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 قائمة المركز المالي الموحدة 

 ديسمبر  31كما في 

  

 
 إيضاح

     2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعوديـ

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودـي

      الموجودات 

 19,313,766  10,942,268  3 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 2,468,871  11,452,326  4 أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 45,280,816  35,426,239  5 إستثمارات، صافي   

 115,220,797  125,424,305  6 قروض وسلف ، صافي 

 651,674  693,235  7 إستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة  

 663,401  991,455  8 ممتلكات ومعدات ، صافي 

 4,009,943  2,820,595  9 موجودات أخرى 

 187,609,268  187,750,423   إجمالي الموجودات 

      

      المطلوبات وحقوق المساهمين
      

      المطلوبات

 4,085,928  1,826,798  11 للبنوك والمؤسسات المالية األخرىأرصده  

 145,870,497  148,638,613  12 ودائع العمالء   

 5,264,678  4,500,000  13 سندات دين مصدرة 

 78,125  46,875  14 إقتراض 

 6,238,828  4,563,600  15 مطلوبات أخرى 

 161,538,056  159,575,886   إجمالي المطلوبات  

      

      حقوق المساهمين  

 10,000,000  15,000,000  16 رأس المال 

 9,001,019  7,583,656  17 إحتياطي نظامي 

 61,614  (340,608)  18 إحتياطيات أخرى  

 5,858,579  5,361,489   أرباح مبقاة 

 1,150,000  570,000  26 أرباح مقترح توزيعها  

 26,071,212  28,174,537   المساهمينإجمالي حقوق 

 187,609,268  187,750,423   إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 قائمة الدخل الموحدة 

 ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 
 إيضاح

    2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعوديـ

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة ــ  السعودي

 4,625,951  4,813,421  20 العموالت الخاصةدخل 

 563,344  559,543  20 مصاريف العموالت الخاصة

 4,062,607  4,253,878   صافي دخل العموالت الخاصة

      

 1,645,000  1,550,271  21 دخل األتعاب والعموالت، صافي 

 445,710  465,755   أرباح تحويل عمالت أجنبية ، صافي

 7,500  3,750   األدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخلدخل 

 270,008  252,382  22 دخل المتاجرة ، صافي 

 64,798  37,050   توزيعات أرباح  

 7,196  66,634  23 مكاسب إستثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي  

 (610)  907   العمليات األخرى، صافي إيرادات )مصاريف(

 6,502,209  6,630,627   إجمالي دخل العمليات

      

 1,152,845  1,252,725  24 رواتب وما في حكمها  

 114,418  131,791   إيجار ومصاريف مباني  

 86,425  96,557  8 إستهالك 

 542,106  529,267   مصاريف عمومية وإدارية 

 450,756  429,716  6 مخصص خسائر اإلئتمان ، صافي  

 (949)  (9,631)  5 عكس قيد اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى

 2,345,601  2,430,425   إجمالي مصاريف العمليات

 4,156,608  4,200,202   الدخل من األنشطة التشغيلية 

 109,453  130,345  7 الحصة في أرباح مشروع مشترك وشركة زميلة    

 4,266,061  4,330,547   صافي دخل السنة 

      

 2.84  2.89  25 الربح األساسي والمعدل للسهم ) باللاير السعودي (
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 

 إيضاح

    2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعوديـ

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودـي

      

 4,266,061  4,330,547   صافي دخل السنة

      

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

      موجودات مالية متاحة للبيع 

 80,339  (295,809 ) 18 صافي التغير في القيمة العادلة   -

 (7,196 ) (66,635 ) 18 الموحدةمحول إلى قائمة الدخل  -

        

      تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 -        (31,964 ) 18 صافي التغير في القيمة العادلة   -

 (791 ) (791 ) 18 محول إلى قائمة الدخل الموحدة -

  ( 395,199)  72,352 

 4,338,413  3,935,348   إجمالي الدخل الشامل للسنة 
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

 ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

 

 

 رأس المـال  

 

 اإلحتياطي

 النظــامي

اإلحتياطياااااااااااااااااااااااااات 

 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

2015        

 26,071,212 1,150,000 5,858,579 61,614 9,001,019 10,000,000  الرصيد في بداية السنة
              

        إجمالي الدخل الشامل للسنة  

 4,330,547 - 4,330,547 - - -  صافي دخل السنة    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر   

 (31,964) - - (31,964) - - 18 التدفقات النقدية    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات   

 (295,809) - - (295,809) - - 18 المتاحة للبيع      

 (67,426) - - (67,426) - - 18 محول إلى قائمة الدخل الموحدة  
           

    (395,199) 4,330,547  3,935,348 
           

 - - (2,500,000) - (2,500,000) 5,000,000 16 إصدار أسهم مجانية 

 (25,792) - - (25,792) - - 18 خزينة أسهم 

 18,769 - - 18,769 - - 18 احتياطي برنامج أسهم الموظفين 

 - - (1,082,637) - 1,082,637 - 17 محول إلى اإلحتياطي النظامي 

 (1,150,000) (1,150,000) - - - - 26 2014توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 

 (675,000) - (675,000) - - - 26 2015لعام  مدفوعة أرباح مرحليةتوزيعات 

 - 570,000 (570,000) - - - 26 2015أرباح نهائية مقترح توزيعها لعام 
        

 28,174,537 570,000 5,361,489 (340,608) 7,583,656 15,000,000  الرصيد في نهاية السنة 

 

2014        

 22,832,799 1,100,000 3,809,033 (10,738) 7,934,504 10,000,000  الرصيد في بداية السنة
              

        إجمالي الدخل الشامل للسنة  

 4,266,061 - 4,266,061 - - -  صافي دخل السنة    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر   

 - - - - - - 18 التدفقات النقدية    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات   

 80,339 - - 80,339 - - 18 المتاحة للبيع      

 (7,987) - - (7,987) - - 18 محول إلى قائمة الدخل الموحدة  
           

    72,352 4,266,061  4,338,413 
           

 - - (1,066,515) - 1,066,515 - 17 محول إلى اإلحتياطي النظامي 

 (1,100,000) (1,100,000) - - - -  2013توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 

 - 1,150,000 (1,150,000) - - - 26 2014أرباح نهائية مقترح توزيعها لعام 
        

 26,071,212 1,150,000 5,858,579 61,614 9,001,019 10,000,000  الرصيد في نهاية السنة 
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 قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

 ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

  

 

 إيضاح

    2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعوديـ

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودـي

      األنشطة التشغيلية 

 4,266,061  4,330,547   صافي دخل السنة

 التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية 

 األنشطة التشغيلية:الناتجة من )المستخدمة في( 

     

 35,824  177,130   إطفاء العالوة على اإلستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة 

 (7,196 ) (66,634 ) 23 مكاسب إستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي 

 86,425  96,557  8 إستهالك  

 (7,500 ) (3,750 )  قائمة الدخلدخل األدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في  

 1,321  -       خسائر بيع ممتلكات ومعدات، صافي 

 (109,453 ) (130,345 ) 7 الحصة في أرباح مشروع مشترك وشركة زميلة   

 450,756  429,716  6 مخصص خسائر اإلئتمان، بعد خصم عكس القيد 

 (949 ) (9,631 )  في قيمة الموجودات المالية األخرى  عكس قيد اإلنخفاض 

 (18,195 ) (14,678 )  التغير في القيمة الدفترية لسندات الدين المصدرة  

   4,808,912  4,697,094 

      صافي ) الزيادة ( النقص في الموجودات التشغيلية :

 (949,722 ) (379,521 ) 3 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تزيد فترة استحقاقها األصلية  

 (93,750 ) 93,750   عن ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء   

 1,007  -       إستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة، صافي  

 (9,556,623 ) (10,633,224 )  قروض وسلف 

 (882,911 ) 1,195,505   ومشتقات موجودات أخرى 

      

      صافي الزيادة ) النقص ( في المطلوبات التشغيلية :

 316,288  (2,259,130 )  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 6,909,027  2,768,116   ودائع العمالء  

 (162,786 ) (1,707,986 )  ومشتقات مطلوبات أخرى 

 277,624  (6,113,578 )  الناتجة من األنشطة التشغيلية)المستخدمة في( صافي النقدية 
      

      األنشطة االستثمارية 

 26,305,632  33,564,869   متحصالت من بيع وإستحقاق إستثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة       

 (34,135,723 ) (24,209,899 )  شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة  

 (151,491 ) (424,611 ) 8 شراء ممتلكات ومعدات 

 104,836  88,784  7 توزيعات أرباح من مشروع مشترك وشركة زميلة   

 4,000  -         متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

 (7,872,746 ) 9,019,143   األنشطة االستثماريةالناتجة من )المستخدمة في( صافي النقدية 

      

      األنشطة التمويلية 
 -      1,500,000   سندات دين مصدره 

 -      ¤ (2,250,000 )  سندات دين مسددة/مستحقة 

 (31,250 ) (31,250 )  إقتراض 

 -      (5,977 )  أسهم خزينة، صافي  
 (1,044,429 ) (1,792,242 )  توزيعات أرباح مدفوعة 

      
 (1,075,679 ) (2,579,469 )  النقدية المستخدمة في األنشطة التمويليةصافي 

      

 (8,670,801 ) 326,096   )النقص( في النقدية وشبه النقدية الزيادة 

 21,682,842  13,012,041   النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

 13,012,041  13,338,137  27 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
      

 4,648,757  4,707,176   عمولة خاصة مستلمة خالل السنة

 627,726  478,314   عمولة خاصة مدفوعة خالل السنة 

      معلومات إضافية غير نقدية

 72,352  (395,199 )  إيرادات شاملة أخرى 
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ــام    - 1 ــ  ع

م. وقيد 1978ينياير  21هـي الموافيق 1398صيفر  12بتياريخ  4تأسس البنك السعودي البريطاني ) ساب (، شركة مساهمة سعودية ، بموجب المرسوم الملكيي رقيم م/ 

لمملكية العربيية السيعودية . م( بعيد أن إنتقليت إلييه عملييات البنيك البريطياني للشيرق األوسيط فيي ا1978يوليو  1هـ ) 1398رجب  26بدأ ساب أعماله رسمياً بتاريخ 

م كبنيك تجياري مين خيالل شيبكة فروعيه 1979أكتيوبر  13هـي الموافيق 1399ذي القعيدة  22بتياريخ  1010025779يعميل سياب بموجيب السيجل التجياري رقيم 

 3,314: 2014م )2015ديسيمبر  31موظفياً كميا فيي  3,451فرعاً ( فيي المملكية العربيية السيعودية . بلي  عيدد ميوظفي سياب  81:  2014فرعاً )  84وعددها 

 -هو كما يلي: لساب موظف(. إن عنوان المركز الرئيسي

 البنك السعودي البريطاني  

  9084ص ب       

 11413الرياض      

 المملكة العربية السعودية   

  

بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع الشيريعة، معتميدة وتحيت إشيراف هيئية شيرعية مسيتقلة تتمثل أهداف ساب في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية . كما يقوم ساب  

 تأسست من قبل ساب.

الشركة التابعة / شركة ساب لألوراق الماليية، شيركة ذات مسيئولية محيدودة تأسسيت بموجيب قيرار هيئية السيوق  رأسمال%( من 100: 2014% )100يمتلك ساب  

، ومسييجلة فيي المملكيية العربيية السييعودية بالسيجل التجيياري رقييم 2007يونيييو  25هيـي الموافيق 1428جمييادي الثياني  10وتياريخ  7 – 35 – 2007الماليية  رقييم 

 بأي نشاط، وهي تحت التصفية حالياً.حالياً لم تقم الشركة التابعة . (2007يوليو  22هـ ) 1428رجب  8 وتاريخ 1010235982

شركة وكالية سياب للتيأمين )شيركة تابعية(، شيركة ذات مسيئولية محيدودة مسيجلة فيي المملكية  رأسماللحصص في %( من ا100: 2014% )100كما يمتلك ساب  

% 2% و 98(. يمتلك ساب بصيورة مباشيرة 2007يوليو  3هـ )الموافق 1428جمادي الثاني  18وتاريخ  1010235187العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

، مسيجلة فيي المملكية العربيية السيعودية(. يتمثيل تابعيةالشركة التابعة )الحصية غيير المباشيرة مملوكية مين خيالل شيركة  أسمالربصورة غير مباشرة من الحصص في 

ة ( داخيل المملكية العربيية السيعودية طبقياً ليتفاقيي7أنظير إيضياح  –في العمل كوكيل تيأمين وحييد لشيركة سياب للتكافيل )شيركة زميلية التابعة النشاط الرئيسي للشركة 

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

شيركة عقيارات العربيية المحيدودة )شيركة تابعية(، شيركة ذات مسيئولية محيدودة مسيجلة فيي  رأسيمال%( من الحصص فيي 100: 2014% )100كما يمتلك ساب  

(. يمتليك سياب بصيورة مباشيرة 2003يولييو  12هـي )الموافيق 1424جميادي األول  12وتياريخ  1010188350المملكة العربية السعودية بالسيجل التجياري رقيم 

، مسيجلة فيي المملكية العربيية تابعيةشيركة التابعية )الحصية غيير المباشيرة مملوكية مين خيالل شيركة ال رأسيمال% بصورة غير مباشرة مين الحصيص فيي 1% و 99

 شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.في السعودية(. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة 

المحيدودة )شيركة تابعية(، شيركة ذات مسيئولية محيدودة مسيجلة فيي  ييةالعقارمين الحصيص فيي رأسيمال شيركة سياب %( 100: 2014) % 100كما يمتلك سياب  

% و 99.8(. يمتلك سياب بصيورة مباشيرة 2014ديسمبر  4هـ )الموافق 1436صفر  12وتاريخ  1010428580المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

ر المباشرة مملوكية مين خيالل شيركة تابعية، مسيجلة فيي المملكية العربيية السيعودية(. % بصورة غير مباشرة من الحصص في رأسمال الشركة التابعة )الحصة غي0.2

 .بإسمها يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة في تسجيل العقارات
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ــام   - 1 ــ  تتمة   -ع

 أسس اإلعداد   1-1

 أ  (  بيان اإللتزام 

الخاصية بالتقيارير تعد القوائم الماليية الموحيدة طبقياً لمعيايير المحاسيبة للمؤسسيات الماليية الصيادرة عين مؤسسية النقيد العربيي السيعودي، وللمعيايير الدوليية  

. كميا يعيد سياب قوائميه الماليية الموحيدة لتتمشيى ميع نظيام مراقبية البنيوك ونظيام الشيركات بالمملكية الصادرة عن مجليس معيايير المحاسيبة الدوليية المالية

 األساسي.  هنظاموالعربية السعودية 

 ب ( أسس القياس  

يمتهيا العادليية فيي قائميية الييدخل، تيم إعييداد هيذه القييوائم الماليية الموحييدة وفقياً لمبييدأ التكلفية التاريخييية، فيميا عييدا المشيتقات، والموجييودات الماليية المدرجيية ق 

ة بالقيمية العادلية( واإلستثمارات المتاحة للبيع، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. باإلضافة إليى ذليك، تقييد الموجيودات والمطلوبيات مغطياة المخياطر )المغطيا

 بقيمتها العادلة بقدر المخاطر التي يتم تغطيتها.

 رضة وعملة العج (  العملة الرئيسي 

 تظهر القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف. يعتبر اللاير السعودي العملة الرئيسية لساب. 

 د (  عرض القوائم المالية الموحدة 

شيهراً  12رداد أو السيداد خيالل الخاصية بيه عليى أسياس السييولة. وقيد تيم تقيديم تحلييل بشيأن عملييات االسيتالموحيدة يقوم البنك بعرض قائمة المركز المالي  

 )ب(. 32)المتداولة( وألكثر من سنة بعد تاريخ قائمة المركز المالي )غير المتداولة( في اإليضاح  إعداد القوائم الماليةمن تاريخ 

 أسس توحيد القوائم المالية  هـ( 

ا جميعياً بـي لالبنيكل(. ييتم إعيداد القيوائم الماليية للشيركات التابعية ليه )ويشيار إليهي والشيركات التابعيةعلى القوائم الماليية لسياب،  الموحدةتشتمل القوائم المالية  

 المالية لساب، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.  السنةلنفس 

مباشيرة أو غيير مباشيرة. يسييطر سياب عليى منشيأة ميا )الشيركة المسيتثمر فيهيا( والتيي  بصيورةالشركات التابعية هيي المنشيآت التيي يسييطر عليهيا سياب  

ولديه حقوق في الحصيول عليى عوائيد مختلفية مين عالقتيه بالشيركة المسيتثمر فيهيا ولدييه المقيدرة عليى التيأثير عليى العائيدات مين لمخاطر يتعرض بشأنها 

توحييد الشيركات التابعية إعتبياراً مين تياريخ إنتقيال السييطرة عليى تليك الشيركات إليى سياب وييتم خالل ممارسة سيلطاته عليى الشيركة المسيتثمر فيهيا. ييتم 

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

 .  الموحدةعند إعداد هذه القوائم المالية  شركات المجموعةيتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بين  

 تراضات والتقديرات المحاسبية الهامة( اإلف و 

ات المحاسيبية الهامية يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقا للمعايير الدوليية الخاصية بالتقيارير الماليية، اسيتخدام بعيض األحكيام والتقيديرات واالفتراضي 

سة األحكام والتقيدير عنيد تطبييق السياسيات المحاسيبية للبنيك. ييتم تقيويم التي تؤثر على مبال  الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما يتطلب من اإلدارة ممار

هيذه التقييديرات واالفتراضييات واألحكيام بصييورة مسييتمرة وذليك علييى أسيياس خبيرة البنييك وعوامييل أخيرى تشييتمل علييى الحصيول علييى المشييورة المهنييية 

يمكين أن تختليف النتيائج الفعليية عين هيذه التقيديرات. ييتم إثبيات التعيديالت  .طيياتوتوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظيروف والمع

هيا اإلدارة التقيديرات على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي تعدل فيها التقديرات وفيي الفتيرات المسيتقبلية. وفيميا يليي النيواحي الهامية التيي اسيتخدمت في

 واالفتراضات أو مارست فيها األحكام:
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ــام   - 1 ــ  تتمة   -ع

 تتمة    –أسس اإلعداد  1-1

 خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف ( 1

 االنخفاض في القيمة

وبصورة مالئمة وذلك عند وجود دليل  حاالتقوم سياسة البنك على تجنيب مخصصات لقاء االنخفاض في قيمة القروض المنخفضة القيمة 

 موضوعي على وقوع انخفاض في قرض ما أو محفظة القروض.

. الموحدة يمثل مخصص إنخفاض القروض والسلف أفضل تقديرات اإلدارة للخسائر المتكبدة في محفظة القروض بتاريخ قائمة المركز المالي

المقدرة  والسلف القروض على نخفاضاالالتقديرات من أجل احتساب مخصصات ضات ويتعين على اإلدارة ممارسة األحكام عند إجراء االفترا

 بشكل فردي وجماعي.

تخضع مخصصات االنخفاض الجماعي في جزء منها لعدم التأكد من التقديرات ألنه من غير العملي تحديد الخسائر على أساس كل قرض على 

ي تتضمنها المحفظة. تشتمل طرق التقدير على استخدام تحاليل احصائية للمعلومات الت ةفرديالالقروض غير الهامة  كبر حجم حده نظراً 

لخسائر التاريخية، مقترنة بتقديرات اإلدارة الهامة، وذلك للتأكد بأن الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية تشير إلى أن المستوى الفعلي ل

 المتكبدة يمكن أن يزيد أو يقل عن المستوى السابق.

وفي الحاالت التي تؤدي فيها التغيرات في الظروف االقتصادية أو التشريعية أو السلوكية إلى عدم إظهار آخر أحدث التوجهات في عوامل 

المخاطر المتعلقة بالمحفظة بالكامل في هذه الطرق، عندئذ تؤخذ عوامل المخاطر بعين االعتبار وذلك بتعديل مخصصات االنخفاض في القيمة 

نوع المنتجات، ومعدالت البطالة، والتركزات، والتوزيع تعن الخسائر السابقة. تشتمل عوامل المخاطر على نمو محفظة القروض، والناتجة 

الجغرافي، وخصائص منتجات القروض، والظروف االقتصادية مثل التوجهات في أسواق السكن، ومستوى معدالت العموالت، وعمر المحفظة، 

 السداد من قبل العمالء. نمطمتعلقة بإدارة الحسابات، والتغيرات في القوانين واألنظمة والعوامل األخرى المؤثرة في والسياسات والممارسات ال

في القيمة بإنتظام على أساس الفروقات بين الخسائر المقدرة  نخفاضيتم مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة في حساب خسائر اال

 والخسائر الفعلية.

ة للقروض التي يتم تقييمها بشكل فردي، يتم ممارسة األحكام عند التأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع حدث خسارة، وذلك بتقييم بالنسب

العوامل األخرى كذلك كافة المعلومات المتعلقة بوجود دليل على وقوع االنخفاض، وفيما إذا كانت الدفعات تمثل مبال  متأخرة السداد تعاقدياً و

تدهور في الوضع المالي وتوقعات المقترضين بشكل يؤثر على مقدرتهم في السداد. بالنسبة لتلك القروض، فإنه في حالة وجود تشير إلى التي 

وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في القيمة، تقوم اإلدارة بالتأكد من حجم المخصص المطلوب وذلك بناءاً على عدد من العوامل مثل 

المقدرة على ووجدوى طرق العمل الخاصة بالعميل  ،ة للضمان، وتوزيعات األرباح المحتمل توفرها في حالة التصفية أو اإلفالسالقيمة البيعي

 العمل بنجاح خارج الصعوبات المالية وتحقيق تدفقات نقدية كافية لتغطية إلتزامات الديون.

بشكل كبير وتتأثر كثيراً بعوامل المخاطر وعلى األخص التغيرات في الظروف تتطلب ممارسة األحكام استخدام االفتراضات التي تعتبر ذاتية 

 االقتصادية واالئتمانية.

 انخفاض القروض والسلف

يتم إثبات خسائر القروض المنخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قرض ما أو محفظة القروض. تحمل مخصصات 

وتسجل مقابل القيمة  ،أو مجموعات القروض المقدرة بشكل جماعي على قائمة الدخل الفرديةاالنخفاض التي يتم احتسابها بشأن القروض 

 فضة القيمة في قائمة المركز المالي. ال يتم إثبات الخسائر التي قد تنتج عن أحداث مستقبلية.الدفترية للقروض المنخ
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ــام   - 1 ــ  تتمة   -ع

 تتمة    –أسس اإلعداد  1-1

 تتمة  – خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف ( 1

 بشكل فردي التي يتم تقييمهاالقروض والسلف 

االعتبار عند التأكد فيما إذا كان القرض هام بمفرده ألغراض تحديد االنخفاض في القيمة على حجم القرض تشتمل العوامل التي يتم أخذها بعين 

كد من وعدد القروض التي تتضمنها المحفظة، وأهمية القرض الفردي، وكيفية إدارته. سيتم تقييم القروض التي تفي بهذه المعايير بشكل فردي للتأ

 ء الحاالت التي يكون فيها حجم التعثر والخسائر كافية لتبرير معالجتها وفق طريقة التقييم الجماعي )أنظر أدناه(.وجود انخفاض في قيمتها باستثنا

 إن القروض التي تعتبر هامة بمفردها بالنسبة للشركات والعمالء التجاريين تتعلق بمبال  كبيرة وتدار على اساس فردي. وفيما يتعلق بهذه

من وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في  –على اساس كل حالة على حده  –ريخ كل قائمة مركز مالي بالتأكد القروض، يقوم البنك بتا

 قرض ما. تشتمل المعايير المستخدمة في هذا التقييم على:

 صعوبات معروفة يواجهها المقترض بشأن التدفقات النقدية. -

 يوم. 90المتأخرة السداد لفترة تزيد عن تعاقد عليها لسداد أصل المبل  أو العمولة مالدفعات ال -

 احتمال دخول الجهة المقترضة في االفالس أو هيكلة مالية أخرى. -

أو وجود امتياز ممنوح للجهة المقترضة ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية التي يواجهها العميل وأدى ذلك إلى االعفاء  -

 ة أو األتعاب وذلك في الحاالت التي يكون فيها االمتياز غير هام، وتأجيل سداد اصل المبل  أو العمول

 وجود تدهور في الوضع المالي للجهة المقترضة أو توقعاتها مثل وجود شكوك في مقدرتها على السداد. -

 بعين االعتبار ما يلي:بالنسبة للقروض التي يوجد بشأنها دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة، تحدد خسائر االنخفاض بعد األخذ 

 إجمالي المخاطر التي يتعرض لها البنك بشأن العميل. -

جدوى طريقة العمل الخاصة بالعميل ومقدرته على العمل بنجاح خارج الصعوبات المالية وتحقيق تدفقات نقدية كافية لتغطية إلتزامات  -

 الديون.

 حجم وتوقيت المقبوضات واالستردادات المتوقعة. -

 األرباح المحتمل توفرها في حالة التصفية أو االفالس.توزيعات  -

 المقرضين االخرينمع تلك المتعلقة بالبنك واحتمال استمرار  المقرضين االخرينالتزامات مدى زيادة أو تعادل حقوق األفضلية المتعلقة ب -

 في دعم الشركة.

تكون فيه حاالت عدم التأكد المتعلقة بالتأمين والنواحي القانونية صعوبة تحديد اجمالي مبل  ومستوى مطالبات كافة الدائنين والمدى الذي  -

 واضحاً وجلياً.

 بنجاح. االحتفاظ بهالقيمة البيعية للضمان )أو أية تعزيزات ائتمانية أخرى( واحتمال  -

 التكاليف المحتملة المتعلقة بالحصول على وبيع الضمان كجزء من مصادرته. -

 ل على والسداد بعملة القرض إذا لم يكن القرض بالعملة المحلية.مقدرة الجهة المقترضة على الحصو -

 سعر السوق الثانوي للقرض، عند توفره. -

تغيرات تحدد القيمة البيعية للضمان على أساس القيمة السوقية عند إجراء التقييم للتأكد من وجود انخفاض في القيمة. ال يتم تعديل القيمة بال

 .االجباريالسوق، علماً بأنه يتم إجراء التعديالت إلظهار الظروف المحلية مثل خصومات البيع  المستقبلية المتوقعة في أسعار

لقرض ما، والذي يشتمل على المقبوضات المستقبلية المتوقعة المتوقعة تحسب خسائر االنخفاض وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية 

الفعلية األصلي ومقارنة القيمة الحالية الناتجة عن ذلك مع القيمة الدفترية الحالية للقرض. يتم للعموالت المتعاقد عليها على أساس معدل العمولة 

 مرة واحدة على األقل كل ربع سنة أو أكثر عندما تتطلب الظروف ذلك. الفردية الهامةمراجعة مخصصات انخفاض الحسابات 
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ــام   - 1 ــ  تتمة   -ع

 تتمة    –أسس اإلعداد  1-2

 تتمة  – انخفاض قيمة القروض والسلفخسائر  ( 1

 تتمة  – السلف التي يتم تقييمها بشكل جماعيوالقروض 

سة يتم تقييم االنخفاض بشكل جماعي لتغطية الخسائر المتكبدة وغير المحددة بعد على القروض الخاضعة للتقييم الفردي أو المجموعات المتجان

تقييم محافظ القروض المتعلقة بالتجزئة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها بشكل جماعي ألن للقروض التي ال تعتبر هامة بشكل فردي. يتم 

 المحافظ تعتبر عموماً مجموعات قروض متجانسة بشكل كبير.

 االنخفاض المتكبد وغير المحدد بعد

مع  –وقوع انخفاض في القيمة بشكل فردي  التي لم يحدد بشأنها بشكل خاص أي دليل على –يتم تجميع القروض التي يتم تقييمها بشكل فردي 

بعضها البعض بحسب خصائص مخاطر االئتمان المتعلقة بها وذلك عند إجراء تقييم للتأكد من وجود انخفاض جماعي في قيمتها. تشتمل 

الذي تم الحصول عليه وعوامل خصائص مخاطر االئتمان هذه على بلد المنشأ، ونوع النشاط الذي يتم القيام به، ونوع المنتج المقدم، والضمان 

، وأن إعداد القوائم الماليةأخرى ذات عالقة. يشمل هذا التقييم خسائر االنخفاض في القيمة التي تكبدها البنك نتيجة ألحداث وقعت قبل تاريخ 

تحدد الخسائر على القروض  فردي، وأنه يمكن تقديرها بشكل موثوق به. وعند توفر المعلومات التي لكل قرضالبنك غير قادر على تحديدها 

 الفردية ضمن المجموعة، عندئذ يتم استبعاد تلك القروض من المجموعة، ويتم تقييمها بشكل فردي.

 يحدد مخصص االنخفاض الجماعي بعد األخذ بعين االعتبار ما يلي:

 الخسائر السابقة للمحافظ التي لها خصائص ائتمان مماثلة )حسب قطاع الصناعة مثالً(. -

 الفترة المقدرة بين حدوث االنخفاض والخسائر التي يتم تحديدها ويستدل عليها عند تجنب مخصص مالئم للقرض الفردي، و  -

الي تقدير االدارة فيما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية تشير إلى أن المستوى الفعلي للخسائر المتأصلة بتاريخ قائمة المركز الم -

 يقل عن الخسائر السابقة. يمكن أن يزيد عن أو

تقدر الفترة الواقعة بين حدوث الخسارة وتحديدها من قبل اإلدارة لكل محفظة محددة على أساس الظروف االقتصادية والظروف السائدة في 

وق. تتفاوت الفترة المقدرة العميل، ومعلومات إدارة المحفظة وطرق إدارة االئتمان، والخبرة المتعلقة بالتحصيل واالسترداد في الس وأداءالسوق، 

 على مدى الزمن وذلك بتغير هذه الظروف.

 المجموعات المتجانسة للقروض والسلف

تستخدم طرق إحصائية لتحديد خسائر االنخفاض الجماعي للمجموعات المتجانسة للقروض التي ال تعتبر هامة بمفردها. تسجل الخسائر في 

 د القروض الفردية من المجموعة ويتم شطبها.مجموعات القروض هذه بشكل فردي عند استبعا

 تتمثل الطرق المستخدمة في حساب المخصصات الجماعية في اآلتي:

ــداد المحتملةل  - ــرة السـ ــ والتي  (Roll – rate)عند وجود معلومات مجربة مالئمة، يستخدم البنك طريقة لنسبة ترحيل القروض المتأخ

تستخدم تحاليل احصائية للبيانات التاريخية وحاالت االخفاق والتعثر في السداد وذلك من أجل تقدير حجم القروض التي سيتم شطبها في 

نهاية المطاف بشكل موثوق به وذلك نتيجة ألحداث وقعت قبل تاريخ قائمة المركز المالي، لكن البنك غير قادر على تحديدها بشكل فردي. 

يام التأخر في السداد، ومن ثم يتم استخدام تحاليل احصائية لتقدير التحسن التي يطرأ على تلك ألع القروض الفردية بإستخدام حدود تجمييتم 

. إضافة إلى ذلك، يتم تجميع القروض االستردادمختلف مراحل االخفاق في السداد وتصبح غير قابلة  طوالالقروض في كل حد وذلك 

ص االئتمان الخاصة بها طبقاً لما ورد أعاله. وعند إتباع هذه الطريقة، يتم إجراء التعديالت لتقدير الفترات بين وقوع الفردية حسب خصائ

حدث الخسارة واكتشافه، مثالً عن طريق المبال  المتعثرة )وتعرف ـب لفترة الوقوعل(، والفترة الواقعة بين االكتشاف والشطب )وتعرف ـب 

ا يتم تقويم الظروف االقتصادية الراهنة عند احتساب المستوى المالئم للمخصص المطلوب لتغطية الخسائر لفترة االكتشافل(. كم

 المتأصلة.
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ــام   - 1 ــ  تتمة   -ع

 تتمة    –أسس اإلعداد  1-3

 تتمة  – خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف ( 1

 تتمة  – المجموعات المتجانسة للقروض والسلف

عندما يكون حجم المحفظة صغيراً أو عندما تكون المعلومات غير كافية أو غير موثوق بها التباع طريقة لنسبة ترحيل القروض المتأخرة  -

، يقوم البنك باتباع طريقة أساسية وفق معادالت تستند على نسبة الخسارة السابقة، أو طريقة التدفقات (Roll – rate)السداد المحتملةل 

لمخصومة. وفي حالة إتباع الطريقة األساسية وفق معادالت، يتم تقدير الفترة بين وقوع حدث الخسارة وتاريخ تحديدها من قبل النقدية ا

 اإلدارة المحلية، وتكون هذه الفترة عادة ما بين ستة أشهر واثنى عشر شهراً.

البيانات التاريخية التي يتم تحديثها دورياً إلظهار آخر توجهات يتم تقدير الخسارة المتأصلة ضمن كل محفظة بناءاً على هذه الطرق باستخدام 

المحفظة والتوجهات االقتصادية. وفي حالة عدم إظهار آخر أحدث التوجهات الناتجة عن التغيرات في الظروف االقتصادية أو التشريعية أو 

ص االنخفاض الناتج عن هذه الطرق وذلك إلظهار هذه التغيرات السلوكية بالكامل في هذه الطرق، فإنها تؤخذ بعين االعتبار وذلك بتعديل مخص

 بتاريخ قائمة المركز المالي.

 شطب القروض والسلف

تشطب القروض )ومخصص االنخفاض المتعلقة بها( بشكل جزئي أو بالكاميل عنيد عيدم توقيع تحصييلها. وفيي حالية القيروض المضيمونة، فيإن ذليك 

 ضمان.يتم بعد إستالم المتحصالت من تحقق ال

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى المقتناه

بيدالً مين االعتمياد عليى قيمية  ة الخاصية بهيمالنقديي اتيقيوم البنيك بمينح القيروض بنياء عليى قيدرة العميالء عليى سيداد إلتزامياتهم مين مصيادر التيدفق

. بالنسيبة للقيروض األخيرى، ييتم الحصيول عليى ضيمانات الضمانات المقدمة. وبحسب وضع العميل ونوع المنتج، تمنح التسهيالت بيدون ضيمانات

ضيمان إضيافية ويؤخيذ ذليك بعيين االعتبيار عنيد اتخياذ القيرار بشيأن مينح االئتميان واألسيعار. وفيي حالية التعثير عين السيداد، يقيوم البنيك باسيتخدام ال

 كمصدر من مصادر السداد.

 في التقليل من مخاطر االئتمان.وحسب شكلها، يمكن أن يكون للضمانات تأثيراً مالياً هاماً 

إضافة إلى ذلك، يمكن إدارة المخاطر باستخدام أنواع أخرى من الضمانات وتعزيزات مخاطر االئتمان مثل الضمانات اإلضافية والرهونات 

 ثرها المالي.ولم يتم تحديد أ غير معروفةاألخرى والضمانات غير المدعمة بالمستندات الثبوتية، لكن قيمة هذه الضمانات ستكون 

 القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط  ( 2

ل تحدد القيمة العادلية ليألدوات الماليية غيير المتداولية فيي سيوق ميالي نشيط باسيتخدام طيرق التسيعير. وفيي حالية اسيتخدام طيرق التسيعير )عليى سيبي

تفعيلها، ومراجعتها دوريا من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عين الجهية التيي قاميت بإسيتحداثها. ييتم المثال، نماذج( في تحديد القيمة العادلة، فإنه يتم 

بقيدر المصادقة على كافة طرق التسعير قبيل اسيتخدامها، وييتم معايرتهيا للتأكيد بيأن المخرجيات تعكيس البيانيات الفعليية وأسيعار السيوق المقارنية. و

القابليية للمالحظية فقييط، لكيين النييواحي المتعلقية بمخيياطر اإلئتمييان )الخاصية بالبنييك والطييرف اآلخيير(  المسيتطاع، تسييتخدم طييرق التسيعير البيانييات

ة العادلية والتقلبات واألمور المترابطة تتطلب مين اإلدارة إجيراء التقيديرات. أن تغيير اإلفتراضيات المتعلقية بهيذه العواميل يمكين أن ييؤثر عليى القيمي

 المسجلة لألدوات المالية.

 فاض قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيعإنخ ( 3

عنييد مراجعية اإلنخفياض فييي قيمية اسييتثمارات األسيهم المتاحيية للبييع . ويشيمل ذلييك التأكيد فيمييا إذا كيان اإلنخفيياض  األحكياميقيوم البنيك بممارسيية 

ن اإلنخفياض فيي القيمية العادلية لجيوهريل أو لمسيتمرل، الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة يقل عن التكلفة. ييتم إبيداء التقيدير للتأكيد فيميا إذا كيا

ا كيان وفي هذا الصيدد، يقيوم البنيك بتقيويم، مين بيين عواميل أخيرى، التغيير العيادي فيي أسيعار األسيهم. إضيافة إليى ذليك، يقيوم البنيك بالتأكيد فيميا إذ

ر فيهيا، وأداء الصيناعة والقطياع، والتغييرات فيي التقنيية، اإلنخفياض فيي القيمية مالئميا وذليك عنيد وجيود تيدهور فيي المركيز الميالي للجهية المسيتثم

 والتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية والتمويلية.
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ــام   - 1 ــ  تتمة   -ع

 تتمة    –أسس اإلعداد  1-1

 تتمة -اإلفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة  (  و

 اإلستحقاقتصنيف اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ  (4

( عنيد تصينيف الموجيودات الماليية غيير المشيتقة ذات اليدفعات الممكين تحدييدها 39يتبع البنك اإلرشادات المذكورة في معيار المحاسبة الدولي رقم )

يم نيتيه ومقدرتيه عليى أو الثابتة، والتي لهيا تياريخ اسيتحقاق محيدد كــي لاسيتثمارات مقتنياة حتيى تياريخ اإلسيتحقاقل . وللقييام بيذلك، يقيوم البنيك بتقيو

 االستثمارات حتى تاريخ اإلستحقاق. بهذهاالحتفاظ 

 تصنيف اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل (5

( عنيد تصينيف الموجيودات والمطلوبيات الماليية إليى لإسيتثمارات مدرجية 39يتبع البنك األسس المنصوص عليها في معيار المحاسيبة اليدولي رقيم )

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

 تحديد السيطرة على المستثمر به (6

 ( لتقديرات اإلدارة.هـ) 1-1تخضع مؤشرات السيطرة المبينة في اإليضاح رقم 

 مخصص االلتزامات والمطالبات القانونية  (7

البيات. يتلقى البنك مطالبات قانونية خالل دورة أعماله العادية. قامت اإلدارة بيإجراء التقيديرات واألحكيام بشيأن إحتميال تجنييب مخصيص لقياء المط

 المطالبات القانونية على االجراءات النظامية المتبعة.. يعتمد توقيت وتكاليف والمبل  المراد دفعه غير مؤكدإن تاريخ إنتهاء المطالبات القانونية 

 مبدأ اإلستمرارية  ( ز

ارد الكافيية ليسيتمرار لقد قامت اإلدارة بتقويم مقدرة البنك على اإلستمرار في العمل  وفقاً لمبدأ اإلسيتمرارية، وأنهيا عليى قناعية بأنيه يوجيد ليدى البنيك الميو 

مقيدرة البنيك عليى اإلسيتمرار فيي حيول جوهريية تثيير شيكوكاً  حاالت عيدم تأكيد هامية قيدفي أعماله في المستقبل المنظور. كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية 

 العمل وفقاً لمبدأ اإلستمرارية. عليه، تم اإلستمرار في إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ اإلستمرارية.
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - 2

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

 التغير في السياسات المحاسبية  أ (

 31السنوية للسنة المنتهية في الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة في إعداد هذه القوائم المالية شى السياسات المحاسبية المتبعة اتتم

الموحدة القوائم المالية على المعايير الحالية المذكورة أدناه والتي لم يكن لها أثر هام على  األخرىالتعديالت و المعايير الجديدة ، باستثناء اتباع2014ديسمبر 

 للفترة الحالية أو السابقة ويتوقع بأن يكون لها أثر هام على الفترات المستقبلية. للمجموعة

. ينطبيق هيذا التعيديل عليى 2014يولييو  1فترات السينوية التيي تبيدأ فيي أو بعيد يطبق هذا التعديل على ال ( :19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )(   1

الي لمعييار المحاسيبة البرامج المحددة المزايا المتعلقة باشتراكات الموظفين و / أو األطراف األخرى. وشريطة الوفياء بشيروط ومعيايير محيددة، فيإن التعيديل الحي

بخصيوص نسيب اشيتراكات الميوظفين / األطيراف الثالثية لفتيرات الخدمية وفيق  2011المقترحة فيي التعيديالت لعيام  ( يقدم إعفاءاً من المتطلبات19الدولي رقم )

رة التيي تقيدم خاللهيا معادلة برامج المزاييا أو طريقية القسيط الثابيت. يمينح التعيديل الحيالي الخييار، فيي حالية الوفياء بالشيروط، لتخفييض تكلفية الخدمية خيالل الفتي

 .الخدمة المعنية

علااى الفتاارات  2013 – 2011، و 2012 – 2010تطباق دورة التحسااينات الساانوية علااى المعااايير الدوليااة الخاصاة بالتقااارير الماليااة لألعااوام ماان (   2 

 . تتلخص هذه التحسينات السنوية في اآلتي:2014يوليو  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 (: إتباع المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ألول مرة.1بالتقارير المالية رقم )المعيار الدولي المعيار الدولي الخاص  أ ( 

بالتقيارير الماليية التعديل بأنه يسمح وال يعتبر إلزامياً لمتبعي المعايير الدوليية الخاصية بالتقيارير الماليية ألول ميرة إتبياع المعيايير الدوليية الخاصية  يوضح 

 تي ال تعتبر إلزامية ولكن يفضل إتباعها بشكل مبكر. الجديدة أو المعدلة وال

ف لشيروط األداءل و لشيروط الخدميةل تيم تعيديل المعييار ليوضيح تعرييف لشيروط المينحل وذليك بتعريي( 2المعيار الدولي الخياص بالتقيارير الماليية رقيم ) ب (

 بصورة مستقلة.

 عمليات تجميع األعمال(: 3المعاير الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) ج (

ترتيبات تم تعديل المعيار لتوضيح تصنيف وقياس العوض المحتمل لعملية تجميع األعمال وأن هذا المعيار ال يطبق على محاسبة تأسيس كافة أنواع ال

 (.11المشتركة المذكورة في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 (: القطاعات التشغيلية 8ير المالية رقم )المعيار الدولي الخاص بالتقار د (

 تم تعديل هذا المعيار الذي يطلب بوضوح االفصاح عن األحكام التي أجرتها اإلدارة  عند تطبيق أسس ومعايير التجميع.

 (: قياس القيمة العادلة 13المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) هـ(

اس الذمم المدينة والدائنة قصيرة األجل غير المرتبطة بعمولة بمبل  الفاتورة وبدون خصم إذا كان أثر الخصم غير تم تعديل المعيار ليوضح بأنه يجب قي

( 39ي رقم )جوهري. كما تم تعديله أيضاً ليوضح بأن االستثناء المتعلق بالمحفظة يمكن أن يطبق على العقود المذكورة في نطاق معيار المحاسبة الدول

( بصرف النظر عما إذا كانت تفي بشروط تعريف الموجودات أو المطلوبات المالية التي نص عليها 9الخاص بالتقارير المالية رقم ) والمعيار الدولي

 (.32معيار المحاسبة الدولي رقم )

 غير الملموسة  (: الموجودات38(: الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16معيار المحاسبة الدولي رقم ) و (

تناسب مع التغير في توضح هذه التعديالت متطلبات طرق إعادة التقييم بعد األخذ بعين االعتبار بأن تعديل االستهالك أو اإلطفاء المتراكم ال يتم دوماً بال

 إجمالي القيمة الدفترية لألصل.
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 تتمة   –ملخص ألهم السياسات المحاسبية     - 2
 

 تتمة  –أ (   التغير في السياسات المحاسبية 

 (: االفصاح عن الجهات ذات العالقة24معيار المحاسبة الدولي رقم ) ز (

بصورة مباشرة أو  تم تمديد تعريف الجهة ذات العالقة ليشتمل على منشأة اإلدارة التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة العليا للمنشأة المعدة للقوائم المالية

 مباشرة.غير 

 (: االستثمارات العقارية40معيار المحاسبة الدولي رقم ) ح (

( 40الدولي رقم )يوضح هذا المعيار بأنه يجب على المنشأة التأكد فيما إذا كانت الممتلكات المشتراه تعتبر لاستثمارات عقاريةل وفقاً لمعيار المحاسبة 

 ( للتأكد فيما إذا كانت عملية الشراء تعتبر عملية تجميع أعمال.3لخاص بالتقارير المالية رقم )وأن تقوم بإجراء تقييم مستقل وفقاً للمعيار الدولي ا

 تاريخ التداول  ب (

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

. العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة األحكام التعاقدية لألداه

 زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق . 

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر   ج (

قيات األسعار تم قياس األدوات المالية المشتقة والتي تشتمل على عقود الصرف األجنبي، والعقود المستقبلية المتعلقة بأسعار العموالت الخاصة، وإتفاي 

لعادلة )العالوة اآلجلة، ومقايضات أسعار العمالت والعموالت الخاصة، وخيارات أسعار العمالت والعموالت الخاصة )المكتتبة والمشتراه( بالقيمة ا

إيجابية، وفي المطلوبات عندما  لها ةوذلك عندما تكون القيمة العادلالمستلمة عن الخيارات المكتتبة(. تقيد كافة المشتقات بقيمتها العادلة في الموجودات 

 سلبية. لها تكون القيمة العادلة 

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

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

 (  المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة 1

لمتاجرة رات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة للسنة. تشتمل المشتقات المقتناه ألغراض اتدرج التغي

 على تلك المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر.

 (  المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى  2

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

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

ت ة في قائمة الدخل. تقيد المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة عن العقد الرئيسي بالقيمة العادلة في محفظة المشتقاقيمتها العادل

 المقتناه ألغراض المتاجرة، وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.
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 تتمة    –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

 تتمة    –األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر  ج (

 (  محاسبة تغطية المخاطر  3

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

)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

إستراتيجية وأهداف إدارة المخاطر بما مخاطره، 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.

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

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

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

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

 دراج تسوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.إ

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

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

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

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

تعد تلك األداة مؤهلة لمحاسبة عندما اليتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند إنتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها أو  

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

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

 إلى قائمة الدخل الموحدة للسنة.  –ضمن اإلحتياطيات األخرى  ةالمثبت –تراكمة صافي الربح أو الخسارة الم
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 تتمة   -ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

 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 

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

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

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

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

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

ة وصافي الناتجة عن إعادة تحويل إستثمارات األسهم المتاحة للبيع، أو تلك المدرجة ضمن حقوق المساهمين والخاصة بتغطية مخاطر التدفقات النقدي

. تدرج أرباح أو خسائر البنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية قدر تغطية المخاطر الفعالةوب اإلستثمار المؤهلين لتغطية المخاطر

 القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين وذلك حسب الموجودات المالية المعنية.

 مقاصــة األدوات المالية  هـ (

أو  لمقاصة المبال  المثبتة حق نظامي ملزمحدة عندما يوجد حالياً والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموتتم مقاصة الموجودات  

 المطلوبات في آن واحد .  وتسويةعندما يكون لدى البنك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات 

 رادات / المصاريف    إثبات اإلي و  (

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة  

العائد الفعلي. يمثل  على أساسيتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة المتعلقة بكافة األدوات المالية المرتبطة بعمولة، في قائمة الدخل الموحدة   

جودات معدل العمولة الفعلي المعدل الذي تم استخدامه في خصم المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع للمو

د احتساب معدل العمولة الفعلي، يقوم والمطلوبات المالية )أو لفترة أقصر، حسبما هو مالئم( إلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية. وعن

 مستقبلية.البنك بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية ليداة المالية، وليس خسائر االئتمان ال

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

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

خفاض في القيمة، فانه يستمر في إثبات حال إنخفاض القيمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهه بسبب خسارة اإلن في 

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

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

لفعلي. تعتبر على 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. 

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

  العمولة الخاصة بصافي العمولة الخاصة على عملية المقايضة.

 مقابل الموجودات المعنية. –تلمة وغير المتحققة بعد سالم –ة تتم مقاصة دخل العموالت الخاصة على المنتجات المعتمدة من الهيئة الشرعي 

 أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية 

 يتم إثبات أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية عند تحققها / حدوثها.  
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 تتمة     –إثبات اإليرادات / المصاريف  و  (

 ومصاريف األتعاب والعموالتدخل  

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

لقروض. يتم إثبات أتعاب المحافظ والخدمات االستشارية يتم استخدامها مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها ويتم إثباتها كتسوية العائد الفعلي عن تلك ا

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

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

نح القروض المقدمة. وفي الحاالت التي ال يتوقع فيها بأن تؤدي االرتباطات المتعلقة بالقروض إلى استخدام القرض، يتم إثبات أتعاب االرتباطات لم

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

 عند استالم الخدمة. 

 يصنف أي دخل أتعاب مستلم وغير متحقق بعد ضمن المطلوبات األخرى. 

 توزيعات األرباح 

 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 

العمالت األجنبية. يشتمل المتعلقة بها، وتوزيعات األرباح الناتجة عن الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة وفروقات تحويل 

 ذلك على عمليات التغطية غير الفعالة المدرجة في عمليات التغطية. 

 ربح اليوم الواحد 

لى أساس طريقة عندما تكون قيمة المعاملة مختلفة عن القيمة العادلة لنفس األداة في المعامالت السوقية األخرى والتي يمكن مالحظتها أو تكون مبنية ع  

قيمة المعاملة والقيمة  الفروقات بين يقوم البنك فوراً بإثباتتشتمل على بيانات فقط من األسواق التي يمكن مالحظتها ، فيها تقييم حيث أن المتغيرات 

مالحظتها، العادلة )ربح اليوم الواحد( في قائمة الدخل الموحدة ضمن لصافي دخل المتاجرةل. وفي الحاالت التي يكون فيها استخدام بيانات ال يمكن 

بلة للمالحظة، أو عند التوقف عن اقالت في قائمة الدخل الموحدة فقط عندما تصبح المدخ حسب طريقة التقييميدرج الفرق بين قيمة المعاملة والقيمة 

 .إثبات األداه

 إتفاقيات البيع وإعادة الشراء      ز  (

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

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

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

أو ودائع  يتم إظهار اإللتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء المبال  المستلمة منه بموجب هذه اإلتفاقيات في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

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

  بإستخدام طريقة العائد الفعلي . 

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

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

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

 عادة البيع بإستخدام طريقة العائد الفعلي.عموالت خاصة، ويطفأ على مدى فترة إتفاقية إ
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 اإلستثمارات      ح  (

فيما عدا ) يف الشراء المتعلقة باإلستثماراتيتم، في األصل، إثبات كافة السندات اإلستثمارية بالقيمة العادلة والتي تمثل المبل  المدفوع، شاملة مصار 

، وتحمل على قائمة الدخل اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل حيث ال يتم إضافة مصاريف الشراء إلى التكلفة عند اإلثبات األولي لها

 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 لقيمة العادلة، تحدد الها وبعد االثبات األولي

اإلستثمارات تحدد القيمة العادلة للموجودات المداره وتقوم استثمارات األسهم المتداولة باألسعار المتداولة في يوم االقفال. في تاريخ إعداد القوائم المالية. 

 .والذي يقارب القيمة العادلة في الصناديق اإلستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات المعلن

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

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

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

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

 اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  ( 1

في قائمة الدخلل. وذلك عند نشأتها تصنف اإلستثمارات ضمن هذه الفئة كـ لإستثمارات مقتناة ألغراض المتاجرةل أو لإستثمارات مدرجة قيمتها العادلة 

المعدل. يتم شراء اإلستثمارات المصنفة كـل إستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة ل بشكل أساسي لغرض  39أو عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

لة في قائمة الدخلل من قبل اإلدارة في حالة الوفاء البيع أو إعادة الشراء لمدد قصيرة األجل. تصنف اإلستثمارات كـ لإستثمارات مدرجة قيمتها العاد

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

 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 39اً لمعيار المحاسبة الدولي رقم أنها أداة مالية تشتمل على مشتقات مدرجة ضمن أدوات مالية أخرى يجب فصلها عن العقد الرئيسي طبق ،

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.

اطر المعتمدة من لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك، وهذا التصنيف غير قابل ليلغاء. يتم يتم تصنيف ل القيمة العادلة ل طبقاً إلستراتيجية أدارة المخ 

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

لمدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل بالقيمة العادلة، ويتم إدراج أية تغيرات في القيمة العادلة في قائمة وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس اإلستثمارات ا 

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

ن قيمتها العادلة في قائمة الدخل كـ ل دخل من األدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخلل. ال تضاف تكاليف المعامالت، إالمالية المدرجة 

 وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند اإلثبات األولي ليستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل.

 يع(   اإلستثمارات المتاحة للب 2

لم يتم تصنيفها كإستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق أو قروض وذمم مدينة أو  غير مشتقة عبارة عن أسهم وسندات ديناإلستثمارات المتاحة للبيع 

البنك اإلحتفاظ بها لمدة غير محددة، والتي يمكن بيعها للوفاء بمتطلبات السيولة أو لمواجهة التغيرات في  مدرجة قيمتها العادلة من قائمة الدخل، ويعتزم

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

ستثمارات المتاحة للبيع التي لم يتم تغطية مخاطر قيمتها العادلة، تقاس اإلستثمارات المصنفة كـ لإستثمارات متاحة للبيعل ألحقاً بالقيمة العادلة. بالنسبة لي

. وعند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات، يتم ات في قيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الشامل الموحدةتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير

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

 تقيد استثمارات األسهم المتاحة للبيع، التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، بالتكلفة.
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 تتمة  -اإلستثمارات  ح  (

 المطفأةالمقتناه بالتكلفة  ( 3

ل. اإلستثمارات تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها وغير المتداولة في سوق مالي نشط، كـ ل 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. قائمة الدخل الموحدة عند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات، ويتم اإلفصاح عنها كمكاسب أو )خسائ

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

 اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق  ( 4

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 ل مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاقل، ال يمكن عادة بيعها أو إعادة تصنيفها 

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

 اإلستحقاق.

 التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية المستثمر فيها اإلستثمار في الشركات ط  (

 التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية من الحصص في شركات زميلة ومشروع مشترك. المستثمر فيها تتكون حصة البنك في الشركات 

 على سياستها المالية والتشغيلية. –وليس سيطرة أو سيطرة مشتركة  -الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي يمارس البنك تأثيراً هاماً  

لقاء  أو إلتزاماتموجوداته  فيصافي موجودات الترتيب وليس حقوق  فيالمشروع المشترك عبارة عن ترتيب يكون للبنك سيطرة مشتركة وله حقوق  

 وباته.مطل

كاليف يتم المحاسبة عن الحصص في الشركات الزميلة والمشروع المشترك بإستخدام طريقة حقوق الملكية، ويتم إثباتها في األصل بالتكلفة شاملة ت 

المستثمر خرى للشركات وبعد االثبات األولي، تشتمل القوائم المالية الموحدة على حصة البنك في األرباح والخسائر وااليرادات الشاملة األ .المعامالت

 التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية ولحين زوال التأثير الهام أو السيطرة المشتركة.فيها 

 تعكس قائمة الدخل حصة ساب في نتائج أعمال الشركة الزميلة والمشروع المشترك. 

المحاسبية مع تلك المتبعة من  سياستهاديسمبر من كل عام، وتتمشى  31تنتهي في  والمشروع المشترك  الزميلة ةوالشرك سابإن السنة المالية لكل من  

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

 الزميلة ةبقدر حصته في الشرك شتركوالمشروع الم الزميلة ةشركلوا سابيتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين  

 . والمشروع المشترك

 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.

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

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

 خاطرها، يتم تسوية الجزء المتعلق بالبند الذي تمت تغطية مخاطر قيمته العادلة في القيمة الدفترية.بالنسبة للقروض والسلف التي تمت تغطية م 
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 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ك (

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

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،

 لفة، والتي تمثل القيمة العادلة للمبل  المدفوع. األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتك

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

 إن وجدت.

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية        ل (  

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

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

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

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

 وسائل التحصيل الممكنة وتحديد مبل  الخسارة.

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

 رداد. المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة ليست

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

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

 سابقاً وذلك بتعديل حساب المخصص. يتم إثبات عكس القيد في قائمة الدخل الموحدة ضمن مخصص خسائر اإلئتمان.

  بالتكلفة المطفأة قيمة الموجودات المالية المقتناةإنخفاض     -1 

أو  خسارة نخفاض المتعلق باالئتمان نتيجًة لوجود حدثتُصنف الموجودات المالية كموجودات منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي على وقوع اإل

أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة من  هذا لحدث الخسارةأكثر بعد اإلثبات األولي لتلك الموجودات، وأن 

  .الموجودات  المالية والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به

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

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

ت النقدية الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المقدرة القابلة لالسترداد . إن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد تمثل القيمة الحالية للتدفقا المخصص الخاص

 ة األصلية.المتوقعة بما في ذلك القيمة المقدرة القابلة لالسترداد من الضمانات والكفاالت المخصومة على أساس أسعار العمولة الخاصة الفعلي

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

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

 يستردالتفاوض بشأنه لن  أعيد الذير السدادل و لمنخفض القيمةل لوحدة ألن سداد العمولة وأصل المبل  االستمرار في اعتبار األصل لمتأخ ذلك إلى

تبارها كـ لقرض جديدل. تحدد السياسات إلى إبرام إتفاقية جديدة، ويتم إع 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

 للقرض. يعلي األصليتم إحتسابه بإستخدام معدل العائد الفوللتقويم للتأكد من وجود إنخفاض على اساس فردي أو جماعي، 
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 تتمة        –اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية  ل (  

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

فإنه يتم إيضاً إحتساب مخصصات القروض الشخصية على أساس لجماعيل  ،ر القروض الشخصية على أساس لجماعيل وليس لفرديلطمخامقاييس 

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

تحدد قرارات الشطب عادة على اساس حاالت االخفاق السابقة المتعلقة بالمنتج. وفي حالة عدم إمكانية تحصيل أي اصل مالي،  يوم(. 180السداد لمدة 

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

نب مخصص جماعي لينخفاض في القيمة على أساس المحفظة لقاء خسائر اإلئتمان وذلك في حالة وجود دليل موضوعي إضافة للمخصص الخاص، يج

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

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

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

  السابقة.عن حاالت اإلخفاق 

 يتم تسوية القيمة الدفترية لألصل من خالل حساب المخصص، ويتم إدراج مبل  التسوية في قائمة الدخل الموحدة.

 بالقيمة العادلة  قيمة الموجودات المالية المقتناةإنخفاض    - 2

ة إثبات الخسارة   مباشرة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن حقوق المساهمين، بالنسبة للموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة، فإنه في حاـل

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

 المتاحة للبيعستثمارات اإل االنحفاض في  - 3 

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

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

لسجالت، وعليه فأن أي زيادة في القيمة العادلة بعد إدراج اإلنخفاض بالسجالت يجب أن تسجل فقط ضمن حقوق المساهمين. وفي حالة األصل قائماً با

 التوقف عن إثباتها، يتم تحويل المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل الموحدة للفترة .

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

ن ا أو أاإلعتبار بعض المعلومات مثل حدوث تغيرات هامة في المركز المالي للجهة المقترضة / المصدرة تشير إلى عدم مقدرتها على سداد إلتزاماته

 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 .ليل مخاطر الموجودات الماليةانات، 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

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

 المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش، يومياً.

أما الموجودات المالية األخرى التي  .نشطة لتقويم الموجودات المالية المحتفظ بها كضماناتك البيانات المتعلقة باألسواق التخدم البنيس ،وبقدر المستطاع 

من أطراف وفق بيانات مقدمة  ،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.

 اإلنخفاض في قيمة سندات الدين المتاحة للبيع - 4 

بعين االعتبار كافة األدلة المتوفرة بما  سابأخذ ي ،عند إجراء تقييم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض بتاريخ القوائم المالية الموحدة 

 انخفاض في استرداد المبال  القابلة للتحصيل منفي ذلك البيانات القابلة للمالحظة أو معلومات حول أحداث تتعلق تحديداً بالسندات والتي يترتب عليها 

ك العوامل األخرى مثل المعلومات المتعلقة بالسيولة لدى الجهة التدفقات النقدية المستقبلية. يؤخذ بعين االعتبار الصعوبات المالية للمصدر وكذل

قيمة المصدرة، والتعرض لمخاطر مالية، ومستويات توجهات التعثر المتعلقة بموجودات مالية مماثلة والتوجهات والظروف االقتصادية المحلية وال

 وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في القيمة. ، عند التأكد منكالهما معاً العادلة للكفاالت والضمانات، بشكل فردي أو 
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 تتمة  –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

 الممتلكات والمعدات  م (

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

  -ما يلي:تتبع طريقة القسط الثابت في حساب إستهالك تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى وذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات وك 

 سنة  33     المباني    

 على مدى فترة عقد اإليجار    تحسينات المباني المستأجرة    

   سنوات  4إلى  3 وبرامج الحاسب األلي والسيارات األثاث والمعدات  

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

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

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

 عن القيمة القابلة ليسترداد المقدرة له.

 المطلوبات المالية  ن (

 لمبل  المستلم. في األصل، إثبات كافة إيداعات أسواق المال وودائع العمالء، واالقتراض، وسندات الدين المصدرة بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة ل يتم، 

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

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

 الخاصة.

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

 الناجمة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة. 

 المخصصات  س  (

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

 بعد خصم المبال  المستردة.  قائمة الدخل الموحدةالمالية لسداد هذا اإللتزام. تم عرض المصاريف المتعلقة بأي مخصص في 

 تزامات القروضالضمانات وال ع (

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

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

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

 يقة القسط الثابت على مدى فترة الضمان.دخل األتعاب والعموالت، صافيل، بطرمة في قائمة الدخل الموحدة ضمن لالعالوة المستل

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

 محاسبة عقود اإليجار  ف (

عقود إيجار تشغيلية، وبموجبها تحمل دفعات اإليجار على قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط كمستأجر تعتبر كافة عقود اإليجار التي يبرمها البنك 

 الثابت على مدى فترة اإليجار . 
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 تتمة  –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

 النقدية وشبه النقدية         ص  (

 لدى وإيداعاتألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  

استحقاقها األصلية  وفترةمؤسسة النقد العربي السعودي، بإستثناء الوديعة النظامية . كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 . ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ االقتناء

 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 

 خاصة بهذه الموجودات. النقدية ال

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

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

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

 الحقوق واإللتزامات الناتجة عن هذه العمليات.

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

 لدى البنك بصفته وصياً أو مؤتمناً عليها  الموجودات المحتفظ بها ر (

لدى البنك، بصفته وصياً أو مؤتمناً عليها، كموجودات خاصة بالبنك، وبالتالي ال تدرج ضمن القوائم المالية  الموجودات المحتفظ بهاال يتم إعتبار 

 الموحدة المرفقة .

 الزكاة وضريبة الدخل  ش (

ية. تحسب ضريبة تحسب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل وفقاً لألسس المنصوص عليها في األنظمة الزكو

 الدخل على حصة المساهمين غير السعوديين في صافي دخل السنة.

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

 للمساهمين.

 الشرعية المعتمدة من الهيئةالمنتجات البنكية  ت (

 يئة الشرعية. إضافة إلى المنتجات البنكية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه بعض المنتجات البنكية القائمة على مبدأ تجنب العمولة وتعتمد من قبل اله 

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

 المحاسبية المذكورة في هذه القوائم المالية الموحدة.

 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة ث (

ربيع كيل المتعلقة بمكافيأة نهايية الخدمية  البنك لتزاماتإالمحلية. يتم مراجعة صافي واألعراف طبقاً لألنظمة  يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

المتوقعية  سنة بإستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة. تشتمل االفتراضات المسيتخدمة فيي احتسياب إلتزاميات البيرامج عليى افتراضيات مثيل الزييادات

 مستقبالً في الرواتب ومعدل استقاالت الموظفين المتوقع، ومعدل الخصم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية.

 بة على أساس األسهم الدفعات المحسو خ (

، يمنح البنك الموظفين الميؤهلين أسيهم بأسيعار شيراء محيددة سيلفاً ولفتيرة زمنيية المحسوب على أساس األسهم المكافأة طويلة األجل وبموجب شروط برنامج

 بشروط المنح بصورة مرضية.محددة. وبتاريخ االستحقاق المحدد في شروط البرنامج، يسلم البنك األسهم المخصصة للموظفين شريطة الوفاء 

)تياريخ األسيهم امج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشيرط الخدمية والتيي تنتهيي بالتياريخ اليذي يسيتحق فييه الميوظفين المعنييين نيتم إثبات تكلفة البر 

الميدى اليذي  –كيل قيوائم ماليية حتيى تياريخ االسيتحقاق  امج بتياريخ إعيدادنيالبرا التي يتم احتسابها بموجيب هيذ –االستحقاق(. تظهر المصاريف التراكمية 

 انتهت إليه فترة االستحقاق، وأفضل تقديرات البنك لعدد األسهم التي سيتم منحها في نهاية المطاف. 
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    النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي - 3

     2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 الرياالتبآالف 

ــة  السعودي

 1,278,469  1,520,252 نقد في الصندوق 

 8,676,846  9,056,367 وديعة نظامية 

 8,595,941  150,994 إيداعات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 762,510  214,655 أرصدة أخرى 

 19,313,766  10,942,268 اإلجمالي 

لسيعودي ، وفقاً لنظام مراقبية البنيوك والتعليميات الصيادرة عين مؤسسية النقيد العربيي السيعودي، اإلحتفياظ بوديعية نظاميية ليدى مؤسسية النقيد العربيي اسابيتعين على  

النقيد العربييي  ، تحسيب فيي نهاييية كيل شيهر. إن الوديعية النظامييية ليدى مؤسسيةاألخيرى وألجييل، والودائيعواالدخيار، بنسيب مئويية محيددة مين الودائييع تحيت الطليب، 

تمثيل االييداعات ليدى مؤسسية النقيد العربيي السيعودي سيندات  ، وبالتيالي ال تعتبير جيزءاً مين النقديية وشيبه النقديية.لسابالسعودي غير متاحة لتمويل العمليات اليومية 

 مشتراه بموجب اتفاقيات إعادة بيع )شراء عكسي( مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

    لبنوك والمؤسسات المالية األخرىاألرصدة لدى ا - 4

     2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

 2,246,121  7,677,105 حسابات جارية 

 222,750  3,775,221 إيداعات أسواق المال    

 2,468,871  11,452,326 اإلجمالي 

 
 اإلستثمارات، صافي   - 5

 االستثمارات على النحو التالي: تصنفأ (   
 

 متاحة للبيع (     1

 اإلجمالي              خارج المملكة              داخل المملكة           

        

      2015      2014     2015      2014     2015      2014 

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

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

 40,680,697 26,169,186 6,989,695  6,371,067 33,691,002 19,798,119 سندات بعمولة ثابتة  

 3,469,803 4,575,139 77,204  76,110 3,392,599 4,499,029 سندات بعمولة عائمة  

 1,030,316 1,031,914 49,746  44,202 980,570 987,712 أسهم  
              

 اإلستثمارات المتاحة  

 45,180,816 31,776,239 7,116,645  6,491,379 38,064,171 25,284,860 للبيع، صافي   
              

مليون لاير سعودي( يتعلق بأسهم محلية،  70: 2014مليون لاير سعودي ) 70للبيع، صافي على مخصص إنحفاض في القيمة قدره  تشتمل االستثمارات المتاحة

 مليون لاير سعودي( يتعلق بسندات دولية بعمولة عائمة. 18.8: 2014مليون لاير سعودي ) 18.1ومبل  قدره 
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 اإلجمالي                 خارج المملكة   داخل المملكة               

        

      2015      2014     2015      2014     2015      2014 

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

 السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية  
              

 

 اإلستثمارات المقتناه (   2

 بالتكلفة المطفأة      

 109,000 3,650,000 9,000 - 100,000 3,650,000 سندات بعمولة ثابتة   
              

 المقتناه بالتكلفة  اإلستثمارات 

 109,000 3,650,000 9,000 - 100,000 3,650,000 المطفأة، إجمالي   

 (9,000 ) -  (9,000 ) -   -     مخصص اإلنخفاض في القيمة 
              

 اإلستثمارات المقتناه بالتكلفة  

 100,000 3,650,000 -    - 100,000 3,650,000 المطفأة، صافي   
              

 45,280,816 35,426,239 7,116,645 6,491,379 38,164,171 28,934,860 اإلستثمارات، صافي 
               

  

 فيما يلي تحليالً لمكونات المحفظة اإلستثمارية: ب ( 

   2015   2014   
       

 اإلجمالي غير متداولة  متداولة  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة    

 الرياالتبآالف  بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت   

 السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية   
              

 40,789,697 32,168,016 8,621,681 29,819,186 21,738,842 8,080,344  سندات بعمولة ثابتة  

 3,469,803 3,469,803 -    4,575,139 4,575,139 -  سندات بعمولة عائمة  

 1,030,316 57,610 972,706 1,031,914 52,068 979,846  أسهم  
              

   9,060,190 26,366,049 35,426,239 9,594,387 35,695,429 45,289,816 

 (9,000 ) (9,000 ) -     -  -  -  مخصص اإلنخفاض في القيمة  
              

 45,280,816 35,686,429 9,594,387 35,426,239 26,366,049 9,060,190  اإلستثمارات، صافي 
               

 

 فيما يلي تحليالً لألرباح غير المحققة، والقيمة العادلة لإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة:  جـ ( 

          2015                        2014 

 بآالف الرياالت السعودية                   بآالف الرياالت السعودية       
       

ــالي   إجمالي        إجم

   األرباح غير   األرباح غير    

ة القيمة الدفترية العادلة القيمـة المحققة القيمة الدفترية    العادلة القيمة  المحقـق
              

 المقتناه بالتكلفة المطفأة

 100,169 169 100,000 3,650,000 - 3,650,000  سندات بعمولة ثابتة  
              

 100,169 169 100,000 3,650,000 - 3,650,000  اإلجمالي  
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 فيما يلي تحليالً لإلستثمارات حسب األطراف األخرى:  د (

  

 

       2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

 35,403,594  29,669,240  حكومية وشبه حكومية  

 3,562,110  3,823,830  شركات  

 6,306,764  1,924,417  بنوك ومؤسسات مالية أخرى  

ــرى  ــ ــ  8,348  8,752  أخ
      

 45,280,816  35,426,239  اإلجمالي  

ملييون لاير سيعودي( مسيجلة  8.3:  2014ملييون لاير سيعودي ) 8.7أسيهم غيير متداولية قيدرها تشتمل األسهم المصرح عنها ضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع على  

 بالتكلفة لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به. 

إتفاقييات إعيادة شيراء لييدى ملييون لاير سييعودي( مرهونية بموجيب  12.7: 2014) الشي متاحية للبييع قيدرها ك الخزينية المصيينفةتشيتمل اإلسيتثمارات عليى سيندات  

 مليون لاير سعودي(. 12.7: 2014) الش العمالء. بلغت القيمة السوقية لهذه اإلستثمارات 

 

 جودة اإلئتمان المتعلقة باإلستثمارات  هـ (

  

 

     2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

 30,136,708  21,704,021  سعودية ديون سيادية 

 8,481,687  8,480,762  إستثمارات من الدرجة األولى  

 50,193  96,041  إستثمارات دون الدرجة األولى 

 6,612,228  5,145,415  ستثمارات في األسهمبما في ذلك اإل إستثمارات غير مصنفة 
      

 45,280,816  35,426,239  اإلجمالي  

 مليون لاير سعودي(. 1.030: 2014مليون لاير سعودي ) 1.032غير المصنفة على استثمارات أسهم قدرها تشتمل االستثمارات  

 من سندات التنمية الحكومية السعودية، وسندات خزينة.السعودية  الديون السياديةتتكون  

ضيوعة مين قبيل سيتاندرد آنيد بيورز وذليك مين لأأأل إليى لب ب بل. تيم تشتمل اإلستثمارات من الدرجة األولى على إسيتثمارات ذات تصينيف إئتمياني تعيادل تليك المو 

غيير المصينفة مين قبيل أي و( ملييون لاير سيعودي 347.7: 2014ملييون لاير سيعودي ) 169.36البيال  قيدرها إستخدام تصنيفات الجهات المصيدرة عليى السيندات 

 .وكالة تصنيف

 إستثمارات خاصة، وأسهم متداولة وغير متداولة.، وسعودية سندات شركات تتكون اإلستثمارات غير المصنفة، بشكل أساسي، من 

 حركة مخصص إنخفاض اإلستثمارات و ( 

  

 

     2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

 98,756  97,807  رصيد بداية السنة    

 -      -      مجنب خالل السنة  

 (949 ) (9,631 ) مبال  مستردة خالل السنة   
      

 97,807  88,176  رصيد نهاية السنة   
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 -أ  (  تصنف القروض والسلف على النحو التالي: 

  2015 

   

 

 بطاقات إئتمان 

 

 

 قروض شخصية 

قروض تجارية 

 وحسابات جارية 

 مدينة

 

 

 اإلجمالي 

 بآالف الرياالت  

ــة  السعودي

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي
      

 126,393,579 98,830,303 25,390,996 2,172,280 القروض والسلف العاملة ، إجمالي 

 1,517,272 1,423,727 91,284 2,261 القروض والسلف غير العاملة ، صافي   

 127,910,851 100,254,030 25,482,280 2,174,541 إجمالي القروض والسلف  

 (2,486,546) (2,128,028) (268,520) (89,998) )خاص وجماعي(مخصص خسائر اإلئتمان  

 125,424,305 98,126,002 25,213,760 2,084,543 القروض والسلف ، صافي 

 

  2014 

   

 

 بطاقات إئتمان 

 

 

 قروض شخصية 

قروض تجارية 

 وحسابات جارية 

 مدينة

 

 

 اإلجمالي 

  

 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي
      

 116,128,410 90,009,676 24,027,009 2,091,725 القروض والسلف العاملة ، إجمالي 

 1,494,932 1,445,341 46,182 3,409 القروض والسلف غير العاملة ، صافي   

 117,623,342 91,455,017 24,073,191 2,095,134 إجمالي القروض والسلف  

 (2,402,545) (2,081,397) (222,605) (98,543) مخصص خسائر اإلئتمان )خاص وجماعي( 

 115,220,797 89,373,620 23,850,586 1,996,591 القروض والسلف ، صافي 

 
 

ملييون لاير سيعودي(، تيم  90.083: 2014ملييون لاير سيعودي ) 99.039تشتمل القروض والسيلف، صيافي عليى منتجيات مصيرفية متوافقية ميع الشيريعة قيدرها 

 لاير سعودي(.مليون  1.537.1: 2014مليون لاير سعودي ) 1.570بعد خصم مخصص خسائر اإلئتمان قدره بالتكلفة إظهارها 

ملييون لاير  0.003 تشتمل القروض والسلف على قروض مغطاة مخياطر قيمتهيا العادلية مين خيالل مقايضية أسيعار العميوالت مين سيعر ثابيت إليى سيعر عيائم قيدرها

 مليون لاير سعودي(. 0.003: 2014)كما في نهاية السنة الحالية ال ش  لهذه القروض  السلبية. بلغت القيمة العادلة (مليون لاير سعودي 164 :2014سعودي )

ملييون لاير  209.9: 2014ملييون لاير سيعودي ) 215.6تم اإلفصاح عن القروض والسلف غيير العاملية بعيد خصيم العميوالت الخاصية المتراكمية المعلقية وقيدرها 

   سعودي(.
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 ب (  الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان 

  2015 

  

 قروض شخصية  بطاقات إئتمان 

قروض تجارية 

 اإلجمالي  جارية مدينة وحسابات

 بآالف الرياالت  

ــة  السعودي

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي
      

 2,402,545 2,081,397 222,605 98,543 الرصيد في بداية السنة  

 (514,077) (121,467) (292,567) (100,043) ديون مشطوبة   

 624,429 194,449 338,482 91,498 مجنب خالل السنة، بعد خصم عكس القيد    

 (26,351) (26,351) - - مبال  مستردة مجنبة سابقاً  

 2,486,546 2,128,028 268,520 89,998 الرصيد في نهاية السنة  

 

  2014 

  

 قروض شخصية  بطاقات إئتمان 

قروض تجارية 

 اإلجمالي  وحسابات جارية مدينة

  

 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي
      

 2,258,669 1,967,549 204,931 86,189 الرصيد في بداية السنة  

 (441,789) (60,069) (276,974) (104,746) ديون مشطوبة   

 590,992 179,244 294,648 117,100 مجنب خالل السنة، بعد خصم عكس القيد    

 (5,327) (5,327) - - مبال  مستردة مجنبة سابقاً  

 2,402,545 2,081,397 222,605 98,543 الرصيد في نهاية السنة  

 

: 2014ملييون لاير سيعودي ) 1.172.9اإلئتمان المتعلق بالقروض التجارية والحسابات الجارية المدينة أعياله عليى مخصيص جمياعي قيدره يشتمل مخصص خسائر 

 مليون لاير سعودي( يتعلق بالمحفظة العاملة. 1.148.1

 320.8: 2014ملييون لاير سيعودي ) 390.9بل  مخصص خسائر اإلئتمان المحمل على قائمة الدخل الموحدة والمتعلق بالمنتجيات المصيرفية المتوافقية ميع الشيريعة 

   مليون لاير سعودي(.

ملييون لاير سيعودي(، وتيم  450.8: 2014ملييون لاير سيعودي ) 429.7بل  صافي المبل  المحمل على قائمة الدخل الموحدة على حساب مخصيص خسيائر اإلئتميان 

ملييون  134.9: 2014ملييون لاير سيعودي ) 168.4إظهاره بعد خصم المبال  المستردة المجنبة سابقاً طبقاً لما هو مبين أعاله، واسترداد مبال  مشطوبة سيابقاً قيدرها 

 لاير سعودي(.
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 (  جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف   ج 

 (    القروض غير المتأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها  1

  2015 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان  بآالف الرياالت السعودية 

 جارية مدينة وحسابات

 اإلجمالي 

     التصنيف 

 524,014 524,014 - - غير مشكوك فيها  

 47,086,624 34,541,756 12,246,880 297,988 جيدة 

 76,307,067 62,876,002 11,705,152 1,725,913 مقبولة  

 123,917,705 97,941,772 23,952,032 2,023,901 اإلجمالي 

 

  2014 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان  بآالف الرياالت السعودية 

 وحسابات جارية مدينة

 اإلجمالي 

 التصنيف 
    

 664,654 664,654 - - غير مشكوك فيها  

 47,458,834 36,107,274 11,088,495 263,065 جيدة 

 65,934,871 52,507,093 11,753,677 1,674,101 مقبولة  

 114,058,359 89,279,021 22,842,172 1,937,166 اإلجمالي 

 
 

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

 للوفاء باإللتزامات طويلة األجل في ظروف السوق غير اإلعتيادية.

   

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

 طويلة األجل مع وجود حساسية تجاه األحداث بالسوق.

   

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

 الحساسية الكبرى تجاه األحداث بالسوق.والقصيرة األجل، لكن األمر يتطلب وجود رقابة دورية بسبب 
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 تتمة    –ج  (  جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف 

 (   تحليل بأعمار القروض والسلف )متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها(2

  2015 

تجارية قروض  قروض شخصية  بطاقات إئتمان  بآالف الرياالت السعودية 

 وحسابات جارية مدينة

 اإلجمالي 

  
    

 1,957,354 723,835 1,164,874 68,645 يوم  30يوم إلى  1من  

 242,187 17,716 180,842 43,629 يوم 90يوم إلى  31من  

 131,166 1,813 93,248 36,105 يوم  180يوم إلى  91من  

 145,167 145,167 - - يوم 180أكثر من  

 2,475,874 888,531 1,438,964 148,379 إجمالي  

 

  2014 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان  بآالف الرياالت السعودية 

 وحسابات جارية مدينة

 اإلجمالي 

  
    

 1,723,490 708,470 951,596 63,424 يوم  30يوم إلى  1من  

 193,280 16,009 131,204 46,067 يوم 90يوم إلى  31من  

 151,574 4,469 102,037 45,068 يوم  180يوم إلى  91من  

 1,707 1,707 - - يوم 180أكثر من  

 2,070,051 730,655 1,184,837 154,559 إجمالي  

 

 فيما يلي تحليالً بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر اإلئتمان حسب القطاعات اإلقتصادية: (  3

   

 القروض والسلف،  مخصص خسائر  القروض والسلف القروض والسلف 2015  

 صافي    اإلئتمان غير العاملة ، صافي العاملة  السعودية( بآالف الرياالت) 
           
 3,842,663  -  - 3,842,663     حكومية وشبه حكومية  

  10,658,734  -  - 10,658,734 مؤسسات مالية  

  610,384  -  - 610,384 زراعة وأسماك  
 22,225,481  (65,560) 86,387 22,204,654  تصنيع  

 2,179,336   - - 2,179,336 مناجم وتعدين  

  4,508,998   - - 4,508,998 كهرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحية  
 10,459,550  (231,484) 375,004 10,316,030 بناء وإنشاءات   

 28,003,460  (338,254) 472,083 27,869,631 تجارة  

 3,338,100  (77,966) 74,153 3,341,913 نقل وإتصاالت  
 7,101,772  (13,823) 9,564 7,106,031  خدمات  

 27,298,303  (358,518) 93,545 27,563,276 قروض شخصية وبطاقات إئتمان 

 6,370,520  (227,945) 406,536 6,191,929 أخرى   
 (1,172,996 ) (1,172,996 ) - - المخصص الجماعي لقاء اإلنخفاض في القيمة  
           

 125,424,305  (2,486,546 ) 1,517,272 126,393,579 اإلجمالي    
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 تتمة -القروض والسلف ، صافي   - 6

 تتمة    –ج  (  جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف 

 :تتمة  – خسائر اإلئتمان حسب القطاعات اإلقتصادية فيما يلي تحليالً بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص (  3

 

 القروض والسلف،  مخصص خسائر  القروض والسلف القروض والسلف 2014 

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

 5,014,379  -  - 5,014,379     حكومية وشبه حكومية  

 13,166,493  -  - 13,166,493 مؤسسات مالية  
 1,860,838  -  - 1,860,838 زراعة وأسماك  

 19,768,935  (37,478 ) 110,268 19,696,145  تصنيع  

 2,126,829  -  - 2,126,829 مناجم وتعدين  
 4,122,107  -  - 4,122,107 كهرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحية  

 7,479,501  (171,400 ) 470,963 7,179,938 بناء وإنشاءات   

 20,038,115  (471,621 ) 446,490 20,063,246 تجارة  
 4,815,881  -  - 4,815,881 نقل وإتصاالت  

 3,773,660  (25,244 ) 35,553 3,763,351  خدمات  

 25,847,177  (321,148 ) 49,591 26,118,734 قروض شخصية وبطاقات إئتمان 
 8,354,988  (227,548 ) 382,067 8,200,469 أخرى   

 (1,148,106 ) (1,148,106 ) - - المخصص الجماعي لقاء اإلنخفاض في القيمة  
           

 115,220,797  (2,402,545 ) 1,494,932 116,128,410 اإلجمالي    
          

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

المتعلقية تيم حسياب المخصيص الجمياعي لقياء اإلنخفياض فيي القيمية عليى أسياس نظيام تقيويم جيودة الموجيودات واليذي يشيتمل عليى تصينيف درجيات مخياطر اإلئتميان 

 بالعمالء والظروف اإلقتصادية العامة.

  

 ضمانات ال د (

اليب، عليى ودائيع يحتفظ البنك، خيالل عملييات اإلقيراض الخاصية بيه، بضيمانات لتقلييل مخياطر اإلئتميان المتعلقية بيالقروض والسيلف. تشيتمل هيذه الضيمانات، فيي الغ 

 ألجل، وتحت الطلب، وودائع نقدية أخرى، وضمانات مالية، وأسهم محلية ودولية، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى.

ملييون لاير  1.424، يتكون صافي القيمة الدفترية للقروض والسلف المنخفضة القيمة من قروض تجاريية وحسيابات جاريية مدينية قيدرها 2015ديسمبر  31ي كما ف 

  سييعوديملييون لاير 973ملييون لاير سييعودي(. وبلغيت قيمية الضييمانات الممكين تحديييدها والمحيتفظ بهيا مقابييل تليك القيروض والسييلف  1.445: 2014سيعودي )

  مليون لاير سعودي(. 973: 2014)

 يوضح الجدول أناه األنواع الرئيسية للضمانات المحتفظ بها مقابل القروض والسلف: 

     2015    2014  

 نوع الضمان المحتفظ به النسبة المئوية  النسبة المئوية 
       

    بطاقات إئتمان وقروض شخصية 

 عقارات سكنية  %100 %100 تمويل مضمون برهن

  -    -    تمويل شخصي

 نقداً  -    %0.03 بطاقات إئتمان 

    قروض تجارية وحسابات مكشوفة لدى البنوك

 عقارات تجارية وسكنية  %100 %100 عقارات تجارية 

 أوراق مالية متداولة، وعقارات، ونقد %70 %70 تمويل آخر 
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  المشترك والشركة الزميلةالمشروع اإلستثمارات في  - 7

. ليم يقيم سياب بتوحييد ، مشيروع مشيترك ميع إتيش اس بيي سييمن الحصص في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة %(51: 2014) %51يمتلك ساب  

تقيوم شيركة . تليك العائيدات مين خيالل ممارسية السيلطة عليى المنشيأةألنه ال يوجد لديه حقوق في العوائد المتغيرة من عالقته بالمنشأة والمقدرة على التأثير على هذه المنشأة 

المصيرفية االسيتثمارية وتموييل المشياريع والتموييل االسيالمي.  اتاتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة بتقديم الخدمات البنكية االسيتثمارية بميا فيي ذليك االستشيار

 االختيارية.بإدارة الصناديق االستثمارية والمحافظ  تقومكما 

، تقوم بتقيديم خيدمات تيأمين متوافقية ميع الشيريعة، ، شركة مساهمة سعوديةشركة ساب للتكافل رأسمالمن  %(32.5: 2014) %32.5كما يمتلك ساب حصة قدرها 

: 2014ملييون لاير سيعودي ) 363.4مبلي   2015ديسيمبر  31تبلي  القيمية السيوقية ليسيتثمار فيي شيركة سياب للتكافيل كميا فيي  .وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام

 .مليون لاير سعودي( 346.9

 2014 2015 بآالف الرياالت السعودية

 

شركة اتش اس 

بي سي العربية 

السعودية 

 المحدودة

شركة ساب 

 اإلجمالي للتكافل

شركة اتش اس 

بي سي العربية 

السعودية 

 المحدودة

شركة ساب 

 اإلجمالي للتكافل
             

 647,057 120,755 526,302 651,674 125,453 526,221 الرصيد في بداية السنة 

 109,453 4,698 104,755 130,345 1,884 128,461 الحصة في األرباح غير الموزعة

 (104,836) - (104,836) (88,784) - (88,784) توزيعات أرباح مستلمة 
             

 651,674 125,453 526,221 693,235 127,337 565,898 الرصيد في نهاية السنة
             

 

 : للمشروع المشترك والشركة الزميلةحصة البنك في القوائم المالية 

 2014 2015 بآالف الرياالت السعودية

 

شركة اتش اس 

بي سي العربية 

السعودية 

 شركة ساب للتكافل المحدودة

شركة اتش اس بي 

سي العربية 

 شركة ساب للتكافل المحدودةالسعودية 
         

 289,414 583,020 277,124 595,506 إجمالي الموجودات 

 163,961 174,692 149,787 133,316 إجمالي المطلوبات  

 125,453 408,328 127,337 462,190 إجمالي حقوق الملكية  

 17,523 331,860 13,546 294,907 إجمالي الدخل 

 12,825 227,105 11,662 166,446 إجمالي المصاريف 
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           الممتلكات والمعدات ، صافي - 8

    

 األراضي

  والمباني

 تحسينات

ــاني  المب

  المستأجرة

المعدات 

واألثاث 

  والسيارات

برامج 

  الحاسب اآللي

   

   2015 

  اإلجمالـي

     

   2014 

ي  اإلجماـل

 بآالف الرياالت   

ــة  السعوديـ

 بآالف الرياالت 

ــة  السعوديـ

 بآالف الرياالت 

ــة  السعوديـ

 بآالف الرياالت 

ــة  السعوديـ

 بآالف الرياالت 

ــة  السعوديـ

 بآالف الرياالت 

ــة  السعودـي

             التكلفة : 

 1,674,754  1,720,546  66,992  459,991  500,350  693,213  يناير  1في   

 151,491  424,631  14,615  117,880  87,509  204,627  اإلضافات  

 (105,699 ) (4,143 ) -  (4,143 ) -  -  اإلستبعادات  

 1,720,546  2,141,034  81,607  573,728  587,859  897,840  ديسمبر  31في   

              

             اإلستهالك المتراكم : 

 1,071,098  1,057,145  50,839  333,745  327,768  344,793  يناير  1في   

 86,425  96,557  10,688  41,297  31,516  13,056  للسنة   

 (100,378 ) (4,123 ) -  (4,123 ) -  -  اإلستبعادات  

 1,057,145  1,149,579  61,527  370,919  359,284  357,849  ديسمبر  31في   

              

             صافي القيمة الدفترية : 

   991,455  20,080  202,809  228,575  539,991  2015ديسمبر  31في   

 663,401    16,153  126,246  172,582  348,420  2014ديسمبر  31في   

 

درها وبيرامج الحاسيب اآلليي تشتمل تحسينات المباني المستأجرة، واألثياث والمعيدات والسييارات   31كميا فيي  ملييون لاير سيعودي 81.6عليى أعميال تحيت التنفييذ قـي

 مليون لاير سعودي(، على التوالي .  53.8: 2014مليون لاير سعودي ) 100.8مليون لاير سعودي( و  37.4:  2014)  2015ديسمبر 

 

     الموجودات األخرى    - 9

      2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

       عموالت خاصة مستحقة مدينة 

 475  652  بنوك ومؤسسات مالية أخرى  -  

 131,362  100,806  إستثمارات   -  

 385,707  522,331  قروض وسلف    -  

 517,544  623,789  إجمالي العموالت الخاصة المستحقة المدينة 

 161,555  147,386  مدينون  

 1,024,886  872,865  (10القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات )إيضاح  

 226,077  251,823  ضريبة مدفوعة مقدماً   

 2,079,881  924,732  أخرى 

 4,009,943  2,820,595  اإلجمالي 
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 المشتقات  - 10

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

 أ  (  العقود اآلجلة والمستقبلية 

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 اآلجلة

صة فيتم جات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي والعقود المستقبلية المتعلقة بأسعار العموالت الخاخصيصاً لتلبية إحتيا

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

 رات ب  (  الخيا

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

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

 ج  (  المقايضات 

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

موجبها تبادل دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت مع أصل الخاصة بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبل  . أما مقايضات العمالت ، فيتم ب

العموالت الخاصة بسعر المبل  وذلك بعمالت مختلفة. وفي حالة مقايضة أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة، فإنه يتم بموجبها تبادل أصل المبل  زائداً دفع 

 ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلفة. 

 جلة د  (  إتفاقيات األسعار اآل 

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

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

 المتعلقة بالمخاطرالتسويات 

 البيع - سعر الشراء

 البيع والذي يمثل القيمة العادلة. –( استخدام الفرق بين سعر الشراء 13ولي الخاص بالتقارير المالية رقم )ديتطلب المعيار ال

البيع التي يتم تكبدها في حالة إقفال كافة صافي مخاطر  –اء البيع تكلفة الشر –ينتج عن طريق التقويم في العادة قيمة سوقية متوسطة. تعكس تسوية سعر الشراء 

 التخلص منها.بالسوق المتبقية المتعلقة بالمحفظة باستخدام أدوات التغطية المتاحة أو باستبعادها أو 

 تسوية تقويم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك

القيمة السوقية  يستلمسواق النظامية كي تعكس ضمن القيمة العادلة إحتمال تعثر الطرف اآلخر وأن ساب لن وتمثل تسوية تقويم عقود المشتقات المبرمة خارج األ

 الكاملة للمعاملة.

 ة بالبنك تجاه الطرف اآلخرقتسوية تقويم مخاطر االئتمان المتعل

العادلة احتمال تعثر ساب وأن ساب لن يدفع القيمة السوقية الكاملة وتمثل تسوية تقويم عقود المشتقات المبرمة خارج األسواق النظامية كي تعكس ضمن القيمة 

 للمعاملة.

 البنك تجاه الطرف اآلخرب المتعلقة مخاطر االئتمانتسوية تقويم / طريقة  المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك مخاطر االئتمانطريقة تسوية تقويم 

لقة بالطرف اآلخر تجاه البنك وتسوية تقويم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف اآلخر بصورة مستقلة يقوم ساب باحتساب تسوية تقويم مخاطر االئتمان المتع

يم مخاطر لكل منشأة ضمن مجموعة إتش اس بي سي وضمن كل منشأة تابعة للطرف اآلخر الذي تتعرض المنشأة لمخاطر بشأنه. يقوم ساب باحتساب تسوية تقو

المخاطر اإليجابية المتوقعة للطرف اآلخر، على  –في حالة عدم تعثر ساب  -لطرف اآلخر تجاه البنك وذلك بتطبيق احتمال تعثر الطرف اآلخر االئتمان المتعلقة با

تجاه الطرف اآلخر وذلك وضرب النتيجة بالخسارة المتوقعة في حالة التعثر. وعلى العكس، يقوم ساب باحتساب طريقة تسوية تقويم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك 

اإليجابية المتوقعة للطرف اآلخر تجاه ساب وضرب الخسارة المتوقعة في حالة  على المخاطر –في حالة عدم تعثر الطرف اآلخر  –باستخدام احتمال تعثر ساب 

 على مدى فترة التعرض المحتمل للمخاطر. الطريقتينالتعثر. يتم احتساب كال 
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  تتمة  – المشتقات - 10

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

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

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

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

 الحصول على أرباح من ذلك. 

 المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر 

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

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

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

راقب مراكز العمالت يومياً وتستخدم إستراتيجيات تغطية وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدوداً لمخاطر مراكز العمالت . ت

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

لفجوات بين أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات وتستخدم إستراتيجيات في أسعار العموالت الخاصة للفترات المقررة . يتم دورياً مراجعة ا

 تغطية المخاطر لضمان بقاء الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة ضمن الحدود المقررة.

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

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

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

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

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

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

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

 ار فعالية تغطية المخاطرإختب

تغطية مخاطر ذات  تكون كلبأنه يجب التوقع بأن  –عند بدء تغطية المخاطر وطوال فترتها  -تغطية المخاطر، فإن ساب يطلب  لمحاسبةكي تكون المشتقات مؤهلة 

 فعالية عالية مستقبالً وبأثر رجعي، وبصورة مستمرة.

على استراتيجية المخاطر الخاصة تعتمد كيفية تقويم فعالية التغطية وأن الطريقة المتبعة من قبل كل منشأة لتقويم فعالية التغطية مخاطر توضح مستندات كل تغطية 

في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر  التوقع بأن تكون أداه التغطية ذات فعالية عالية عند تسوية التغيرات يجببها. وفيما يتعلق بالفعالية المستقبلية، 

%. يتم إثبات عدم فعالية التغطية في قائمة الدخل ضمن لدخل 125% إلى 80فعالية التغطية ما بين  كانتالمغطاه خالل الفترة التي خصصت إليها التغطية. 

 ل.، صافيالمتاجرة

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية

دخل  تغيرات في التدفقات النقدية ألسعار العموالت المستقبلية الخاصة على الموجودات والمطلوبات المقتناه لغير أغراض المتاجرة والتي تحملالبنك لل ضيتعر

. يوضح الجدول ةعمةلة خاصة بسعر متغير. يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت كتغطية مخاطر التدفقات النقدية لهذه المخاطر في أسعار العموالت الخاص

 ديسمبر، الفترات التي يتوقع حدوث التدفقات النقدية المغطاه فيها، والفترة التي يتوقع أن تؤثر فيها على الربح أو الخسارة: 31أدناه، كما في 
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  تتمة  – المشتقات - 10

 تتمة  – تغطية مخاطر التدفقات النقدية

2015 

 سنوات  5أكثر من  سنوات 5إلى  3 سنوات  3سنة إلى  واحدة سنةخالل  بآالف الرياالت السعودية

 199,969 129,322 48,771 5,963    تدفقات نقدية وارد )موجودات(

 - - - -    تدفقات نقدية صادرة )مطلوبات(

 199,969 129,322 48,771 5,963 الصادرةصافي التدفقات النقدية 

     

 سنوات  5أكثر من  سنوات 5إلى  3 سنوات  3سنة إلى  واحدة سنةخالل  2014

 - - - -    تدفقات نقدية وارد )موجودات(

 - - - -    تدفقات نقدية صادرة )مطلوبات(

 - - - -  الصادرة صافي التدفقات النقدية

ديد جمخاطر التدفقات النقدية وذلك على أساس تيعكس الجدول التدفقات النقدية لدخل العموالت الخاصة المتوقع نشوئها على البنود المغطاه مخاطرها في تغطية 

 األسعار للموجودات 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 بالمبال  اإلسمية 

  التدفقات النقدية ستحقاق والمعدل الشهري . أن المبال  اإلسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالتاريخ اإل

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

 اإليجابية للمشتقات. 
 

  المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق 

2015 

 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 

 

         المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة : 

  2,446,151 35,862,449 5,617,498 1,510,432 45.436,530 (259,396) 332,167 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

         العقود المستقبلية الخاصة بأسعار 

  2,632,176 226,250 - - 2,858,426 (34,088) 34,088 العموالت الخاصة، والخيارات    

  - 827,500 3,963,409 7,655,619 12,446,528 (52,287) 56,989 عقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة 

  - 123,510,440 122,574,007 44,900,089 290,984,536 (380,808) 364,518 خيارات العمالت   

  - - 421,414 - 421,414 (74,049) 73,874   مقايضات العمالت   

  - 425,785 5,794 3,994 435,573 (8,455) 8,455 أخـــــرى  

         

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 العادلة :

        

  637,500 571,214 243,750 3 1,452,467 (51,608) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة

         

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات المشتقات 

 النقدية:

        

  - 1,100,000 - - 1,100,000 (33,474) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة

  - 585,938 - - 585,938 (1,264) 2,774 مقايضات العمالت  

  5,715,827 163,109,576 132,825,872 54,070,137 355,721,412 (895,429) 872,865 اإلجمالي  
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 تتمة –المشتقات  - 10

  المبال  اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق 

2014 

 بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

إجمالي المبال  

 اإلسمية 

 خــالل 

 أشهر  3

 أكثر من سنوات 5-1 شهر 3-12

 سنوات  5 

 

         المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة : 

  7,868,971 32,900,408 7,671,072 2,885,252 51,325,703 (465,354) 548,911 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

         العقود المستقبلية الخاصة بأسعار 

  1,012,500 875,000 342,429 20,000 2,249,929 (43,078) 43,078 العموالت الخاصة، والخيارات    

  - - 5,456,093 21,179,738 26.635,831 (61,514) 60,153 عقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة 

  - 65,938,946 95,215,955 32,001,173 193,156,074 (154,264) 151,473 خيارات العمالت   

  - 461,211 - - 461,211 (37,967) 37,967   مقايضات العمالت   

  - 699,788 7,594 126,183 833,565 )166,038) 166,038 أخـــــرى  

         

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 العادلة :

        

  1,107,492 442,261 2,365,254 206,250 4,121,257 (48,199) 17,266 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

  9,988,963 101,317,614 111,058,397 56,418,596 278,783,570 (976,414) 1,024,886 اإلجمالي  

 

لية لكيل منيتج مين المنتجيات المركبية صيافي أبرم البنك إتفاقيات خيارات عمالت مركبة مع العمالء والتي تشتمل على مشتقات واحدة أو أكثر. وفي مثل هذه الحاالت تمثل القيمة العاد

 تم االفصاح عن إجمالي المبال  االسمية لكافة الخيارات المتعلقة بكل منتج بتاريخ إعداد القوائم المالية في الجدول أعاله.قيمة المشتقات المعنية، 

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

 

2015 

 بآالف الرياالت السعودية

      

 القيمة العادلة وصف البنود المغطاة 

القيمة عند بدء 

 أداة التغطية المخاطر التغطية 

 القيمة العادلة

 اإليجابية 

القيمة العادلة 

 السلبية

 (51,608) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 1,470,671 1,523,484 إستثمارات بعمولة ثابتة 

 - - مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 3 3 قروض بعمولة ثابتة

 (33,474) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة التدفق النقدي 1,100,280 1,055,956 بعمولة عائمة استثمارات

 (1,264) 2,774 مالتمقايضات أسعار الع التدفق النقدي 596,759 594,434 استثمارات بعمولة عائمة

 

2014 

 الرياالت السعوديةبآالف 

      

 القيمة العادلة وصف البنود المغطاة 

القيمة عند بدء 

 أداة التغطية المخاطر التغطية 

 القيمة العادلة

 اإليجابية 

القيمة العادلة 

 السلبية

 (48,124) 24 مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 1,729,331 1,778,865 إستثمارات بعمولة ثابتة 

 (75) 87 مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 163,765 163,762 قروض بعمولة ثابتة

 - 17,155 مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 2,247,361 2,264,678 سندات دين مصدرة بعمولة ثابتة

 

 الدفترية.تم تعديل القيمة عند بدء التغطية، عند الضرورة، إلظهار القيمة 
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 تتمة –المشتقات  - 10

ملييون لاير سيعودي(، بينميا  54.0قيدرها  خسيارة: صيافي 2014مليون لاير سعودي ) 20.7بل  صافي خسائر أدوات التغطية المتعلقة بتغطية مخاطر القيمة العادلة 

مليييون لاير  55.1قيدرها  مكاسييب: صيافي 2014مليييون لاير سيعودي ) 20.6بلي  صيافي مكاسييب البنيد اليذي تمييت تغطيية مخياطره والمتعلييق بالمخياطر المغطياه 

 سعودي(. 

: 2014% )5%( تقريباً من عقود القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصية بالبنيك ميع مؤسسيات ماليية، بينميا أبيرم أقيل مين 29: 2014% )26تم إبرام ما نسبته 

 ع طرف واحد من األطراف األخرى كما في تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. %( من إجمالي عقود القيمة العادلة اإليجابية م15

 

       األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  - 11

         2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

 1,702,884  1,284,625  حسابات جارية 

 2,383,044  542,173  ودائع أسواق المال  

 4,085,928  1,826,798  اإلجمالي 

  

 مليون لاير سعودي( . 277.5: 2014)مليون لاير سعودي  288.4كما تشتمل ودائع أسواق المال على ودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي قدرها 

 

 

 2015      ودائع العمالء    - 12

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

 86,583,535  87,284,903  تحت الطلب 

 6,865,211  7,522,891  إدخار 

 50,235,555  51,568,935  ألجل 

 2,186,196  2,261,884  تأمينات نقدية 

 145,870,497  148,638,613  اإلجمالي 

  

ملييون لاير  70,527.2: 2014ملييون لاير سيعودي )  84,628.0تشتمل ودائع العمالء على ودائع بموجب عقود منتجات مصرفية متوافقة مع الشيريعة قيدرها  

 سعودي(.

 

 (.  مليون لاير سعودي 12.7: 2014) الش تشتمل الودائع ألجل على ودائع بموجب إتفاقيات بيع وإعادة شراء قدرها  

 

  -تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي: 

 

         2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

 10,605,889  12,088,428  تحت الطلب 

 214,095  210,935  إدخار 

 8,693,171  6,172,869  ألجل 

 866,094  1,147,165  تأمينات نقدية  

 20,379,249  19,619,397  اإلجمالي 

  



 البنك السعودي البريطاني

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2015ديسمبر  31

 

 
41 

 سندات الدين المصدرة   – 13

         2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

 2,264,678  -  مليون دوالر أمريكي  600سنوات بمبل   5سندات بعمولة ثابتة مدتها  

 1,500,000  1,500,000  2012عام  –مليون لاير سعودي  1,500سنوات بمبل   5صكوك ثانوية مدتها  

 1,500,000  1,500,000  2013عام  –مليون لاير سعودي  1,500سنوات بمبل   7صكوك ثانوية مدتها  

 -  1,500,000  2015عام  –مليون لاير سعودي  1,500بمبل   سنة 10صكوك ثانوية مدتها  

 5,264,678  4,500,000  اإلجمالي 

 مليون دوالر أمريكي 600سندات بعمولة ثابتة مدتها خمس سنوات بمبلغ 

غيير مضيمونة وتحميل عائيد  كانيت . إن هيذه السيندات2015نيوفمبر  12السيداد فيي  اسيتحقت%، و3، وبعمولة ثابتية قيدرها 2010تم إصدار هذه السندات، خالل عام 

 مدرجة في بورصة لندن.كانت هذه السندات غير قابلة للتحويل، وغير مضمونة، و كانتنقطة أساس.  170على هامش قدره  اشتملت% و3.148فعلي قدره 

 2012 - مليون لاير سعودي 1,500صكوك ثانوية مدتها خمس سنوات بمبلغ 

. تيم إصيدار الصيكوك كتبيادل تجياري جزئيي لقيرض مين رئيسيي إليى ثيانوي 2017مارس  خاللالسداد ، وتستحق 2012مارس  28قام ساب بإصدار صكوك بتاريخ 

 مليون لاير سعودي بالكامل نقداً. 500وقد تم االكتتاب في الجزء المتبقي وقدره  .مليون لاير سعودي 1,000وبمبل  قدره 

نقطية أسياس، وتسيتحق  120لميدة ثالثية أشيهر وفقياً للمعيدالت السيائدة بيين البنيوك فيي المملكية العربيية السيعودية زائيداً  فعليية تحمل الصكوك دخل معدل عمولة خاصية

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

 2013 - مليون لاير سعودي 1,500سنوات بمبلغ  سبعصكوك ثانوية مدتها 

بسيداد  الحيقلسياب ، و3ت بيازل اإن هذا اإلصدار متوافيق ميع توصيي. 2020، وتستحق السداد خالل شهر ديسمبر 2013ديسمبر  17قام ساب بإصدار صكوك بتاريخ 

 سنوات، ويخضع ذلك للموافقة المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وشروط وأحكام االتفاقية.  5الصكوك بعد 

نقطية أسياس، وتسيتحق السيداد  140تحمل الصكوك دخل معدل عمولة خاصة فعلية لمدة ستة أشهر وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك فيي المملكية العربيية السيعودية زائيداً 

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

 2015 -مليون لاير سعودي  1,500سنوات بمبلغ  10صكوك ثانوية مدتها 

، ولسياب الحيق بسيداد 3ت بيازل ا. إن هيذا اإلصيدار متوافيق ميع توصيي2025 ميايو، وتسيتحق السيداد خيالل شيهر 2015ميايو  28قام ساب بإصيدار صيكوك بتياريخ 

 وأحكام االتفاقية.  سنوات، ويخضع ذلك للموافقة المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وشروط 5الصكوك بعد 

نقطية أسياس، وتسيتحق السيداد  130تحمل الصكوك دخل معدل عمولة خاصة فعلية لمدة ستة أشهر وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك فيي المملكية العربيية السيعودية زائيداً 

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

 

ــراض -14  اإلقتـ

% وتسيتحق السيداد عليى أسياس نصيف سينوي. تيم الحصيول عليى 5.11سنة، ويحمل عمولة خاصية قيدرها  12يمثل هذا البند قرضاً من مؤسسة مالية بعمولة ثابتة مدته  

 .2017يونيو  15، ويستحق السداد في 2005يوليو  7هذا القرض في 
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 2015        المطلوبات األخرى    -15

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

      

     عموالت خاصة مستحقة دائنة : 

 8,296  8,108  بنوك ومؤسسات مالية أخرى  -  

 163,001  248,565  ودائع العمالء    -  

 17,009  12,938  سندات دين مصدرة  -  

 189  113  إقتراض  -  

 188,495  269,724  إجمالي العموالت الخاصة  المستحقة الدائنة  

      

 1,843,423  592,537  دائنون  

 1,021,695  839,226  سحوبات مستحقة  

 976,414  895,429  (10القيمة العادلة السلبية للمشتقات )إيضاح  

 348,116  382,382  مكافأة نهاية الخدمة 

 1,860,685  1,584,302  أخرى 

 6,238,828  4,563,600  اإلجمالي 

 

 رأس المال  - 16

مليون سيهم، قيمية كيل  1,000:  2014لاير سعودي )  10مليون سهم، قيمة كل سهم  1,500يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل لساب من  

   -ساب موزعة على النحو التالي: رأسماللاير سعودي ( . أن ملكية  10سهم 

 

 2015  2014 

 %60  %60 مساهمون سعوديون

 %40  %40 شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في) شركة تابعة

 مملوكة بالكامل لمؤسسة هون  كون  شنغهاي المصرفية القابضة بي إل سي (

وكية لكيل إثنيين مين األسيهم الممل مجياني واحيد لاير سعودي للسهم، وذلك بإصدار سهم 10مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها  500 ، أصدر البنك2015خالل عام   

 .واالحتياطي النظامي وذلك برسملة األرباح المبقاة

 

 اإلحتياطي النظامي - 17

ل عين   ـي % مين صيافي دخيل السينة إليى اإلحتيياطي النظيامي إليى أن يسياوي رصييد هيذا 25يقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكية العربيية السيعودية، تحوييل ميا ال يـق

ى اإلحتيياطي النظيامي. أن ملييون لاير سيعودي( إلي 1.067: 2014ملييون لاير سيعودي ) 1.083اإلحتياطي رأس المال المدفوع لساب. عليه، تيم تحوييل مبلي  قيدره 

 هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع .
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 االحتياطيات األخرى  - 18

 التدفقات النقدية واالستثمارات المتاحة للبيع مخاطر تغطية 

2015 

 بآالف الرياالت السعودية

تغطية مخاطر التدفقات 

 النقدية

 اإلجمالي  اإلستثمارات المتاحة للبيع 

       
    

 61,614 59,749 1,865 رصيد بداية السنة 
       

 (327,773) (295,809) (31,964) صافي التغير في القيمة العادلة 

 (67,426) (66,635) (791) محول إلى قائمة الدخل الموحدة 
       

 (395,199) (362,444) (32,755) صافي الحركة خالل السنة 
       

 (333,585) (302,695) (30,890)  الفرعيرصيد ال

    

 (25,792)   أسهم الخزينة 

 18,769   احتياطي برنامج أسهم الموظفين

 (7,023)   الرصيد الفرعي

 (340,608)   رصيد نهاية السنة 

 

2014 

 بآالف الرياالت السعودية 

تغطييية مخييياطر التيييدفقات 

 النقدية

 اإلجمالي  اإلستثمارات المتاحة للبيع 

       
    

 (10,738) (13,394) 2,656 رصيد بداية السنة 
       

 80,339 80,339 - صافي التغير في القيمة العادلة 

 (7,987) (7,196) (791) محول إلى قائمة الدخل الموحدة 
       

 72,352 73,143 (791) صافي الحركة خالل السنة 
       

 61,614 59,749 1,865 رصيد نهاية السنة 
       

 

 0.8: 2014مليون لاير سعودي ) 0.8لقد أدى التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر خالل السنوات السابقة إلى إعادة تصنيف األرباح التراكمية المتعلقة بها وقدرها  

 وتم إدراجها في المبال  أعاله ضمن تغطية مخاطر التدفقات النقدية. ،مليون لاير سعودي( من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الموحدة
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 التعهدات واإللتزامات المحتملة  - 19

 

 الدعاوى القضائية  أ  (

 ، يوجد دعاوى قضائية مقامة ضد البنك. لم يجنب أي مخصص جوهري لقاء هذه الدعاوى، وذلك بناءاً على نصيحة المستشارين2015ديسمبر  31في كما 

 القانونيين التي تشير إلى أنه ليس من المحتمل تكبد خسائر هامة.

 

 اإللتزامات الرأسمالية  ب (

مباٍن أراضي و مليون لاير سعودي( تتعلق بشراء 228.9: 2014مليون لاير سعودي ) 193.8لتزامات الرأسمالية لدى البنك ، بلغت اإل2015ديسمبر  31كما في 

 ومعدات. 

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان  ج (

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

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

التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، تسمح للطرف  –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  –موال وفق شروط وأحكام محددة الثالث بسحب األ

قع بأن يفي العمالء بإلتزاماتهم ولسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء . أما المتطلبات النقدية بموجب هذه األدوات فتقل كثيراً عن المبل  الملتزم ألن البنك يت

 األساسية. 

 

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

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

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

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

 التمويل المطلوب . 

 

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

 

2015 

 بآالف الرياالت السعودية

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

 13,353,368 1,122,511 380,103 3,692,441 8,158,313 إعتمادات مستندية   

 63,471,080 6,345,628 24,265,160 22,721,667 10,138,625 خطابات ضمان

 3,613,104 - 15,158 1,194,445 2,403,501 قبوالت

 4,095,708 2,136,335 829,373 1,130,000 - إلتزامات لمنح اإلئتمان غير قابلة للنقض

 84,533,260 9,604,474 25,489,794 28,738,553 20,700,439 اإلجمالي 
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 تتمة  –التعهدات واإللتزامات المحتملة  - 19

  

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

 

2014 

 بآالف الرياالت السعودية

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

 15,131,587 - 962,243 6,361,435 7,807,909 إعتمادات مستندية   

 61,458,178 7,093,607 23,926,067 21,306,928 9,131,576 خطابات ضمان

 3,190,107 - 5,664 465,653 2,718,790 قبوالت

 1,712,325 1,367,381 214,881 - 130,063 إلتزامات لمنح اإلئتمان غير قابلة للنقض

 81,492,197 8,460,988 25,108,855 28,134,016 19,788,338 اإلجمالي 

 

 66,720:  2014مليون لاير سعودي ) 75,252بل  الجزء غير المستخدم والقائم من اإللتزامات غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤها في أي وقت، ما مجموعه 

 مليون لاير سعودي(. 

 

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

 

       2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

 552,636  2,532,751  حكومية وشبه حكومية 

 66,736,597  67,466,296  شركات 

 14,111,367  14,462,283  بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 91,597  71,930  أخرى 

 81,492,197  84,533,260  اإلجمالي 

 

 اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية: و  (

 

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

       2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

 79,806  81,577  أقل من سنة 

 214,839  196,195  من سنة إلى خمس سنوات 

 145,359  128,877  أكثر من خمس سنوات    

 440,004  406,649  اإلجمالي 
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 2015      صافي دخل العموالت الخاصة - 20

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

     دخل العموالت الخاصة : 

      إستثمارات : 

 547,525  509,648  متاحة للبيع  -  

 5,817  19,771  مقتناه بالتكلفة المطفأة   -  

   529,419  553,342 
      

 24,069  10,932  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 4,048,540  4,273,070  قروض وسلف  

 4,625,951  4,813,421  اإلجمالي 

      

     مصاريف العموالت الخاصة: 

 12,188  27,080  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 424,828  397,832  ودائع العمالء  

 121,138  131,065  سندات دين مصدرة 

ــراض    5,190  3,566  إقت

 563,344  559,543  اإلجمالي 

      

 4,062,607  4,253,878  صافي دخل العموالت الخاصة  

 

 2015      دخل األتعاب والعموالت، صافي  - 21

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

     دخل األتعاب والعموالت:  

 88,900  44,467  أتعاب إدارة الصناديق اإلستثمارية  - 

 881,231  822,807  تمويل تجاري  - 

 193,730  199,872  تمويل شركات وإستشارات  - 

 334,131  387,828  بطاقات  - 

 385,060  386,228  خدمات بنكية أخرى  - 

 1,883,052  1,841,202  إجمالي دخل األتعاب والعموالت  

      

     مصاريف األتعاب والعموالت: 

 (151,579 ) (182,688 ) بطاقات  - 

 (843 ) (942 ) خدمات حفظ األوراق المالية  - 

 (85,630 ) (107,301 ) خدمات بنكية أخرى  - 

 (238,052 ) (290,931 ) إجمالي مصاريف األتعاب والعموالت  

 1,645,000  1,550,271  دخل األتعاب والعموالت، صافي  
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 2015      دخل المتاجرة ، صافي  - 22

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

 221,998  186,040  أرباح تحويل عمالت أجنبية ، صافي  

 46,896  66,679  مشتقات 

 (7 ) (232 ) سندات دين 

ــرى   1,121  (105 ) أخـ

 270,008  252,382  اإلجمالي 

 

 2015      مكاسب اإلستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي  - 23

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

 7,196  66,634  إستثمارات متاحة للبيع  

 

       الرواتب وما في حكمها - 24

       2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

 662,584  717,890  رواتب وبدالت  

 113,929  120,313  بدل سكن  

 44,227  66,390  مكافأة نهاية الخدمة  

ــرى   ــ  332,105  348,132  أخ

 1,152,845  1,252,725  اإلجمالي 

 

 الكمية(  اإلفصاحات  1 

شتمل على إجمالي لسعودي بشأن تعويضات الموظفين، ويأدناه فئات الموظفين المحددة طبقاً لألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي ايلخص الجدول  

 وأشكال السداد. 2014ديسمبر  31و  2015ديسمبر  31في  تينالمنتهي تينالتعويضات الثابتة والمتغيرة المدفوعة للموظفين خالل السن
 

 2015تعويضات متغيرة مدفوعة خالل عام    2015

 اإلجمالي  أسهم نقداً تعويضات ثابتة عدد الموظفين فئات الموظفين

  

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

عدم ممانعة كبار المدراء التنفيذيين )الذين يحتاجون إلى 

 21,246 6,685 14,561 26,155 16 من مؤسسة النقد العربي السعودي(

 64,852 4,872 59,980 176,207 547 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 23,982 1,490 22,492 93,986 272 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية 

 82,887 300 82,587 474,502 2,616 موظفون آخرون

 8,364 - 8,364 29,998 404 موظفون بعقود خارجية 

 201,331 13,347 187,984 800,848 3,855 اإلجمالي

      

    213,719  2015تعويضات متغيرة مستحقة أو مدفوعة خالل عام 

    238,158  مزايا موظفين أخرى 

    1,252,725    رواتب وما في حكمهاإجمالي 
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 تتمة  –  رواتب وما في حكمهاال - 24

 تتمة  – الكمية(  اإلفصاحات  2 
 

 2014تعويضات متغيرة مدفوعة خالل عام    2014

 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 

 25,800 8,654 17,146 28,220 16 من مؤسسة النقد العربي السعودي(

 55,118 3,357 51,761 137,292 433 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 22,726 759 21,967 81,684 226 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية 

 113,039 386 112,653 475,599 2,639 موظفون آخرون

 9,696 - 9,696 29,258 399 موظفون بعقود خارجية 

 226,379 13,156 213,223 752,053 3,713 اإلجمالي

      

    251,669  2014خالل عام  تعويضات متغيرة مستحقة أو مدفوعة

    149,123  مزايا موظفين أخرى 

    1,152,845    إجمالي رواتب وما في حكمها

 

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

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

 مباشرة. التنفيذيين اآلخرين التابعين له الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي. ويشمل ذلك العضو المنتدب والموظفين

 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر 

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

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

 ومعامالت الخزينة. 

 يقومون بنشاطات رقابية موظفون  

اطر، االلتزام، ويقصد بذلك موظفي األقسام الذين ال يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر ولكنهم يقومون بأعمال تشتمل على المراجعة والدراسة )إدارة المخ 

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

 تشتمل على مخاطر.

 موظفون آخرون 

 ويشمل ذلك كافة موظفي البنك اآلخرين، عدا المذكورين ضمن الفئات أعاله.  

 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 هامةيشمل ذلك موظفوو 
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 تتمة  – وما في حكمهارواتب ال - 24

 النوعية( اإلفصاحات  2 

 السنويةاإلفصاح المتعلق بالتعويضات ألغراض القوائم المالية  

. وطبقياً خصيوص سياسيات التعويضياتفي المملكة العربية السيعودية، بإصيدار تعليميات ب القطاع البنكيقامت مؤسسة النقد العربي السعودي، بصفتها الجهة المسئولة عن  

 صياغة وتنفيذ سياسة التعويضات من قبل لجنة الترشيحات والتعويضات بالبنك وتم إعتمادها من مجلس اإلدارة. ت، تمالتعليماتلهذه 

 بسابالخاصة سياسة التعويضات  

 أ (  الهدف من هذه السياسة 

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

فيآت، اإلحتفياظ تأجييل المكا كافة فئات الموظفين، الشركات التابعة، كافة عناصر التعويضات، المحددات األساسية للتعويضات، طريقة اإلعتمياد، طريقية إعيداد التقيارير، 

 باألسهم، وأدوار ومسئوليات الجهات المستفيدة من ذلك.

عيروض مغريية للميوظفين تهدف هذه السياسة إلى ربط المكافآت مع إستراتيجية البنك وقيميه وذليك لضيمان نجياح تنفييذ اإلسيتراتيجية بطريقية تتمشيى ميع المخياطر، ومينح  

 وتحفيزهم، وضمان اإلستقرار المالي لساب.واإلبقاء على الموظفين األكفاء والملتزمين 

 ب (  هيكل التعويضات  

ل الذي يتم مقارنتيه ميع البيانيات السيائدة فيي السيوق بشيأن مهنية معينية. يشيتمل إجميالي التعيويض اتالتعويض حزمه يعمل نظام التعويضات في ساب على أساس لإجمالي 

 بتة والمتغيرة وهي: الرواتب، والبدالت، والمزايا، والمكافآت السنوية، والحوافر قصيرة وطويلة األجل.  على مزيج من العناصر التي تتكون منها التعويضات الثا

 ج (  نظام إدارة األداء  

ء، وتقيويم العملييات واألفيراد. ييتم يتم تقويم أداء الموظفين مقابل األهداف التي يتم تحقيقها باسيتخدام نظيام نقياط متيوازن، وكيذلك عين طرييق التقيويم الميالي، وتقيويم العميال 

ب عليى التميييز بيين أداء الميوظفين باسيتخدام اسيتراتيجية إجراء عملية معايرة لضمان إجراء تقويم عادل ومنصيف ليألداء.  تركيز عمليية تقيويم األداء المتبعية مين قبيل سيا

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

 د (  تعديل المخاطر المتعلقة بأنظمة التعويضات المتغيرة  

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

ة األجل وبما يتفق ميع األنظمية الصيادرة عين مؤسسية تحدد مكافآت النشاطات الرقابية على أساس األرباح قصيرعلى أساس عوامل األداء المالئمة بعد تعديلها بالمخاطر. 

 النقد العربي السعودي.

 هـ(  تأجيل المكافآت  

ذين يقوميون بنشياطات تشيتمل يتم تأجيل دفع المكافآت على شكل أسهم لكافة الموظفين سواءاً لالذين يحتاجون إليى عيدم ممانعية مين مؤسسية النقيد العربيي السيعوديل أو لالي 

قيق ية أو على مخاطر هامةل. سيتم تأجيل المكافآت لكافة هيؤالء الميوظفين وعليى ميدى فتيرة اسيتحقاق ميدتها ثيالث سينوات. يخضيع االسيتحقاق إليى تحعلى نشاطات رقاب

 ظروف محددة.  

 (  لجنة الترشيحات والتعويضات و 

شراف على هيكل وسياسة التعويضات لكافة الموظفين وذلك للتأكد بيأن كافية مكافيآت الميوظفين المبنيية عليى األداء قيد تيم تعيديلها لترشيحات والتعويضات، باإللجنة ا تقوم 

 بالمخاطر، وأن التعويضات تتماشى مع األنظمة وأنها فعالة من أجل تحقيق األهداف الموضوعة.  
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 الربح األساسي والمعدل للسهم  - 25

المتوسيط الميرجح  وذليك بتقسييم صيافي دخيل السينة العائيد عليى المسياهمين عليى 2014و  2015ديسيمبر  31تم إحتساب الربح األساسي للسهم للسنتين المنتهيتين فيي  

ي عيدد األسيهم نتيجية لألسيهم المجانيية وذليك إلظهيار، بيأثر رجعيي، أثير التغيير في رجح لعدد األسهم المصدره للسنة السيابقةملعدد األسهم المصدره. تم تعديل المتوسط ال

   المصدرة.

 

 إجمالي توزيعات األرباح ، والزكاة الشرعية وضريبة الدخل    - 26

توزييع  2015. كما اقترح خيالل عيام مليون لاير سعودي( 1.150: 2014)  2015مليون لاير سعودي لعام  570قدرها نهائية إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح 

للمسياهمين السيعوديين وغيير السيعوديين بعيد خصيم الزكياة : الشي ( وتيم دفعهيا. سييتم دفيع توزيعيات األربياح 2014مليون لاير سيعودي ) 675أرباح مرحلية قدرها 

 -وضريبة الدخل، على التوالي وكما يلي:

 المساهمون السعوديون

وسييتم خصييمها ميين األربيياح  ،مليييون لاير سييعودي( 62.7:  2014مليييون لاير سييعودي تقريبياً )  64.8بلغيت الزكيياة الشييرعية عليى المسيياهمين السييعوديين للسينة 

 لاير سعودي للسهم(. 1.05: 2014لاير سعودي للسهم ) 0.75الموزعة لهم بحيث يصبح صافي الربح الموزع للمساهمين السعوديين 

 المساهم غير السعودي  

 مليون لاير سعودي( تقريباً.  336.4: 2014مليون لاير سعودي ) 340.4بلغت ضريبة الدخل على المساهم غير السعودي عن حصته من الدخل للسنة الحالية 

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

 الربوط الزكوية والضريبية

. إسيتلم سياب الربيوط الزكويية والضيريبية عين إليى مصيلحة الزكياة واليدخل 2014عيام قدم ساب إقراراته الزكوية والضريبية عن جمييع السينوات الماليية بميا فيي ذليك 

لييون لاير سيعودي، ويعييود ذليك بشيكل أساسيي إليى قيييام م 487، وطالبيت فيهيا المصيلحة إلتزاميات إضييافية إجماليية قيدرها 2009جمييع السينوات بميا فيي ذليك عييام 

ن قبيل البنيك بالتعياون المصلحة بإستبعاد بعض االستثمارات طويلة األجل. وقد تم االعتراض على األساس الذي تم بموجبه فرض هيذه االلتزاميات الزكويية االضيافية مي

   .ة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبيةنلدى لج باالعتراض رسمياً على هذه الربوط مع البنوك األخرى في المملكة العربية السعودية. وقد قام ساب أيضاً 

ملييون لاير  433نيتج عين الربيوط الزكويية والضيريبية المعدلية إلتزاميات قيدرها فقد يوبعد األخذ بعين االعتبار أثر قرار لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية، 

  الربوط المعدلة هذه بعد. بإجراء المصلحة تقمسعودي عن هذه السنوات. لم 

 .وغير المؤيدة إلعتراض ساب بيةتضمنها قرار لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبعض البنود التي  علىالضريبية لجنة االستئنافية قدم ساب إعتراض إلى ال

 ، وأن ساب ليس بمقدوره تحديد أثر هذه الربوط بشكل موثوق به.2014حتى  2010لم يتم إجراء الربوط الزكوية والضريبية لألعوام من 

 2005ن لألعيوام أصدرت مصلحة الزكاة والدخل مطالبة ضيريبة اسيتقطاع بشيأن األسيهم المجانيية المصيدرة وتوزيعيات األربياح المدفوعية لغيير المسياهمين السيعوديي

ضيريبة اسيتقطاع اضيافية  ليدخل. باالضافة الى ذليك أصيدرت مصيلحة الزكياة واوقد قام البنك الحقا بتسوية هذه المطالبة ،مليون لاير سعودي 155قدرها  2009حتى 

 مليون لاير سعودي.  150قدرها   2015حتى  2012بشأن األسهم المجانية المصدرة لغير المساهمين السعوديين لألعوام 

 

     النقدية وشبه النقدية    - 27

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

       2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     2014 

 بآالف الرياالت

ــة    السعودي

مليون لاير  9.056البالغة نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية  

 10,636,920  1,885,901  (  3) إيضاح مليون لاير سعودي(  8.667: 2014سعودي )
      

 2,375,121  11,452,236  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها  

 13,012,041  13,338,137  اإلجمالي 
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 القطاعات التشغيلية  - 28

 يمارس البنك نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية. 

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

 غالبية الرصيد.

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

 اإلحتياجات البنكية الشخصية لألفراد.ويلبي بشكل أساسي  :    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 المحفظة  : قطاع الخزينة         -

 السيولة.اإلستثمارية ومركز 

 مشروع مشترك وشركة زميلة.اإلستثمار في ذلك يشمل  : أخرى  -

ديسمبر  31ك كما في تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية أعاله وفقاً لنظام أسعار الحواالت بالبنك . فيما يلي تحليالً إلجمالي موجودات ومطلوبات البن

  -، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات والنتائج للسنتين المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية أعاله :2014و  2015

2015 

 اإلجمالي أخـــــرى قطاع الخزينة قطــاع الشركات قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية
      

 187,750,423 693,235 57,206,853 96,850,258 33,000,077 إجمالي الموجودات

 159,575,886 - 22,918,822 75,311,894 61,345,170 إجمالي المطلوبات

 693,235 693,235 - - - إستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة 

 6,630,627 - 1,348,576 2,970,362 2,311,689 إجمالي دخل العمليات

 2,430,425 - 135,990 829,361 1,465,074 إجمالي مصاريف العمليات

 130,345 130,345 - - - الحصة في أرباح مشروع مشترك وشركة زميلة

 4,330,547 130,345 1,212,586 2,141,001 846,615 صافي دخل السنة

 4,253,878 - 818,256 1,797,451 1,638,171 صافي دخل العموالت الخاصة

 1,550,271 - (957) 1,140,138 411,090 دخل األتعاب والعموالت، صافي

 252,382 - 222,045 30,337 - دخل المتاجرة، صافي

      مخصص خسائر اإلئتمان واإلنخفاض

 420,085 - (9,631) 160,572 269,144 في القيمة، صافي  
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 تتمة –القطاعات التشغيلية   - 28

2014 

 اإلجمالي أخـــــرى قطاع الخزينة الشركاتقطــاع  قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية

      

 187,609,268 651,674 67,188,708 84,313,335 35,455,551 إجمالي الموجودات

 161,538,056 - 23,413,527 80,471,238 57,653,291 إجمالي المطلوبات

 651,674 651,674 - - - إستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة 

 6,502,209 - 1,261,269 2,929,131 2,311,809 العملياتإجمالي دخل 

 2,345,601 - 148,401 826,765 1,370,435 إجمالي مصاريف العمليات

 109,453 109,453 - - - وشركة زميلة الحصة في أرباح مشروع مشترك

 4,266,061 109,453 1,112,868 2,102,366 941,374 صافي دخل السنة

 4,062,607 - 809,238 1,503,716 1,749,653 الخاصةصافي دخل العموالت 

 1,645,000 - (1,143) 1,200,807 445,336 دخل األتعاب والعموالت، صافي

 270,008 - 217,900 52,108 - دخل المتاجرة، صافي

      مخصص خسائر اإلئتمان واإلنخفاض

 449,807 - (949) 200,251 250,505 في القيمة، صافي  

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

2015 

ــي قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية ــ  اإلجمال

 181,724,866 56,300,561 95,154,062 30,270,243 الموجودات 

 39,728,172 - 39,642,851 85,321 التعهدات واإللتزامات المحتملة 

 2,303,539 2,303,539 - - المشتقات  

 223,756,577 58,604,100 134,796,913 30,355,564 اإلجمالي 

2014 

ــي قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية ــ  اإلجمال

 179,975,465 64,754,668 82,288,756 32,932,041 الموجودات 

 37,762,657 - 37,716,991 45,666 التعهدات واإللتزامات المحتملة 

 2,137,569 2,137,569 - - المشتقات  

 219,875,691 66,892,237 120,005,747 32,977,707 اإلجمالي 

زميلية  ألخيرى واإلسيتثمار فيي مشيروع مشيترك وشيركةالنقدية، والممتلكات والمعيدات، والموجيودات اتتكون مخاطر االئتمان من القيمة الدفترية للموجودات باستثناء 

إلئتميان طبقياً لميا نصيت علييه وإستثمارات األسهم، والمعادل االئتماني بالنسبة للتعهدات وااللتزامات المحتملة والمشتقات والذي يتم تحديده على أسياس معاميل تحوييل ا

 د العربي السعودي.تعليمات مؤسسة النق
  



 البنك السعودي البريطاني

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2015ديسمبر  31

 

 
53 

 مخاطر اإلئتمان      - 29

 إن مجلس اإلدارة مسئول عن إدارة المخاطر الكلية داخل ساب وعن مراجعة مدى فعاليتها. 

على إعداد  تقوم بإعتماد واالشراف على أطر عمل المخاطر الخاصة بالبنك والخطط وأهداف األداء والتي تشتمللقد 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.

لتزاماته بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تنشأ يقوم البنك بادارة مخاطر اإلئتمان والتي تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإ 

التعهدات  مخاطر اإلئتمان بشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األنشطة اإلستثمارية. كما تنشأ مخاطر اإلئتمان عن

 تقات. واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان، والمش

تصنيف  التوكا صادرة عنيقوم البنك بتقويم إحتمال إخفاق األطراف األخرى باستخدام نظام تصنيف داخلي. كما يستخدم البنك أنظمة تصنيف مخاطر خارجية  

 رئيسية، عند توفرها.  

ألخرى المحددة، وتقويم مالءة هذه األطراف بصورة مستمرة. تصمم يقوم البنك بالتقليل من مخاطر اإلئتمان وذلك بمراقبتها، ووضع حدوداً للمعامالت مع األطراف ا 

حدود المخاطر الفعلية التي  سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك لتحديد المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لها ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودها. كما يتم مراقبة

اطر اإلئتمان، يقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بأنشطته التجارية وذلك بإبرام إتفاقيات مقاصة رئيسية يتعرض لها البنك يومياً. إضافة لمراقبة حدود مخ

ت لتقليل مخاطر والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما يقوم البنك أحياناً بإقفال المعامال

اماتها. ولمراقبة . تمثل مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالمشتقات التكلفة المحتملة إلستبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء بإلتزاإلئتمان

 ويم عمليات اإلقراض الخاصة به.مستوى مخاطر اإلئتمان التي آلت للبنك، يقوم البنك بتقويم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب المتبعة بشأن تق

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

 في الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. اإلقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات 

 تأثر أداء البنك تجاه التطورات التي تحدث بصناعة ما أو تطرأ على منطقة جغرافية معينة.مدى يشير التركز في مخاطر اإلئتمان إلى 

الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو أنشطة معينة. كما  يقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بتنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر

ى وقوع إنخفاض يقوم البنك أيضاً بأخذ الضمانات، حسبما هو مالئم. كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافية من األطراف األخرى عند وجود مؤشرات عل

 في القروض والسلف المعنية.

ة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية أخرى وفقاً للعقد المبرم وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها عند تقوم اإلدارة بمراقبة القيم

 مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر اإلئتمان. 

  يقوم البنك بصورة منتظمة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في المنتجات بالسوق وإتباع أفضل الممارسات المستجدة.

(. لمزيد 5اح )إليضتتعلق سندات الديون المدرجة في اإلستثمارات، بشكل أساسي، بمخاطر ديون سيادية. تم تبيان تحليل اإلستثمارات حسب األطراف األخرى في ا

(. تم تبيان المعلومات المتعلقة بمخاطر اإلئتمان الخاصة باألدوات المشتقة في 6من التفاصيل حول مكونات القروض والسلف، يرجى الرجوع إلى اإليضاح )

المعلومات المتعلقة بالحد األقصى لمخاطر اإلئتمان  (. تم إظهار19(، بينما تم تبيان المعلومات المتعلقة بالتعهدات واإللتزامات المحتملة في اإليضاح )10اإليضاح )

 .(28ت التشغيلية في اإليضاح رقم )التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من القطاعا
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      تتمة  – مخاطر اإلئتمان - 29

 التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات واإللتزامات المحتملة ومخاطر اإلئتمان        -  أ

 

2015 

 ) بآالف الرياالت السعودية (

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس التعـاون 

الخليجي ومنطقة 

 الشرق األوسط

 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية  أوروبا 

       الموجودات 

 10,942,268 - - - - 10,942,268 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 11,452,326 54,628 5,592,991 1,938,547 1,416,160 2,450,000 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 35,426,239 627,870 43,317 466,675 5,659,010 28,629,367 إستثمارات ، صافي 

 125,424,305 - 20,548 318,750 375,000 124,710,007 وسلف ، صافي قروض

 693,235 - - - - 693,235 وشركة زميلة مشروع مشتركإستثمار في 

 183,938,373 682,498 5,656,856 2,723,972 7,450,170 167,424,877 اإلجمالي 
       

       المطلوبات 

 1,826,798 24,578 161,905 578,749 815,342 246,224 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 148,638,613 88,012 24,805 925,696 6,218 147,593,882 ودائع العمالء 

 4,500,000 - - - - 4,500,000 سندات دين مصدرة

 46,875 - - 46,875 - - إقتــراض 

 155,012,286 112,590 186,710 1,551,320 821,560 152,340,106 اإلجمالي

       

 84,533,260 5,492,620 1,510,942 4,703,690 1,361,117 71,464,891 التعهدات واإللتزامات المحتملة 
       

       مخاطر اإلئتمان )مبينة بالمعادل اإلئتماني لها(

 180,692,972 682,498 5,656,856 2,723,972 7,405,968 164,223,678 الموجودات 

 35,984,997 2,689,290 500,320 2,321,538 660,126 29,813,723 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 2,303,539 10,516 - 514,748 136,423 1,641,852 المشتقات 

 218,981,508 3,382,304 6,157,176 5,560,258 8,202,517 195,679,253 إجمالي مخاطر اإلئتمان  
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      تتمة  – مخاطر اإلئتمان - 29

         تتمة  – التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات واإللتزامات المحتملة ومخاطر اإلئتمان -  أ

2014 

 ) بآالف الرياالت السعودية (

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس التعـاون 

الخليجي ومنطقة 

 الشرق األوسط

 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية  أوروبا 

       الموجودات 

 19,313,766 - - - - 19,313,766 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 2,468,871 114,181 1,551,527 497,144 306,019 - أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 45,280,816 902,945 49,262 367,742 5,796,696 38,164,171 إستثمارات ، صافي 

 115,220,797 - 28,493 397,500 375,000 114,419,804 قروض وسلف ، صافي

 651,674 - - - - 651,674 وشركة زميلة إستثمار في مشروع مشترك

 182,935,924 1,017,126 1,629,282 1,262,386 6,477,715 172,549,415 اإلجمالي 
       

       المطلوبات 

 4,085,928 15,642 651,414 477,665 2,659,203 282,004 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 145,870,497 100,621 16,486 665,061 13,707 145,074,622 ودائع العمالء 

 5,264,678 - - 2,264,678 - 3,000,000 سندات دين مصدرة

 78,125 - - 78,125 - - إقتــراض 

 155,299,228 116,263 667,900 3,485,529 2,672,910 148,356,626 اإلجمالي

       

 81,492,197 6,223,943 321,998 4,895,774 946,306 69,104,176 التعهدات واإللتزامات المحتملة 
       

       مخاطر اإلئتمان )مبينة بالمعادل اإلئتماني لها(

 179,975,465 1,017,126 1,629,282 1,262,386 6,427,969 169,638,702 الموجودات 

 37,762,657 2,928,542 136,545 2,453,745 466,088 31,777,737 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 2,137,569 10,743 909 560,020 164,214 1,401,683 المشتقات 

 219,875,691 3,956,411 1,766,736 4,276,151 7,058,271 202,818,122 إجمالي مخاطر اإلئتمان  

 

 -خسائر اإلئتمان: ومخصصب  فيما يلي بياناً بالتوزيع الجغرافي للقروض والسلف المنخفضة القيمة  

 

2015 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

ومنطقة الشرق 

 اإلجمالي  دول أخرى  أمريكا الشمالية أوروبا األوسط

              

 1,517,272 - - - - 1,517,272 قروض غير عاملة، صافي 

 2,486,546 - - - - 2,486,546 مخصص خسائر اإلئتمان 

 

2014 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

ومنطقة الشرق 

 اإلجمالي  دول أخرى  الشماليةأمريكا  أوروبا األوسط

              

 1,494,932 - - - - 1,494,932 قروض غير عاملة، صافي 

 2,402,545 - - - - 2,402,545 مخصص خسائر اإلئتمان 
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 مخاطر السوق - 30

نتيجة للتغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار العموالت  وتمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما

 الخاصة، وأسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار األسهم. يصنف البنك مخاطر السوق كمخاطر عمليات تجارية أو غير تجارية أو مصرفية.
 

طبقاً لما تم االفصاح عنه في القوائم المالية الموحدة. تنشأ  ـل مقتناه ألغراض المتاجرةلتقتصر مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات التجارية على المشتقات المصنفة ك 

اح عنه في الجزء )ب( مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو المصرفية عن مخاطر أسعار العموالت الخاصة ومخاطر أسعار األسهم طبقاً لما تم االفص

 من هذا اإليضاح.

اطر السوق المتعلقة بالعمليات يتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات التجارية باستخدام طريقة لالقيمة المعرضة للمخاطرل، بينما يتم إدارة ومراقبة مخ

 لحساسية. غير التجارية باستخدام مجموعة من الطرق التي تشتمل على لالقيمة المعرضة للمخاطرل، واختبار الجهد، وتحليل ا
 

 العمليات التجارية  –أ  (  مخاطر السوق  

مخاطرل لتقويم مراكز يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة العمليات التجارية. يقوم البنك باستخدام طريقة لالقيمة المعرضة لل

 وف السائدة في السوق. مخاطر السوق القائمة وتقدير الخسائر االقتصادية المحتملة بناء على عدد من المؤشرات واإلفتراضات المتعلقة بتغير الظر

مدى فترة زمنية محددة.  وبموجب طريقة لالقيمة المعرضة للمخاطرل، يتم تقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من الثقة وعلى 

ارية بناءاً على البيانات التاريخية. تصمم طريقة لالقيمة المعرضة يستخدم البنك نماذج محاكاة عند تقويم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية للعمليات التج

ترتكز على العالقات  للمخاطرل، في العادة، لقياس مخاطر السوق خالل ظروف اعتيادية، وبالتالي يوجد قصور في استخدام طريقة لالقيمة المعرضة للمخاطرل ألنها

 ا تفترض هذه الطريقة بأن تكون التغيرات المستقبلية على شكل بيان إحصائي. التاريخية المتداخلة والتغيرات في أسعار السوق. كم

% من الخسائر المحتملة التي ال يتوقع تجاوزها في حالة 99ان طريقة لالقيمة المعرضة للمخاطرل المتبعة من قبل البنك تمثل تقديراً وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره  

% على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبل  لالقيمة المعرضة 99وم واحد. ان استخدام مستوى الثقة بنسبة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة ي

 للمخاطرل يجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة كل مائة يوم. 

تبار الخسائر التي ال تحدث خارج فترة الثقة المحددة، لكن نتائج تمثل لالقيمة المعرضة للمخاطرل مخاطر المحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، وال تأخذ بعين االع 

و معنى عن األرباح العمليات التجارية الفعلية يمكن أن تختلف عن عمليات احتساب القيمة المعرضة للمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه ال تعطي مؤشراً ذ

 أو الخسائر خالل أوضاع السوق غير العادية. 

تي تحدث ى القصور أعاله المتعلق باستخدام طريقة لالقيمة المعرضة للمخاطرل، يقوم البنك بإجراء اختبارات الجهد للمحفظة للوقوف على الظروف الوللتغلب عل

 الجهد لمراجعتها. خارج فترات الثقة االعتيادية ، ويتم إبالغ لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث خالل إختبارات

  فيما يلي البيانات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر الخاصة بالبنك:

 بآالف الرياالت السعودية 2015

 المخاطر الكلية  سعر العمولة الخاصة تحويل العمالت األجنبية 

 650 562 474 2015ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 

 607 444 300 2015متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 115 51 11 2015الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 2,437 1,062 1,966 2015الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 
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 تتمة –مخاطر السوق  -30

 العمليات التجارية  –أ  (  مخاطر السوق  
 

 الرياالت السعوديةبآالف  2014

 المخاطر الكلية سعر العمولة الخاصة تحويل العمالت األجنبية 

 356 70 364 2014ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 

 1,672 291 1,571 2014متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 146 (148) 43 2014الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 11,485 1,122 11,460 2014األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام الحد 

 

 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 1

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 التيوضع الجدول أدناه مدى أثر التغيرات المحتملة المقبولة في أسعار العمو

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 2015ديسمبر  31كما في  والتي أعيد تجديد أسعارهاوالمطلوبات المالية غير التجارية بعمولة عائمة 

على أثر التغيرات المفترضة في  2015ديسمبر  31لمتاحة للبيع بعمولة ثابتة بما في ذلك أثر التغطية كما في المساهمين وذلك باعادة تقويم الموجودات المالية ا

بنود تؤثر مباشرة على تاريخ استحقاق األصل أو المقايضة، ويمثل فقط تلك المخاطر التي أسعار العموالت. فيما يلي تحليالً باألثر على حقوق المساهمين حسب 

 : بنكللشاملة األخرى االيرادات ال

 

  2015   بآالف الرياالت السعودية

الزيادة في  العملة

 نقاط األساس

األثر على دخل 

العموالت 
 الخاصة 

 اإلجمالي األثر على حقوق المساهمين

     

أشهر أو  6   

 أقل

 5سنة إلى  سنة أو أقل

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 سنوات

 

        

 (73,158) - (28,846) (5,492) (38,820) (49,847) 100+  لاير سعودي

 (120,724) (2,361) (69,503) (26,310) (22,550) 13,783 100+  دوالر أمريكي 

 (15,503) (416) (11,613) (1,659) (1,815) 1,069 100+  يورو  

 - - - - - 17 100+  أخرى 
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 تتمة  –( مخاطر أسعار العموالت الخاصة  1

 

  2015   بآالف الرياالت السعودية

النقص في  العملة

 نقاط األساس

األثر على دخل 

العموالت 
 الخاصة 

 اإلجمالي األثر على حقوق المساهمين

     

أشهر أو  6   

 أقل

 5سنة إلى  سنة أو أقل

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 سنوات

 

        

 لاير سعودي
- 100 49,847 38,820 5,492 28,846 - 73,158 

 120,724 2,361 69,503 26,310 22,550 (13,783) 100 - دوالر أمريكي 

 15,503 416 11,613 1,659 1,815 (1,069) 100 - يورو  

 - - - - - (17) 100 - أخرى 

 

  2014   بآالف الرياالت السعودية

الزيادة في  العملة

 األساسنقاط 

األثر على دخل 

العموالت 
 الخاصة 

 اإلجمالي األثر على حقوق المساهمين

     

أشهر أو  6   

 أقل

 5سنة إلى  سنة أو أقل

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 سنوات

 

        

 لاير سعودي
 +100 (24,385) (106,440) (58,228) (46,845) (25,933) (237,446) 

 (180,085) (5,835) (114,716) (30,006) (29,528) (6,345) 100+  دوالر أمريكي 

 (22,449) (3,999) (14,699) (1,942) (1,809) 1,327 100+  يورو  

 (1,311) - (1,026) (148) (137) 12 100+  أخرى 

 

  2014   بآالف الرياالت السعودية

النقص في  العملة

 نقاط األساس

األثر على دخل 

العموالت 
 الخاصة 

 اإلجمالي األثر على حقوق المساهمين

     

أشهر أو  6   

 أقل

 5سنة إلى  سنة أو أقل

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 سنوات

 

        

 لاير سعودي
- 100 24,385 106,440 58,228 46,845 25,933 237,446 

 180,085 5,835 114,716 30,006 29,528 6,345 100 - دوالر أمريكي 

 22,449 3,999 14,699 1,942 1,809 (1,327) 100 - يورو  

 أخرى 
- 100 (12) 137 148 1,026 - 1,311 
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 تتمة  –( مخاطر أسعار العموالت الخاصة  1

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

 
 

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية (

 خــــالل

 أشــهر 3 

 أكثر من سنوات 5-1 شهر 3-12

 سنوات 5 

غير مرتبطة بعمولة 

 خاصة

 اإلجمالي
 

        الموجودات 

  10,942,268 10,576,619 - - - 365,649 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

  11,452,326 - - - - 11,452,326 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  

  35,426,238 1,001,304 8,339,891 6,064,606 8,327,965 11,692,472 إستثمارات، صافي 

  125,424,306 - 11,626,935 19,407,463 20,372,104 74,017,804 قروض وسلف ، صافي

  693,235 693,235 - - - - إستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة

  991,455 991,455 - - - - ممتلكات ومعدات ، صافي 

  2,820,595 1,947,730 122,882 573,835 140,610 35,538 موجودات أخرى 

  187,750,423 15,210,343 20,089,708 26,045,904 28,840,679 97,563,789 إجمالي الموجودات  

        

 المطلوبات وحقوق المساهمين  

       

  1,826,798 - - - - 1,826,798 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  148,638,613 93,290,504 301,303 3,473,199 13,092,679 38,480,928 ودائع العمالء 

  4,500,000 - - - 3,000,000 1,500,000 سندات دين مصدرة

  46,875 - - - 46,875 - إقتــــراض  

  4,563,600 3,668,171 129,657 583,769 142,218 39,785 مطلوبات أخرى

  28,174,537 28,174,537 - - - - حقوق المساهمين 

  187,750,423 125,133,212 430,960 4,056,968 16,281,772 41,847,511 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين  

        

   (109,922,869) 19,658,748 21,988,936 12,558,907 55,716,278 أثر مخاطر أسعار العموالت على الموجودات والمطلوبات

   - (637,500) (57,152) (463,750) 1,158,402 أثر مخاطر أسعار العموالت على األدوات المالية المشتقة

   (109,922,869) 19,021,248 21,931,784 12,095,157 56,874,680 أسعار العموالت الخاصةإجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر 

   - 109,922,869 90,901,620 68,969,837 56,874,680 الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
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 تتمة   –مخاطر أسعار العموالت الخاصة  

 
 

2014 

 )بآالف الرياالت السعودية (

 خــــالل

 أشــهر 3 

 أكثر من سنوات 5-1 شهر 3-12

 سنوات 5 

غير مرتبطة بعمولة 

 خاصة

 اإلجمالي
 

        الموجودات 

  19,313,766 10,717,825 - - - 8,595,941 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

  2,468,871 - - - 93,750 2,375,121 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  

  45,280,816 1,030,316 3,117,648 5,662,296 22,199,685 13,270,871 إستثمارات، صافي 

  115,220,797 - 10,258,463 17,569,929 18,456,488 68,935,917 قروض وسلف ، صافي

  651,674 651,674 - - - - مشترك وشركة زميلةإستثمار في مشروع 

  663,401 663,401 - - - - ممتلكات ومعدات ، صافي 

  4,009,943 2,985,057 172,395 567,188 175,989 109,314 موجودات أخرى 

  187,609,268 16,048,273 13,548,506 23,799,413 40,925,912 93,287,164 إجمالي الموجودات  

        

 المطلوبات وحقوق المساهمين  

       

  4,085,928 - - - - 4,085,928 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  145,870,497 88,769,731 - 1,864,294 10,889,172 44,347,300 ودائع العمالء 

  5,264,678 - - 2,264,678 1,500,000 1,500,000 سندات دين مصدرة

  78,125 - - 46,875 31,250 - إقتــــراض  

  6,238,828 5,262,414 154,387 550,524 156,848 114,655 مطلوبات أخرى

  26,071,212 26,071,212 - - - - حقوق المساهمين 

  187,609,268 120,103,357 154,387 4,726,371 12,577,270 50,047,883 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين  

        

   (104,055,084) 13,394,119 19,073,042 28,348,642 43,239,281 مخاطر أسعار العموالت على الموجودات والمطلوبات أثر

   - (1,107,492) (442,261) 2,284,746 (734,993) أثر مخاطر أسعار العموالت على األدوات المالية المشتقة

   (104,055,084) 12,286,627 18,630,781 30,633,388 42,504,288 الخاصةإجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت 

   - 104,055,084 91,768,457 73,137,676 42,504,288 الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

 

 عموالت الخاصة . يمثل صافي الفجوة بين األدوات المالية المشتقة صافي المبال  اإلسمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار ال

 

  



 البنك السعودي البريطاني

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2015ديسمبر  31

 

 
61 

 تتمة –مخاطر السوق  -30

 (   مخاطر العمالت 2 

التقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. ال يحتفظ البنك بمراكز عمالت مفتوحة غير تجارية وتمثل المخاطر الناتجة عن التغير في قيمة األدوات المالية بسبب  

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.-31ويل العمالت األجنبية المفصح عنها في اإليضاح )للمخاطر المتعلقة بمخاطر تح

الي لمراكز العمالت، يتعرض البنك للتقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية . يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجم 

  -بشأن العمالت األجنبية التالية:ليالً وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يومياً . فيما يلي تحليالً بصافي المخاطر الجوهرية الخاصة بالبنك في نهاية السنة 
 

       2015    2014                 

 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت   

ــة   ــة   السعوديـ  السعودـي

 مركز دائن ) مدين (  مركز دائن ) مدين (   
  ____________ ____________ 

 (2,110,875)  1,785,761  دوالر أمريكي    

 (2,760)  (8,933)  يورو    

 (555)  (1,264)  جنيه إسترليني  

 3,156  (12,612)  أخرى   

 

 (  مخاطر أسعار األسهم 3 

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 

 2015ديسمبر  31% في قيمة األسهم المتاحة للبيع الخاصة بالبنك كما في 10لغير أغراض المتاجرة عن األسهم المصنفة كأسهم متاحة للبيع. إن الزيادة أو اإلنخفاض بواقع 

 مليون لاير سعودي(. 102: 2014مليون لاير سعودي ) 102ى زيادة أو إنخفاض األسهم بمبل  سيؤدي إل
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 مخاطر السيولة         - 31

السيولة عند . تحدث مخاطر تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة البنك على الوفاء بإلتزامات السداد الخاصة به عند إستحقاقها خالل الظروف اإلعتيادية وغير اإلعتيادية

بتنويع مصادر وجود اضطراب في السوق أو انخفاض مستوى اإلئتمان مما يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة 

الئم من النقدية وشبه النقدية واألوراق المالية التمويل وقاعدة الودائع األساسية، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين اإلعتبار توفر السيولة، والحفاظ على رصيد م

 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 7نقد العربي السعودي، يحتفظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية تعادل وطبقاً لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة ال

% من إلتزامات ودائعه. ويكون هذا اإلحتياطي من النقد أو سندات 20% من ودائع اإلدخار وألجل. كما يحتفظ البنك بإحتياطي سيولة ال يقل عن 4تحت الطلب و 

التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوماً. كما يمكن للبنك اإلحتفاظ بمبال  إضافية من خالل تسهيالت إعادة  التنمية الحكومية أو الموجودات

 الشراء لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل سندات التنمية الحكومية. 

لية والتي تم تحديدها على أساس الفترة المتبقية بتاريخ إعداد القوائم المالية حتى تاريخ يشتمل الجدول أدناه على ملخص باإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات الما

بال  المبينة في الجدول التدفقات اإلستحقاق التعاقدي وال تأخذ بعين اإلعتبار تاريخ اإلستحقاق الفعلي حسبما تظهره الوقائع ليحتفاظ بالودائع من قبل البنك. تمثل الم

عة. إن كافة مخصومة المتعاقد عليها، بينما يقوم البنك بادارة مخاطر السيولة المتأصلة بناءاً على التدفقات النقدية الواردة غير المخصومة المتوقالنقدية غير ال

وحيث أن الجزء الرئيسي من المشتقات المستخدمة ألغراض تغطية المخاطر مبينة حسب تواريخ اإلستحقاق وبناءاً على إلتزامات السداد غير المخصومة التعاقدية. 

لمفتوحة تعتبر قليلة، فإن المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة يتكون من معامالت مقابل معامالت أخرى، وبالتالي فإن مخاطر المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة ا

 عاقدية ال يتعلق بفهم توقيت التدفقات النقدية، وبالتالي تم إستبعادها.اإلدارة تعتقد بأن إدراج المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة في جدول اإلستحقاقات الت

نتظمة بشأن السيولة باستخدام تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة اإلستحقاق لضمان توفر السيولة الكافية. يتم مراقبة مراكز السيولة أسبوعياً، ويتم إجراء إختبارات جهد م

يادية وغير اإلعتيادية في السوق. تخضع كافة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالسيولة للمراجعة والموافقة من قبل لجنة سيناريوهات متعددة تغطي الظروف اإلعت

ات تقرير موجز إلى لجنة الموجود شهرياً تغطي مركز السيولة للبنك والشركات التابعة العاملة. كما يقدم  موجزةالموجودات والمطلوبات بالبنك. يتم إصدار تقارير 

 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:

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خـالل 

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشــهر 3 

 أكثر من

 سنوات 5 

بدون تاريخ 
 اإلجمالي استحقاق محدد

        المطلوبات المالية 

 1,828,995 - - 290,589 1,538,406 -  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 148,930,662 - 301,303 6,093,078 15,527,593 127,008,688  ودائع العمالء 

 5,107,443 - 1,668,407 3,326,632 104,205 8,199  سندات دين مصدرة 

 49,308 - - 16,029 33,279 -  إقتــــراض  

 3,398,448 3,398,448 - - - -  مطلوبات أخرى 
        

        المشتقات :

 606,091 - 174,599 311,991 92,908 26,593  ذمم دائنة )مدينة( متعاقد عليها  -

 159,920,947 3,398,448 2,144,309 10,038,319 17,296,391 127,043,480  إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة   
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 تتمة   –أ  (  تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ اإلستحقاق المتبقية  

 

2014 

 السعودية()بآالف الرياالت 

 خـالل 

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشــهر 3 

 أكثر من

 سنوات 5 

بدون تاريخ 
 اإلجمالي استحقاق محدد

        المطلوبات المالية 

 4,104,809 - - 299,259 - 3,805,550  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 146,263,626 - 218,168 5,870,790 3,287,793 136,886,875  ودائع العمالء 

 5,608,905 - 1,535,376 1,688,126 2,377,271 8,132  سندات دين مصدرة 

 84,200 - - 49,308 34,892 -  إقتــــراض  

 5,073,919 5,073,919 - - - -  مطلوبات أخرى 
        

        المشتقات :

 81,098 - - (297) 43,537 37,858  ذمم دائنة )مدينة( متعاقد عليها  -

 161,216,557 5,073,919 1,753,544 7,907,186 5,743,493 140,738,415  إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة   

 

 ب  (  تحليل اإلستحقاقات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات 

 :المتوقعة لها إلسترداد أو السدادلمطلوبات مصنفة حسب تواريخ اايشتمل الجدول أدناه على تحليل بالموجودات و

2015 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خــالل 

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشـهر 3

 أكثر من

 سنوات 5 

بدون تاريخ 
 اإلجمالي استحقاق محدد

        الموجودات  

 10,942,268 9,056,367 - - - 1,885,901  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 11,452,326 - - - - 11,452,326  والمؤسسات المالية األخرىأرصدة لدى البنوك 

 35,426,239 1,031,913 3,281,158 11,857,463 7,177,779 12,077,926  إستثمارات، صافي   

 125,424,305 - 23,680,298 25,742,228 24,137,292 51,864,487  قروض وسلف، صافي  

 693,235 693,235 - - - -  إستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة

 991,455 991,455 - - - -  ممتلكات ومعدات، صافي 

 2,820,595 1,947,730 122,882 573,835 140,610 35,538  موجودات أخرى 

 187,750,423 13,720,700 27,084,338 38,173,526 31,455,681 77,316,178  إجمالي الموجودات   

        

        المطلوبات وحقوق المساهمين 

 1,826,798 - - - 288,406 1,538,392  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 148,638,613 - 193,210 5,583,762 10,293,951 132,567,690  ودائع العمالء

 4,500,000 - - 4,500,000 - -  سندات دين مصدرة 

 46,875 - - 46,875 - -  إقتــــراض  

 4,563,600 3,668,171 129,658 583,768 142,218 39,785  مطلوبات أخرى 

 28,174,537 28,174,537 - - - -  حقوق المساهمين 

 187,750,423 31,842,708 322,868 10,714,405 10,724,575 134,145,867  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
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 ب  (  تحليل اإلستحقاقات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات

2014 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خــالل 

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشـهر 3

 أكثر من

 سنوات 5 

بدون تاريخ 
 اإلجمالي استحقاق محدد

        الموجودات  

 19,313,766 8,676,846 - - - 10,636,920  العربي السعودينقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 2,468,871 - - - 93,750 2,375,121  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 45,280,816 1,030,316 5,027,625 7,673,573 22,776,704 8,772,598  إستثمارات، صافي   

 115,220,797 - 21,589,635 25,542,294 18,753,568 49,335,300  قروض وسلف، صافي  

 651,674 651,674 - - - -  إستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة

 663,401 663,401 - - - -  ممتلكات ومعدات، صافي 

 4,009,943 2,985,057 172,395 567,188 175,989 109,314  موجودات أخرى 

 187,609,268 14,007,294 26,789,655 33,783,055 41,800,011 71,229,253  إجمالي الموجودات   

        

        المطلوبات وحقوق المساهمين 

 4,085,928 - - 277,490 - 3,808,438  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 145,870,497 - 215,574 5,601,408 3,264,159 136,789,356  ودائع العمالء

 5,264,678 - 1,500,000 1,500,000 2,264,678 -  سندات دين مصدرة 

 78,125 - - 46,875 31,250 -  إقتــــراض  

 6,238,828 5,262,414 154,387 550,524 156,848 114,655  مطلوبات أخرى 

 26,071,212 26,071,212 - - - -  حقوق المساهمين 

 187,609,268 31,333,626 1,869,961 7,976,297 5,716,935 140,712,449  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. 

 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية مقاصة  - 32

 بموجب اتفاقيات مقاصة رئيسية ملزمة واتفاقيات مماثلة. للمقاصةالخاضعة الموجودات المالية 

 الماليالمبالغ التي لم يتم مقاصتها في قائمة المركز     

 بآالف الرياالت السعودية

إجمالي مبلغ 

الموجودات 

 المثبتة المالية

إجمالي المبالغ 

التي تمت 

مقاصتها في 

قائمة المركز 

 المالي

إجمالي المبالغ 

الظاهرة في 

قائمة المركز 

 أدوات مالية  المالي

ضمانات نقدية 

 صافي المبلغ   مستلمة

              

       2015ديسمبر  31كما في 

 11,452,326 - - 11,452,326 (1,468,707) 12,921,033  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
             

 872,865 - - 872,865 - 872,865 مشتقات 
             

       

 

       2014ديسمبر  31كما في 

 2,468,871 - - 2,468,871 (9,140,602) 11,609,473 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
             

 1,024,886 - - 1,024,886 - 1,024,886 مشتقات 
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 مماثلة.بموجب اتفاقيات مقاصة رئيسية ملزمة واتفاقيات الخاضعة للمقاصة المطلوبات المالية 

 المبالغ التي لم يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي    

 بآالف الرياالت السعودية

إجمالي مبلغ 

المطلوبات 

 المالية المثبتة

إجمالي المبالغ 

التي تمت 

مقاصتها في 

قائمة المركز 

 المالي

إجمالي المبالغ 

الظاهرة في 

قائمة المركز 

 أدوات مالية  المالي

ضمانات نقدية 

 صافي المبلغ   مرهونة

              

       2015ديسمبر  31كما في 

       

 81,304 (814,125) - 895,429 - 895,429 مشتقات 
             

 - - - - - - ترتيبات بيع وإعادة شراء 
             

       

 

       2014ديسمبر  31كما في 

       

 415,189 (561,225) - 976,414 - 976,414 مشتقات 
             

 - - (12,747) 12,747 - 12,747 ترتيبات بيع وإعادة شراء
             

 

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

 الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد . 

 

 ت المالية القيمة العادلة لألدوا - 33

بموجب معاملة نظامية في السوق الرئيسي )أو األكثر فائدة( والتي تتم  مطلوبات ماتحويل  عندأو دفعه  أصل مابيع  إستالمه عندالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم 

بصرف النظر عما إذا كان السعر قابالً للمالحظة بصورة مباشرة أو تم تقديره بإستخدام في السوق بتاريخ القياس في ظل الظروف الحالية للسوق.  متعاملينبين 

 وبالتالي يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة.طرق تسعير أخرى، 

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها 

 يستخدم البنك المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:   
  

 األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )بدون تعديل( : المستوى األول
   

األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تسعير أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة األسعار المتداولة في  : 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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 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول بآالف الرياالت السعودية

2015      

     الموجودات المالية

 872,865 - 872,865 - أدوات مالية مشتقة

 31,767,490 43,317 22,663,983 9,060,190 إستثمارات مالية متاحة للبيع

 3,649,661 - 3,649,661 - إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

 36,290,016 43,317 27,186,509 9,060,190 اإلجمالي 

     

     المطلوبات المالية

 895,429 - 895,429 - أدوات مالية مشتقة

 895,429 - 895,429 - اإلجمالي 

 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول بآالف الرياالت السعودية

2014      

     الموجودات المالية

 1,024,886 - 1,024,886 - أدوات مالية مشتقة

 45,172,468 49,262 35,528,819 9,594,387 إستثمارات مالية متاحة للبيع

 100,169 - 100,169 - إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

 163,762 - 163,762 - بالقيمة العادلة المغطاه –قروض وسلف 

 46,461,285 49,262 36,817,636 9,594,387 اإلجمالي 

     

     المطلوبات المالية

 976,414 - 976,414 - أدوات مالية مشتقة

 2,264,678 - - 2,264,678 بالقيمة العادلة المغطاه  –سندات دين مصدره 

 3,241,092 - 976,414 2,264,678 اإلجمالي 

 

خارج األسواق النظامية، ومقايضات العمالت، والعقود المستقبلية الخاصة  التي تتمتتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى الثاني من مقايضات أسعار العموالت 

اآلجلة، وخيارات العمالت، وغيرها من األدوات المالية المشتقة. تم قياس هذه المشتقات وبأسعار العموالت الخاصة والخيارات، وعقود الصرف األجنبي الفورية 

على مؤشرات بناءاً  الطرقطرق التدفقات النقدية المخصومة. تم تحديد مدخالت هذه  تحديدها بإستخدامبالقيمة العادلة بإستخدام طرق التقويم الخاصة بالبنك التي تم 

 المتعلقة باألسواق التي يتم تداولها فيها، ويتم الحصول عليها من مقدمي خدمات البيانات المستخدمة في السوق بشكل واسع. األسواق القابلة للمالحظة
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ستثمارات بإستخدام طرق تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى الثاني على سندات لم تتوفر أسعار لها في السوق. تحدد القيمة العادلة لهذه اال

 ان. التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة في السوق لمنحيات العائد وهوامش االئتم

ة الموجودات المعلن تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى الثالث على صناديق أسهم خاصة تم تحديد قيمتها العادلة على أساس آخر صافي قيم

 فقط.وسداد رأس المال العادلة  القيمة بالتغير فيعنه بتاريخ قائمة المركز المالي. تتعلق الحركة في المستوى الثالث لألدوات المالية خالل السنة 

 لم يكن هناك أية تحويالت بين مستويات القيمة العادلة خالل السنة.

ملييون لاير سيعودي  52.6إيجابيياً بمبلي   – التسيعيراليذي تيم تقيديره بإسيتخدام طيرق  –الموحيدة كان إجمالي التغيرات في القيمة العادلة التي تم إثباتهيا فيي قائمية اليدخل 

 مليون لاير سعودي(. 39.2: 2014)

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة           - 34

خبرات إدارية ومتخصصة بموجب إتفاقية خيدمات فنيية . وقيد جيددت هيذه  -شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في  -تقدم الشركة األم ألحد المساهمين  

 لمدة خمس سنوات. 2012سبتمبر  30اإلتفاقية في 

 

المطبقية عليى المعيامالت  يتعامل البنك ، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة . وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن هيذه المعيامالت قيد تميت بينفس الشيروط 

بية البنيوك والتعليميات الصيادرة عين مؤسسية النقيد العربيي مع األطراف األخرى. تخضع المعامالت مع األطيراف ذات العالقية للنسيب المنصيوص عليهيا فيي نظيام مراق

 السعودي. 

 

   -كانت أرصدة نهاية السنة المدرجة في القوائم المالية الموحدة والناتجة عن هذه المعامالت على النحو التالي: 

 

      2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

    2014 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

     كونج وشنغهاي المصرفية :مجموعة هونج  

 1,874,520  7,007,693  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى     

 948,429  943,556  إستثمارات       

 -  13,468  موجودات أخرى       

 (236,724)  (99,846)  مشتقات ) بالقيمة العادلة (     

 2,185,523  738,502  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 28,118  8,355  مطلوبات أخرى   

 2,047,214  1,673,929  تعهدات وإلتزامات محتملة     

      

 مليون لاير سعودي(. 651.7: 2014مليون لاير سعودي ) 693.2تشتمل اإلستثمارات أعاله على إستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة بمبل  قدره  

      

أعضااء مجلاس اإلدارة، ولجناة المراجعاة، وكباار المسااهمين اآلخارين والشاركات  المنتسابة  

 لهم:

    

 3,087,237  3,009,582  قروض وسلف  

 10,240,067  8,802,798  ودائع العمالء      

 20,329  23,474  العادلة()بالقيمة  –مشتقات      

 85,736  224,345  تعهدات وإلتزامات محتملة     

يقصد بكبار المساهمين اآلخرين ) عدا المساهم غير السعودي (  أولئك الذين يمتلكون أكثر من  

 % من رأس المال المصدر للبنك. 5

    

     ذات عالقة مشتركة صناديق 

 1,247  7,068  قروض وسلف  

 1,040,795  697,514  ودائع العمالء  
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 فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة: 

 

         2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

    2014 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي
      

 92,749  94,372  دخل عموالت خاصة 

 (293,653)  (148,660)  مصاريف عموالت خاصة 

 106,056  47,653  دخل أتعاب وعموالت  

 41,366  39,384  مصاريف خدمات مدفوعة لمجموعة هون  كون  شنغهاي المصرفية 

 (4,679)  (2,340)  ترتيبات المشاركة في أرباح النشاطات البنكية اإلستثماريةاتفاقية  

 109,453  130,345  الحصة في أرباح مشروع مشترك وشركة الزميلة  

 3,001  2,995  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

 فيما يلي تحليالً بإجمالي التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:

         2015 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي

    2014 

 بآالف الرياالت

ــة  السعودي
      

 31,373  36,749  مزايا موظفين قصيرة األجل ) رواتب وبدالت( 

 6,592  687  تعويضات نهاية الخدمة  

      

لهيم السيلطة والمسيئولية للقييام بأعميال التخطييط والتوجييه واإلشيراف عليى أنشيطة البنيك يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص ، بما فيهم أي مدير تنفيذي، اليذين 

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

. ليم ييتم اإلفصياح  2015ديسيمبر  31كميا فيي  ةقائمي بيرامج ثالثيةيمنح البنك لموظفيه وبعض موظفي اإلدارة العليا برامج حوافز محسوبة على أساس األسيهم. هنياك 

 غير جوهرية. اامج بشكل مستقل في هذه القوائم المالية الموحدة ألن مبالغهالبر هعن تفاصيل هذ
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 كفاية رأس المال            - 35

مقدرة البنك على  تتمثل أهداف البنك، عند إدارة رأس المال في اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والحفاظ على 

 قوي. رأسمالاإلستمرار في العمل وفقاً لمبدأ اإلستمرارية، والحفاظ على وجود 

المال النظامي بإنتظام من قبل إدارة البنك. تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي اإلحتفاظ بحد يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس  

 %.8متفق عليه وهي أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى ال

اس مدى كفاية رأس المال م البنك بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم قييقو 

ستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات واإللتزامات المحتملة والمبال  اإلسمية للمشتقات بإ

 النسبية. 

 

    2015 

بآالف الرياالت 

 السعودية

   2014 

بآالف الرياالت 

 السعودية
     

   الموجودات المرجحة المخاطر

 151,267,712 167,661,775 مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 11,688,587 12,620,144 بالموجودات المرجحة المخاطرالمخاطر التشغيلية المتعلقة 

 3,841,275 2,844,213 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
     

 166,797,574 183,126,132 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

   

 26,071,212 28,174,537 رأس المال األساسي 

   

 3,128,106 4,082,996 رأس المال المساند 

   

 29,199,318 32,257,533 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

   

   نسبة كفاية رأس المال %

 %15.63 %15.39 نسبة رأس المال األساسي   

 %17.51 %17.61 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   

 

 3التي نصت عليها توصيات لجنة بازل االفصاحات بموجب أطر العمل  -36

. سييتكون هيذه اإلفصياحات موجييودة عليى موقييع البنيك علييى 3االضييافية بموجيب أطير العمييل التيي نصييت عليهيا توصييات لجنيية بيازل يجيب القييام بييبعض اإلفصياحات  

 مؤسسة النقد العربي السعودي.  من قبل خالل الفترة النظامية المحددة،  www.sabb.comاإلنترنت:.

  

 

 
  

http://www.sabb.com/
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 التغيرات المستقبلية في المعايير المحاسبية - 37

لبنك التي تبدأ االتباع المبكر للتعديالت والتنقيحات على المعايير المذكورة أدناه والتي تم نشرها ويتعين االلتزام بها بخصوص  السنوات المحاسبية ل عدم لقد إرتأى البنك

 :2016 يناير 1 في أو بعد

  المالية والمطلوبات المالية: تصنيف وقياس الموجودات األدوات المالية –( 9المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

 .2018يناير  1يسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء –( 15المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

الية المنصوص عليها في المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية. حااليرادات الينطبق معيار االيرادات الجديد على كافة المنشآت، ويحل محل متطلبات إثبات 

 .2018يناير  1يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 (: المنشآت االستثمارية28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )12و ) (10المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

( من 4( بأن االعفاء من العرض في القوائم المالية الموحدة المنصوص عليه في الفقرة )10توضح التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

قيام المنشأة االستثمارية  في حالةذلك ينطبق على الشركة األم التي تعتبر شركة تابعة لمنشأة استثمارية، و( 10رقم )المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية 

وأنه يتم فقط توحيد الشركة التابعة لمنشأة استثمارية التي ال تعتبر نفسها منشأة استثمارية تقدم خدمات  بقياس االستثمار في الشركات التابعة لها بالقيمة العادلة.

 ابعة للمنشأة االستثمارية بالقيمة العادلة.إسناد للمنشأة المستثمر فيها. تقاس كافة الشركات التابعة األخرى الت

( للمستثمر عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، باالبقاء على قياس االستثمارات بالقيمة العادلة المطبق من 28تسمح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

يناير  1الشركات التابعة. تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد قبل الشركة الزميلة أو المشروع المشترك للمنشأة المستثمره على حصتها في 

2016. 

 الحسابات المؤجلة النظامية –( 14المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

 .2016يناير  1تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 المستقلة طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية –( 27الدولي رقم )المحاسبة معيار تعديالت على  -

ميلة في قوائمها تسمح التعديالت للمنشآت اتباع طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الز

 .2016يناير  1رات السنوية التي تبدأ في أو بعد المالية المستقلة. تسري التعديالت على الفت

 الترتيبات المشتركة: المحاسبة عن عمليات االستحواذ على الحصص –( 11معيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )تعديالت على ال -

 .2016يناير  1تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ك واالطفاءلمقبولة الحتساب االستهال(: توضيح الطرق ا38ومعيار المحاسبة الدولي رقم )( 16الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )معيار تعديالت على ال -

 .2016يناير  1تطبق التعديالت مستقبالً على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ة تشركمة في الموجودات بين المستثمر وبيع أو المساه(: 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم )( 10معيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )تعديالت على ال -

 الزميلة، أو المشروع المشترك التابع له

 .2016يناير  1تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 2014 – 2012دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية لألعوام من 

 ، وتشتمل على:2016 يناير 1 تسري التحسينات على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

 ( األدوات المالية: االفصاحات7المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم :) 

  (: مزايا الموظفين19المحاسبة الدولي رقم )معيار 

 ( المبادرة باالفصاح1معيار المحاسبة الدولي رقم :) 
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 أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتمشى مع تبويب السنة الحالية.  
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  .(2016  فبراير 14الموافق )هـ 1437 الألول جمادى 5إعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية الموحدة بتاريخ  

 


