوبات أخرى   

 2,393,331  3,133,313  تعهدات وإلتزامات محتملة     

      

 مليون لاير سعودي(. 61222: 2412مليون لاير سعودي ) 60121تشتمل اإلستثمارات أعاله على إستثمار في شركات زميلة بمبلغ قدره  

      

المساااهمين اآلخاارين والشااركات  المنتساابة أعضاااء مجلااس اإلدارة، ولجنااة المراجعااة، وكبااار  

 لهم:

    

 3,246,390  3,535,113  قروض وسلف  

 4,242,264  8,813,155  ودائع العمالء     

 6,541  33,113  )بالقيمة العادلة( –مشتقات      

 39,229  13,333  تعهدات وإلتزامات محتملة     

يقصد بكبار المساهمين ا خرين ) عدا المساهم غير السعودي (  أولئك الذين يمتلكون أكثر من  

 % من رأس المال المصدر للبنك. 5

    

     صناديق البنك المشتركة 

 532  -  قروض وسلف  

 242,421  853,158  ودائع العمالء  
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 فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة: 

 

         3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

    2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة
      

 146,114  88,313  دخل عموالت خاصة 

 (204,190 ) (328,122)  مصاريف عموالت خاصة 

 04,241  23,533  دخل أتعاب وعموالت  

 00,992  13,833  مصاريف خدمات مدفوعة لمجموعة هونغ كونغ شنغهاي المصرفية 

 (2,016 ) (3,312)  في أرباح النشاطات البنكية اإلستثمارية ةاتفاقية ترتيبات المشارك 

 111,234  331,331  الحصة في أرباح الشركات الزميلة  

 2,249  3,331  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

 فيما يلي تحليالً بإجمالي التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:

         3131 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

    2412 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة
      

 39,126  13,151  مزايا موظفين قصيرة األجل ) رواتب وبدالت( 

 5,964  133  تعويضات نهاية الخدمة  

      

علدى أنشدطة البندك واإلشراف يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص ، بما فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم السلطة والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

. لدم يدتم اإلفصداح  2413ديسدمبر  31كمدا فدي  ةقائمد بدرامج ثالثدةهناك يمنح البنك لموظفيه وبعض موظفي اإلدارة العليا برامج حوافز محسوبة على أساس األسهم. 

 غير جوهرية. امبالغهألن بشكل مستقل في هذه القوائم المالية الموحدة  امجالبر هعن تفاصيل هذ
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 كفاية رأس المال            - 15

مقدرة البنك على  تتمثل أهداف البنك، عند إدارة رأس المال في اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والحفاظ على 

 وجود رأس مال قوي.، والحفاظ على العمل وفقاً لمبدأ اإلستمراريةاإلستمرار في 

من قبل إدارة البنك. تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي اإلحتفاظ بحد  بإنتظاميتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي  

 %.4المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهي أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة 

قياس مدى كفاية رأس المال  يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم 

والتعهدات واإللتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات بإستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، 

 النسبية. 

 

    3131 

بآالف الرياالت 

 السعودية

   2412 

بآالف الرياالت 

 السعودية
     

   الموجودات المرجحة المخاطر

 126,436,229 313,338,381 المخاطرمخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة 

 14,440,323 31,228,313 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 1,429,944 3,211,188 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
     

 132,424,542 353,182,531 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

   

 16,531,191 33,813,333 رأس المال األساسي 

   

 5,144,090 1,113,132 رأس المال المساند 

   

 21,631,645 32,315,335 رأس المال األساسي ورأس المال المساندإجمالي 

   

   نسبة كفاية رأس المال %

 %11299 %35713 نسبة رأس المال األساسي   

 %15269 %33713 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   

 

، بينما تم إحتساب بيانات المقارنة وفقاً لتوصيات لجنة 3وفقاً لتوصيات لجنة بازل  2413 ديسمبر 31تم إحتساب المبالغ والنسب المفصح عنها للفترة المنتهية في  

 .2بازل 
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 3من توصيات لجنة بازل  1 -بالركن اإلفصاحات المتعلقة  -12

، يجب القيدام بدبعض اإلفصداحات الكميدة والنوعيدة والموجدودات المرجحدة المخداطر ورأس المدال. سدتكون هدذه اإلفصداحات 2من توصيات لجنة بازل  3 -طبقاً للركن  

 ، وفي التقرير السنوي، على التوالي، طبقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.  www.sabb.comموجودة على موقع البنك على اإلنترنت:.

 هيكل رأس المال  – 1توصيات لجنة بازل  - 13

وني للبنك يجب نشر بعض االفصاحات المتعلقة بهيكل رأسمال البنك على موقع البنك على شبكة االنترنت. سيتم نشر هذه المعلومات على الموقع االلكتر 

www.sabb.com ،مؤسسة النقد العربي السعودي. طبقاً لمتطلبات 

 

 المعايير المحاسبية التغيرات المستقبلية في - 18

للبنك. يعتزم البنك اتباع تلك المعايير )حيثما ينطبق الموحدة الصادرة وغير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية  والتفسيرات فيما يلي بياناً بالمعايير

 ذلك( عند سريانها. 

 األدوات المالية  –( 3المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

( الصادر، المرحلة األولى من عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك بالرغم من أن تاريخ االتباع يخضع 9يعكس المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

وقياس الموجودات والمطلوبات المالية المحددة في معيار  (، وينطبق على تصنيف39لمشروع المعيار الصادر مؤخراً بشأن استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم )

، لكن التعديالت على المعيار الدولي 2413يناير  1(. وقد سرى مفعول المعيار، في األصل، على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 39المحاسبة الدولية رقم )

إنتقلت إلى تاريخ  2411الصادرة خالل شهر ديسمبر  المتعلق بالمعيار المذكور، واالفصاحات االنتقاليةوتاريخ السريان االلزامي ( 9الخاص بالتقارير المالية رقم )

. وفي المراحل الالحقة، سيقوم المجلس بدراسة االنخفاض في القيمة ومحاسبة تغطية المخاطر. سيقوم البنك بتحديد أثر إتباع 2415يناير  1السريان اإللزامي في 

 ( جنباً إلى جنب مع المراحل األخرى عند إصداره وذلك إلعطاء صورة شاملة.9ن المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )المرحلة األولى م

األدوات المالية )محاسبة تغطية (: 1، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية نسخة جديدة من المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )1121نوفمبر  21بتاريخ 

إن المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (. 99(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )7( و )9المخاطر وتعديالت على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية رقم )

األدوات المالية: اإلثبات (: 11ر وبعض التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )( الذي يشتمل على متطلبات جديدة بشأن محاسبة تغطية المخاط1121( )لعام 1)

( بشأن تبديل 11االفصاحات، يكرر تطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) –: األدوات المالية 7والمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  والقياس،

ير المحاسبة الدولية من دراسة المشتقات. ال يوجد للمعيار تاريخ سريان إلزامي، لكنه متاح اآلن للتطبيق. سيتم تحديد تاريخ سريان إلزامي جديد عند إنتهاء مجلس معاي

ز للمنشآت أن تقرر فقط المحاسبة عن األرباح والخسائر الناتجة عن مخاطر االئتمان الخاصة بها بدون أن تطبق في نفس الوقت المتطلبات االنخفاض في القيمة. يجو

محاسبة تغطية (. إن إختيار السياسة المحاسبية بشأن االستمرار في تطبيق متطلبات 1األخرى المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

اآلن لمحاسبة تغطية المخاطر. ويمكن تغيير تلك السياسة وتطبيق محاسبة تغطية المخاطر  ( متاح11ر المحاسبة الدولي رقم )المخاطر المنصوص عليها في معيا

لتوقف عن إختيار هذه السياسة عند إنتهاء مجلس معايير يتم اس( قبل أن تصبح إلزامية بشكل نهائي. 1المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 المحاسبة الدولية من دراسته بشأن تغطية المخاطر الكلية.

التعاديالت علاى معياار المحاسابة الادولي رقام  –مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  –( 13الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) المعيار معيار المحاسبة الدولي

(13.) 

ندات النظامية للتأكد بأن توضح التعديالت المقصود بـ "حالياً هناك حق ملزم للمقاصة". ومن الضروري تقويم األثر على البنك وذلك بمراجعة إجراءات السداد والمست

ى، يمكن إعادة التفاوض بشأن العقود. إن المطلب بأن المقاصة ال تزال ممكنة فيما لو تم إجراؤها سابقاً. وفي بعض الحاالت، ال يمكن إجراء المقاصة. وفي حاالت أخر

ة في حالة التعثر عن يكون حق إجراء المقاصة متاحاً لكافة أطراف إتفاقيات المقاصة يمكن أن يشكل تحدياً للعقود وذلك عند وجود حق لطرف واحد فقط في المقاص

 السداد. 

( )مثل أنظمة بيوت المقاصة 11علقة بأنظمة السداد المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم )كما يوضح التعديل كيفية تطبيق أسس ومعايير المقاصة المت

بالبنك ألنها تتعلق بعدد كبير  المركزية( والتي تطبق آليات السداد المركزية التي ال تتم في آن واحد. تتعلق المقاصة التي تتم على أساس السداد في آن واحد بشكل خاص

مت في آن البيع وإعادة الشراء. وفي الوقت الحاضر، تعتبر المعامالت المسددة من خالل أنظمة المقاصة، في معظم الحاالت، بأن عمليات السداد قد ت من معامالت

ية تغيرات في المقاصة أثر على نسبة واحد. ومع أن العديد من أنظمة السداد يتوقع بأن تفي باألسس والمعايير الجديدة، إال أن بعض منها ال يفي بذلك. يتوقع بأن يكون أل

يوت المقاصة وأنظمة قيام البنك بفحص اإلجراءات التشغيلية المطبقة من قبل بعلى الرفع المالي ومتطلبات رأس المال النظامي ... الخ. وحيث أن اثر االتباع يتوقف 

 اآلثار. حجم إنه غير ممكن عملياً تحديدتعامل معها للتأكد فيما إذا تفي باألسس والمعايير الجديدة، فالسداد التي ت
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 تتمة - التغيرات المستقبلية في المعايير المحاسبية - 18

 (12( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )21( و )21رقم ) الخاصة بالتقارير المالية تعديالت على المعايير الدولية)المنشآت االستثمارية 

وتستثنى من توحيد القوائم المالية المنشآت التي تفي بشروط تعريف المنشآت المستثمره  1122يناير  2التي تبدأ في أو بعد تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية 

التابعة (. إن هذا االستثناء من التوحيد يتطلب من المنشآت االستثمارية المحاسبة عن الشركات 21المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

ألنه ال يوجد منشأة من المنشآت ضمن البنك مؤهلة العتبارها منشأة إستثمارية بموجب  بنكبالقيمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل. ال يتوقع بأن يتعلق هذا التعديل بال

 (.21المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 المفروضة الرسوم –( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية 12رقم ) التفسير

عند حدوث النشاط الذي يتطلب السداد طبقاً لما تنص عليه األنظمة المعنية. بالنسبة بشأن الرسوم المفروضة هذا التفسير بأن تقوم المنشأة بإثبات االلتزامات  يوضح

قبل بلوغ الحد األدنى المقرر. يسري التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ  إلتزاماتللرسوم التي تفرض عند بلوغ الحد األدنى، يوضح التفسير بأنه ال يتوقع إثبات أية 

 المستقبلية.الموحدة بأن يكون لهذا التفسير أثر مالي جوهري على القوائم المالية  البنكيتوقع . ال 4112يناير  1في أو بعد 

 (93) رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت  - المخاطر تغطية محاسبة في واالستمرار المشتقات تبديل(: 93المحاسبة الدولي رقم ) معيار

 التعديالت هذه مفعول يسري. معينة بمعايير تفي مخاطر تغطية كأداة المخصصة المشتقات تبديل عند وذلك المخاطر تغطية محاسبة في االستمرار على التعديالت تنص

. سيتم أخذ هذه التعديالت بعين االعتبار بشأن الحالية ةخالل الفتر المشتقات الخاصة بهبتبديل  البنكيقم . لم 4112يناير  1 بعد أو في تبدأ التي السنوية الفترات على

  عمليات تبديل المشتقات مستقبالً.

 

 أرقام المقارنة  - 13

 مع تبويب السنة الحالية.  ماشىالمقارنة للسنة السابقة كي تت أعيد تبويب بعض أرقام 
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