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فكرة التقرير
التو�س``ع يف املنتج``ات واخلدم``ات للبن``ك ال�س``عودي لال�س``تثمار  وتطلعات``ه للم�س``تقبل، يتطل``ب روؤية 

م�ستقبلية مبتكرة .
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البنك السعودي لإلستثمار 
تاأ�س�ض البنك ال�سعودي لالإ�ستثمار (�سركة م�ساهمة �سعودية) Ãوجب املر�سوم امللكي رقم م/31 ال�سادر يف تاريï 1976/06/23م ومقره الرئي�سي 
يف الريا�ض. بداأ البنك عملياته يف مار�ض 1977م ، وميتلك البنك حاليًا 48 فرعًا موزعة يف اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية. وت�سمل قائمة مال∑ 

البنك مايلي:

:Úال�سعودي ∑ÓŸا
%17.26 املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية   •
%17.32 املوؤ�س�سة العامة للتقاعد   •

�سركة �سعودي اأوجيه املحدودة   %8.59  •
البنك الأهلي التجاري   %7.20  •

 %39.63 م�ساهمني �سعوديني اآخرون   •
  %90.00   

:Úسعودي� Ò¨ال ∑ÓŸا
%7.50 جي بي مورغان الدولية للتمويل املحدودة   •
%2.50 بنك ميزوهو التجاري املحدود   •

%10.00   

̀`ط̀`اق اململكة  ̀`الل �سبكة ال`̀`ف`̀`روع امل̀`م̀`ت̀`دة ع̀`ل̀`ى ن ̀`ن خ` ̀`الل م`̀`راك`̀`زه الإق̀`ل̀`ي̀`م̀`ي̀`ة ال``ث``الç وم` ي̀`ع̀`م̀`ل ال̀`ب̀`ن̀`ك ال̀`�̀`س̀`ع̀`ودي ل̀`الإ�̀`س̀`ت̀`ث̀`م̀`ار م``ن خ`
الإ�سالمية  ال�سريعة  م̀`ع  امل̀`ت̀`واف̀`ق̀`ة  و  التقليدية  البنكية  واخل``دم``ات  املنتجات  م̀`ن  وا�̀`س̀`ع̀`ة  ت�سكيلة  البنك  وي̀`ق̀`دم   ، ال�سعودية  العربية 
مايلي: امل̀`ق̀`دم̀`ة  امل̀`ال̀`ي̀`ة  وامل̀`ن̀`ت̀`ج̀`ات  اخل̀`دم̀`ات  وت�سمل  احل̀`ك̀`وم̀`ي̀`ة.   وامل̀`وؤ�̀`س̀`�̀`س̀`ات  وال̀`�̀`س̀`رك̀`ات   ، وال̀`�̀`س̀`῭`رية  املتو�سطة  وامل̀`�̀`س̀`اري̀`ع  ̀`راد  ̀`الأف ل

خدمات اخلزينة  • احل�سابات اجلارية والودائع   •
اإدارة الأموال  • احلوالت   •

خطابات ال�سمان  • الإعتمادات امل�ستندية   •
القرو�ض الق�سرية واملتو�سطة الأجل  • متويل ال�سادرات والواردات   •

اخلدمات البنكية الإلكÎونية  • اخلدمات البنكية ال�سخ�سية   •
العمالت الأجنبية  • اخلدمات الإ�ست�سارية   •

ودائع اإئتمانية  • متويل امل�ساريع ال�سناعية والتجارية   •
خدمات اأ�سواق املال  • القرو�ض امل�سÎكة   •

خدمات بيع و�سراء الأ�سهم املحلية والدولية  • التمويل اجل�سري   •
حلول التحو• من املخاطر  •

(عمالت اأجنبية، ال�سلع، العمولت. )  

ويقدم البنك ال�سعودي لالإ�ستثمار من خالل �سركته التابعة واململوكة له بالكامل خدمات الو�ساطة يف كل من الأ�سواق ال�سعودية والعاملية بالإ�سافة 
اإلى جمموعة وا�سعة من منتجات اإدارة الأ�سول. وبالإ�سافة لذلك، يعترب البنك ال�سعودي لالإ�ستثمار من خالل ال�سركات ال�سقيقة له يف اململكة رائدًا 

يف منتجات وخدمات التاأمني والتاأجري والتمويل العقاري والبطاقات الإئتمانية.
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خادم احلرمني ال�سريفني
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

�ساحب ال�سمو امللكي
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء
وزير الداخلية

�ساحب ال�سمو امللكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء
وزير الدفاع
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الفر´ الرئي�سي واالإدارI العامة
�ض.Ü 3533 الريا�ض 11481 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0114778433 فاك�ض:0114776781

اÿزيæة
هاتف: 0114792851/0114761580

فاك�ض: 0114761976

املæ£قة الو�س£ى

 فر´ ال�سليماfية 
هاتف: 0114608989 فاك�ض: 0114605997

 فر´ التخ�س�سي 
هاتف: 0112817122 فاك�ض: 0112817131

 فر´ ال�سويد… 
هاتف: 0112676016 فاك�ض:0114250849

 فر´ امللز  
هاتف: 0114771860 فاك�ض:0112917657

 فر´ الûسفا 
هاتف: 0112984500 فاك�ض:0112983254

 فر´ الروابي 
هاتف: 0114921685 فاك�ض:0112080978

 فر´ الÑديعة 
هاتف: 0114182652 فاك�ض:0114181539

 فر´ الرو�سة 
هاتف: 0112084670 فاك�ض:0112084636

 فر´ الæزهة 
هاتف: 0114532345 فاك�ض:0114541708

 فر´ الريا¿ 
هاتف: 0112087580 فاك�ض:0114932504

 فر´ ZرfاWة 
هاتف: 0112494511 فاك�ض:0112494630

 فر´ ال¨دير 
هاتف: 0112759172 فاك�ض:0112753628

 فر´ حي املل∂ ف¡د 
هاتف: 0112291602 فاك�ض:0112291572

 فر´ Wري≤ خري�ص 
هاتف: 0112390077 فاك�ض:0112308740

  ºسي�æفر´ ال 
هاتف: 0112359888 فاك�ض:0112359703

 فر´ الرحماfية 
هاتف: 0114833048 فاك�ض:0114834678

  فر´ الواد…  
هاتف: 0112742020 فاك�ض:0112107242

 êرÿفر´ ا 
هاتف: 0115444033 فاك�ض:0115444865

 فر´ العقي≤ 
هاتف: 0114895708 فاك�ض:0114895716

ºقة الق�سي£æم

 Iفر´ بريد 
هاتف: 0163271777 فاك�ض:0163698752

  Iيزæفر´ ع 
هاتف: 0163635757 فاك�ض:0163624747

 فر´ حائل  
هاتف: 0165383200 فاك�ض:0165332186

-------------------------------------------------------
املæ£قة ال¨ربية

الإدارة الإقليمية للمنطقة ال¨ربية وفرع جدة
�ض.Ü 5577 جدة 21432 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0126531010 فاك�ض:0126532333

 Iفر´ ا÷امعة  - جد 
هاتف: 0126320536 فاك�ض:0126326835

 Iري≤ املل∂ - جدW ´فر 
هاتف: 0126078500 فاك�ض:0126595944

 Iماجد  - جد Òفر´ �سار´ االأم 
هاتف: 0126758666 فاك�ض:0126749603

 Iفر´ ال�سفا  - جد 
هاتف: 0126284747 فاك�ض:0126793824

 Iواد…  - جدÑفر´ ال 
هاتف: 0122567441 فاك�ض:0122567128

 Iسل£ا¿  - جد� Òفر´ �سار´ االأم 
هاتف: 0122364455 فاك�ض:0122364450

 فر´ مكة 
هاتف: 0125447755 فاك�ض:0125607315

 فر´ العزيزية - مكة 
هاتف: 0125594477 فاك�ض:0125272213

 فر´ ال£ائف 
هاتف: 0127429288 فاك�ض:0127429566

 Iورæة املæاملدي - Iورæة املæفر´ املدي 
هاتف: 0148485511 فاك�ض:0148486548

 فر´ خمي�ص مûسي§ - خمي�ص مûسي§  
هاتف: 0172377770 فاك�ض:0172208514

 فر´ اأب¡ا - اأب¡ا 
هاتف: 0172255889 فاك�ض:0172257300

 فر´ ‚را¿ - ‚را¿ 
هاتف: 0175291414 فاك�ض:0175292514

 فر´ جازا¿ - جازا¿ 
هاتف: 0173235812 فاك�ض:0173235823

  فر´ ÑJو∑ - ÑJو∑ 
هاتف: 014280055 فاك�ض:0144222895

-------------------------------------------------------
املæ£قة الûسرقية

الإدارة الإقليمية للمنطقة ال�سرقية وفرع اخلرب
�ض.Ü 1581 اخلرب 31952 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0138827999 فاك�ض:0138822803

 Èÿة - اÑWفر´ قر 
هاتف: 0138478800 فاك�ض:0138592976

 Ωفر´ الدما 
هاتف: 0138342020 فاك�ض:0138349111

 Ωفر´ الريا¿ - الدما 
هاتف: 0138423811 فاك�ض:0138416021

 Ωفر´ اأحد - الدما 
هاتف: 0138183838 فاك�ض:0138226972

 فر´ الق£يف 
هاتف: 0138638999 فاك�ض:0138631276

فر´ ا÷Ñيل 
هاتف: 0133469666 فاك�ض:0133476374

 فر´ االأح�ساء 
هاتف: 0135824999 فاك�ض:0135826999

 فر´ ال¡فو± 
هاتف: 0135893232 فاك�ض:0135892975

-------------------------------------------------------
االأق�ساΩ الæ�سائية

الفر´ الرئي�سي - املعòر )لل�سيدات(  
هاتف: 0114778433 فاك�ض:0118743071

ق�سº امللز )لل�سيدات( 
هاتف:0114784570 فاك�ض:0114763385

ق�سº الرحماfية )لل�سيدات(  
هاتف: 0114833958 فاك�ض:0114808766

ق�سº الواد… )لل�سيدات( 
هاتف:0112742020  فاك�ض:0112107063

ق�سº عæيزI )لل�سيدات( 
هاتف:0163617744  فاك�ض:0163655192

ق�سº ال£ائف )لل�سيدات( 
هاتف: 0127429288 فاك�ض:0127427587

ق�سº ال�سفا - جدI )لل�سيدات( 
هاتف: 0126284747 فاك�ض:0122710046

ق�سº العزيزية - مكة )لل�سيدات( 
هاتف: 0125593863 فاك�ض:0125594581

ق�سº املديæة )لل�سيدات( 
هاتف:0148487038  فاك�ض:0148487265

ق�سº خمي�ص مûسي§ )لل�سيدات( 
هاتف:0172377770  فاك�ض:0172201681

ق�سº قرÑWة - اÈÿ )لل�سيدات( 
هاتف: 0138593515  فاك�ض:0138591606

مواقعنا

٤
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 األستاذ عبداهللا بن صالح بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالعزيز الخميس
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالرحمن محمد الرواف
عضو مجلس اإلدارة

رئي�``ض �سركة اأرامكو ال�سعودية وكبري 
الداريني التنفيذيني (�سابقًا). �س¨ل 
رئي�``ض جمل�``ض الإدارة وع�سو جمل�ض 
اإدارة للعدي``د م``ن ال�س``ركات التابعة 
ال�س``عودية. حا�س``ل  اأرامك``و  ل�س``ركة 
عل``ى درج``ة البكالوريو�``ض يف العل``وم 
ال�سيا�س``ية م``ن اجلامع``ة الأمريكي``ة 

يف بريوت

مدير عام اإدارة املحافß ال�س``تثمارية باملوؤ�س�سة 
العامة للتاأمينات الجتماعية. �س¨ل ع�سو جمل�ض 
اإدارة العديد من البنو∑ وال�سركات. حا�سل على 
درجة البكالوريو�``ض يف اإدارة الأعمال من جامعة 
اأركن�سا�``ض ودرج``ة املاج�س``تري يف الإدارة العام``ة 
م``ن جامعة جن``وÜ كاليفورني``ا بالوليات املتحدة 

الأمريكية.

مدي``ر ع``ام الإ�س``تثمار امل``ايل للموؤ�س�س``ة العام``ة 
يف  املنا�س``ب  م``ن  العدي``د  يف   êت``در للتقاع``د. 
تقل``ده  قب``ل  ال�س``عودي  العرب``ي  النق``د  موؤ�س�س``ة 
من�سب``ه احل``ايل يف �س``هر يولي``و 2006م. ي�س``¨ل 
ع�سوية جمل�``ض الإدارة يف العديد من ال�سركات. 
حا�سل على درجة البكالوريو�ض يف القت�ساد من 
جامعة نورç اإي�س``Îن، بو�س``طن، ما�سات�سو�سي�ض 

بالوليات املتحدة الأمريكية

د. عبدالرؤوف مناع
عضو مجلس اإلدارة

د. عبدالعزيز بن عبداهللا النويصر
عضو مجلس اإلدارة

ع�سو جمل�ض الإدارة للعديد من ال�سركات العامة 
والهيئ``ات احلكومي``ة، عم``ل اأ�س``تاذًا م�س``اعدًا يف 
الفيزي``اء يف جامع``ة املل``ك �س``عود، حا�س``ل عل``ى 
درجة البكالوروي�ض يف الريا�سيات والفيزياء من 
جامع``ة كاليفورنيا ودرجة املاج�س``تري والدكتوراه 
يف الفيزي``اء من جامعة دي``و∑ بالوليات املتحدة 

الأمريكية.

الع�سو املنتدÜ ال�س``ابق ملجموعة �سافول. رئي�``ض 
تنفي``ذي للعدي``د م``ن ال�س``ركات الرئي�س``ية مث``ل 
جمموع``ة �ساف``ول، مدين``ة اإعم``ار القت�سادي``ة. 
حا�س``ل عل``ى درج``ة البكالوريو�``ض يف الهند�س``ة 
للب``Îول  فه``د  املل``ك  جامع``ة  م``ن  امليكانيكي``ة 
جامع``ة  م``ن  املاج�س``تري  ودرج``ة  واملع``ادن، 
كاليفورنيا بريكل``ي، ودرجة الدكتوراه من جامعة 

وا�سنطن يف �سياتل بالوليات املتحدة الأمريكية

األستاذ مشاري المشاري
عضو مجلس اإلدارة

د. فؤاد بن سعود الصالح
عضو مجلس اإلدارة

تدرê يف عدة منا�سب حكومية حتى تقاعد برتبه 
عقي``د يف وزراه الدف``اع، حالي``ًا �س``ريك وموؤ�س�``ض 
لعديد من ال�سركات العامة يف جمال الإن�ساءات، 
حا�س``ل عل``ى درج``ة البكالوريو�``ض يف الهند�س``ة 
ودرج``ة  مارت``ن   âس``ان� كلي``ة  م``ن  امليكانيكي``ة 
املاج�س``تري والدكتوراه يف الهند�سة الإن�سائية من 

جامعة وا�سنطن يف الوليات املتحدة الأمريكية.

بن``ك  اإدارة  التنفي``ذي وع�س``و جمل�``ض  الرئي�``ض 
كب``رية  بنكي``ة  بخ``ربة  يتمت``ع  �س``ابقًا.  اجلزي``رة 
و�سامله وي�س``¨ل حاليا ع�سو جمل�ض اإدارة العديد 
من ال�س``ركات. حا�سل على بكالوريو�``ض يف اإدارة 
الأعمال م``ن جامعة اأوريج``ون بالوليات املتحدة 

الأمريكية.

األستاذ محمد بن عبداهللا العلي
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ صالح العلي العذل
عضو مجلس اإلدارة

تدرê يف العديد من املنا�سب التنفيذية ب�سندوق 
التمني``ة ال�س``عودي اإل``ى اأن ” تعيين``ة يف من�س``ب 
م�س``اعد املدي``ر الع``ام، وه``و ع�سو جمل�``ض اإدارة 
درج``ة  عل``ى  حا�س``ل  ال�س``ركات،  م``ن  العدي``د 
اللي�سان�``ض يف الفل�س``فة والجتم``اع م``ن جامع``ة 
جامع``ة  م``ن  الإدارة  يف  عل``ي  ودبل``وم  دم�س``ق، 

هارتفورد بالوليات املتحدة الأمريكية.

النائ``ب الأعل``ى لرئي�``ض اأرامك``و لل�س``وؤون املالي``ة 
(�سابقًا).

ع�سو �س``ابق يف ع``دة جلان تنفيذية يف ال�س``ركة. 
حا�س``ل على ماج�س``تري اإدارة الأعمال من جامعة 
دنفر وبكالوريو�``ض حما�س``بة من جامعة تك�سا�ض 

يف اأرلن¨تون.

مجلس اإلدارة

٥
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ي�سرين اأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي عن اأداء البنك ال�سعودي لال�ستثمار لعام 2015م.

ميكن و�سف الإقت�ساد العاملي هذا العام بال�سعف تنيجة التباطوؤ يف منو الإقت�ساديات الكربى مما نتج عنه اإنخفا�ض 
يف الطلب على النفط وبالتايل الإنخفا�ض يف اأ�سعارها. هذا النخفا�ض يف الطلب كان له تاأثري جوهري على اململكة 
اإلى %5.9  اإلى القطاع امل�سريف الذي �سهد انخفا�سّا يف منو قطاع القرو�ض  العربية ال�سعودية والذي و�سل تاأثريه 

مقارنة مع 1.12% يف العام ال�سابق.

على الرغم من الظروف الإقت�سادية ال�سعبة فقد متكن البنك من حتقيق �سايف ربح لل�سنة قدره 329.1 مليون ريال 
�سعودي وذلك بانخفا�ض قدره 5.7% عن عام 2014م، كما ارتفع �سايف القرو�ض وال�سلف بن�سبة 4.4% خالل العام 
لي�سل اإلى 60 مليار ريال �سعودي. وارتفع اإجمايل حقوق امل�ساهمني لي�سل اإلى 12 مليار ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 

2015م حمققًا عائدًا قدره 1.11% على متو�سط حقوق امل�ساهمني.

وا�ستمر البنك ببذل اجلهود يف جمال توطني الوظائف حيث متكن من زيادة ن�سبة ال�سعودة لتبلغ 2.83% وارتفع عدد 
موظفي البنك من الن�ساء لي�سل اإلى 8.17% من جمموع القوى العاملة.

حققنا تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بحوكمة ال�سركات خالل هذا العام من خالل تعزيز اآليات احلوكمة وال�ستدامة، 
والإجتماعي  املايل  الأداء  يف  متميزة  اإجنازات  حتقيق  وكذلك  البنك،  تقارير  يف  ال�سفافية  من  اأكرب  قدر  وحتقيق 

والبيئي.

العربية  اململكة  بيئة عمل يف  »اأف�سل  اأهمها جائزة  العديد من اجلوائز من  البنك على  خالل عام 2015م، ح�سل 
ال�سعودية« و »جائزة امللك خالد للتناف�سية امل�سئولة« من موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية.

التزامهم  البنك وجميع موظفيه على  بال�سكر لإدارة  الإدارة  اأع�ساء جمل�ض  بالنيابة عن  اتقدم  اأن  اأود  ويف اخلتام 
اأتقدم بالنيابة عن جمل�ض الإدارة بال�سكر ملقام وزارة املالية وموؤ�س�سة  وتفانيهم لتحقيق هذه النتائج اجليدة. كما 

النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية على دعمهم املتوا�سل والذي يعترب اأحد ركائز جناحنا.

عبداهلل بن صالح بن جمعة   
رئيس مجلس اإلدارة  
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ي�سر جمل�ض اإدارة البنك ال�سعودي لال�ستثمار(البنك) اأن يقدم تقريره ال�سنوي عن ن�ساطات البنك للعام املنتهي يف 31 دي�سمرب 
2015م.  

الرئي�سي يف مدينة  ال�سادر يف عام 1976م ومركزه  امللكي رقم م/31  املر�سوم  �سعودية Ãوجب  البنك ك�سركة م�ساهمة  تاأ�س�ض 
الريا�ض ويعمل من خالل 48 فرعًا حتتوي على 12 ق�سم ن�سائي موزعة يف معظم مناطق اململكة العربية ال�سعودية. وموقع البنك 

.www.saib.com.sa هو âنÎوين على �سبكة النÎالك

مال∑ البنك الرئي�سيني هم:

%17.26 املوؤ�س�سة العامة للتقاعد   •
  %17.32 املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية            •

 %8.59 �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة                             •
 %7.50 �سركة جي بي مورغان الدولية للتمويل                    •

  %7.20 البنك الأهلي التجاري                                        •

وال�سركات  التقليدية لالأفراد  ال�سرعية وامل�سرفية  ال�سوابط  املتوافقة مع  املنتجات واخلدمات  وا�سعة من  البنك جمموعة  يقدم 
واملوؤ�س�سات املتو�سطة وال�س¨رية من خالل الفرع الرئي�سي و�سبكة الفروع املمتدة على نطاق اململكة، ويقدم البنك خدمات ومنتجات 
م�سممة خ�سي�سا لل�سركات واملوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية من خالل مراكزه الإقليمية الثالç يف كل من الريا�ض وجده 
واخلرب. كما يقدم البنك خدمات الو�ساطة يف كل من الأ�سواق ال�سعودية والعاملية بالإ�سافة اإلى خدمات اإدارة الأ�سول من خالل 

�سركته التابعة واململوكة له بالكامل، �سركة ال�ستثمار لالوراق املالية والو�ساطة، والتي تعترب رائدة يف هذا املجال.

يخ�سع البنك لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ولإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واللوائح والتعليمات التي 
ت�سدرها وزارة التجارة وهيئة ال�سوق املالية.

وقد ا�ستملâ اأهم اإجنازات البنك خالل هذا العام على ال�ستمرار يف تعزيز البنك اأعماله الأ�سا�سية واملوؤ�سرات املالية، بالإ�سافة 
ال�سرف  �سبكة  وزيادة  ال�سخ�سي  التمويل  برامج  يف  والتنوع  اخلدمات  نوعية  وحت�سني  عمالئه  قاعدة  تو�سيع  يف  ال�ستمرار  اإلى 
الآيل وحتقيق املزيد من امليكنة يف اخلدمات امل�سرفية لالأفراد. وكجزء من خطة البنك الهادفة اإلى التو�سع يف تقدË اخلدمات 
التمويل  ت�سمل خدمات  والتي  الإ�سالمية  للم�سرفية  (الأ�سالة)  برنامج  التو�سع يف  البنك  وا�سل  وال�سركات،  لالأفراد  امل�سرفية 
وال�ستثمار املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية. ومن خالل هذا الربنامج يقوم البنك بت�س¨يل اأربعة واأربعني فرعًا يف تلف مناطق 
البنك يف عملية مراجعة  اإ�ستمر  فقد  الإئتماين  الت�سنيف  وفيما يخ�ض  ال�سرعية.  ال�سوابط  اأحك`ام  وفق  بالكامل  تعمل  اململكة، 
 (‘A-‘ / ‘F2’ و ‘BBB+ / ‘A-2’ ) الت�سنيف الإئتماين مع كل من وكالتي �س``تاندرد اند بورز وفيت�ض اللتان �سنفتا الب``نك على الدرجات
) على التوايل مع نظرة م�ستقبلية �سالبة وم�ستقرة. كما ح�سل البنك خالل عام 2015م على عدة جوائز عاملية مثل جائزة اف�سل 
بيئة عمل يف ال�سعودية من منظمة اأف�سل مكان عمل، جائزة التميز من �سركة فيزا (VISA) العاملية، جائزة امللك خالد للتناف�سية 
الربيطانية،  الولء  املالية من جملة  لعام 2015 عن اخلدمات  الولء  برنامج  امللك خالد اخلريية، جائزة  موؤ�س�سة  من  امل�سوؤولة 
جائزة التوظيف من معهد الإدارة العامة بالريا�ض، التكرË �سمن اأكÌ 100 عالمة Œارية رواجًا يف ال�سعودية من �سحيفة الوطن 
 ìال�سعودية، جائزة اأف�سل ممار�سات بيئية م�ستدامة من منتدى امل�سوؤولية الجتماعية وال�ستدامة لل�سركات، واأخريًا التتويج بالو�سا

الذهبي من اأكادميية تتويج بدبي.

تقرير مجلس اإلدارة
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نتائج العمليات
حقق البنك دخاًل �سافيًا بلغ 1.329 مليون ريال �سعودي خالل العام 2015م باإنخفا�ض قدره 107 مليون ريال �سعودي اأو ما ن�سبته 

7.5% مقارنة بالعام 2014م والذي بلغ 1.436 مليون ريال �سعودي.

ال�ستثمارية  املحفظة  و  املال  اأ�سواق  اإيداعات  من  اخلا�سة  العمولت  دخل  ت�سمل  والتي  اخلا�سة،  العمولت  دخل  �سايف  وارتفع 
والقرو�ض �سومًا منها م�ساريف العمولت اخلا�سة من الودائع والقرو�ض الأخرى، اإلى 1.731 مليون ريال �سعودي يف 2015م 
مقارنة ب`مبلغ 1.540 مليون ريال �سعودي يف 2014م بارتفاع قدره 191 مليون ريال �سعودي و بن�سبة 12.4% وتعزى هذه الزيادة 

ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الزيادة يف دخل كل من القرو�ض وال�سلف، الإ�ستثمارات، واإيداعات اأ�سواق املال.

وبلغ جمموع الأتعاÜ من اخلدمات البنكية 450 مليون ريال �سعودي يف العام 2015م، مقارنة ب` 487   مليون ريال �سعودي يف العام 
2014م  اأي باإنخفا�ض قدره 37 مليون ريال �سعودي وبن�سبة %7.6. 

بلغ دخل العمليات 2.511 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ، مقارنة ب` 2.531 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م، باإنخفا�ض 
قدره 20 مليون ريال �سعودي اأو %0.8. 

وبل¨â امل�سروفات الت�س¨يلية قبل خ�سم �س�ض اإنخفا�ض قيمة ال�ستثمارات املقتناة ل¨ري اأغرا�ض املتاجرة و�س�ض خ�سائر 
الئتمان 1.034 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مقارنة ب` 943 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م. وقد اأدى حجم امل�سروفات 
الت�س¨يلية يف عام 2015م اإلى �سايف ن�سبة كفاءة بل¨â 39.22%  ل�سنة 2015م ، مقارنة ب` 37.69% ل�سنة 2014م، ويح�سب معدل 
الكفاءة بق�سمة م�ساريف الت�س¨يل قبل خ�سم املخ�س�سات على اإجمايل دخل الت�س¨يل �سومًا منها املكا�سب ال¨ري مكرره، ومتثل 

هذه الن�سبة موؤ�سرًا مهمًا واأ�سا�سيًا ملدى كفاءة مراقبة واإدارة املوارد. 

 بلغ �س�ض النخفا�ض يف ال�ستثمارات املقتناة ل¨ري اأغرا�ض املتاجرة 187 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مقارنة ب` 10 
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م بينما بلغ �س�ض خ�سائر الئتمان 118 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مقارنة ب`مبلغ 
البنك  يعتمدها  التي  املتحفظة  لل�سيا�سة  ا�ستمرارًا  2015م  عام  �س�سات  وت�سكل  2014م.  عام  يف  �سعودي  ريال  مليون   221
باإبقاء احتياطيات خ�سائر القرو�ض عند م�ستويات تتوافق مع حجم حمفظة القرو�ض وال�ستثمارات وتكون قادرة على ا�ستيعاÜ اأية  

خ�سارة حمتملة بالإ�سافة اإلى التح�سن يف جودة الأ�سول.

 بلغ العائد على متو�سط املوجودات 1.42% يف عام 2015م مقارنة ب` 1.65% يف عام 2014م وبلغ اأي�سا العائد على متو�سط حقوق 
امل�ساهمني 11.12% يف عام 2015م مقارنة ب` 13.00% يف عام 2014م .

يتلخ�ض �سايف دخل البنك املوحد من قطاعات الأعمال الرئي�سية كما يف 31 دي�سمرب لعامي 2015م  و2014م كما يلي:

(باآلف الريالت)
                                                                                                                                   20152014

293.403317.538اخلدمات امل�سرفية لالأفراد
560.558439.804اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

446.210625.870اخلزينة وال�ستثمار
28.48653.267ادارة الأ�سول والو�ساطة

πNóسا‘ الU1^328^6571^436^479
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قائمة المركز المالي الموحدة
اإ�ستمر اإجمايل املوجودات كما يف 31 دي�سمرب 2015م بنف�ض حجمه يف 31 دي�سمرب 2014م عند م�ستوى 93.6 مليار ريال �سعودي.

وانخف�ض �سايف ال�ستثمارات Ãبلغ 3.6 مليار ريال �سعودي اأو 16% لي�سل اإلى 18.8 مليار ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2015م. 
كما بل¨â ال�ستثمارات امل�سنفة كاإ�ستثمارات من الدرجة الأولى 82% من اإجمايل املحفظة ال�ستثمارية للبنك كما يف 31 دي�سمرب 

2015م.

اإلى 60 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب  اأو 4.3% لي�سل   وارتفع �سايف القرو�ض وال�سلف Ãبلغ 2.5 مليار ريال �سعودي 
2015م. و بل¨â القرو�ض وال�سلف غري العاملة 448 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م مقارنة ب` 436 مليون كما يف 31 
دي�سمرب 2014م. وانخف�سâ ن�سبة القرو�ض وال�سلف غري العاملة مقارنة باجمايل القرو�ض وال�سلف اإلى 0.74% كما يف 31 دي�سمرب 
2015م مقارنة ب` 0.75% يف 2014م. وبلغ �س�ض خ�سائر الئتمان 839 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م بن�سبة 

ت¨طية قدرها 187% تقريبا من القرو�ض وال�سلف غري العاملة مقارنة ب` 189% يف عام 2014م.

انخف�سâ ودائع العمالء Ãقدار 0.4 مليار ريال �سعودي اأو 0.57% لت�سل اإلى 70.3 مليار ريال �سعودي يف نهاية عام 2015م، 
منها الودائع حتâ الطلب والتي ارتفعâ بقيمة 1.3 مليار ريال �سعودي اأو 6.6%، بينما انخف�سâ الودائع ذات العمولة Ãقدار 1.7 

مليار ريال �سعودي اأو %3.4.

قام البنك بتاريï 30 مايو 2011م باإبرام اإتفاقية قر�ض متو�سط الأجل Ãبلغ مليار ريال �سعودي مع بنك حملي، لأغرا�ض الت�س¨يل 
العام ملدة خم�ض �سنوات. هذا وقد ا�ستخدم القر�ض بالكامل، وي�ستحق �سداده يف مايو 2016م. كما قام البنك بتاريï 24 يونيو 
2012م باإبرام اإتفاقية قر�ض متو�سط الأجل مدته خم�ض �سنوات Ãبلغ مليار ريال �سعودي مع بنك حملي اأي�سًا لأغرا�ض الت�س¨يل 
العام. ” اإ�ستخدام القر�ض بالكامل وي�ستحق �سداده يف �سبتمرب 2017م.  تخ�سع هذه القرو�ض لعمولة Ãعدلت مت¨رية. ويحق 
للبنك �سداد كل قر�ض مبكرًا عن موعده وذلك وفقًا ل�سرو• واأحكام اإتفاقية كل قر�ض. ت�سمل الإتفاقيات اأعاله على �سرو• تتطلب 

املحافظه على ن�سب مالية معينة بالإ�سافه اإلى �سرو• اأخرى والتي التزم بها البنك بالكامل  كما يف 31 دي�سمرب 2015م.

قام البنك بتاريï 5 يونيو 2014 باإ�ستكمال عملية اإ�سدار �سندات دين ثانوية بقيمة 2 مليار ريال �سعودي من خالل اإ�سدار خا�ض 
مل�ستثمرين حمليني يف اململكة العربية ال�سعودية ل�سكو∑ متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية ومتطلبات راأ�ض املال امل�ساند. يبلغ اأجل 
هذه ال�سكو∑ 10 �سنوات بحيث يحتفß البنك باحلق يف ال�ستدعاء املبكر لهذه ال�سكو∑ يف نهاية اخلم�ض �سنوات الأولى من مدة 
الأجل، وذلك بعد احل�سول على املوافقات النظامية ذات ال�سلة. حتمل هذه ال�سكو∑ ربح ن�سف �سنوي Ãقدار �سعر الإقرا�ض 

بني البنو∑ ال�سعودية (�سايبور) ل�ستة اأ�سهر بال�سافة اإلى %1.45.

إجمالي حقوق الملكية وكفاية رأس المال
ارتفعâ حقوق امللكية الى 12مليار ريال �سعودي كما يف نهاية عام 2015م ، مقارنة ب` 11.9 مليار ريال �سعودي يف نهاية العام 
2014م. يبلغ جمموع الأ�سهم القائمه للبنك 650 مليون �سهم. وبل¨â ن�سبة اإجمايل حقوق امللكية اإلى اإجمايل املوجودات %12.85 
كما يف 31 دي�سمرب 2015م مقارنة ب` 12.66% كما يف 31 دي�سمرب 2014م. وقد بلغ معدل رافعة البنك املالية لت�سل اإلى 7.78 كما 

يف 31 دي�سمرب 2015م مقارنة ب` 7.90 يف 31 دي�سمرب 2014م.

قام البنك خالل عام 2015م بتوزيع اأرباì قدرها 0.80 ريال �سعودي لكل �سهم بقيمة اإجمالية قدرها 480 مليون ريال �سعودي 
وذلك بال�سايف بعد خ�سم الزكاة التي ” اإ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني والبال¨ة 42 مليون ريال �سعودي. وبال�سافة لذلك 
اأقìÎ جمل�ض الإدارة توزيعات اأرباì لعام 2015م  بقيمة 487.5 مليون ريال �سعودي، تعادل توزيعات الأرباì هذه ما مقداره 0.75 
مليون   47 والبال¨ة  ال�سعوديني  امل�ساهمني  من  اإ�ستقطاعها  �سيتم  التي  الزكاة  بعد خ�سم  بال�سايف  ذلك  و  لل�سهم،  �سعودي  ريال 
ريال �سعودي. كما اإقìÎ جمل�ض الإدارة اأي�سًا اإ�سدار اأ�سهم جمانية مقدارها 50 مليون �سهم بقيمة اأ�سمية 10 ريال �سعودي لكل 
�سهم، Ãا يعني منح �سهم جماين واحد لكل 13 �سهم قائم. هذا و�سيتم عر�ض اإقÎاì توزيعات الأرباì واإ�سدار الأ�سهم املجانية 

للم�سادقة عليها خالل اإجتماع اجلمعية العمومية ال¨ري عادية التي من املتوقع اإنعقادها خالل 2016.

تقوم اإدارة البنك Ãراقبة كفاية راأ�ض املال واإ�ستخدام راأ�ض املال النظامي. حيث تفر�ض موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الإحتفا® 
بحد اأدنى من راأ�ض املال النظامي Ãعدل ليقل عن 8% مقابل املوجودات املرجحة املخاطر.
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يقوم البنك Ãراقبة مدى كفاية راأ�سماله وذلك باإ�ستخدام املعدلت املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وÃوجبها يتم 
قيا�ض مدى كفاية راأ�ض املال وذلك Ãقارنة بنود راأ�ض املال املوؤهلة مع املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة والتعهدات 

والإلتزامات املحتملة واملبالغ الإ�سمية للم�ستقات باإ�ستخدام املبالغ املرجحة لإظهار املخاطر املتعلقة بها.

كما يف 31  دي�سمرب 2015م بل¨â ن�سبة معدل كفاية راأ�ض مال الركيزة ال�سا�سية وامل�ساندة لت�سل اإلى 16.94% مقارنة ب` %17.08 
كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

á«ا�سŸم�¢ �سنوات اîا› للŸاأ�سواء على الو�سع ا
(Ãاليني الريالت ال�سعودية)

                                                                                                                                   20152014201320122011

:πNóال áمFاb ¢üîلe 

6672.6102.1781.8681.709^2اإجمالى الدخل (1)
033943762632628^1اإجمالى امل�ساريف (2)

6341.6671.4161.2361.081^1ارباì العمليات
305231129324373املخ�س�سات 
3291.4361.287912708^1�سايف الدخل

:á«eالعمو á«fاõ«Ÿا ¢üîلe
02557.47347.56734.05127.114^60قرو�ض و�سلف، �سايف

84222.39717.69610.9128.893^18ا�ستثمارات، �سايف
9398461.071966895اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

63493.62680.49559.06751.946^93اجمايل املوجودات
32970.73357.04440.41436.770^70ودائع العمالء

03611.85210.2539.3798.557^12اجمايل حقوق امللكية
:áويÄŸا Öالن�س

1213.0013.1110.178.48^11العائد على متو�سط حقوق امللكية %
421.651.841.641.37^1العائد على متو�سط املوجودات %

9417.0815.1217.6219.12^16مالءة راأ�ض املال %
8512.6612.7415.886.48^12حقوق امللكية اإلى اإجمايل املوجودات %

(1)  يت�سمن اإجمايل الدخل كاًل من دخل العمليات و احل�سة يف دخل ال�سركات الزميلة.
غري  امللكية  حقوق  وح�س�ض  املخ�س�سات  من  كال  منها  م�ستبعد  الت�س¨يلية  امل�ساريف  اجمايل  ت�سمل  امل�ساريف  اإجمايل   (2)

امل�سيطرة يف 2011م.

التحليل الجغرافي لإليرادات
حتققâ معظم اإيرادات البنك ب�سكل اأ�سا�سي من اأن�سطته يف اململكة العربية ال�سعودية كماهو مو�سح بامللخ�ض ادناه: 

(باآلف الريالت ال�سعودية)
الإجمايل املنطقة ال�سرقيةاملنطقة ال¨ربية املنطقة الو�سطى                                                                                                                                   

20151.839.660423.576247.8212.511.057
20141.940.419390.774199.9832.531.176
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إدارة المخاطر 
الراهن �سرورة   âالوق املواقع اجل¨رافية يف  املالية والعمليات امل�سرفية وتنوع  الذي تواجهه قطاعات اخلدمات  التعقيد  يتطلب 
اأف�سل  على  للح�سول  املال  لراأ�ض  الفعال  التوزيع  �سرورة  جانب  اإلى  فعال  نحو  على  ومعاجلتها  املخاطر  وح�سر  وقيا�ض  حتديد 
ن�سبة من العوائد يف مقابل املخاطر. اإ�سافة اإلى ذلك، يتوقع اأ�سحاÜ امل�سلحة يف البنك، Ãا فيهم اجلهات التنظيمية ووكالت 

الت�سنيف الئتماين اأن يكون لدى البنك اإطار عمل وا�سح وموثق يرتكز على عدة اأبعاد يف اأعمال البنك.

لدى البنك جمموعة �ساملة من ال�سيا�سات التي تعالج اجلوانب املختلفة لإدارة املخاطر. فهنا∑ دليل �سيا�سة اإدارة املخاطر الذي 
يعترب دليال �سامال ومتكامال جرى اإعداده ا�ستنادا اإلى املبادÇ التوجيهية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حيث ي¨طي 
الدليل ب�سكل مو�سع كافة املخاطر التي تواجه عمل البنك يف �سعيه احلثيث نحو حتقيق اأهدافه. كما يو�سح الدليل اأي�سا هياكل 
حوكمة املخاطر و�سيا�سات اإدارة املخاطر التي يتبعها البنك يف اإدارة ور�سد املخاطر ومراقبتها، ومن هذه ال�سيا�سات اإطار عمل 

تقبل املخاطر، دليل �سيا�سة الئتمان، دليل �سيا�سة اخلزينة.

تقبل املخاطر  اإطار  اإطار عمل يرتكز على  بال�سفافية وذلك من خالل  البنك اطره بطريقة مدرو�سة ومنهجية تت�سف  يدير 
(RAF) والذي اعتمده جمل�ض اإدارة البنك ويقوم على دمج الإدارة ال�ساملة للمخاطر �سمن الهيكل التنظيمي للبنك و�سمن عمليات 
قيا�ض املخاطر ومراقبتها. وين�سجم اإطار العمل املرتكز اإلى نطاق وا�سع من تقبل املخاطر ب�سكل دقيق مع ا�سÎاتيجية البنك ومع 
خطط اأعماله، وخطط راأ�ض املال ومع ال�سيا�سات املعتمدة من قبل جمل�ض اإدارة البنك. كما يلتزم اإطار عمل البنك املرتكز اإلى 
نطاق وا�سع من تقبل املخاطر Ãفهوم ال�ستقرار املايل الذي اأقره جمل�ض الإدارة يف »املبادÇ اخلا�سة لإطار العمل الفعال لتقبل 

املخاطر« ال�سادرة عن املجل�ض بتاريï 18 نوفمرب 2013، كما اعتمدتها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

يت�سمن اإطار عمل البنك املرتكز على نطاق وا�سع من تقبل املخاطر على اخل�سائ�ض الرئي�سية التالية:

طبيعة  املخاطر التي يتعني حتملها نتيجة ل�سÎاتيجية البنك.  

اأق�سى م�ستوى من املخاطر التي ميكن للبنك العمل يف اطارها (طاقة حتمل املخاطر) واأق�سى م�ستوى من املخاطر التي يتعني   
على البنك حتملها (تقبل املخاطر);

اأق�سى م�ستوى من املخاطر الأخرى القابلة للقيا�ض الكمي التي ينب¨ي الدخول فيها (حدود املخاطر الأخرى);  

التوازن املن�سود للمخاطر مقابل العائدات بح�سب ق�سم العمل يف البنك (قيا�سات تقبل املخاطر لوحدات العمل يف البنك); و  

الثقافة املن�سودة للتوعية حول املخاطر وبرامج التعوي�سات واطر واأمن تكنولوجيا املعلومات، وبيئة اللتزام العامة داخل   
البنك ل¨ر�ض التنفيذ الفعال لطار عمل البنك املرتكز اإلى نطاق وا�سع من تقبل املخاطر (التقارير النوعية حول املخاطر).

وكجزء من حوكمة املخاطر، يوجد لدى البنك جلنة خا�سة باملخاطر تابعة ملجل�ض الإدارة، وجلان تلفة على م�ستوى الإدارة 
مثل جلنة الئتمان وجلنة املوجودات واملطلوبات، وجلنة اإدارة املخاطر الت�س¨يلية، وجلنة اختبار الإجهاد، وجلنة اإدارة املخاطر 

املوؤ�س�سية، ونظام توجيه اأمن املعلومات وجلنة تخطيط ا�ستمرارية الأعمال.

وبالإ�سافة اإلى ما �سبق، يرتبط ق�سم التدقيق الداخلي يف البنك بلجنة املراجعة التابعة ملجل�ض الإدارة، ويقدم ق�سم التدقيق تقريرا 
ر�سميا م�ستقال حول مراجعة اأعمال البنك ويدعم التزام وحدات العمل ب�سيا�سات واإجراءات املخاطر وي�ساند كفاءة وفعالية اإطار 

عمل اإدارة املخاطر على م�ستوى البنك ككل.

وفيما يلي و�سف للمخاطر الهامة التي تعÎ�ض اأعمال البنك اإلى جانب الأ�ساليب التي يعتمدها البنك يف الت�سدي لهذه املخاطر.

13التـقرير  السنوي  ٢٠١٥ م12 التـقرير  السنوي  ٢٠١٥ م

SAIB Annual Report 2015 (ARABIC).indd   12 3/30/16   10:49 AM



 مخاطر االئتمان
يقوم البنك باإدارة تعر�سة ملخاطر الئتمان، وهي املخاطر التي تتمثل يف عدم قدرة اأحد اأطراف معاملة ما على الوفاء بالتزاماته 
املالية، وهو ما يوؤدي بالتايل اإلى تكبيد البنك خ�سائر مالية. وين�ساأ التعر�ض للمخاطر الئتمانية يف الأ�سا�ض من املخاطر املرتبطة 
بالقرو�ض وال�سلف املالية وباملحفظة ال�ستثمارية للبنك. كما تكمن املخاطر الئتمانية اأي�سا يف الأدوات املالية التي ل تندرê �سمن 

امليزانية العمومية، مثل التزامات متديد الئتمان.

اإطار عمل �سامل لإدارة اطر الئتمان والذي ي�ستمل على ق�سم خا�ض ملراجعة املخاطر الئتمانية وعملية  البنك  ويوجد لدى 
مراقبة املخاطر الئتمانية. ويقوم البنك بتقييم احتمال تعÌ الأطراف املقابلة يف �سداد التزاماتها املالية نحو البنك حيث ي�ستخدم 
البنك اأدوات ت�سنيف داخلية لتقييم احتمالت التعÌ تلك. كما ي�ستخدم البنك اأي�سا ت�سنيفات خارجية لوكالت ت�سنيف رئي�سية، 

حيثما كانâ هنا∑ حاجة لذلك.

مخاطر السوق
اطر ال�سوق هي املخاطر التي تكون فيها القيمة العادلة لالأدوات املالية اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأدوات املالية عر�سة 

للتقلب ب�سبب الت¨ريات يف توجهات واأحوال ال�سوق مثل اأ�سعار العمولت واأ�سعار ال�سرف الأجنبي واأ�سعار الأ�سهم.

اأ) اWر اأ�سعاQ العمو’ت  
تن�ساأ اطر اأ�سعار العمولة من احتمال اأن الت¨ريات يف اأ�سعار العمولت �سوف توؤثر اإما على القيمة العادلة لالأدوات املالية   
اأو على التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأدوات املالية. وقد و�سع جمل�ض الإدارة حدودا للفجوات يف اأ�سعار العمولت لفÎات 
حمددة. كما يراقب البنك اأي�سا ب�سكل روتيني مراكزه وي�ستخدم ا�سÎاتيجيات التحو• ل�سمان املحافظة على تلك املراكز 

�سمن حدود فجوات الأ�سعار املقررة.

 (ÜاWر العمÓت  
اطر العملة هي اطر التقلبات يف اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة للعمالت الأجنبية على مركزها املايل وتدفقاتها النقدية.   
وي�سع جمل�ض الإدارة حدودا مل�ستوى التعر�ض ملخاطر كل عملة وب�سكل اإجمايل حلدود املراكز اأثناء الليل و�ساعات النهار على 

حد �سواء، حيث يقوم البنك Ãراقبة تلك املراكز ب�سكل روتيني م�ستمر. 

º¡ا’أ�س Qر اأ�سعاWا (ê  
اطر اأ�سعار الأ�سهم هي اطر انخفا�ض القيمة العادلة لالأ�سهم يف املحفظة ال�ستثمارية البنك نتيجة لت¨يريات حمتملة   
يف م�ستويات موؤ�سرات الأ�سهم ويف قيمة الأ�سهم الفردية. وي�سع جمل�ض الإدارة حدودا مل�ستوى التعر�ض ملخاطر كل �سناعة، 

واحلد العام ل�ستثمار املحفظة، ويقوم البنك Ãراقبة تلك احلدود ب�سكل م�ستقل.

مخاطر السيولة
الوقâ املطلوÜ وبتكلفة مقبولة.  التمويل اخلا�سة به �سمن   تلبية متطلبات  البنك على  ال�سيولة هي اطر عدم قدرة  اطر 
اأو ب�سبب خف�ض الت�سنيف الئتماين للبنك، وهو ما قد ي�سبب جفاف  اأن تنجم اطر ال�سيولة عن التقلبات يف ال�سوق  وميكن 

م�سادر متويل معينة ب�سكل غري متوقع.

تراقب اإدارة البنك ب�سكل وثيق حالة ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات لدى البنك ل�سمان توفر �سيولة يومية كافية لجناز عملياته. 
كما يراقب البنك كذلك وب�سكل دوري منتظم ن�سبة ت¨طية ال�سيولة ون�سبة �سايف التمويل الثابâ بانتظام كي تكون من�سجمة مع 
املبادÇ التوجيهية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. كما يجري البنك اختبارات دورية منتظمة لإجهاد ال�سيولة يف اإطار جمموعة من 
ال�سيناريوهات التي ت�سمل كال من الظروف العادية والظروف الأكÌ �س¨طا و�سعوبة يف ال�سوق. وتخ�سع كافة �سيا�سات واإجراءات 

ال�سيولة للمراجعة املنتظمة وملوافقة جلنة املوجودات واملطلوبات يف البنك.
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المخاطر التشغيلية

تعرف املخاطر الت�س¨يلية باأنها اطر اخل�سارة الناجمة عن عدم كفاءة اأو ف�سل العمليات الداخلية اأو ف�سل الأفراد والأنظمة، اأو 
الناجمة عن حوداç خارجية.

يت�سمن اإطار عمل اإدارة املخاطر الت�س¨يلية لدى البنك تعريفا �سامال للمخاطر الت�س¨يلية على نطاق البنك ككل كما يحدد الطار 
العمليات التي يتعني تعريف وتقييم اطرها الت�س¨يلية ومراقبتها ومعاجلتها. كما تت�سمن �سيا�سات واإجراءات و�سوابط املخاطر 
الت�س¨يلية املعتمدة لدى البنك تف�سيال �سامال للنواحي الرئي�سية لطار عمل املخاطر الت�س¨يلية. ويقوم البنك باجراء تقييم م�ستمر 
للمخاطر الت�س¨يلية و�سوابطها يف كافة اأق�سام العمل ويف الوحدات امل�ساندة يف البنك وذلك من خالل التمارين على عملية التقييم 
الذاتي للمخاطر ومراقبتها، واملراقبة الوثيقة خلطط العمل املتفق عليها نتيجة لتمارين التقييم الذاتي للمخاطر ومراقبتها وو�سع 
التي يتكبدها  امل�ستمرة للخ�سائر  العملية املراقبة  البنك ككل. وت�سمل تلك  الت�س¨يلة على م�ستوى  منظومة خا�سة بتقبل املخاطر 
البنك فعال من  املخاطر الت�س¨يلية واتخاذ الإجراءات الت�سحيحية للتخل�ض من تلك اخل�سائر اأو خف�سها اإلى اق�سى حد ممكن 
يف امل�ستقبل. كما و�سع البنك اأي�سا جمموعة من املوؤ�سرات الرئي�سية للمخاطر ت¨طي كافة وحدات واأق�سام العمل يف البنك من اأجل 

ت�سهيل الر�سد ال�ستباقي للمخاطر الت�س¨يلية.

خطة إستمرارية العمل
اإدراكا من البنك ملدى اأهمية التخطيط ل�ستمرارية الأعمال فقد وا�سل البنك �سعيه الدوؤوÜ  حمرزا تقدما ملحوما يف هذا املجال 
خالل عام 2015. ول �سك اأن وجود خطة فعالة ل�ستمرارية الأعمال من �ساأنه ت�سهيل ت�سدي البنك بطريقة فورية مدرو�سة ومن�سقة 
يف حال اأزمات النقطاع اأو التوقف اخلطري لعمليات البنك. كما ت�ساعد خطة ا�ستمرارية الأعمال البنك على الت�سدي بفعالية اأي�سا 
لأي خلل اأو انقطاع يف عملياته واإرجاع العمليات اإلى و�سعها الطبيعي باأ�سرع وقâ ممكن بكفاءة بعد اأي كارثة اأو حادç طارÇ غري 

متوقع قد يعطل �سري العمليات ب�سكل كلي اأو جزئي.

وقد قام البنك خالل عام 2015 بتعزيز م�ستوى اختبارات خطته ل�ستمرارية الأعمال والإجراءات املتعلقة بها. حيث اأجرى البنك 
اختبارات مف�سلة على حالتني منف�سلتني من حالت انقطاع العمل وغريها من الختبارات العديدة يف هذا الإطار خالل ال�سنة. 
 .âتلك الختبارات ناجحة ومن �ساأنها تعزيز الثقة باأن البنك قادر على التعامل مع اأي حالة طارئة قد تقع يف اأي وق âوقد كان

و�سيوا�سل البنك اإجراء الختبارات لعملياته من حيث ا�ستمرارية الأعمال حيث يجري اختبارات ل تقل عن مرتني يف ال�سنة.

يف اإطار جهوده لتوفري خدمة متوا�سلة ودون انقطاع لعمالئه، نفذ البنك دعما احتياطيا فوريا لبع�ض الأنظمة الأ�سا�سية  خالل عام 
2015، كما �سيتم توفري دعم احتياطي فوري للمزيد من الأنظمة الأخرى خالل عام  2016.

كما وا�سل البنك تركيزه الوا�سع على تدريب املوظفني على ا�ستمرارية العمل.

ISO 22301 على  واإقرارا بجهود البنك يف جمال خطة ا�ستمرارية العمال، فقد ح�سل البنك يف عام 2012على �سهادة الآيزو 
ما حققته عملية ا�ستمرارية الأعمال وعمليات م�سرفية الأفراد وال�سركات واخلزينة من م�ستوى رفيع، حيث اأكمل البنك عملية 

احل�سول على ال�سهادة.

إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات
هذه  تركز  الأعمال.  لإدارات  القوية  النمو  طلبات  لتلبية  تهدف  املعلومات  لتقنية  طموحة  حتول  ا�سÎاتيجية  بتطوير  البنك  قام 
ال�سÎاتيجية، والتي اأقرها جمل�ض الدارة، على تعزيز قطاع اأعمال م�سرفية الأفراد وال�سركات بالإ�سافة لأعمال وحدات الدعم 
امل�ساندة. تÎجم هذه ال�سÎاتيجية الى م�ساريع Ãواثيق �ساملة ، تنفذ وفق منهجية موحدة لإدارة وحوكمة امل�ساريع. كما تقوم 
وحدة عمل مركزية باإدارة امل�ساريع بالر�سد والتحقق من تنفيذ واأداء امل�ساريع. ” اجناز بناء هيكل حوكمة والذي يتم الإ�سراف 

عليه من قبل جلنة توجيهية من اأع�ساء الدارات العليا.
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�سهد العام 2015 اطالق العديد من امل�ساريع لدعم منوالبنك وتعزيز خدمة العمالء. كان من �سمنها اطالق نظام للتحقق من 
توقيع العمالء عرب نظام ادارة عالقات العمالء (CRM) يف الفروع، والتي تتيح لفروع البنك خدمة عمالئه ب�سكل اأمثل. كما ” 
اطالق خدمة ا�سدار بطاقة ال�سراف الآيل (ATM) على مدار ال�ساعة 24x7، والتي تتيح للعميل امكانية ا�ستبدال البطاقة دون 
احلاجة لزيارة فروع البنك. قام البنك بتطوير خدمات التجارة اللكÎونية (e-Commerce) وخدمات ال�سركات اللكÎونية 
(e-Corporate)، والتي متكن ال�سركات من الدفع عرب النÎنâ وتنفيذ تعليماتها الكÎونيا. �سهد العام املن�سرم اأي�سا منتجات 
 âنÎبالن البنك اخلا�سة  بوابتي  وا�ستعمالها عرب  تفعيلها  النÎنâ، حيث ميكن  والت�سوق عرب   Üالطال رائدة كبطاقات  جديدة 
الولء Ã (WooW)يزات فريدة جديدة �سهلة ال�ستعمال.  البنك بتعزيز برنامج  (FlexxClick) واملوبايل (FlexxTouch). قام 

 .(Interactive Teller Machine) اأجهزة ال�سراف الآيل التفاعلي Ëيجدر بالذكر اأي�سا اأن البنك كان ال�سباق بتقد

قطاعات البنك
تتوزع اأن�سطة البنك على ثالثة قطاعات اأعمال رئي�سة هي: اخلدمات امل�سرفية لالأفراد، اخلدمات امل�سرفية لل�سركات، واخلزينة، 
ويجري تنفيذ العمليات بني قطاعات الأعمال بناء على ال�سرو• والأحكام التجارية من خالل ا�ستخدام اأ�سعار التحويل ومنهجيات 

التخ�سي�ض. ويحتوي الإي�ساì رقم 28 من القوائم املالية املوحدة على ملخ�ض نتائج قطاعات الأعمال لعامي 2015م و 2014م.

اأ)  b£ا´ ال�سرcات   
واملوؤ�س�سات  لل�سركات  عالية  نوعية  جودة  ذات  مالية  وخدمات  منتجات   Ëتقد على  لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  تركز   
التجارية واملوؤ�س�سات املالية. ويتم تقدË هذه اخلدمات من املراكز الإقليمية الثالç للبنك يف الريا�ض وجدة واخلرب لتوفري 
حلول مالية مبتكرة. وت�سمل اخلدمات واملنتجات املالية املقدمة متويل امل�ساريع، ومتويل راأ�ض املال العامل، ومتويل التجارة 
ال�سمان،  القت�ساء،خطابات  عند  للدفع  العتماد  وخطابات  وال�سادرات،  للواردات  امل�ستندية  والعتمادات  واخلدمات، 
خ�سم الكمبيالت، التح�سيالت باأنواعها ومنتجات اأخرى متعلقة بالتجارة العامة واملتوافقة مع ال�سريعة ال�سالمية، كما 

تقدم احللول املالية املبتكرة لإدارة النقد والتي تعتمد على اأف�سل التقنيات املتوفرة مليكنة العمليات. 

b  (Ü£ا´ ا’أaراد  
يقدم البنك ال�سعودي لال�ستثمار ت�سكيلة وا�سعة من اخلدمات املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية وامل�سرفية التقليدية لالأفراد   
والهيئات احلكومية والعامة وقطاع الأعمال من املوؤ�س�سات ال�س¨رية واملتو�سطة من مركزه الرئي�ض وعرب �سبكة من الفروع 
الودائع  التوفري وح�سابات  وت�سمل اخلدمات احل�سابات اجلارية، وح�سابات  ال�سعودية.  العربية  اململكة  موزعة على مناطق 
لأجل، واملرابحة الإ�سالمية، كما يقدم البنك جمموعة من املنتجات امل�سرفية املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية من خالل 

فروعه. وميتلك البنك �سبكة وا�سعة من اأجهزة ال�سرف الآيل لت¨طية مناطق اململكة العربية ال�سعودية. 

  áينõÿا´ ا£b  (ê  
البنك  ا�ستثمارات   ßوحماف وال�سيولة،  التمويل  واإدارة  الأجنبية،  بالعمالت  املتاجرة  اإدارة  م�سوؤولية  القطاع  هذا  يتولى   
اأ�سعار  واطر  بالبنك،  اخلا�ض  واملطلوبات  املوجودات  هيكل  باإدارة  اأي�سًا  اخلزينة  اإدارة  تقوم  كما  املالية.  واملنتجات 

الفائدة، وتقدم التوجيه ملعطيات حجم امليزانية العمومية والأ�سعار.

شبكة الفروع
بلغ عدد فروع البنك نهاية عام 2015م  48 فرعًا حتتوي على 12 ق�سمًا ن�سائيًا. كما اأ�ساف البنك 7 جهاز لل�سرف الآيل خالل 
العام 2015م ويقوم حاليًا بت�س¨يل �سبكة ت�سم ما جمموعه 436 جهاز �سرف اآيل موزعة يف اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية.  كما 

اأ�ساف البنك 2.522 جهاز نقا• البيع لي�سل جمموع الأجهزة اإلى 6.312 جهاز.
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برنامج (األصالة) للمصرفية االسالمية
يقدم البنك حتâ برنامج (الأ�سالة) عدة منتجات متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية. وقد اأعطيâ هذه املنتجات الهتمام اخلا�ض 
ل�سمان توافقها مع اأحكام ال�سريعة ال�سالمية ومالءمتها لل�سوق املحلي ادراكًا لتزايد الطلب على املنتجات واخلدمات ال�سالمية 
هذا  خالل  من  البنك  ويقوم  واملنطقة.  اململكة  يف  العاملة  للبنو∑  ا�سÎاتيجيًا  توجهًا  باعتبارها  ال�سالمية،  امل�سرفية  واأهمية 
والودائع  التمويل  رفع حجم  البنك من  وقد متكن  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  وفق  تعمل  فرعًا  واأربعون  اأربعة  بت�س¨يل  الربنامج 
املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية، حيث بل¨â القرو�ض املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية 32.6 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
ريال  مليار  بلغ 30.6  والذي  بالعام 2014م  مقارنة  قدرها %6.5  زيادة  وبن�سبة  �سعودي  ريال  مليار  قدره 2.0  بارتفاع  2015م 
�سعودي. كما بل¨â الودائع املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية 52.5 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م بارتفاع قدره 3.4 

مليار ريال �سعودي وبن�سبة زيادة قدرها 6.9% مقارنة بالعام 2014م والذي بلغ 49.1 مليار ريال �سعودي.

الشراكات االستراتيجية
ميتلك البنك ثالثة �سركات تابعة يف اململكة العربية ال�سعودية:

�سركة ال�ستثمار لالأوراق املالية والو�ساطة، والتي تقدم خدمات الو�ساطة وخدمات الÎتيب واحلفß يف الأوراق املالية، ويبلغ   
راأ�ض مالها 250 مليون ريال �سعودي وميتلك البنك فيها ن�سبة 100%، جميع ال�سهم ال�سادرة تعترب عادية ول يوجد اية ادوات 
دين على ال�سركة. تاأ�س�سâ ال�سركة ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف يوليو 2007م و” حتويلها ل�سركة م�ساهمة مقفلة يف عام 
2015م. تقدم ال�سركة خدمات اإ�ستثمارية على �سكل �سناديق ا�ستثمار بالتعاون مع م�ست�سارين متخ�س�سني، وقد بلغ جمموع 
 âاإدارتها 4.393 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، منها 1.801 مليون ريال �سعودي مدار حت âاملوجودات حت

حمافß متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية.  

�سركة ال�سعودي لال�سثمار العقارية، يبلغ راأ�ض مالها 500 ّالف ريال �سعودي وميتلك البنك فيها ن�سبة 100%، جميع ال�سهم   
ال�سادرة تعترب عادية ول يوجد اية ادوات دين على ال�سركة.

�سركة ال�سعودي الولى لال�ستثمار املحدودة، ، يبلغ راأ�ض مالها 25 ّالف ريال �سعودي وميتلك البنك فيها ن�سبة 100%، جميع   
ال�سهم ال�سادرة تعترب عادية ول يوجد اية ادوات دين على ال�سركة.

بالإ�سافة اإلى ما �سبق،  ي�ساهم البنك ال�سعودي لال�ستثمار يف ثالثة �سركات �سقيقة يف اململكة العربية ال�سعودية على النحو التايل :

�سركة اأمريكان اإك�سرب�ض (ال�سعودية)، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة يبلغ راأ�ض مالها 100 مليون ريال �سعودي وميتلك   
البنك 50% من راأ�ض مالها، ون�ساطها الرئي�ض هو اإ�سدار البطاقات الإئتمانية وتقدË منتجات اأمريكان اإك�سرب�ض الأخرى يف 

اململكة.

�سركة اأوريك�ض ال�سعودية للتاأجري التمويلي، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة يبلغ راأ�ض مالها 550 مليون ريال �سعودي. عدد   
الأ�سهم امل�سدرة فيها 55 مليون �سهم وميتلك البنك 20.90 مليون �سهم متثل 38% من الأ�سهم امل�سدرة. ون�ساطها الرئي�ض 

هو تقدË خدمات التاأجري التمويلي يف اململكة.

�سركة اأمال∑ العاملية للتمويل و التطوير العقاري، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية م¨لقة يبلغ راأ�ض مالها 900 مليون ريال �سعودي.   
عدد الأ�سهم امل�سدرة فيها 90 مليون �سهم وميتلك البنك 29 مليون �سهم متثل 32% من الأ�سهم امل�سدرة. و ن�ساطها الرئي�ض 

هو تقدË منتجات و خدمات التمويل العقاري.
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جميع ال�سركات اأعاله م�سجلة وتعمل يف اململكة العربية ال�سعودية.

التصنيف االئتماني
يعترب الت�سنيف الإئتماين عن�سرًا مهمًا للم�ساركة يف الأ�سواق املالية العاملية، وÃا اأن الإقت�ساد العاملي يتجه نحو التكامل فاإنه ⁄ 
تعد عملية الت�سنيف الإئتماين �سرورية ملجرد �سمان التمويل والدخول الى اأ�سواق راأ�ض املال فح�سب، بل ولإظهار اللتزام باتباع 
اأعلى املعايري يف اإدارة املخاطر املعÎف بها دوليًا. وخالل العام قام البنك Ãراجعة �ساملة لت�سنيفه الئتماين من خالل وكالتي 
�ستاندرد اند بورز و فيت�ض للتقييم الئتماين. فقد قامâ وكالة �ستاندارد اند بورز Ãنح البنك  (“BBB+” /  “A-2“  )  مع نظرة �سالبة 

وم�ستقرة لالأجلني الطويل والق�سري بدون تقلبات ت�ستحق الذكر، وتعرف وكالة �ستاندرد اند بورز هذين الت�سنيفني كالتايل:

    :Qóسüللم πLا’أ πويW ∞«سنüàال  
املقÎ�ض احلا�سل على ت�سنيف ”BBB+“ ميتلك مقدرة مالئمة على الوفاء بالتزاماته املالية، لكنه اأكÌ عر�سة، نوعًا ما،   

للتاأثريات ال�سلبية الناŒة عن الت¨ريات يف الظروف والأحوال الإقت�سادية من املقÎ�سني احلا�سلني على ت�سنيفات اأعلى.
الüàسن»∞ übسÒ ا’أπL للمüسQó (اأT 12 øe πbس¡را):  

املقÎ�ض احلا�سل على ”A-2“ ميتلك مقدرة مقبولة على الوفاء بالتزاماته املالية اإل اأنه اأكÌ عر�سة، نوعًا ما، للتاأثريات ال�سلبية 
الناŒة عن الت¨ريات يف الظروف والأحوال الإقت�سادية من املقÎ�سني احلا�سلني على ت�سنيفات اأعلى .  

وقد منحâ وكالة فيت�ض البنك ت�سنيف ( ”-F2” / “A”)   لالأجلني الطويل والق�سري. وتعرف وكالة فيت�ض هذين الت�سنيفني كالتايل:
:Qóسüللم πLا’أ πويW ∞«سنüàال  

ي�سري الت�سنيف ”-A“ اإلى وجود توقعات متدنية ملخاطر الئتمان. ولدى امل�سدر قدرة قوية على الوفاء باللتزامات املالية، اإل   
اأن هذه القدرة اأكÌ عر�سة للت¨ريات يف الظروف والحوال القت�سادية من احلا�سلني على ت�سنيفات اأعلى .

الüàسن»∞ übسÒ ا’أπL للمüسQó (اأT 12 øe πbس¡را):  
ي�سري ت�سنيف ”F2“ اإلى جودة الئتمان مع مقدرة مقبولة على الوفاء باللتزامات املالية، اإّل اأن هام�ض الأمان لي�ض بحجم   

هام�ض الأمان للحا�سلني على ت�سنيفات اأعلى.
ب�سيا�سة حمافظة،  الر�سملة مدعومني  وم�ستوى  املالية،  اأ�سوله  للبنك، وجلودة  املايل  الأداء  لقوة  نتيجة  الت�سنيفات  جاءت هذه 
تنظيمًا يف  واأف�سلها  امل�سرفية  القطاعات  اأقوى  اأحد  يعمل يف  البنك  اأن  بالعتبار  الت�سنيفات  وتاأخذ هذه  �سيولة كافية.  ودرجة 
ال�سرق الو�سط وجميع الأ�سواق النا�سئة. وتعك�ض هذه الت�سنيفات املمنوحة من قبل وكالتي �ستاندرد اند بورز وفيت�ض قوة التقييم 

الئتماين لال�سا�سيات القت�سادية املتينة للمملكة.

هذه الت�سنيفات من قبل وكالتي �ستاندرد اند بورز و فيت�ض تعترب »معايري ت�سنيف ا�ستثمارية« يف ال�سواق العاملية.

ادارة ضمان الجودة 
قام البنك بتو�سيع ن�سا• اإدارة اجلودة لي�سمل املهام التالية:

باأف�سل املعايري امل�سرفية، فقد  اأجل اللتزام  ال�سعودي، ومن  اأطلقتها موؤ�س�سة النقد العربي  التي  تطبيقًا ملبادÇ حماية العمالء 
 ÇبادÃ جموعة متنوعة من الإجراءات والربامج التدريبية والتوعوية والتثقيفية، ترمي لتعزيز الوعيÃ اإدارة �سمان اجلودة âقام
حماية امل�ستهلك، وكذلك تهدف اإلى تزويد موظفيها وعمالئها وعامة اجلمهور وتعريفهم باملنتجات املالية / امل�سرفية املرتبطة 

بها واطرها، ومن تلك الإجراءات والربامج:

تقدË دورة تدريبية اإلكÎونية جلميع موظفي البنك، للتعريف ÃبادÇ حماية امل�ستهلك.  

اإن�ساء �سفحة يف موقع البنك اللكÎوين متخ�س�سة يف عر�ض املعلومات املتعلقة بحماية وتثقيف العمالء.  

تقدË الدورات التدريبية ملوظفي خدمة العمالء وطباعة الكتيبات وتوزيعها على كافة الفروع.  

احل�سول على  �سهادة اإدارة اجلودة الأيزو ISO 9001:2008  يف جمال اإدارة و معاجلة �سكاوى العمالء.  
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اإ�سدار مطويات تثقيفية وتوزيعها على فروع البنك.  

القيام بعدة زيارات توعوية لبع�ض املن�ساءات العامة واخلا�سة لت¨طية �سريحة اأو�سع من العمالء.  

معاجلة 100% من جمموع �سكاوى العمالء وفق معايري موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.  

عمدت الإدارة العليا للبنك - يف اإطار دورها ال�سÎاتيجي - اإلى العتماد على نتائج بحوç القيا�ض لتقييم م�ستوى ر�سا العميل، 
وال�ستناد عليها لتطوير Œربة العميل للو�سول اإلى اأق�سى درجات الر�سا، ومنها:

تطوير نظام »Customer Relationship Management« ل�ستطالع اآراء العمالء.  

ا�ستطالع اآراء اأكÌ من 100 األف عميل، وقيا�ض درجة ر�ساهم حيال املنتجات وكفاءة القنوات امل�سرفية.  

اإن�ساء �سفحة �سوت العميل يف موقع البنك الألكÎوين، لعر�ض نتائج ال�ستطالعات.  

تنفيذ م�سروع “Mystery Shopper”  املت�سوق اخلفي، لقيا�ض وحت�سني كافة القنوات واخلدمات املقدمة.  

من م�ساهمة الإدارة العليا للبنك يف الهدف ال�سÎاتيجي لتقليل التكاليف، ولتح�سني كل من: جودة اخلدمة، وفعالية الأجراءات، 
ورفع م�ستوى الأداء العام، وزيادة �سرعة اجناز العمليات الداخلية، وتقليل ن�سبة الأخطاء، فقد عملâ الإدارةعلى الآتي:

تفعيل 28 اأتفاقية م�ستوى اخلدمه »Service Level Agreement« ما بني اإدارات البنك.  

اإعتماد منهجية »Lean Six Sigma« لتنفيذ عدة م�ساريع تطويرية للعمليات الداخلية يف البنك.  

اإن�ساء مركز الأبتكار »Innovation Center«، لتحفيز ون�سر ثقافة البتكار لدى موظفي البنك.  

اأقيم حفل تكرميي  تطبيق برنامج فكرتي »My Idea« لدرا�سة الأفكار املقدمة من موظفي البنك، و” قبول 28 فكرة، وقد   
للم�ساركني الذين قبلâ اأفكارهم.

سياسة توزيع األرباح
يوزع الربح ال�سنوي ال�سايف للبنك بناءًا على تو�سيات جمل�ض الدارة ووفق ما تن�ض عليه لوائح ال�سراف البنكي كما يلي:

احتجاز املبالغ ال�سرورية لدفع الزكاة عن ح�سة ال�سركاء ال�سعوديني و�سريبة الدخل عن ح�سة ال�سركاء الجانب ح�سب  اأ) 
النظام املطبق يف اململكة. يقوم البنك بدفع املبالغ الى م�سلحة الزكاة والدخل ومن ثم يقوم بخ�سم الزكاة امل�ستحقة على 

.ìال�سركاء ال�سعوديني وال�سريبة امل�ستحقة على ال�سركاء الجانب من �سايف الربا

تخ�سي�ض ما ل يقل عن 25% من الرباì املتبقية من ال�سايف وذلك بعد خ�سم الزكاة وال�سريبة امل�ستحقتني ح�سبما ورد يف   (Ü
النقطة »اأ« اأعاله الى الحتياطي النظامي حتى يعادل هذا الحتياطي على القل راأ�ض املال املدفوع.

ي�ستخدم املتبقي بعد خ�سم ماورد اأعاله يف النقطتني »اأ« و »Ü« وفق ما يراه جمل�ض الدارة وÃوافقة اجلمعية العمومية.  (ê

يف عام 2015 اإقìÎ جمل�ض الإدارة توزيعات اأرباì نقدية بقيمة 487.5 مليون ريال �سعودي بواقع 0.75 ريال �سعودي لل�سهم وذلك 
بعد الزكاة التي �سيتم اإ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني والبال¨ة 47 مليون ريال �سعودي. هذا وقد اإقìÎ جمل�ض الإدارة اأي�سًا 
اإ�سدار اأ�سهم جمانية مقدارها 50 مليون �سهم بقيمة اأ�سمية 10 ريال �سعودي لكل �سهم، Ãا يعني منح �سهم جماين واحد لكل 13 
�سهم قائم. هذا و�سيتم عر�ض اإقÎاì توزيعات الأرباì واإ�سدار الأ�سهم املجانية للم�سادقة عليها خالل اإجتماع اجلمعية العمومية 

ال¨ري عادية التي من املتوقع اإنعقادها خالل 2016.

يف عام 2014، اإقìÎ جمل�ض الإدارة توزيعات اأرباì نقدية بقيمة 480 مليون ريال �سعودي، Ãا مقدارة 0.80 ريال �سعودي لل�سهم، 
وذلك بعد الزكاة التي �سيتم اإ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني والبال¨ة 42 مليون ريال �سعودي.  هذا وقد اقìÎ جمل�ض الدارة 
اأي�سًا اإ�سدار اأ�سهم جمانية مقدارها 50 مليون �سهم بقيمة اأ�سمية 10 ريال �سعودي لكل �سهم، Ãا يعني منح �سهم جماين واحد لكل 
12�سهم قائم. وقد ” اعتماد هذه الرباì يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية والتي انعقدت بتاريï 17 جمادى الأول 1436ه` 

املوافق 8 مار�ض 2015م.
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الزكاة والمدفوعات النظامية 
حت�سم الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني من ح�ستهم من الأرباì املوزعة. اأما �سريبة الدخل امل�ستحقة وغري املدفوعة 

من قبل امل�ساهمني غري ال�سعوديني على ح�ستهم من الأرباì فيتم ح�سمها من الأرباì املوزعة.

وقد دفع البنك ما قيمته 16.4 مليون ريال �سعودي للزكاة ل�سالح حملة الأ�سهم ال�سعوديني. كما بل¨â �سريبة الدخل امل�ستحقة 
واملدفوعة من قبل امل�ساهمني غري ال�سعوديني  18مليون ريال �سعودي. وقد قام البنك اأي�سا بدفع ماقيمته 6.1 مليون ريال �سعودي 

ك�سرائب اإ�ستقطاع من املدفوعات ل¨ري املقيمني خالل العام املنتهي يف 31 دي�سمرب 2015م.

قام البنك باإ�ستالم تقديرات اإ�سافية للزكاة و �سريبة الدخل وال�سرائب امل�ستقطعة باإجمايل مبلغ يقارÜ 397 مليون ريال �سعودي 
يخ�ض اإقرارات الزكاة، و�سريبة الدخل للبنك و�سرائب م�ستقطعة عن الأعوام من 2003 اإلى 2009. قام البنك بتقدË اإ�ستئناف 

عن هذة التقديرات.

اإ�ستلم البنك تقديرات زكاة Ãبلغ اإ�سايف قدره 383 مليون ريال �سعودي  وذلك عن الإقرار الزكوي لالأعوام 2010 و2011 و 2013م. 
هذه التقديرات الإ�سافية كانâ ب�سبب قيام البنك بخ�سم اإ�ستثمارات حمددة طويلة الأجل من الوعاء الزكوي، والذي ⁄ ت�سمح 
به م�سلحة الزكاة و �سريبة الدخل. وقد قام البنك باإ�ستئناف هذه التقديرات لدى م�سلحة الزكاة و �سريبة الدخل بعد الت�ساور 
مع م�ست�ساري الزكاة املoعينني، و⁄ ي�سل البنك اأي رد بهذا اخل�سو�ض. ل ميكن يف الوقâ احلايل البâ ب�سكل اأكيد ب�ساأن اأي تقدير 

معقول حول القيمة النهائية للزكاة املفرو�سة. 

كما قام البنك بدفع ما قيمته43.2  مليون ريال �سعودي كتاأمينات اإجتماعية للموظفني والتي تت�سمن مبلغ 19.6 مليون ريال �سعودي 
متثل احل�س�ض املدفوعة من قبل املوظفني خالل العام املنتهي يف 31 دي�سمرب 2015م للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية. كما 
اأي�سا بدفع ما قيمته 0.40 مليون ريال �سعودي مقابل ر�سوم تاأ�سريات ور�سوم حكومية اأخرى مرتبطة، ومبلغ 3.00  قام البنك 

مليون ريال �سعودي ر�سوم بلديات خالل العام املنتهي يف 31 دي�سمرب 2015م.

العقوبات والجزاءات النظامية
قام البنك بدفع غرامات قدرها 125 الف ريال �سعودي للجهات الرقابية التالية خالل عام 2015م:

25 األف ريال �سعودي موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي   

100 األف ريال �سعودي هيئة �سوق املال   

السعودة والتدريب  
نتيجة للتزام البنك يف ا�ستمرار زيادة ن�سبة توطني الوظائف حيث بل¨â ن�سبة املوظفني ال�سعوديني %83.2 كما يف  31 دي�سمرب 
2015 . كما حر�سâ اإدارة البنك على رفع ن�سبة الن�ساء العامالت يف البنك من خالل برامج التدريب والتاأهيل وبرامج الإحالل 
لتتواكب مع تطلعات البنك لت�سل الى 17.8%  من جمموع القوى العاملة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م، قدم البنك 
جمموعة برامج تدريبية بعدد 617 مما اأنتج ما يعادل 14.812 يوم  تدريبي ” تقدميه ملوظفي البنك Ãختلف الإدارات Ãعدل 

9.51 يوم تدريبي للموظف الواحد خالل عام 2015م.

 âومتدربة يف الوق Üاأكادميية البنك ال�سعودي لال�ستثمار ر�سميا يف عام 2014م. و ت�ستوعب ما ي�سل اإلى 120 متدر ìافتتا ” 
اإلى فرع منوذجي �س�ض  اأكÌ من خم�ض قاعات تدريبية جمهزة Œهيزا كامال، بالإ�سافة  نف�سه. حيث يوجد يف الأكادميية 
للتدريب على اأنظمة البنك ويحاكي جميع اأدوار الفرع احلقيقي. ونتيجة لوجود الأكادميية فقد ” تقدË اأغلب الدورات التدريب 

خالل عام 2015 فيها.
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واملكتبة  املرئي-  التعليم  الألكÎوين-  »التعليم  مثل  الإلكÎونية،  القنوات  جميع  ا�ستخدام  بزيادة  البنك  قام  العام،  هذا  وخالل 
الألكÎونية« وذلك من خالل توفري اأكÌ من 400 برنامج تلفة يف القنوات الألكÎونية. من اأهم فوائد التعلم الإلكÎوين، هو 
م�ساعدة جميع املوظفني يف البنك لتنمية وتطوير كفاءاتهم، العامة كي ت�ساعدهم يف تاأدية واجباتهم الوظيفية اليومية. اأي�سا ” 
اإعطاء املوظفني احلرية للتعليم، حيث ” اإتاحة جميع القنوات الإلكÎونية يف جميع الأوقات 7/24 وميكن الو�سول اإليها من اأي 

مكان با�ستخدام اأي من اأجهزة احلا�سوÜ و الهواتف الذكية، و متاحة بالل¨تني العربية و الإجنليزية.

قدم البنك عدة برامج تلفة حلديثي التخرê وذلك لتنا�سب جميع اإدارات البنك، وبع�ض الربامج املتخ�س�سة لدارات معينة. 
اجليل  وبرنامج  العمليات،  وبرنامج  اإداري،  م�ساعد  الإداري،  املحا�سب  املخاطر،  وحتليل  امل�ستقبل،  مدراء  »برامج  برامج  مثل 

اجلديد«.

 زاد عدد قبول املتدربني يف برنامج التدريب التعاوين مع اجلامعات  هذا العام اإلى 80 طالب وطالبة، و” توظيف 35 منهم، بعد 
تخرجهم. 

مزايا الموظفين 
ت�ستحق املزايا واجبة ال�سداد للموظفني اإما عند انتهاء خدماتهم اأو خالل مدة عملهم وفقًا للخطو• العري�سة املن�سو�ض عليها 
يف نظام العمل والعمال ال�سعودي ووفقًا ل�سيا�سات البنك. وقد بل¨â قيمة املخ�س�سات التي ” Œنيبها خالل ال�سنة املنتهية يف 31 
 Üدي�سمرب 2015م فيما يخ�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 4.5 مليون ريال �سعودي ويبلغ ر�سيد مكافاأة نهاية اخلدمه ما يقار

86.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م.

منحة  »برنامج  وامل�سمى  (الربنامج)  الأ�سهم  اأ�سا�ض  على   Üحم�سو حتفيزي  برنامج  (املوظفني)  املوؤهلني  ملوظفيه  البنك  يقدم 
تكلفة  تقا�ض  �سنوات.  اأربعة  خالل  اإكت�سابها  يتم  اأ�سهم  املوظفني  Ãنح  البنك  يقوم  الربنامج  هذا  Ãوجب  للموظفني«.  الأ�سهم 
ب�سر•  الوفاء  ين�ض خاللها  التي  الفÎة  بها خالل  الإعÎاف  يبداأ  والتي  ال�سراء،   ïتاري الأ�سهم يف  قيمة  اأ�سا�ض  على  الربنامج 
اخلدمة باإ�ستخدام طريقه ت�سعري منا�سبه، والتي تنتهي بتاريï ال�ستحقاق. ت�سجل خيارات اأ�سهم املوظفني من قبل البنك بالتكلفة، 
وتظهر كبند �سوم من حقوق امللكية بعد تعديل م�ساريف املعامالت، وتوزيعات الأرباì، واأرباì اأو خ�سائر بيع الأ�سهم.  قام 
البنك خالل 2015م Ãنح 1.367.807�سمهًا بقيمة اإجمالية قدرها 27.9 مليون ريال �سعودي وبلغ ر�سيد الربنامج 49.9 مليون 
ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م. يحتوي الإي�ساì رقم 37 من القوائم املالية املوحدة على معلومات اإ�سافية حول الربنامج.

املوظف  بني  م�سÎكة  م�ساهمة  على  مبنية  املوؤهلني  ملوظفيه  الوظيفي  والأمان  لالإدخار  اأخرى  برامج   Ëبتقد البنك  يقوم  كما 
والبنك. تدفع هذه امل�ساهمات للموظفني يف تاريï ا�ستحقاق كل برنامج. وقد بل¨â اأر�سدة املخ�س�سات لكل من برناجمي الأمان 
الوظيفي والدخار ما يقارÜ 75.9 مليون ريال �سعودي كما يف   31 دي�سمرب 2015م. كما بل¨â قيمة املخ�س�سات التي ” Œنيبها 

للربناجمني مايقارÜ 42 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
تقوم املجموعة يف �سياق اأعماله العتيادية، بالتعامل مع اأطراف ذات عالقة. كما تخ�سع اأر�سدة و معامالت  الأطراف ذات العالقة 
لأحكام نظام مراقبة البنو∑ والأنظمة الأخرى ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وقد اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي، خالل عام 2014، حتديثًا ملبادÇ حوكمة ال�سركات للبنو∑ العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية التي تعرف الأطراف ذات 
العالقة و احلاجة الى معاجلة تلك املعامالت ذات ال�سلة ب�سكل عادل وبدون اإعطاء اأولوية لتلك الأطراف و حتدد ت�سارÜ امل�سالح 

املحتمل �سمن تلك املعامالت، وكذلك تقرر متطلبات الإف�ساì عن تلك املعامالت اخلا�سة بالأطراف ذات العالقة.

خالل عام 2014، قام البنك بتحديث �سيا�سة التعريف والإف�ساì عن معامالت الأطراف ذات العالقة لتتوافق هذه ال�سيا�سة مع 
 pاملوافقة عليها من قبل جمل�ض اإدارة البنك. وت�سمل هذه âاللوائح اجلديدة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، والتي مت

اللوائح التعريفات التالية بخ�سو�ض الأطراف ذات العالقة:
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اإدارة البنك و/اأو اأفراد الأ�سرة املبا�سرين،  

امل�ساهمني الرئي�سيني للبنك و/اأو اأفراد الأ�سرة املبا�سرين،   

ال�سركات الزميلة للبنك و املن�ساآت التي يتم املحا�سبة عنها باإ�ستخدام طريقة امللكية،  

�سناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد اأو خطط املنافع الأخرى التي يتم اإدارتها من قبل البنك، و   

اأي اأطراف اأخرى تكون اإدارتها وال�سيا�سات الت�س¨يلية اخلا�سة بها متاأثرة جوهريًا ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر من قبل البنك.    

ال�سيا�سات  لو�سع  ال�سلطة  لديهم  والذين  البنك  اأهداف  لتحقيق  امل�سوؤولية  يتحملون  الذين  الأ�سخا�ض  اأولئك  البنك  اإدارة  ت�سمل 
واتخاذ القرارات التي يتم من خاللها متابعة تلك الأهداف. وبالتايل ي�سمل تعريف الإدارة اأع�ساء جمل�ض اإدارة البنك واأع�ساء 

اإدارة البنك التي تتطلب اإعتماد عدم املمانعة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ي�سمل اأفراد الأ�سرة املبا�سرين الآباء و الأزواê والأولد والأحفاد والذين قد يكونوا م�ساهمني رئي�سيني اأو اأع�ساء اإدارة والذين ميكن 
اعتبارهم متحكمني موؤثرين اأو توؤدي العالقة الأ�سرية بينهم اأن يكونوا متحكمني اأو موؤثرين.

ي�سمل امل�ساهمني الرئي�سيني املال∑ الذين ميلكون اأكÌ من 5% من حق ملكية الت�سويâ للبنك و/ اأو م�سلحة الت�سويâ للبنك.

تتلخ�ض الأر�سدة الناŒة عن هذه املعامالت واملدرجة يف بالقوائم املالية املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2015 كالآتي:

2015
باآلف الريالت ال�سعودي```ة

اإدارة البنك و/اأو اأفراد الأ�سرة املبا�سرين:
138^92قرو�ض و�سلف 

928^372ودائع العمالء

امل�ساهمني الرئي�سيني للبنك و/اأو اأفراد الأ�سرة املبا�سرين:
560^2اأر�سدة لدى البنو∑ واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

467^536قرو�ض و�سلف

900^242^12ودائع العمالء

000^000^1قر�ض لأجل

000^704�سندات دين ثانوية

139^627^2التعهدات والإلتزامات املحتملة

ال�سركات الزميلة للبنك واملوؤ�س�سات التي يتم املحا�سبة عنها باإ�ستخدام طريقة امللكية:
102^849قرو�ض و�سلف 

172^32ودائع العمالء

084^849التعهدات والإلتزامات املحتملة
�سناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد اأو خطط املنافع الأخرى التي يتم اإدارتها من قبل 

البنك:
916^280ودائع العمالء و مطلوبات اأخرى
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فيما يلي حتلياًل بالإيرادات وامل�ساريف املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

2015
باآلف الريالت ال�سعودي```ة

اإدارة البنك و/اأو اأفراد الأ�سرة املبا�سرين:

894^3دخل عمولت خا�سة

41م�ساريف عمولت خا�سة

5اأتعاÜ خدمات بنكية

امل�ساهمني الرئي�سيني للبنك و/اأو اأفراد الأ�سرة املبا�سرين:

752^30دخل عمولت خا�سة

942^36م�ساريف عمولت خا�سة

3اأتعاÜ خدمات بنكية

ال�سركات الزميلة للبنك واملوؤ�س�سات التي يتم املحا�سبة عنها باإ�ستخدام طريقة امللكية:

128^2دخل عمولت خا�سة

130^3اأتعاÜ خدمات بنكية

�سناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد اأو خطط املنافع الأخرى التي يتم اإدارتها من قبل 
البنك:

724م�ساريف عمولت خا�سة

368^4مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة وجلان املجل�ض  الأخرى:
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تكوين مجلس االدارة

ع�سوية جمال�ض الإدارة لل�سركات الت�سنيفاملن�سبالإ�سم
امل�ساهمة العامة الأخرى

غري تنفيذيرئي�ض املجل�ضعبداˆ بن �سالح بن جمعة
الزامل لال�ستثمار ال�سناعي- 

�سركة ح�سانة ال�ستثمارية-
املوؤ�س�سة العامة للخطو• ال�سعودية.

الوطنية للبÎوكيماويات - ال�سعودية غري تنفيذينائب الرئي�ضعبدالعزيز بن عبدالرحمن اخلمي�ض
العاملية للبÎوكيماويات. 

ع�سو جمل�ض د.فوؤاد بن �سعود بن حممد ال�سالح
-غري تنفيذيالإدارة 

د.عبدالرووؤف بن حممد بن 
عبداˆ مناع

ع�سو جمل�ض 
م�ستقلالإدارة

مدينة املعرفة الإقت�سادية- 
املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 

الجتماعية. 

ع�سو جمل�ض د.عبدالعزيز بن عبداˆ النوي�سر
-م�ستقلالإدارة

ع�سو جمل�ض عبدالرحمن بن حممد الرواف
-غري تنفيذيالإدارة

ع�سو جمل�ض م�ساري بن ابراهيم امل�ساري
ال�سعودية  لإعادة التاأمنيغري تنفيذيالإدارة

ع�سو جمل�ض حممد بن عبداˆ بن احمد العلي
-م�ستقلالإدارة

ع�سو جمل�ض �س`الح بن علي بن حمود العذل
�سركة الت�سالت ال�سعوديةم�ستقلالإدارة

لجان مجلس اإلدارة
:á«الàا¿ الéالل IQداE’ل�¢ ا› ºي†س

يف  واملالية  وامل�سرفية  الئتمانية  ال�سالحيات  Ãمار�سة  اللجنة  هذه  وتقوم  اأع�ساء،  خم�سة  من  وتتكون  التنفيذية،  اللجنة   
البنك.

جلنة املراجعة، وتتكون من خم�سة اأع�ساء اإثنان منهم من اأع�ساء جمل�ض الإدارة وثالثة اأع�ساء من خارê املجل�ض، وتقوم جلنة   
املراجعة بالإ�سراف على اأعمال الرقابة الداخلية وتقدم التو�سيات بخ�سو�ض تعيني املراجعني اخلارجيني والأن�سطة التابعة. 

وت�سرف هذه اللجنة اأي�سًا على اأعمال جلنة الإلتزام.

جلنة الÎ�سيحات واملكافاآت، وتتكون من اأربعة اأع�ساء، وتقوم اللجنة Ãهام التو�سية ملجل�ض الإدارة بالتعيينات ملجل�ض الإدارة   
بناءًا على ال�سيا�سات املعتمدة، ومراجعة القدرات واملوؤهالت لع�سوية جمل�ض الإدارة ب�سكل �سنوي، ومراجعة تركيبة املجل�ض 
على  باملوافقة  للمجل�ض  التو�سيات   Ëتقد عن  اأي�سا  م�سوؤولة  واللجنة  احلاجة.   âدع اإن  الالزمة  الت¨يريات  بعمل  والتو�سية 

�سيا�سة التعوي�سات يف البنك وتعديالتها، وغريها من الأن�سطة املت�سلة ب�سيا�سات واجراءات التعوي�سات.

جلنة املخاطر، وتتكون من خم�سة اأع�ساء، وتقوم هذه اللجنة بال�سراف على اإدارة املخاطر يف البنك �سواء اطر ال�سوق،   
او الإئتمان او اطر العمليات.

جلنة الإلتزام، وهي جلنة منبثقة من جلنة املراجعة، وتتكون من ثمانية اأع�ساء ثالثة من جمل�ض الإدارة وخم�سة من اإدارة   
لإدارة  املالئمة  والإجراءات  ال�سيا�سات  البنك  لدى  اأن  والتاأكد من  اللتزام،  اللجنة Ãهام مراقبة عدم  وتقوم هذه  البنك، 

اطر عدم الإلتزام، واإر�ساء الطار العام لعمل اإدارة اللتزام.
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لها وما  ال�سرعي يف املعامالت املرفوعة  بيان احلكم  اللجنة Ãهام  اأع�ساء، وتقوم هذه  ال�سرعية، وتتكون من ثالثة  اللجنة   
يتبعها من عقود واتفاقيات ومناذê ونحوها واإ�سدار القرارات ال�سرعية ب�ساأنها، والتحقق من التزام البنك بقرارات اللجنة 
ال�سرعية والتاأكد من تنفيذها على الوجه ال�سحيح من خالل الرقابة ال�سرعية. وبال�سافة اإلى ذلك تتلقى اللجنة املالحظات 

وال�ستف�سارات املتعلقة بالنواحي ال�سرعية من اإدارات البنك وعمالءه، والرد عليها.

 وa»ما يلي bاFمH áاأع†ساء òg√ اللéا¿:

جلنة الÎ�سيحات جلنة املراجعةاللجنة التنفيذية
اللجنة ال�سرعيةجلنة الإلتزامجلنة املخاطرواملكافاآت

عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن 

اخلمي�ض 
(الرئي�ض)

حممد بن 
عبداˆ بن احمد 

العلي (الرئي�ض)

عبدالرحمن بن 
حممد الرواف 

(الرئي�ض)

عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن 

اخلمي�ض 
(الرئي�ض) 

حممد بن 
عبداˆ بن احمد 

العلي (الرئي�ض)

حممد علي 
القريء 

(الرئي�ض) 

عبدالرحمن بن 
حممد الرواف

د.عبدالرووؤف 
بن حممد بن 
عبداˆ مناع

�س`الح بن علي 
بن حمود العذل

عبدالرحمن بن 
حممد الرواف

د.عبدالرووؤف 
بن حممد بن 
عبداˆ مناع

فهد نافل 
ال�س¨ري

د.عبدالعزيز بن 
عبداˆ النوي�سر

�سالح اخلليفي 
(ع�سو خارجي )

م�ساري بن 
ابراهيم امل�ساري

د.فوؤاد بن 
�سعود بن حممد 

ال�سالح

�س`الح بن علي 
بن حمود العذل

عبدالعزيز اأحمد 
املزيني

م�ساري بن 
ابراهيم امل�ساري

عبداˆ 
العنزي(ع�سو 

خارجي ) 

د.فوؤاد بن 
�سعود بن حممد 

ال�سالح

د.عبدالعزيز بن 
-�سامباç فيالمورعبداˆ النوي�سر

د.فوؤاد بن 
�سعود بن حممد 

ال�سالح

مناحي 
املريخي(ع�سو 

خارجي )

م�ساري بن 
-اأجمد �سديقيابراهيم امل�ساري

-�سانكار �ساتاناثان----
-�سعود ال�سمري----

ح�سن خلف ----
-الفاعوري

حضور أعضاء مجلس اإلدارة 
” عقد خم�سة اجتماعات ملجل�ض الإدارة خالل العام 2015م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريï الجتماع

عبداˆ بن �سالح بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، عبدالعزيز اخلمي�ض،  2015/03/08م
د. عبدالعزيز النوي�سر، �سالح العذل ، د. عبدالروؤوف مناع، د. فوؤاد ال�سالح، حممد العلي

عبداˆ بن �سالح بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، عبدالعزيز اخلمي�ض،  2015/05/31م
د. عبدالعزيز النوي�سر، �سالح العذل ، د. عبدالروؤوف مناع، د. فوؤاد ال�سالح، حممد العلي

عبداˆ بن �سالح بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، عبدالعزيز اخلمي�ض،  2015/09/14م
د. عبدالعزيز النوي�سر، �سالح العذل ، د. عبدالروؤوف مناع، د. فوؤاد ال�سالح، حممد العلي

عبداˆ بن �سالح بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، عبدالعزيز اخلمي�ض،  2015/11/30م
د. عبدالعزيز النوي�سر، �سالح العذل ، د. عبدالروؤوف مناع ، حممد العلي

عبداˆ بن �سالح بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، عبدالعزيز اخلمي�ض،  2015/12/13م
د. عبدالعزيز النوي�سر، �سالح العذل ، د. عبدالروؤوف مناع، د. فوؤاد ال�سالح، حممد العلي
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” عقد اأحد ع�سر اإجتماعًا للجنة التنفيذية خالل العام 2015م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريï الجتماع

عبدالعزيز اخلمي�ض ،عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح،2015/02/02م
 د. عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�ض ،عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/02/24م
د. عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/04/05م
د. عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/05/03م
د. عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح2015/05/27م

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/07/02م
د. عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/08/31م
د. عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/09/14م
د. عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/10/27م
د. عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/11/24م
د. عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/12/22م
د. عبدالعزيز النوي�سر

” عقد اأربعة اجتماعات للجنة الÎ�سيحات واملكافاأت خالل العام 2015 م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريï الجتماع
عبدالرحمن الرواف،  م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، �سالح العذل2015/01/15م
عبدالرحمن الرواف،  م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، �سالح العذل2015/02/24م
عبدالرحمن الرواف،  م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، �سالح العذل2015/11/16م
عبدالرحمن الرواف،  م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، �سالح العذل2015/12/07م
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” عقد خم�سة اجتماعات للجنة املراجعة خالل العام 2015م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريï الجتماع
حممد العلي، د. عبدالروؤوف مناع، �سالح اخلليفي، عبداˆ العنزي، مناحي املريخي2015/03/08م
حممد العلي، د. عبدالروؤوف مناع، �سالح اخلليفي، عبداˆ العنزي، مناحي املريخي2015/05/31م
حممد العلي، �سالح اخلليفي، عبداˆ العنزي، مناحي املريخي2015/09/13م
حممد العلي، د. عبدالروؤوف مناع، �سالح اخلليفي، عبداˆ العنزي، مناحي املريخي2015/11/30م
حممد العلي، د. عبدالروؤوف مناع، �سالح اخلليفي، عبداˆ العنزي، مناحي املريخي2015/12/13م

” عقد �ستة اجتماعات للجنة املخاطر خالل العام 2015م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريï الجتماع

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/02/24م
د.عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح2015/05/27م

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/05/28م
د.عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/08/31م
د.عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/09/13م
د.عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/11/24م
د.عبدالعزيز النوي�سر

” عقد اأربعة اجتماعات للجنة اللتزام خالل العام 2015م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريï الجتماع

حممد العلي، �سمباç فاليمور، د. عبدالروؤوف مناع، ح�سن الفاعوري، �سعود ال�سمري، �سنكر 2015/03/08م
�سنتثان، اأجمد �سديقي

حممد العلي، �سمباç فاليمور، �سالح العذل ، د. عبدالروؤوف مناع، ح�سن الفاعوري، �سعود 2015/05/31م
ال�سمري، �سنكر �سنتثان، اأجمد �سديقي

حممد العلي، �سمباç فاليمور، �سالح العذل ، د. عبدالروؤوف مناع، ح�سن الفاعوري، �سعود 2015/09/13م
ال�سمري، �سنكر �سنتثان، اأجمد �سديقي

حممد العلي، �سمباç فاليمور، �سالح العذل ، د. عبدالروؤوف مناع، ح�سن الفاعوري، �سعود 2015/12/13م
ال�سمري، �سنكر �سنتثان، اأجمد �سديقي

” عقد اجتماعني للجنة ال�سرعية خالل العام 2015م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريï الجتماع
حممد علي القريء، فهد نافل ال�س¨ري، عبدالعزيز اأحمد املزيني2015/11/19م
حممد علي القريء، فهد نافل ال�س¨ري، عبدالعزيز اأحمد املزيني2015/12/10م
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التغير في ملكية أسهم البنك  (لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين)
يتكون جمل�ض اإدارة البنك من اأ�سخا�ض طبيعيني ممثلني باملجل�ض ب�سفتهم ال�سخ�سية. وفيما يلي بيان باإجمايل ما ميتلكه رئي�ض 

واأع�ساء جمل�ض الإدارة وكبار املدراء التنفيذيني واأزواجهم واأولدهم الق�سرمن اأ�سهم اأو اأدوات دين:

أعضاء مجلس اإلدارة:

ا�سم من تعود له م
امل�سلحة

�سايف نهاية العامبداية العام
ن�سبة الت¨يري%الت¨يري عدد 

عدد اأدوات الدينالأ�سهم
اأدوات الدينالأ�سهم

عبداˆ بن �سالح بن 1
175%155.419 -244.332 -88.913جمعة

عبدالرحمن حممد 2
8%111 -1.444 -1.333 الرواف

د. عبدالروؤوف حممد 3
8% 90 -1.180 -1.090مناع

9%18.998 -219.864 -200.866�سالح علي العذل4

م�ساري ابراهيم 5
8% 222 -2.888 -2.666امل�ساري

8%16.666 -216.666 -200.000د. فوؤاد �سعود ال�سالح6

عبدالعزيز 7
8%111 -1.444 -1.333عبدالرحمن اخلمي�ض

د. عبدالعزيز عبداˆ 8
8%90 -1.180 -1.090النوي�سر

8%166 - 2.166 -2.000حممد عبداˆ العلي9

المدراء التنفيذيين:

ا�سم من تعود له م
امل�سلحة

�سايف نهاية العامبداية العام
ن�سبة الت¨يري%الت¨يري

اأدوات الدينعدد الأ�سهماأدوات الدينعدد الأ�سهم

م�ساعد بن حممد 1
12%170.146-1.644.613 -1.474.467املنيفي

33%40.000-160.000 -120.000رمزي عبداˆ الن�سار2
34%34.927-139.043-104.116ديفيد جون�سون3
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين (بآالف الرياالت السعودية)
بل¨â املكافاآت املدفوعة لأع�ساء جمل�ض الإدارة واملدراء التفيذيني خالل العام املنتهي يف 31 دي�سمرب 2015م كما يلي:

                                                                                                                                   
اأكرب �ستة مدراء تنفيذيني والذين 
ا�ستلموا اأعلى املكافاآت Ãا فيهم 
الرئي�ض التنفيذي واملدير املايل

امل�ستقلون وغري التنفيذيني 
من اأع�ساء جمل�ض الدارة

اأع�ساء 
جمل�ض الدارة 

التنفيذيني

-13.9863.240مكاف`````اآت

-6.0531.128ب```````دلت

اأية مكافاآت اأخرى دفعâ �سهريا 
--13.707اأو �سنويا

إقرارات
يقر جمل�ض الإدارة وفقا لف�سل املعلومات املتاحة له من جميع النواحي اجلوهرية Ãا يلي:

اأن �سجالت احل�سابات اأoعدت بال�سكل ال�سحيح.  

اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�ض �سليمة ونفذ بفعالية.  

اأنه ل يوجد اأي �سك يذكر يف قدرة البنك على موا�سلة ن�ساطه.  

مراجعو الحسابات
 âيف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف 8 مار�ض 2015م تعيني ال�سادة / براي�ض ووترهاو�ض كوبرز وال�سادة / ارن�س ”

اأند يونغ كمراجعني حل�سابات البنك لل�سنة املالية 2015م.

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
يقوم البنك باإتباع جميع قواعد حوكمة ال�سركات ال�سادرة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف مار�ض 2014م.

ويقوم البنك بتطبيق الأحكام الإر�سادية الواردة يف لئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن هيئة ال�سوق 
املالية يف 1427/10/21ه` املوافق 2006/11/12م فيما عدا املادة الواردة ادناة:

اأ�سباÜ عدم التطبيقمتطلبات املادةرقم املادة

املادة ال�ساد�سة

(د)

ال�سفة  ذوي  ال�سخا�ض  من  امل�ستثمرين  على  يجب 
غريهم- عن  بالنيابة  يت�سرفون  الذين  العتبارية 

مثل �سناديق ال�ستثمار- الف�ساì عن �سيا�ساتهم يف 
ال�سنوية،  الفعلي يف تقاريرهم  الت�سويâ وت�سويتهم 
 Üت�سار اأي  مع  التعامل  كيفية  الف�ساì عن  وكذلك 
احلقوق  ممار�سة  على  يوؤثر  قد  للم�سالح  جوهري 

الأ�سا�سية اخلا�سة با�ستثماراتهم.

عاتق  على  يقع  املادة  هذه  متطلبات  تنفيذ  اإن 
ل  والذين  العتبارية  ال�سفة  ذوي  امل�ستثمرين 
عن   ìبالإف�سا لإلزامهم  عليهم  �سلطة  البنك  ميلك 
�سيا�ساتهم الت�سويتية وال�ستثمارية و كيفية التعامل 
تقاريرهم  يف  للم�سالح  جوهري   Üت�سار اأي  مع 

ال�سنوية
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 Sustainability ،  Enterprise Risk Management) جلان داخلية معمول بها �سمن الهيكل التنظيمي للبنك çا�ستحدا ”  
.(Securities Valuation، Stress Testing

” عمل تقييم ذاتى لأع�ساء جمل�ض الإدارة لتحديد الحتياجات التدريبية والتاأهيلية.  

وافق جمل�ض الإدارة على اإطار الهيكل التنظيمي اجلديد للحوكمة.  

اأعلى املعايري الدولية مراعيًا الأنظمة املحلية، وال�ستعانة ببيوت اخلربة  و�سع البنك خطط للو�سول بتطبيق احلوكمة وفق   
الدولية لتقييم تطبيق احلوكمة لدى البنك، وحتديث ال�سيا�سات والإجراءات ب�سكل م�ستمر.

المعايير المحاسبية
يتبع البنك املعايري املحا�سبية للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، واملعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير 

املالية. ويقوم البنك باإعداد قوائمه املوحدة طبقا لنظام مراقبة البنو∑ ونظام ال�سركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي للبنك.

وبال�سارة اإلى تعميم هيئة ال�سوق املالية بخ�سو�ض ت�سمني خطة البنك لتطبيق معايري املحا�سبة الدولية يف تقرير جمل�ض الدارة، 
وÃا اأن البنك يتبع بالفعل معايري املحا�سبة الدولية عند اإعداد قوائمه املالية فال يوجد اأية خطط متعلقة بالتعميم.

قواعد السلوك والمعايير األخالقية للبنك 
متثل قواعد ال�سلو∑ واملعايري الأخالقية للبنك الدليل واملعايري للمبادÇ الأخالقية العالية واملمار�سات املهنية املثلى. ويلتزم البنك 
Ãوجب قواعد ال�سلو∑ اخلا�سة به بتطبيق ثقافة مهنية ت�سود فيها اأعلى املعايري الأخالقية ويلتزم باملحافظة عليها وت�ستند قواعد 
ال�سلو∑ يف البنك على مبادÇ اأ�سا�سية وهي النزاهة وال�سرية والحÎافية. وتنطبق هذه القواعد واملعايري على جميع اأع�ساء جمل�ض 
اإدارة البنك وموظفيه وم�ست�ساريه وجميع الأطراف ذات ال�سلة وكل �سخ�ض قد ميثل البنك. كما يعمل البنك اال�سعودي لال�ستثمار 

حتâ اإ�سراف جمل�ض الإدارة الذي ي�سرف بدوره على تنفيذ وفاعلية قواعد ال�سلو∑ واملعايري الأخالقية يف البنك .

فاعلية نظام الرقابة الداخلية
اإن الاإدارة م�سوؤولة عن اإن�ساء نظام فعال للرقابة الداخلية واملحافظة عليه على م�ستوى البنك. يت�سمن نظام الرقابة الداخلية 
على ال�سيا�سات والإجراءات والعمليات، والتي ” ت�سميمها حتâ اإ�سراف جمل�ض الإدارة لتحقيق الهداف ال�سÎاتيجية للبنك.    

الرقابة  نظام  وفاعلية  كفاية  مدى  تقييم  ي�سمل  حيث  التنفيذية  الإدارة  عن  وم�ستقل  حيادي  الداخلية  الرقابة  وحدة  نطاق  اإن 
جلنة  الى  تقارير  يف  رفعها  يتم  الداخلية  الرقابة  اأعمال  عن  املنبثقة  واجلوهرية  الهامة  املالحظات  جميع  البنك.  يف  الداخلية 
املراجعة التابعة ملجل�ض اإدارة البنك. تقوم جلنة املراجعة Ãراقبة كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للحد من املخاطر التي ” 

حتديدها وقيا�سها بهدف احلفا® على م�سالح البنك.

العام من خالل املراجعة  الرقابة على امل�ستوى  بيئة  البنك لتح�سني  واإدارات  يتم بذل جهود من�سقة ومتكاملة من جميع وحدات 
امل�ستمرة وت�سهيل الإجراءات ملنع وت�سحيح اأي ق�سور يف الرقابة. كل وحدة من وحدات البنك وحتâ اإ�سراف الإدارة التنفيذية 
العليا اأوكلâ اليها م�سوؤولية ت�سحيح اأوجه الق�سور يف الرقابة التي ” حتديدها من قبل املراجعيني الداخليني واخلارجيني، وعدد 

من وحدات الرقابة الأخرى على م�ستوى البنك .

قامâ الإدارة العليا للبنك بتبني اإطار عمل متكامل للرقابة الداخلية على النحو املو�سى به من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
من خالل تعليماتها ب�ساأن �سوابط الرقابة الداخلية.
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” ت�سميم النظام الرقابي الداخلي للبنك ب�سكل ي�سمن اطالع جمل�ض الإدارة على كيفية اإدارة املخاطر من اأجل حتقيق الأهداف 
ال�سÎاتيجية للبنك. اإن اأنظمة الرقابة الداخلية مهما كانâ م�سممة ب�سكل جيد، فاإنها لن تقوم Ãنع اأو ك�سف جميع اأوجه الق�سور 
يف الرقابة. عالوة على ذلك، فاإن التقييمات احلالية ملدى فاعلية الأنظمة لفÎات م�ستقبلية تخ�سع لقيود قد ت�سبح معها �سوابط 

الرقابة غري مالئمة نتيجة للت¨ريات يف املتطلبات والمتثال لل�سيا�سات والإجراءات.

ا�ستنادا اإلى نتائج الختبارات والتقييمات امل�ستمرة لنظام الرقابة الداخلية من قبل وحدة الرقابة الداخلية التي متâ خالل العام، 
تعترب الإدارة اأن نظام الرقابة الداخلية احلايل مالئم ومنا�سب و يتم تنفيذه ومراقبته على نحو فعال. وللمزيد من تعزيز الرقابة 

تقوم الإدارة بعمل تقييم ب�سكل م�ستمر لنظام الرقابة الداخلي للبنك.

و بناءًا على ما�سبق، فاإن جمل�ض الدارة قد �سادق على تقييم الإدارة للرقابة الداخلية.

خدمة المجتمع واإلستدامة 
يقوم البنك بدور فاعل من خالل م�ساهمته يف التنمية امل�ستدامة وت�سكيلها، حيث يقوم البنك بالعمل على حتفيز النمو وال�ستقرار 
الإقت�سادي من خالل ت�سهيل التدفق املايل يف املجتمع. كما اأن لدينا القوة للتاأثري على اŒاه ذلك النمو لي�سبح اأكÌ ا�ستدامة 

واإتاحة و�سمولية من خالل ت�سميم منتجاتنا وخدماتنا، وامل�ساريع والأعمال التي نقرر متويلها. 

يتمحور نهجنا يف ال�ستدامة على خم�سة جمالت مركزية يقوم عليها اإطار ال�ستدامة، وهي ت�سم الق�سايا الأكÌ جوهرية بالن�سبة 
لنا، وترتكز العملية ال�سنوية لتعريف الق�سايا اجلوهرية وترتيبها ح�سب الأولوية بناًء على التوا�سل الدائم مع اأ�سحاÜ امل�سلحة.    

لبناء  ن�سعى  اأننا  امل�سلحة، حيث   Üاأ�سحا مع  قدرتنا يف احلفا® على عالقات جيدة  ب�سكل كبري على  كموؤ�س�سة  يعتمد جناحنا 
عالقات دائمة وقائمة على الثقة معهم من خالل احلوار البناء واأخذ وجهات نظرهم باحل�سبان عند اتخاذ القرارات. كما اأننا 
ن�سعى اإلى توفري معلومات موثوقة وقائمة على الواقع ويف الوقâ املطلوÜ حول عملنا وحول القطاع املايل والإقت�ساد ب�سكل عام، لكي 

نهيÅ قاعدة موثوقة لأ�سحاÜ امل�سلحة لت�سكيل وجهات نظرهم وقراراتهم

اإطار ال�ستدامة اخلا�ض بنا يقوم على خم�ض ركائز ويوجه جميع العمليات على م�ستوى البنك. وهذه الركائز هي: التكليف والنمو 
والرعاية واحلفß والعون، وقد حددنا املجالت التي حتتاê اإلى موا�سلة التح�سني والتطوير حتâ مظلة هذه الركائز اخلم�سة. كما 
حققنا خالل ال�سنوات القليلة املا�سية تقدمًا كبريًا كاأحد رواد القطاع املايل يف اململكة العربية ال�سعودية، فنحن اليوم نوفر اإمكانية 

اأف�سل للح�سول على التمويل وعددًا اأكرب من الفروع املخ�س�سة لذلك، حيث ات�سعâ قاعدة عمالئنا اأكÌ من اأي وقâ م�سى.

كما اأثبتنا قدرة متزايدة على امل�ساهمة يف بيئتينا الجتماعية والطبيعية، اإذ نعترب اأن من م�سوؤوليتنا الجتماعية اأن نÌي جمتمعاتنا 
املحلية ون�ساهم يف التطور امل�ستمر. اإننا نعترب من م�سوؤوليتنا امل�ساهمة يف املجتمعات املحلية ويف تقدم التنمية يف اململكة العربية 

ال�سعودية من خالل دعم امل�ساريع الجتماعية يف جمال التوعية البيئية وتطوير الثقافة املالية. 

اأما يف اجلانب البيئي، فقد جنحنا يف خف�ض تكاليف املاء والكهرباء لكل موظف دائم من موظفي البنك. كما ا�ستثمرنا يف اآليات 
دواعي  من  واإنه  املحدودة.  الطبيعية  املوارد  على  املحافظة  يف  للم�ساعدة  للوقود  ا�ستهالكنا  من  احلد  على  وعملنا  الورق  توفري 
العتزاز تتويجنا بجائزة امللك خالد للتناف�سية امل�سوؤولة لل�سنة الثانية على التوايل. وتعد اجلائزة من اأهم الربامج لقيا�ض الداء 

يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية وحماية البيئة.

اأثر  بتعزيز  ملتزمون  اأننا  كما  لالعمال اخلريية،  والتربع  الفعاليات  ورعاية  الربامج  اإدارة  املجتمع من خالل  البنك يف  ي�ستثمر 
ا�ستثماراتنا يف املجتمع ومواءمتها مع اأهداف �سيا�سة الرعاية املتبعة لدينا. وقد ا�ستثمرنا يف عام 2015م مبلغ  2.451.000  ريال 

�سعودي يف هذه الربامج.
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ومن اأبرز مبادرات امل�سوؤولية الإجتماعية للبنك لعام 2015م ما يلي:

دعم م�سروع التخرê ملجموعة من طالÜ كلية طلب ال�سنان بجامعة امللك �سعود، حيث اأن امل�سروع يهدف لرفع م�ستوى الوعي   
حول �سحة الفم وال�سنان لدى طالÜ املرحلة البتدائية.

دعم التثقيف املايل لدى الطفال وذلك من خالل رعاية اخلدمات البنكية Ã�سروع مدينة منيوبولي�ض للتعليم من خالل اللعب.   

التن�سيق مع جمعية اإن�سان لرعاية اليتام لرعاية زيارة جمموعة من اليتام ملدينة منيوبولي�ض وللتعليم والتثقيف املايل املبكر.  

معظم  املبادرة   âو�سمل املحتاجة.  بال�سر  الطفال  على  بالقرطا�سية،  جمهزة  مدر�سية،  حقيبة   2000 لتوزيع  مبادرة   ìطر  
مناطق اململكة.

طرì مبادرة �سلة رم�سان ال¨ذائية وذلك بتوزيع 1000 �سلة جمهزة باملواد ال¨ذائية على ال�سر املحتاجة.  

وال�س¨ف   ìالطمو لديهم  ممن  البنك  موظفي  من  نخبة  باإختيار  وذلك  البنك  مبنى  داخل  الولية  ال�سعافات  فريق  اإن�ساء   
املتعلقة  وال�سابات  املخاطر  مع  التعامل  وكيفية  الولية  ال�سعافات  مباديء  على  تدريبهم   ” ثم  ومن  التطوعية،  لالعمال 

بالعمال املكتبية. وقد ” التدريب من خالل التعاقد مع اأحد اأهم امل�ست�سفيات العاملة باململكة العربية ال�سعودية. 

اإطفاء النوار ملدة �ساعة يف جميع املباين الدارية للبنك. كذلك ”  متâ امل�ساركة Ãنا�سبة �ساعة الر�ض وذلك من خالل   
اأن البنك �سيتربع Ã�سباì موفر  ت�سجيع املجتمع للم�ساركة من خالل طرì مبادرة عرب قنوات التوا�سل الجتماعي بحيث 

للطاقة للم�ساجد عن كل اإعجاÜ (ليك) يح�سل علية عرب قنوات التوا�سل الجتماعي خالل اليوم العاملي ل�ساعة الر�ض.

دعم نادي الريا�ض لل�سم لعقد عدد من الدورات التدريبية لتعلم ل¨ة ال�سارة.  

ال�ستمرار بتقدË خدمات التطوع وذلك بت�سجيع فريق البنك للتطوع واملكون من موظفي وموظفات البنك.  

الخاتمة
ي�سر جمل�ض الإدارة اأن يعرب مرة اأخرى عن امتنانه حلكومة خادم احلرمني ال�سريفني، ويخ�ض بال�سكر وزارة املالية وموؤ�س�سة النقد 
ا اأن يتقدم بال�سكر اإلى جميع م�ساهمي البنك  العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية على دعمهم املتوا�سل والبناء. ويود املجل�ض اأي�سً
على تعاونهم الدائم. كما يعرÜ املجل�ض عن تقديره لثقة عمالء البنك ال�سعودي لال�ستثمار وامل�ساهمني، وجلهود م�سوؤويل وموظفي 

البنك واإخال�سهم وولئهم.
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اأ�سواء على الو�سع المالي لع�سر �سنوات

2015201420132012201120102009200820072006
ملخ�ص قائمة الدخل )بماليين الرياالت ال�سعودية(

2.6102.1781.8681.7091.8441.6331.9381.6352.556 2،667 اإجمالي الدخل

943762632628570556428484454 1،033 اإجمالي الم�ساريف

1.6671.4161.2361.0811.2741.0771.5101.1512.103 1،634 ربح العمليات

23112932437384555599732997 305 مخ�س�سات

1.4361.2879127084295225138222.006 1،329 �سافي الدخل

ملخ�ص قائمة المركز المالي  )بماليين الرياالت ال�سعودية( 

57.47347.56734.05127.11431.00229.78529.55623.12920.691 60،025 قرو�ص و�سلف - �سايف 

22.39717.69610.9128.8938.06010.73712.73115.81111.777 18،842 ا�ستثمارات �سايف

-8461.071966895865817719562 939 ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

93.62680.49559.06751.94651.49150.14853.59646.54240.845 93،634 اإجمايل املوجودات

70.73357.04440.41436.77037.21538.24740.70232.76827.931 70،329 ودائع العمالء

11.85210.2539.3798.5578.1417.4286.6096.7706.001 12،036 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

المعدالت )%(

13.0013.1110.178.485.517.437.6712.8835.48 11.12 العائد على حقوق امللكية %

1.651.841.641.370.841.011.031.884.99 1.42 العائد على املوجودات  %

17.0815.1217.6219.1217.2914.4813.7121.9124.71 16.94 كفاية راأ�ص املال %

12.8512.6612.7415.8816.4815.8114.8112.3314.5514.69حقوق امللكية الإجمايل املوجودات %
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القوائم المالية الموحدة
وتقرير مراجعي الحسابات
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

      ٢٠١٥  
  

٢٠١٤  
    

إيضاح
ال�ي����ا�ت ب�������

  السعودية
الري��االت   ب���ال�

  السعودية
              الموجودات

السعودي العربي النقد مؤسسة لدى وأرصدة   ٩٫١٢٧٫٦٩٤    ٤٫٠٨٦٫٩٨٧  ٤نقدية
االخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى   ٨٧٩٫٤٩٦    ٦٫٤٠٥٫٧٨٣  ٥أرصدة

صافي ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩  ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧  ٦    استثمارات،
صافي وسلف، ٥٧٫٤٧٢٫٥١٤  ٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩  ٧    قروض

زميلة شرآات في   ٨٤٦٫٣٥١    ٩٣٩٫٠٢٢  ٨    استثمارات
صافي معدات، و   ٩٠٩٫٦٢٢    ١٫٠٢١٫٥٦٤  ٩    ممتلكات

للمشتقات الموجبة العادلة   ٨٢٠٫٨٦٥    ١٫٢٨٦٫٨٩٥  ١١  القيمة
أخرى   ١٫١٧٢٫٩٤٩    ١٫٠٢٦٫١٦٢  ١٠    موجودات

٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠  ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩        الموجوداتإجمالي

وحقوق المساهمينالمطلوبات
          

  المطلوبات
          

األخرى المالية والمؤسسات للبنوك   ٥٫٠٠٢٫٠٨٨    ٥٫٣٢١٫٤٨٨  ١٢أرصدة
العمالء ٧٠٫٧٣٣٫٤١١  ٧٠٫٣٢٨٫٨١٢  ١٣    ودائع
ألجل   ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٤    قروض
ثا دين   ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥    نويةنداتسنداتسندات

للمشتقات السالبة العادلة   ٦٣٦٫٦٥٣    ١٫٠٠٠٫٦٧٢  ١١  القيمة
أخرى   ١٫٤٠٢٫١٥٦    ٩٤٦٫٢٨٥  ١٦    مطلوبات

٨١٫٧٧٤٫٣٠٨  ٨١٫٥٩٧٫٢٥٧        المطلوباتإجمالي
        

          المساهمينحقوق

المال   ٦٫٠٠٠٫٠٠٠    ٦٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٧  رأس
نظامي   ٣٫٦١٣٫٠٠٠    ٣٫٩٤٦٫٠٠٠  ١٨  إحتياطي
أخرى   ٦٠٨٫٨٩١    ١١٫٧٦٨    إحتياطيات

مبقاة   ١٫١٣٩٫٧٩٢    ١٫١٠٠٫٩٤٩    أرباح
مقترحة أرباح   ٥٢٢٫٠٠٠    ٥٣٤٫٥٠٠  ٢٦  توزيعات
الموظفين أسهم   )٣١٫٥٥١(    )٥٦٫٧٥٥(    ٣٧  خيارات

حقوق ١١٫٨٥٢٫١٣٢  ١٢٫٠٣٦٫٤٦٢      المساهمينإجمالي

وحقو المطلوبات ٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠  ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩      المساهمينقإجمالي
  

  
  

من المرفقة اإليضاحات الموحدة٤١إلى١تعتبر المالية القوائم هذه من يتجزأ ال   جزءًا
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قائمة الدخل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

    
    ٢٠١٥  

  
٢٠١٤  

  إيضاح
ال الري����االتالري����االتب�����ال�
  السعودية

الري��االت   ب���ال�
  السعودية

        
الخاصة العموالت   ٢٫١٦٥٫٧٨٦    ٢٠٢٫٤٤١٫٤٢٠  دخل

الخاصة العموالت   ٦٢٦٫٢٣١    ٢٠٧١٠٫٢٣١  مصاريف
          

الخاصة العموالت دخل   ١٫٥٣٩٫٥٥٥    ١٫٧٣١٫١٨٩      صافي
            

صافي بنكية، خدمات أتعاب   ٤٨٦٫٥٢٩    ٤٥٠٫٠٧٥  ٢١  دخل
صافي أجنبية، عمالت تحويل   ٥٢٫٥٣٠    ١٠٨٫٢٦٥      أرباح

أرباح   ٣٥٫٣٦٦    ٣٥٫٩٢٠    ٢٢    توزيعات
صافي استثمارات،   ٤١٢٫٨٥٨    ١٨٦٫٢٠٠  ٢٣    مكاسب

أخرى   ٤٫٣٣٨    )٥٩٢(      إيرادات
العمليات دخل   ٢٫٥٣١٫١٧٦    ٢٫٥١١٫٠٥٧      يإجماليإجمالي

          
حكمها في وما   ٥٣١٫٤٠٥    ٦١٩٫٤٧٤  ٢٤    رواتب

مباني ومصاريف   ١٠٥٫٢٥٦    ١٠٨٫٨٥٣      إيجار
واطفاء   ٦٨٫٨٩٥    ٨٠٫٥٨١  ٩    إستهالك

أخرى وإدارية عمومية   ٢٣٧٫٣٥٦    ٢٢٤٫٦٨٧    مصاريف
صافي اإلئتمان، خسائر   ٢٢١٫٣٠٠    ١١٨٫٠٠٠  (ب)٧  مخصص

صافي استثمارات، قيمة انخفاض   ١٠٫٠٠٠    ١٨٧٫٠٠٠  هـ)هـ)هـ(٦  مخصص

عالعالع مصاريف   ١٫١٧٤٫٢١٢    ١٫٣٣٨٫٥٩٥      لياتملياتعمعملياتيإجماليإجمالي

التشغيلية األنشطة من   ١٫٣٥٦٫٩٦٤    ١٫١٧٢٫٤٦٢    الدخل

الزميلة الشرآات دخل في   ٧٩٫٥١٥    ١٥٦٫١٩٥  (ب)٨  الحصة

  ١٫٤٣٦٫٤٧٩    ١٫٣٢٨٫٦٥٧      الدخلالدخلالصافي

السعودي) والمخفض  (بالريال األساسي السهم   ٢٫٢١    ٢٫٠٤  ٢٥    ربح
                                   

                                                                                                       
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

من المرفقة اإليضاحات الموحدة٤١إلى١تعتبر المالية القوائم هذه من يتجزأ ال   جزءًا
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قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

                                                           ٢٠١٤    ٢٠١٥  

الري����اال�  إيضاح   ب�����ال�
  السعودية

الري��االت   ب���ال�
  السعودية

    
  ١٫٤٣٦٫٤٧٩    ١٫٣٢٨٫٦٥٧      الدخلالدخلالصافي

الدخل األخرىبنود الدخل–الشامل لقائمة الحقًا تصنيفها إعادة الممكن من التي
  الموحدة:

  
      

للبيع: متاحة     استثمارات
        

العادلة- القيمة في التغير   ٧٢٣٫٩٢٣    )٤٩٤٫٨٢٣(      صافي

اإلستبعادات- عن الموحدة الدخل لقائمة المحولة العادلة القيمة   )٨١٫٩٦٦(    )١٠٢٫١٧٦(      أرباح

الزميلة للشرآات األخرى الشامل الدخل بنود في   ٥٩٨    )١٢٤(    (ب)٨  الحصة

األخرى الشامل الدخل بنود   ٦٤٢٫٥٥٥    )٥٩٧٫١٢٣(      إجمالي

الشامل الدخل   ٢٫٠٧٩٫٠٣٤    ٧٣١٫٥٣٤    إجمالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من المرفقة اإليضاحات من٤١إلى١تعتبر يتجزأ ال الموحدةجزءًا المالية القوائم هذه
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
إجمالي
حقوق

    المساهمين

خيارات
أسهم

الموظفين    الموظفين    الموظفين
توزيعات

مقترحة مقترحة   مقترحة   أرباح أرباح   أرباح مبقاة مبقاة   مبقاة   أرباح أرباح   أرباح
إحتياطيات     

أخرى   أخرى   أخرى ن المال  نظامينظاميإحتياطي     إيضاح    رأس

السعودية الرياالت   ٢٠١٥      بآالف

١١٫٨٥٢٫١٣٢  )٣١٫٥٥١( ٣١٫٥٥١ ) )( ) )   )
  

السنة      ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٫٦١٣٫٠٠٠   ٦٠٨٫٨٩١  ١٫١٣٩٫٧٩٢  ٥٢٢٫٠٠٠ بداية في   الرصيد

الدخل      -  -  -  ١٫٣٢٨٫٦٥٧   -    -   ١٫٣٢٨٫٦٥٧   صافي

)٥٩٧٫١٢٣(  -  
  

-   -   )٥٩٧٫١٢٣( ٥٩٧٫١٢٣ ) )( )    )    ) )( )    )( ) بنود      -  - األخرىإجمالي الشامل   الدخل

٧٣١٫٥٣٤    -      -      - -   ٥٩٧٫١٢٣-   ٥٩٧٫١٢٣(-   (-   )٥٩٧٫١٢٣(  ١٫٣٢٨٫٦٥٧(   -(    -   -   -   -   -     - الشامل     الدخل   إجمالي

مدفوعة  ٢٦    -  -  -  -  )٥٢٢٫٠٠٠(    -  )٥٢٢٫٠٠٠( أرباح   توزيعات

-  -    -   )٥٠٠٫٠٠٠(   )   )   (   ( مصدرة  ٢٦    ٥٠٠٫٠٠٠  -  - مجانية   أسهم

-  -    ٥٣٤٫٥٠٠(  ٥٣٤٫٥٠٠(   )   )   (   ( أرباح  ٢٦    -  -  -   مقترحةتوزيعات

)٢٥٫٢٠٤( ٢٥٫٢٠٤(   )٢٥٫٢٠٤ ) )( ) )   )   -     -     - -  -  -  -      
بعد مقتناة موظفين أسهم خيارات

  المنحة

-  -  
  

-   )٣٣٣٫٠٠٠(   )   )   (   ( النظامي  ١٨    -  ٣٣٣٫٠٠٠  - لإلحتياطي   المحول

١٢٫٠٣٦٫٤٦٢  )٥٦٫٧٥٥( ٥٦٫٧٥٥ ) )( ) )   )
  

السنة      ٦٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٫٩٤٦٫٠٠٠   ١١٫٧٦٨  ١٫١٠٠٫٩٤٩  ٥٣٤٫٥٠٠ نهاية في   الرصيد
    

حقوق إجمالي
  المساهمين

أسهم خيارات
الموظفين    الموظفين    الموظفين

توزيعات
مقترحة مقترحة   مقترحة   أرباح أرباح   أرباح مبقاة مبقاة   مبقاة   أرباح أرباح   أرباح

إحتياطيات     
أخرى   أخرى   أخرى نظامي المال  إحتياطي     إيضاح    رأس

السعودية الرياالت   ٢٠١٤      بآالف

١٠٫٢٥٢٫٧٧٥  )٢٩٫٣٧٤( ٢٩٫٣٧٤ ) )( ) )   )
  

١٫٠٨٥٫٣١٣(  ١٫٠٨٥٫٣١٣(  ١٫٠٨٥٫٣١٣  ٤٧٧٫٥٠٠ ٣٣٫٦٦٤(  ٣٣٫٦٦٤  )  )(  )     )     )  )(  )     )(  ) السنة      ٥٫٥٠٠٫٠٠٠  ٣٫٢٥٣٫٠٠٠ بداية في   الرصيد

١٫٤٣٦٫٤٧٩       --    --        -       - الدخل      -  -  -  ١٫٤٣٦٫٤٧٩   صافي

٦٤٢٫٥٥٥   -  

  

   --   --   -     - ٦٤٢٫٥٥٥  -  -      
الشامل الدخل بنود إجمالي

  األخرى

٢٫٠٧٩٫٠٣٤    -    -  -    -  -        -       - ٦٤٢٫٥٥٥-   ٦٤٢٫٥٥٥-   ٦٤٢٫٥٥٥  ١٫٤٣٦٫٤٧٩    -   -   -   -   -     - الشامل     الدخل   إجمالي

)٤٧٧٫٥٠٠(   )   )(   (     )-    )- ٤٧٧٫٥٠٠(    -   (    ٤٧٧٫٥٠٠(    (    -   (    -   (    )(    (    ٤٧٧٫٥٠٠(    ٤٧٧٫٥٠٠    )    )   -    )    )(    )   -    )(    )   -     - مدفوعة  ٢٦    -  -  - أرباح   توزيعات

-      --    --    )    -   )    -   )٥٠٠٫٠٠٠   )   )(   )   )     ) مصدرة  ٢٦    ٥٠٠٫٠٠٠  -  - مجانية   أسهم

-  -    ٥٢٢٫٠٠٠( ٥٢٢٫٠٠٠(   ٥٢٢٫٠٠٠ ) )( ) )   ) مقترحة  ٢٦    -  -  - أرباح   توزيعات

)٢٫١٧٧( ٢٫١٧٧(   )٢٫١٧٧ ) )( ) )   )   -   -  -   -  -   -     - -  -  -      
بعد مقتناة موظفين أسهم خيارات

  المنحة

-  -  
  

   )-   )- ٣٦٠٫٠٠٠(   ٣٦٠٫٠٠٠   )   )(   )   )     ) النظامي  ١٨    -  ٣٦٠٫٠٠٠  - لإلحتياطي   المحول

١١٫٨٥٢٫١٣٢  )٣١٫٥٥١( ٣١٫٥٥١ ) )( ) )   )
  

السنة      ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٫٦١٣٫٠٠٠  ٦٠٨٫٨٩١  ١٫١٣٩٫٧٩٢  ٥٢٢٫٠٠٠ نهاية في   الرصيد
    

  
  

من المرفقة اإليضاحات الموحدة٤١إلى١تعتبر المالية القوائم هذه من يتجزأ ال   جزءًا
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥    إيضاح    

التشغيلية:   األنشطة

ال�ي����االت       ب�����ال�
  السعودية

الري��االتب��آب��آب��   الف
  السعودية

  الدخلالدخل  الصافي
      

١٫٤٣٦٫٤٧٩  ١٫٣٢٨٫٦٥٧  

التشغيلية:            في) األنشطة من / (المستخدمة الناتجة النقدية صافي إلى الدخل صافي لتسوية   التعديالت
  

    

والخصماطفاءإصافي العالوة المتاجرةستثماراتالعلى أغراض لغير   )٥٩٫٣٨٢(    ٣٠٫٩٦٦        المقتناة
صافي استثمارات،   )٤١٢٫٨٥٨(    )١٨٦٫٢٠٠(    ٢٣    مكاسب

معدات)أرباح( و ممتلكات بيع   ١٤٨    )١٥١(        خسائر/ خسائر/ خسائر
واطفاء   ٦٨٫٨٩٥    ٨٠٫٥٨١    ٩    إستهالك
خسائر   ٢٢١٫٣٠٠    ١١٨٫٠٠٠    (ب)٧    صافيئتمان،ئتمان،ئإلامخصص

صافي استثمارات، قيمة انخفاض   ١٠٫٠٠٠    ١٨٧٫٠٠٠    هـ)هـ)هـ(٦    مخصص
الزميلة الشرآات دخل في   )٧٩٫٥١٥(    )١٥٦٫١٩٥(    (ب)٨    الحصة

        ١٫١٨٥٫٠٦٧    ١٫٤٠٢٫٦٥٨  
التشغيلية: الموجودات في               صافي (الزيادة) / النقص

الن   مؤسسة لدى نظامية السعودي  وديعة  وديعة العربي   )٩١٥٫٠٩٣(    )٥٥٫٦٦١(        النقدالنقد
اإلقتناء تاريخ من يومًا تسعين بعد تستحق األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى   ١٫٦٠٠٫٠٠٠  )٨٫٥٥٣(أرصدة

وسلف   )١٠٫١٢٦٫٩٤٣(    )٢٫٦٧٠٫٤٦٥(        قروض
للمشتقات الموجبة العادلة   )٥٤٤٫١١٤(    )٤٦٦٫٠٣٠(        القيمة

أخرى   )٧١٫٠٠٧(    ٩٠٫٠٣٢        موجودات
التشغيلية: المطلوبات الزيادة / (النقص) في             صافي

األخرى المالية والمؤسسات للبنوك  للبنوك  للبنوك   )٤٫٨٢٦٫١٤٤(    ٣١٩٫٤٠٠        أرصدة
العمالء   ١٣٫٦٨٩٫٥٦٤    )٤٠٤٫٥٩٩(        ودائع

للمشتقات السالبة العادلة   ٤٢١٫٦٣٣    ٣٦٤٫٠١٩        القيمة
أخرى   ٢٧٤٫٠٥٤    )٤٢٤٫٣٢٠(        مطلوبات
النقدية في) /صافي التشغيلية(المستخدمة األنشطة من   ٦٨٧٫٠١٧    )١٫٨٥٣٫٥١٩(        الناتجة

االستثمارية:               األنشطة
استثمارات واستحقاق بيع من   ١٠٫٢٣٣٫٩٠٥    ١٩٫١٦٣٫٨٦٥        متحصالت

استثمارات   )١٣٫٥٦٠٫٤٢٦(    )١٦٫٢٣٨٫٠٠٨(        شراء
زميل شرآات في   )٥٣٫٩٩٩(    -    (ب)٨    زميلةزميلةاستثمارات

زميلة شرآات من مستلمة أرباح   ٨٨٫٦٧٣    ٦٣٫٤٠٠    (ب)٨    توزيعات
معدات و ممتلكات   )١٠٦٫٣٧٧(    )١٩٢٫٦١٨(    ٩    شراء

معدات و ممتلكات بيع من   ٢٤٦    ٢٤٦        متحصالت
النقدية في)صافي من / (المستخدمة االستثماريةالناتجه   )٣٫٣٩٧٫٩٧٨(    ٢٫٧٩٦٫٨٨٥        األنشطة

التمويلية:                األنشطة
ثانوية دين سندات من   ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    -    ١٥    متحصالت

مدفوعة أرباح   )٤٧٧٫٥٠٠(    )٥٢٢٫٠٠٠(    ٢٦    توزيعات
النقدية في)صافي التمويلية/ (المستخدمة األنشطة من   ١٫٥٢٢٫٥٠٠    )٥٢٢٫٠٠٠(        الناتجة

النقدية)النقصالزيادة / ( شبة و النقدية   )١٫١٨٨٫٤٦١(    ٤٢١٫٣٦٦          في
  ---  يتبع  يتبع                        

  
من المرفقة اإليضاحات الموحدة٤١إلى١تعتبر المالية القوائم هذه من يتجزأ ال   جزءًا
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥    إيضاح    

        
الري������االت ��������ال�

  السعودية

الري���االتب���آب���آب���   الف
  السعودية

النقدية وشبه               النقدية

السنة     بداية في النقدية وشبه   ٧٫٨٦٦٫٥٨٤    ٦٫٦٧٨٫١٢٣        النقدية
شب)النقصالزيادة / ( و النقدية   )١٫١٨٨٫٤٦١(    ٤٢١٫٣٦٦        النقديةشبهشبهفي

السن نهاية في النقدية وشبه   ٦٫٦٧٨٫١٢٣    ٧٫٠٩٩٫٤٨٩    ٢٧    السنةالسنةالنقدية

اإلضافية الخاصة العموالت               معلومات

مستلمة     خاصة   عموالت
      

٢٫٢٥٦٫٩١٢    ٢٫٢٩٩٫١٧٥  
مدفوعة     خاصة   ٥٩١٫٤٠٤    ٦٩٧٫٠٩٤        عموالت

نقدية غير إضافية               معلومات

األخرى الشامل الدخل بنود   ٦٤٢٫٥٥٥    )٥٩٧٫١٢٣(    إجمالي
موظفين أسهم بعد  خيارات   )٢٫١٧٧(    )٢٥٫٢٠٤(      المنحةمقتناة
مقترحة أرباح   ٥٢٢٫٠٠٠    ٥٣٤٫٥٠٠    ٢٦  توزيعات
مصدرة مجانية   ٥٠٠٫٠٠٠    ٥٠٠٫٠٠٠    ٢٦  أسهم

إلىاتحويل زميلة شرآة في للبيعاستثمار متاحة   ٢٦٩٫٧٣٦    -    ٨  ستثمارات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
      

منت المرفقة اإليضاحات الموحدة٤١إلى١تعتبرتعتبر المالية القوائم هذه من يتجزأ ال   جزءًا
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

    عـــام  عـــام      .١
  

م/    رق�م الملك�ي المرس�وم بموجب سعودية، مساهمة شرآة جم�اد�٢٥بت�اريخ  ٣١  تأسس  تأسس  البنك  البنك  السعودي  السعودي  لالستثمار    لالستثمار  لالستثمار("البنك")،
العرب١٩٧٦يوني��و٢٣ه��ـ ( المواف��ق١٣٩٦الث��اني المملك��ة رق��م) ف��ي التج��اري الس��جل بموج��ب البن��ك الس��عودية. يعم��ل العربي��ةالعربي��ة

٤٨وع�ددهافروع�هش�بكةخ�الل) م�ن١٩٧٧م�ار�١٦ه�ـ (المواف�ق١٣٩٧األولربي�ع٢٥بتاريخ١٠١٠٠١١٥٧٠
يلي:٤٨: ٢٠١٤فرعًا ( آما هو للبنك الرئيسي المرآز عنوان السعودية. إن العربية المملكة   فرعًا) في

    
السع     لالستثمارالبنك   السعوديالسعودي

الرئيسي       المرآز
  ٣٥٣٣صب    
    ١١٤٨١الرياض    
السعودية     العربية   المملكة

  
للبنك المالية القوائم الموحدة المالية القوائم الماليةوتشمل التالية (لشرآاتهالقوائم ب�ـ "المجموع�ة"  شارشاريشيشيالتابعة جميعًا ف�يإليهم

الموحدة المالية القوائم   ):هذه
  
والوساطة""  )أ المالية لألوراق االستثمار آابيتال-شرآة عام،االستثمار خالل الشرآة تحويل تم من٢٠١٥حيث

مق مساهمة شرآة الى محدودة مسئولية ذات وهيمقفلمقفلشرآة السجلفلةفلة بموجب السعودية العربية المملكة في مسجلة
رقم بتاريخ١٠١٠٢٣٥٩٩٥التجاري بنسبة٢٠٠٧يوليويوليوي٢٢هـ (الموافق١٤٢٨رجب٨صادر مملوآة وهي) وهي) وهي

البنك.١٠٠ قبل % من

السعودية  )ب العربية المملكة في مسجلة محدودة مسؤولية ذات شرآة وهي" وهي" وهي العقارية لالستثمار السعودي "شرآة
رقم التجاري السجل بتاريخ١٠١٠٢٦٨٢٩٧بموجب األول٢٩صادر ) ٢٠٠٩مايو٢٥هـ (الموافق١٤٣٠جمادي

بنسبة مملوآة البنك. ١٠٠وهي قبل بعد.% من جوهرية أنشطة أي الشرآة تبدأ . لم. لم

بموجب السعودية العربية المملكة في مسجلة محدودة مسؤولية ذات شرآة وهي" وهي" وهي األولى لالستثمار السعودي ج)  "شرآة
رقم التجاري بتاريخ١٠١٠٤٢٧٨٣٦السجل مملوآة٢٠١٤نوفمبر٩هـ (الموافق١٤٣٦محرم١٦صادر وهي) وهي) وهي

بعد.١٠٠بنسبة جوهرية أنشطة أي الشرآة تبدأ لم. لم. لم البنك قبل   % من

الي أنواعالبنكالبنكيقدميقدم التجزئةآافة وخدمات التجارية آابيت�الالمصرفية. األنشطة األس�تثمار لش�رآة الرئيس�ة األنش�طة تتض�من آما
و آأصيل المالية األوراق في محوالتعامل و األستثمارات صناديق إدارة بالتغطية، التعهد بالنياب�ةآيل، الخاص�ة األستثمار محافظمحافظ

ال خ�دمات وتق�ديم العمالء، المالي�ة.     االستش�اراتترتي�ب،ترتي�ب،التالتعن األوراق بأعم�ال الخاص�ة والحف�ظ لعمالئه�ا، المجموع�ة تق�دم آم�ا
عليها واإلشراف اعتمادها يتم والتي) والتي) والتي الفائدة تجنب مبدأ على االسالمية (قائمة الشريعة مع متوافقة مصرفية خدمات و منتجات

مستقلة.  شرعية هيئة   بواسطة
  

هذة إلى "البنك" في األشارة ح�وليتم العالق�ةاإليضاحات ذات ل�يض�احات ل�ش�ارة الموح�دة المالي�ة الس�عوديالس�عودياللبن�كباالق�وائم
مجمع بشكل وليس فقط "مجموعة".آـلالستثمار

  
اإلعداد٢   .  أسس

    
اإللتزام  )أ   بيان

  
الما القوائم هذه بإعداد البنك النقديقوم مؤسسة عن الصادرة المالية للمؤسسات لمعاييرالمحاسبة طبقا الموحدة لية

الصادر بالتقاريرالمالية الخاصة وللمعاييرالدوليـة السعودي (المؤسسة)، الدوليةعةالعربي المحاسبة معايير مجلس عنعن
تفوالتفسيراتوالتفسيراتوالت لجنة عن السيرسيرتفستفسالصادرة بالتيةيةدوليدوليالدولالدولالمعايير الموحدة.الماليةبالتقاريربالتقاريرالخاصة المالية قوائمه البنك يعد آما

للبنك. األساسي النظام وآذلك السعودية العربية بالمملكة الشرآات ونظام البنوك مراقبة نظام مع   لتتماشى
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
    

  
  
  

  
    (  (  تتمة  تتمة  )  )  -  -.    أسس  أسس  اإلعداد  اإلعداد  ٢  ٢
  

القياس    ب)   أسس
  

بإستث التاريخية التكلفة لمبدأ وفقًا الموحدة المالية القوائم هذه إعداد المالييتم المرآز قائمة في الواردة أدناه البنود بإستثناءبإستثناء
  الموحدة:

العادلة..١ بالقيمة قياسها يتم المتاجرة بغرض المقتناة والمطلوبات   الموجودات
العادلة..٢ بالقيمة قياسها يتم الموحدة الدخل قائمة خالل عادلة آقيمة المصنفة المالية   األدوات
قيا٣ يتم للبيع المتاحة العادلة..   االستثمارات بالقيمة   سها
المخاطر٤ من تحوط آبنود والمصنفة بها المعترف المالية المطلوبات و في.  الموجودات من  ، التحوط عالقات

منه. التحوط تم الذي بالخطر المرتبطة العادلة القيمة بتغيرات تسويتها يتم المؤهلة، العادلة القيمة   مخاطر
  

في المنتهيين العامين مطلوب٢٠١٤و٢٠١٥ديسمبرديسمبرديسم٣١خالل أو موجودات المجموعة لدى يكن لم إقتنائها، تم مطلوباتمطلوبات
المتاجرة، المشتقة.بإستثناءألغراض المالية األدوات   بعض

  
العرض  )ج وعملة الوظيفية     العملة

و السعودي، بالريال الموحدة المالية القوائم هذه عرض يعتبريتم الوظيفيةالذي الللبنكالعملة تقريب البياناتالبياناتويتم. ويتم. ويتم
ذلك. خالف يذآر لم ما سعودي، ريال ألف ألقرب المعروضة   المالية

    
والتقديرات    )د الجوهريةاألحكام المحاسبية   واإلفتراضات

يتطل��ب المالي�ة، بالتق��ارير الخاص�ة الدولي��ة للمع��ايير وفق�ًا الموح��دة المالي�ة الق��وائم إع�داد و   اإن األحك��ام بع��ض س�تخدام
واإلفتراضا األم�رالتقديرات المس�جلة.  يتطل�ب والمطلوب�ات الموج�ودات مب�ال� عل�ى ت�ؤثر والت�ي الهام�ة المحاسبية ت

في حكمها تمارس أن اإلدارة من بهاالطريقةالطريقةالأيضًا يتم األحك�ام  التي هذه للمجموعة. مثل المحاسبية السياسات تطبيق
واإلفتراضات التقديرات بإس�تمرارالهامةو تقييمه�ا اوبن�اءًايتم والت�يعل�ى األخ�رى، العوام�ل وبع�ض الس�ابقة لخب�رة

الحاالت.  تلك مثل في معقولة أنها يعتقد التي المستقبلية لألحداث وتوقعات مهنية إستشارات على الحصول   تتضمن
  

اإلف تلك الاإلفتاإلفتتترآز المص�ادر عل�ى وآ�ذلك المس�تقبل، عل�ى الهامة التق�اريرالهالهتراضاتتراضات ت�اريخ عن�د الت�آ�د ع�دم لتق�دير هام�ةهام�ة
اإلفالمالي��ة تل��ك هام��ةاإلفتاإلفت، أخط��ار تحتم��ل الت��ي الدفتري��ةتراض��اتتراض��ات للمب��ال� مادي��ة تع��ديالت إل��ى ت��ؤدي للموج��وداتللموج��وداتلق��د

المقبلة،لو المالية السنة في أدناه. تقآماللمطلوباتللمطلوبات موضح المجموعةتقوتقوهو أس�اسم عل�ى تق�ديراتها و إفتراض�اتها ببن�اء
الموح��دة. العوام��ل المالي��ة الق��وائم إع��داد عن��د الحالي��ةب��الوالمتاح��ة واإلفتراض��ات االح��وال تتغي��ر ق��د س��بق، مم��ا ب��الرغمب��الرغم

المستقبلية باألحداث تغيبالخاصة أوتغييتغييبسبببسبب السوق س�يطرةيراتيرات خ�ار� ي�تملظروف التغيي�رات أخ�ذهاالمجموع�ة. تل�ك
األعتبار حدوثها.في عند اإلفتراضات   في

  
واإلفت التق�ديرات ه�ذه مث�ل اإلدارة فيه�ا تستخدم التي الهامة النواحي فيه�امن تم�ارس الت�ي تل�ك أو المحاس�بية واإلفتراض�اتواإلفتراض�ات

يلي: ما   -األحكام
  
والسلف-١ القروض محفظة قيمة في االنخفاض   خسائر

  
آلالمجموعةتقومتقومت ماليةبتاريخ مح�ددقوائم بش�كل القيمة في االنخفاض خسارة لتحديد قروضه محافظ بمراجعة
خسائرعامو هناك آان إذا ما القيمةنالتحديد في تسجيلها. نخفاضنخفاض إذاالمجموع�ةتس�تخدمتس�تخدمتيجب م�ا لتحدي�د حكم�ه

يتبعه لحدث التنبيه إلى تشير مالحظتها يمكن بيانات أية هناك الت�دفقاتنخفاضاآان ف�ي قياس�ه يمك�ن القيم�ة في
عكس�يًا تغي�رًا هن�اك أن إلى وتشير مالحظتها يمكن بيانات على يحتوي الدليل هذا التقديرية. إن المستقبلية النقدية

تق��ديرات اإلدارة المقترض��ين. تس��تخدم م��ن لمجموع��ة الس��داد موق��ف التاريخي��ةمتماثل��ة،ف��ي الخب��رة ض��وء ف��ي
والدليلسارةسارةللخسللخسللخ اإلئتمان مخاطر مؤشرات اإلعتبار في األخذ مع للقروض  للقروض  للقروض ف�يالموض�وعيالسابقة لالنخف�اض

المستقبالقيمة، النقدية تدفقاتها تقدير عند المحفظة في المخاطر   المستقبليةالمستقبلية.لتلك
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

اإلعداد٢   (تتمة)-.    أسس  أسس
  

مراجعته�ا ت�تم المس�تقبلية النقدي�ة الت�دفقات وتوقي�� مب�ال� م�ن آ�ًال لتق�دير المس�تخدمة   إن  إن  المنهجية  المنهجية  واإلفتراض�ات    واإلفتراض�ات  واإلفتراض�ات

الخس�ارة تقديرات بين فروقات أي لتقليل وبإنتظام الخط�رالمق�درة ترآ�ز الحس�بان ف�ي االفت�راض الفعلي�ة. يأخ�ذ
و اإلقتصادية واالداءوالبيانات البل�د مخ�اطر العق�ارات، أس�عار م���رات البطال�ة، مس�تويات م�ن ذلك يتضمنه ما

األعمال. مختلفة  من لمجموعات   المنفرد
  

المالية  -٢ لألدوات العادلة   القيمة
  

مالي مرآز قائمة آل بتاريخ العادلة بالقيمة ، المشتقات مثل ، المالية األدوات بتقييم المجموعة آما.موحدةتقوم
ضمناإليتم المطفأة بالتكلفة المقتناة المالية األدوات عن رقم (إفصاح   ).٦يضاح
  

عملية في التزام لتحويل المدفوع السعر أو أصل لبيع إستالمه سيتم الذي السعر بأنها العادلة القيمة ُتعرف
ع العادلة القيمة قياس ُيبنى. ُيبنى. ُيبنى التقييم بتاريخ السوق في متعاملين بين تحويلاعتيادية أو أصل بيع أن افتراض علىعلى

إما:إ تنفيذه يتم   لتزام
  

ا أو لألصل األساسي السوق أوإلفي ، لتزام
أو لألصل أفضلية سوق أآثر األساسيلإلفي السوق غياب حالة في وذلك ،   لتزام

  
المجموعة قبل من له الدخول ممكن يكون أن أفضلية األآثر السوق أو األساسي للسوق يجب فإنه . ُتقيمآذلك

ب التزام أو ألصل العادلة المتعاملونبإبإالقيمة يستعملها افتراضات السوقستخدام وذلكفي التزام أو أصل لتسعير
اقتصادية. منفعة ألفضل يسعون المتعاملين أن فرضية   على

  
اإل في مالي غير ألصل العادلة القيمة السوقتأخذ في المتعامل قدرة ملتحقيقعتبار إقتصادية خاللمنفعة منمن

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

  
مناسبة، تقييم ُطرق المجموعة وذلكبحسببحسببتستخدم ، العادلة القيمة لقياس متاحة آافية بيانات و مالئم، ماهو
م ممكن معطيات استخدام تعظيم مالحظتها.عند ُيمكن ال معطيات استخدام وتقليل   مالحظتهامالحظتها

  
اإل تم أو العادلة بالقيمة قياسها يتم والتي والمطلوبات، الموجودات آل تصنيف الماليةيتم القوائم في عنها فصاح

العادلة القيمة لقياس جوهري معطيات مستوى ألدنى وذلك أدناه، المذآور الهرمي التسلسل ضمن الموحدة،
ع         عامعام.بشكل
 :األول للمنش���أةالمس��توى يمك��ن والت���ي المالي��ة األداة ل��نف� النش���طة األس��واق ف��ي المعلن���ة األس��عار

تعديل). القياس (بدون بتاريخ اليها   الوصول
  
:الثاني أوالمستوى المش�ابهة المالي�ة المطلوب�ات أو للموجودات النشطة األسواق في المعلنة األسعار

تك�ون والت�ي أخ�رى
الثاني

أخ�رى
الثاني

تقي�يم يمك�نطرق س�وقية معلوم�ات عل�ى مبني�ة الجوهري�ة المعطي�ات جمي�ع فيه�ا
  مالحظتها.

  
:���الثال معلوم��اتالمس��توى عل��ى مبني��ة الجوهري��ة المعطي��ات جمي��ع فيه��ا التك��ون الت��ي التقي��يم ط��رق

مالحظتها. يمكن   سوقية
  

متكرر، بشكل الموحدة المالية القوائم في بها المعترف والمطلوبات للموجودات ُتقرربالنسبة المجموعة ذاإفإن
حدثما قد أدنىتحويلآان على التصنيف (بناءًا تقدير إعادة خالل من الهرمي التسلسل في المستويات بين

مالي. تقرير آل تاريخ نهاية في) في) في عام بشكل العادلة القيمة لقياس جوهري معطيات   مستوى
  

واإل السياسات المجموعة القيمُتحدد قياس من لكًال المتاحةجراءات المالية الموجودات مثل المتكرر العادلة القيمةالقيمة
المستمرة. غير العمليات في للتوزيع المقتناة الموجودات مثل المتكرر وغير المتداولة غير   للبيع
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

اإلعداد٢   (تتمة)-.    أسس  أسس
ا تحديد يتم محددة. آما موجودات تقييم ألغراض آلخر وقت من خارجيين مقّيمين بتعيين المجموعة لحاجةتقوم

الخارجيين المقيمّين إختيار سنوي. يتم أساس على الخارجيين المقّيمين
  
المقّيمين
    
المقّيمين
  

لهؤالء
  

لهؤالء
  

المعرفةبناءًا معايير على
المهنية. بالمعايير وااللتزام االستقاللية السمعة،   بالسوق،

  
ماليةآلإعدادبتاريخ والمتطلقوائم والمطلوبات الموجودات قيم على الحرآات بتحليل المجموعة إعادةتقوم والمتطلبوالمتطلب

بالتثبت المجموعة تقوم التحليل، هذا وألغراض. وألغراض. وألغراض للمجموعة المحاسبية للسياسات وفقًا تقديرها إعادة أو تقييمها
والمستندات العقود مع التقييم احتساب عملية في المعلومات مطابقة بواسطة تقييم آلخر الرئيسية المعطيات من

التغير المجموعة ُتقارن الصلة. آما ذات لكلاألخرى العادلة القيمة في والمطلوباتات المصادرالموجودات مع
معقوًال. التغيير آان إذا ما لتحديد   الخارجية

اإل الموجوداتوألغراض أصناف بتحديد المجموعة تقوم العادلة، القيمة عن أساسالمطلوباتوفصاح على
أو بالموجودات المتعلقة والمخاطر خصائصها آماوآذالمطلوباتطبيعتها، العادلة للقيمة الهرمي التسلسل لك

أعاله. مذآور   هو
  

للبيعا  -٣ المتاحة والسندات األسهم استثمارات قيمة     نخفاض

المجموعة األحكامتقوم بهابممارسة مراجعةالخاصة وسنداتنخفاضاأيعند األسهم استثمارات قيمة في
للبيعالدين مالية،المتاحة قوائم آل إعداد مستمرًا،بتاريخ أو جوهريًا االنخفاض آان إذا فيما التأآد ذلك ويشتمل

التكلفة. عن العادلة القيمة فيفي التحديد االحكام.فيمفيمإن إبداء االنخفاض "مستمرًا" أو "جوهريًا" يتطلب آان إذا ماما
األسهملالستثمالالستثمالالستثبالنسبة في ار آان إذا ما تقدير القيمةالوألغراض في النقص فإن جوهريًا، يتمنخفاض العادلة

في النقص فإن مستمرًا، االنخفاض آان إذا ما ولتقدير. ولتقدير. ولتقدير األولي االثبات عند لألصل األساسية التكلفة مقابل تقييمه
الفتر مقابل تقييمه يتم العادلة اةالقيمة عند األساسية التكلفة من أقل لألصل العادلة القيمة آانت ثباتإلالتي

الصدد،األولي. هذا المتقوتقوتقوفي أسعارالمجموعةالمجموعةم انخفاض في العادي التغير أخرى، عوامل بين من بتقييم،
والسندات المجموعةتقوتقوتق. آذلك،األسهم فيم إذافيمفيمبالتأآد اماما وذلكالآان مالئمًا القيمة في وجودنخفاض دليلعند

لوجوديشموضوعي الصناعةيشيريشير وأداء فيها، المستثمر للجهة المالي المرآز في والتوالقطاعتدهور في، والتغيراتوالتغيرات
والتمويلية. التشغيلية األنشطة من الناتجة النقدية والتدفقات   التقنية،

  
االستحقاق  -٤ لتاريخ بها المحتفظ االستثمارات     تصنيف

المجموعةتقوتقوتق وذاتم تحديدها الممكن أو الثابتة الدفعات ذات المشتقة غير المالية الموجودات بتصنيف
آاستثمارات الثابت حتىمقتاالستحقاق فإنمقتناةمقتناة الحكم، بهذا االستحقاق. وللقيام النيةُتقَيمالمجموعةتاريخ

االستحقاق. تاريخ حتى االستثمارات هذه مثل القتناء   والمقدرة
  

ا  -٥ على السيطرة المستثمر  فيهال  تحديد  تحديد   لشرآاتلشرآات

اإلدارة، لتقديرات السيطرة مؤشرات إالمبينةتخضع المجموعة،(ب)٣يضاحيضاحيفي تقوم آمديرآما بالتصرف
ا الصناديق من لعدد عادًةالصندوق فإنه الصناديق تلك على مسيطرة المجموعة آانت إذا ما ولتحديد. ولتحديد. ولتحديد ستثمارية

االقتصاديةما المنافع تقييم على بالترآيز المجموعة الصندوق (بمقارنةتقوم هذا في المحتملةللمجموعة المنافع
ا الرسوم المتوقعإلمع االمتوقعةالمتوقعةدارية حقوق إقالةلمستثمرينو) و) و و. و. وفي الصندوق توصلتنتيجةمدير فقد لذلك

لنتيجة الممفادهاالمجموعة وآيل بدور تقوم األالمسالمسأنها آل في بتواحوحوحستثمرينستثمرين تقم لم وبالتالي الماليحل، القوائم الماليةالماليةحيدحيد
الصناديق. ل   لهذهلهذه

االستمرارية   )    هـ)    هـ)    مبدأ

إدارة التقديراتالمجموعةقامت للتأآدبإجراء قدرةالالزمة أعمالالمجموعةمن في االستمرار لمبدأوفقًاأعمالهاأعمالهاعلى
لدىاالستمرارية، أن اإلدارة تأآدت األالمجموعةوقد في لإلستمرار الكافية المنظور. المصادر للمستقبل عمال

إلىباإل بوضافة اإلدارة لدى علم ال ماديةجذلك، تأآد عدم حاالت قدرةجودجود على هامًا تأثيرًا لها يكون لمجموعةاقد
أعماله في االستمرار لمأعمالهاأعمالهاعلى األستلمبلمبوفقًا الموحدةاألستمراريةاألستمراريةبدأبدأ المالية القوائم إعداد تم فقد وبالتالي مبدأ، أساس على

  .اإلستمرارية
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

اإلعداد٢   (تتمة)-.    أسس  أسس

االلتزامات الن  و  و  )      )    المخصصات  المكونة  المكونة  لمقابلة  لمقابلة   فقاتفقاتالنفالنفو

دورةالمجموعة،تستلمتستلمت مطدياياعتيعتيعتاالأعمالهاخالل مقامهية، بتطبيقضدهاضدهاضدهمطالباتمطالبات الخصوص هذا في اإلدارة . تقوم
األحكام للوصوللمخصصات. لباتالمطاالمطاالمطتلكإحتياجحتماليةإلمواجهةبعض دقيق توقيت تحديد يمكن عنال لحكم

تك الممكن المبالغ عن أو المطالبات منافعهابدبدتكبتكبهذه حتعتمدتعتمدقتصادية. تعتمإعن توقيت و عالتكاليف النهاية في علىعلىحدوثهاحدوثها
القانون.اإل بحسب المتبعة   جراءات
  

المحاسبية٣ السياسات ألهم   .  ملخص

الموحدة المالية القوائم هذه إعداد في المتبعة المحاسبية السياسات بأهم بيانًا يلي السياساتو. و. وفيما في التغير بإستثناء
فيالمحاسبية المتبعة،(أ) أدناه٣االيضاحالمذآورة المحاسبية السياسات الموحدةفإن المالية القوائم هذه إعداد في

السابقة. للسنة الموحدة المالية القوائم إعداد في المتبعة تلك مع   تتماشى

المحاسبية  )أ السياسات في   التغير
  

مع تتماشى المتبعة المحاسبية السياسات فيالسياساتإن المنتهية للسنة الموحدة المالية القوائم إعداد في ٣١المتبعة
المالية٢٠١٤ديسمبر القوائم تلك في موضحة هي فيالسنويةالموحدةآما بإستثناء٢٠١٤ديسمبر٣١المنتهية ،

المذآورةوالتحسيناتتطبييق  التعديالت الحالية المعايير   .أدناهعلى
  

رقم (- الدولي المالية التقارير األسهم " ) –) –) ٢معيار أساس على ش�رط " – " –" الدفعات تعري�ف ليوض�ح تعديل�ه تم
الخدمة. وشرط اآلداء شرط بين الفصل بواسطة المنح

رقم (- الدولي المالية التقارير االعتب�ارات" –" –األعمال" تجميع") –) –) ٣معيار وقي�اس تص�نيف ليوض�ح تعديله تم
في رقم (تجميعالطارئة الدولي التقارير معيار أن ليوضح وآذلك ع�ن٣األعمال، المحاس�بة عل�ى ينطبق ) ال

أنواع آافة رقم (تكوين الدولي التقارير معيار في عليه المنصوص المشترآة ).١١الترتيبات
رق��م (  - ال��دولي المالي��ة التق��ارير التش��غيلية "  ) –) –) ٨معي��ار متطل��ب "  – "  –" القطاع��ات بوض��وح ل��يعكس تعديل��ه ت��م

التجميع. معيار لتطبيق االدارة استخدمتها التي األحكام عن اإلفصاح
ر- ال�دولي المالي�ة التقارير العادل�ة"    ) –) –) ١٣ق�م ( معيار القيم�ة المدين�ة"    –"    –"قي�اس ال�ذمم قي�اس ليوض�ح تعديل�ه ت�م

أث�ر آ�ان م�ا إذا وذل�ك خص�م، ب�دون المف�وتر المبل�غ عل�ى عمول�ة س�عر التحم�ل والت�ي األج�ل قصيرة والدائنة
المحف���ة إس��تثناءات أن ليوض��ح ماس��بق، إل��ى باإلض��افة المعي��ار، ذل��ك تع��ديل ت��م وق��د. وق��د. وق��د م��اد� غي��ر الخص��م

رقم (المتو الدولي المحاسبة معيار نطاق في العقود على تنطبق رق�م٣٩قعة ال�دولي المالي�ة التق�ارير ومعيار) ومعيار) ومعيار
وفق��ًا٩( المالي��ة المطلوب��ات أو المالي��ة الموج��ودات تعري��ف تواف��ق العق��ود تل��ك آان��ت م��ا إذا الن���ر ) بص��رف

رقم ( الدولي المحاسبة ).٣٢لمعيار
رق��م (- ال��دولي المحاس��بة والمع��دات" ) –) –) ١٦معي��ار والمص��انع رق��م  " –" –"الممتلك��ات ال��دولي المحاس��بة   ومعي��ار  ومعي��ار

الملموسة" )  –)  –)  ٣٨( غير إع�ادة" –" –"الموجودات بنم�اذج االعت�راف متطلب�ات ليوض�حا آليهم�ا تع�ديل تم حيث
مجموع في التغير مع متناسبًا بالضرورة ليس المتراآم االطفاء أو االستهالك صياغة إعادة يكون التي التقييم

لألصل.الق الدفترية القيمةالقيمة
رقم (- الدولي المحاسبة العالقة" ) –) –) ٢٤معيار ذات األطراف عن تعري�ف" –" –"االفصاح ف�ي للتوس�ع تعديل�ه ت�م

ألاأل توفر التي اإلدارة منشأة ليشمل العالقة ذات العلياطراف اإلدارة س�واءللمنشأةماتخدفراد الص�لة ذات
مباشر. غير أو مباشر بشكل
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
  

  
  
  

المحاسبية.    ملخص  ملخص٣ السياسات   (تتمة)-ألهم

رقم (- الدولي المحاسبة
  

المحاسبة
    

المحاسبة
  

االستثمارية" ) –) –) ٤٠معيار أن" –" –"العقارات ليوضح تعديله ماالمنشأةتم تقيم أن يجب
رقم ( الدولي المحاسبة معيار بحسب إستثماريًا عقارًا يعتبر العقار آان تقوم٤٠إذا أن يجب المنشأةوآذلك) وآذلك) وآذلك

لمع ووفقًا منفصل رقم (بشكل الدولي المالية التقارير على٣لمعيارلمعيار ينطوي المقتنى العقار آان إذا ما ) بتقييم
أعمال. تجميع تعتبر عملية

  
ا لتطبيق يكن المذلم المعاييرةآورلتعديالت على الموحدةالحاليةأعاله المالية القوائم على جوهري تأثير أي

  للمجموعة.

المالية القوائم توحيد   ب)  أسس
الموحدةتشتمل   المالية القوائم التابعةعلىهذه للشرآات المالية القوائم إعداد التابعة. يتم وشرآاته للبنك المالية القوائم

تعديل يتم للبنك. آما المحاسبية السياسات مع متماثلة محاسبية سياسات بإستخدام وذلك للبنك المالية السنة نفس عن
التابعة، للشرآات المحاسبية المجموعة.السياسات قبل من المتبعة السياسات تلك مع لتتماشى   عندالحاجة،

  
مسيطر   المجموعة المجموعة. تعتبر قبل من عليها ومسيطر فيها مستثمر شرآات هي التابعة شرآاتةالشرآات على

للحقوق متعرضة المجموعة تكون عندما فيها مأمستثمر متمكنة آذلك و الشرآة تلك في الحقوق من متمكنة منمنو
المختلف علىالمختلفةالمختلفةالعوائد تمارسها سلطتها  التي خالل من العوائد هذه في التأثير على القدرة لديها أيضًا و الشرآة تلك من

المستثمرفيها. يتمههذ السيطرةإدراجالشرآة بدء تاريخ منذ الموحدة المالية القوائم في التابعة للشرآة المالية القوائم
هذ توقف تاريخ المجموعةالسيطرةهحتى   .بواسطة

بنالمنشأُتعرف خاصة مابأنهابنظامبنظام تقدير ولغرض. ولغرض. ولغرض التصويت حقوق بنظام تدار ال بحيث أنشطتها تصميم تم التي تلك
ف فيها، المستثمر المؤسسة تلك على السلطة للمجموعة آان المجموعةفإفإإذا باالعتبارن الغرضتأخذ مثل عوامل عدة

فيها، المستثمر الشرآة وتصميم معمن العالقة طبيعة فيها، المستثمر بالشرآة المتعلقة األنشطة لتوجيه العملية المقدرة
فيه المستثمر لإلفيهافيهاالشرآة التعرض وحجم المالية، القوائم توحيد فيها. يتم المستثمر الشرآة هذه من العوائد في ختالف

تاالمنشأةلتلك وحتى السيطرة على المجموعة حصول تاريخ منذ خاص السيطرة.بنظام عن المجموعة توقف   ريخ

واألحداث المتشابهة للعمليات وذلك متماثلة تسعير وطرق محاسبية سياسات بإستخدام الموحدة المالية القوائم إعداد يتم
الظروف. نفس في الجارية   األخرى

موجودات   بإدارة المجموعة فيُم  تقوم  تقوم بها تتمنشآتُمحتفظُمحتفظ وال. وال. وال مستثمرين عن نيابًة الماليةاستثمارية القوائم تتضمنتتضمن
لتلك المالية القوائم المرفقة تلكآتآتالمنشآالمنشآالمنشالموحدة على تسيطر المجموعة آانت إذا   .آتآتالمنشآالمنشآالمنشإال

األرصدة   استبعاد المعامالتالمتداخلةالمادية  يتم  يتم من ناتجة مصاريف أو دخل عندالمتداخلةوأي المجموعة ضمن
المالية. القوائم توحيد

  
ف الزميلةج)    االستثمارات الشرآات فيفي

  
مبدئي الزميلة الشرآات في االستثمارات الشرآاتمبدئيًامبدئيًاتسجل الملكية. تعرف حقوق لطريقة وفقًا تحسب ثم ومن بالتكلفة

بين ما يتراوح استثمارًا فيهـا البنك يمتلك التي المنشآت بأنها له٥٠% إلى٢٠الزميلة يحق الذي المال رأس % من
للبنك يكون التي أو أوالتصويت تابعة شرآات في التتمثل التي قراراتها على فعاًال مشترآةتأثيرًا   . مشاريع
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

المحاسبية٣ السياسات ألهم   (تتمة)-.    ملخص  ملخص
  

زائدًا  تقيد  تقيد بالتكلفة، الموحدة المالي المرآز قائمة في  في  في الزميلة الشرآات البنكبعدماتغيرات  االستثمارات  االستثمارات  في    في  في إقتناء
صافي في أيتموجودالحصته ناقصًا و الزميلة، دخلانالشرآة في البنك حصة القيمة. تتضمن في انخفاضانخفاض

الزميلة. الشرآة موجودات صافي في البنك حصة في التغيرات الزميلة االعترافالشرآات خسائربأرباحيتم و
ل الزميلة الموحدةاإلبعدمامالملمالشرآات الدخل قائمة ضمن اإلعتراف.ستحواذ يتم علىالبنكبحصةبحصةبآما الحرآات من

ل اإلخرى الشامل الدخل االحتيابعدمامالملمبنود ضمن المساهمينطاألستحواذ حقوق في األخرى تتساعند.طياتطيات ىوما
الحصةحصةحص الشرآة في الخسائر من قيمةتزيدتزيدتأوالزميلةالزميلةالبنك مدينةعن ذمم أي ذلك في بما الزميلة الشرآة في األستثمار

م اليقمؤآدةمؤآدةغير البنك فإن بأياليقوماليقومالتحصيل، اباالعتراف إضافية، عترإذاالخسائر او التزامات تحقق عليها ململعمعمتب
الزميلة. الشرآة عن بالنيابة الشهردفعات تضمين والةيتم لإلستثمار الدفترية القيمة ضمن الزميلة بالشرآة الخاصة

القيمة.يخضع إنخفاض إلختبار أو   لإلطفاء
  

حصة الموحدة الدخل قائمة نتالبنكتعكس الشرآمن عمليات واإلباالبنكيقوميقوميالزميلة. الشرآاتالشرآاتنتائجنتائج عنإلفصاحعتراف
تمحص تغيير أي من للشرآبهبهبإلعترافاحصتهحصته الملكية حقوق ضمن يللشرآاتللشرآاتمباشرة عندما التغيير)ينينالزميلة (وذلك هذا ،نطبقنطبق
ا المساهمينإلليتم حقوق قائمة ضمن التغيير هذا عن المح).الموحدةفصاح غير االرباح إستبعاد عملياتيتم عن المحققةالمحققة

حصةبحبحب أقصى آانتالبنكحدحد اذا إال أيضًا المحققة غير الخسائر إستبعاد ويتم. ويتم. ويتم الزميلة الشرآة في األستثمار من
م امؤيدةمؤيدةالعملية في االنخفاض على   . المحولالمحولالألصلبدليل

  
إظهار زميلةالبنكحصةحصةحصيتم شرآة دخل الموحدةفيمن الدخل يتمقائمة الزميلةيتمثيتمث، الشرآة دخل إليثلثل بأنهإليهإليهالمشار

الزميلة الشرآة لمالك العائد الدخل إعداد.صافي بها يتم التي الفترة لنفس الزميلة للشرآة المالية القوائم إعداد يتم
للمجموعة. المالية الالزمةالقوائم التسويات عمل الضرورة،ويتم الزميلةلتتوافق،عند للشرآة المحاسبية السياسات
المحاسب السياسات للمجموعةمع   .المحاسبيةالمحاسبية

  
ابتحبتحبتالبنكيقوميقومي الضروري من آان إذا ما اعترافإلحديدحديد قيمةبخسائر في الشرآهاستثمارانخفاض الزميلة،الشرآةالشرآةفي

الملكية. آذلك، طريقة تطبيق بعد البنكوذلك آليقوم ماليةبتاريخ محديدحديدبتحبتحبتقوائم دليل هناك آان إذا علىموضوعيموضوعيما
ا الزميلةالأن الشرآة في هذالتعرضقدستثمار القيمة. في في البنكالحالة،هنخفاض ايقوم مبلغ نخفاضالبحساب
المبلغآفرق الالستردادالقابلبين باالمن تقوم حين الدفترية، القيمة بين و الزميلة الشرآة في بهذاإلستثمار عتراف

زميلة. شرآة دخل في الحصة بند ضمن   المبلغ

الس  د)                 تاريخ   السدادالسدادمحاسبة

اال العمليات آافة إثبات وإلغاء إثبات يتميتم الذي التاريخ أي السداد، بتاريخ المالية الموجودات وبيع بشراء عتيادية
بين العادلة القيمة في تغير أي بمعالجة البنك يقوم السداد، تاريخ ينطبق اآلخر. حينما للطرف الموجودات تسليم فيه

بن التداول تاريخ و السداد المشترى.تاريخ األصل معالجة فيها يتم التي الطريقة االإنبنفسبنفس المتعلقةالعمليات عتيادية
هي المالية الموجودات وبيع التيتلكبشراء الزمنية الفترة خالل الموجودات تلك تسليم يتم أن تتطلب التي العمليات

الســوق. في عليها المتعارف تلك أو األنظمة عليها   تنص
  

المخاطراألدوات  )   هـ)   هـ)    من التحوط محاسبة و المشتقة المالية

العموالت،إثباتيتم ألسعار المستقبلية العقود األجنبي، الصرف عقود على تشتمل والتي المشتقة المالية األدوات
العموالت (المكتتبة و العمالت أسعار وخيارات والعموالت، العمالت أسعار ومقايضات اآلجلة، األسعار إتفاقيات

بتاريخإبتداًءوالمشتراةوالمشتراة) والمش العادلة المشتقمإبراإبراإببالقيمة العادلالمشتقاتالمشتقاتعقد بالقيمة الحقًا القياس إعادة يتم المرآزالعادلةالعادلةو قائمة في
الدخل  الموحدة.  قائمة في بها المعترف العمليات تكاليف مع الموحدة ضمنالمالي العادلة بقيمتها المشتقات آافة تقّيد

القيم تكون عندما وذلك العادلةالموجودات العادلةلهاالقيمةالقيمة القيمة تكون عندما المطلوبات ضمن تقيد و سالبة. لهاموجبة،
بالسوق المتداولة األسعار إلى بالرجوع العادلة القيمة أسعارتحدد مصادر نماذجأو و النقدية التدفقات خصم نماذج و

مالئم. هو ما حسب   التسعير،
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

المحاسبية٣ السياسات ألهم   )(تتمة-.    ملخص  ملخص

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

المتاجرة  -١   ألغراض المقتناة   المشتقات

الموحدة الدخل قائمة في مباشرة المتاجرة ألغراض المقتناة المشتقة لألدوات العادلة القيمة في التغيرات تدرج
المت دخل ضمن الوتعرض التي المشتقات تلك على المتاجرة ألغراض المقتناة المشتقات المتاجرةالمتاجرة.  تشتمل

المخاطر. من التحوط لمحاسبة   تخضع

المدمجة  -٢   المشتقات

ماآانت إذا ذلك و العادلة بقيمتها وتسجل منفصلة آمشتقات أخرى مالية أدوات في المدمجة المشتقات تعامل
اإلقتصادي ومخاطرها مراإلقتصاديةاإلقتصاديةميزاتها بالعقدغير العقدالرئيسيتبطة ماآان إذا و ألغراضالرئيسي، ُمقتنى غير

في العادلة بالقيمة ُمدرج غير أو العقدقائمةالمتاجرة عن المنفصلة المدمجة المشتقات الرئيسيالدخل. تسجل
الم الدخل قائمة في العادلة القيمة في بالتغيرات اإلعتراف مع التقديرية العادلة قيمتها الموحدةالموحدة. بصافي

المخاطر  -٣ من التحوط   محاسبة
مش���تقات بتخص���ي� المجموع���ة ف���يمح���ددةتق���و� وذل���ك المخ���اطر م���ن تح���وط لمؤهل���ةاالعالق���اتالعالق���اتالعآ���أدوات

المخ���اطر م���ن إلدارة.للتح���وط العالعم���والتألس���عارالتع���رضمخ���اطروذل���ك مخ���اطر، و األجنبي���ة العمل���ةالعمل���ة
التو عملي����ات م����ن الناتج����ة التعرض����ات ذل����ك يتض����من و ذاتاإلئتم����ان، الح����دو�ق����ع المرتفع����ة  إحتمالي����ة

الق لل���نق�وااللتزام���ات  غي���ر بعين���ألوالقابل���ةالقابل���ة خط���ر إدارة التح���وطبعين���هبعين���هغ���راض محاس���بة بتطبي���ق البن���ك يق���و� ،
محددة. معايير بها تتوفر التي للعمليات المخاطر   من

  

فئتين: إلى التحوطات تلك تصنيف تم فقد المخاطر، من التحوط محاسبة   ألغراض
  

م���ن  مخ���اط  )أ( لموج���ودات  تح���وط  تح���وط العادل���ة القيم���ة ف���ي التغي���رات مخ���اطر تغط���ي والت���ي العادل���ة القيم���ة مخ���اطرمخ���اطر
ارتباط����ات أو )التح����وط)التح����وط)، محف�����ة حال����ة ف����ي المطلوب����ات أو الموج����ودات التح����وط (أو مطلوب����ات أو
مؤآ����دة إرتباط����ات أو المطلوب����ات أو الموج����ودات تل����ك م����ن مح����دد ج����ز� أو مس����جلة غي����ر مؤآ����دة

تؤثر والتي محددة بمخاطر المعلنة.مرتبطة الخسائر أو المكاسب صافي   على
  

آان����ت س����وا� النقدي����ة الت����دفقات ف����ي التغي����رات تغط����ي والت����ي النقدي����ة الت����دفقات مخ����اطر م����ن (ب)  تح����وط
المتوق����ع العملي����ات أو له����ا المتح����وط المطلوب����ات أو ب����الموجودات مرتبط����ة مح����ددة بمخ����اطر متعلق����ة

أ المكاسب صافي على تؤثر والتي عالية بنسبة المعلنة.حدوثها الخسائر   و
  

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

التغي مع فّعال بشكل المخاطر من أنالتحوط ويجب مخاطره، من التحوط تم الذي البند على طرأت التي التغيراتالتغيرات
إستراتيجية توثيق يجب المخاطر، من التحوط بداية به. عند موثوق بشكل للقياس قابلة التغيرات هذه تكون
المخاطر وطبيعة بالتحوط المتعلق والبند المخاطر من التحوط أداة تحديد ذلك في بما المخاطر إدارة وأهداف

وطريقةالم منها فيالمتحوطالمتحوط المخاطرالمجموعة من التحوط فعالية مدى   .تقييم
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المحاسبية٣ السياسات ألهم   (تتمة)-.    ملخص  ملخص
  

المخاطر من التحوط لفعالية تقييم آل
  
آل

  
ماليةبتاريخ/ أوبتاريخ قوائم توآل أن آلتكتكيتوقع منعمليةكونكون تحوط

مرتف أساسمرتفعةمرتفعةالمخاطر آانتالفعالية  على أنها تثبت و مفهومعالةعالة (فعفعفمستقبلي بأثررجعي)عاليةعاليةالفعالفعالفيرتبط
تقييم مباشرة المخاطر. يتم من التحوط لمحاسبة مؤهلة العالقة تكون حتى وذلك المحددة التحوطفعفعفللفترة عاليةعالية

بمقار التدفقاتأداةليةفعافعافعنةنةنرسميًا أو العادلة القيمة في التغييرات في التغير تعويض في العائدةالنقديةالتحوط
تاريخ عند و المخاطر من التحوط بدء تاريخ عند وذلك موضوع  التحوط، البند في ذلك و التحوط لمخاطر

مستمرينها اساس على مالي ربع آل المخاطر.يةية من التحوط تعاليةعاليةفعفعفذويعتبر عندما التغيراتتكتكمرتفعة كونكون
لمخا المنسوبة النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تعويضافي تم قد للتحوط المحددة الفترة خالل التحوط طر

من مدى خالل التحوط أدارة اننأو% و% و١٢٥%حتى٨٠بإستخدام المتوقع من التييكون هذا في  التعالتعيبلغيبلغ عويضعويض
االف الحاالت المستقبلية. في التحوالفتراتالفترات موضوع البند فيها يكون توقع،لتي عملية عن عبارة حينهاتقومتقومتط

مابالمجموعة ذاتبتقييمبتقييم العملية آانت مرتفإحتماليةإذا تمثلمرتفعةمرتفعةحدوث فيالمجموعةتعرضو لتذبذبات
الموحدة.  الدخل قائمة على النهاية في تؤثر النقدية   التدفقات

  
العادلة–أ–٣ القيمة مخاطر من   التحوط
  

م أو ألص�ل العادل�ة القيم�ة في التغير مخاطر من تحوط آأداة مالي مشتق تخصيص يتم أوعندما الت�زاممطل�وبمطل�وب
أداة تقي��يم إع��ادة م��ن أوخس��ارة رب��ح أي ف��إن الموح��دة ال��دخل قائم��ة عل��ى محتم��ل ت��أثير وذو ب��ه معت��رف مؤآ��دة
التغير إلى باإلضافة الموحدة الدخل قائمة في مباشرة به اإلعتراف يتم العادلة بالقيمة المخاطر تلك من التحوط

ا المخاطر من التحوط ألداة العادلة القيمة منهافي المتحوط للمخاطر الخاصةلعائدة العموالت دخل   .في
  

مخاطر من التحوط فيها توقف التي الحاالت وفي المطفأة، بالتكلفة والمقيمة المخاطر من التحوط لبنود بالنسبة
أو المخ�اطر، م�ن التح�وط محاسبة بشروط الوفاء عن خاصة بعموالت المرتبطة المالية لألدوات العادلة القيمة

ي�تمبيع إنتهائها، أو تنفيذها أو اإلس�ميةإبيعهابيعها والقيم�ة اإلنته�اء عن�د التح�وط ألداة الدفتري�ة القيم�ة ب�ين الف�ر� طف�اء
وعند. وعند. وعند الفعلي العمولة معدل طريقة بإستخدام للتحوط المتبقية الفترة مدار التح�وط،اثب�اتع�نقفالتوعلى أداة

مفإفإف المطفأة غير العادلة القيمة تسوية إثبات يتم الموحدة.نه الدخل قائمة في   مباشرةمباشرة
  

النقدية–ب–٣ التدفقات مخاطر من   التحوط
  

مح�دد لخط�ر العائ�دة النقدي�ة الت�دفقات ف�ي التقلب�ات مخ�اطر م�ن تح�وط آ�أداة م�الي مشتق تخصيص يتم ما عند
أو بأصل ف�التزاممرتبط الموح�دة، ال�دخل قائم�ة عل�ى محتم�ل تأثير ذات أو محتملة متوقعة عملية الج�زءأو ف�إنف�إن

ب تحديده تم والذي التحوط أداة من الخسارة أو بالربح ب�هبإبإالخاص اإلعتراف يتم وجد، إذا الفّعال، الجزء عتباره
بنود بالالدخلضمن أم�ا األخرى اإلبالنس�بةبالنس�بةالشامل ي�تم فإن�ه وج�د، إذا الفّع�ال، غي�ر قائم�ةللج�زء ف�ي ب�ه عت�راف

الموحدة.  التبالنسبة. و. والدخل مخاطر من األرب�احللتحوط ف�إن مس�تقبلية، عملي�ات عل�ى تؤثر التي النقدية التدفقاتالتدفقات
اإل ضمن بها المعترف الخسائر التيأو الفترة لنفس وذلك الموحدة الدخل لقائمة تحويلها يتم األخرى حتياطيات

الموح��دة.   ال��دخل قائم��ة ف��ي التح��وط عملي��ة فيه��ا ذل��كأث��رت م��ن م��ن    ،ب��الرغم ج��زء أو آ��ل أن البن��ك توق��ع ل��و
أوالخسا فت�رة خ�الل إس�ترجاعها ي�تم ل�ن األخرى الشامل الدخل بنود في بها المعترف مس�تقبليةئر فت�رات ع�دة

إعادةفإفإف يتم الموحدة  آتتصنيفهانه الدخل قائمة تآتسآتسفي إعادة اإلتصتصسويةسوية يتم لم لو آما للمبلغ به.صنيفصنيف   عتراف
                             

ب اإلعتراف إلى تحوط عملية تؤدي أوعندما مالي غير ت�مالتزامبأصلبأصل ال�ذي الوق�ت ذات وف�ي فإن�ه م�الي، غير
أو األصل بهذا أوااللتزاماإلعتراف األصل بهذا المرتبطة أوالخسائر األرباح إضافة يتم ت�مااللتزام، والتي ،

أاإل اإلقتن��اء لتكلف��ة األول��ي القي��اس إل��ى األخ��رى، الش��امل ال��دخل بن��ود ف��ي مباش��رة به��ا مس��بقًا القيم��ةعت��راف و
أو األصل لهذا   . االلتزامالدفترية
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المحاسبية٣ السياسات ألهم   (تتمة)-.    ملخص  ملخص
  

عند  إ  إ  ويتم  ويتم  التوقف  التوقف  عن  عن المخاطر من التحوط محاسبة ي�تمإ  تباع    تباع  تباع عن�دما أو بيعها يتم عندما أو التحوط أداة سريان نتهاء
عندماؤهاهاهاإنهإنهإن أو تجاهها الحق ممارسة يتم عندما تل�كألأو أوتص�بح المخ�اطر م�ن التح�وط لمحاس�بة مؤهل�ة األداة

عندما أو تحدث لن العملية بأن التوقع يتم المخ�اطررتباطإلابحلالمجموعةتقومتقومتعندما من التحوط آان التي للفترة
الحالة،و. و. وفًعاًال تلك النقتحويليتمفي الت�دفقات مخ�اطر من التحوط أداة عن الناتجة المتراآمة الخسارة أو النقدي�ةالنقدي�ةالربح

األخرى الشامل الدخل بنود في إثباتها تم حقوقالتي عن�دماالمساهمينفي الموحدة الدخل قائمة العملي�ة.   إلى تح�دث
بعدم التوقع حالة الموح�دةوفي ال�دخل قائم�ة عل�ى تؤثر والتي المعاملة ال�ربححدوث ص�افي تحوي�ل ي�تم أوالمثب��،

المثبت المتراآمة الالمثبتةالمثبتةالخسارة بنود ضمن األخرىسابقًا الشامل الموحدة.فورًاالدخلالدخل الدخل قائمة   إلى
  

األجنبية     و)     العمالت
  

المع�امالت.          ُت إج�راء بت�اريخ الس�ائدة التحوي�ل بأس�عار الس�عودي الري�ال إل�ى األجنبية بالعمالت تتم التي المعامالت ُتحولُتحول
األجنبي�ة ب�العمالت المس�جلة النقدي�ة والمطلوب�ات الموج�ودات أرص�دة تحول الس�عوديآما الري�ال إل�ى الس�نة نهاي�ة ف�ي

الموحدة. المالي المرآز قائمة بتاريخ السائدة التحويل   بأسعار
  

الس�نة بداي�ة ف�ي الو�يفي�ة بالعمل�ة المطف�أ� التكلف�ة ب�ين الف�رق م�ن النقدي�ة للبنود األجنبية العمالت خسارة أو ربح يتألف
و السنة خالل الدفعات و الفعلي العمولة بسعر ف�يمعدًال آم�ا الص�ر� بس�عر محولة األجنبية بالعملة المطفأة التكلفة بين

بقائم�ة التش��يلية غي�ر األنش�طة م�ن ال�دخل في التجارية غير األنشطة من الناتجة الفروقات آافة تسجيل السنة. يتم نهاية
ا فروقات بإستثناء الموحدة تم�نحإلالدخل والت�ي األجنبية بالعملة مقتراض م�ن تح�وط ص�افيمخ�اطمخ�اطعملي�ة مقاب�ل فعال�ة خ�اطرخ�اطر

والمطلوب�ات الموج�ودات بأرص�دة الخاص�ة العم�الت تحوي�ل خس�ائر أو مكاس�ب إثب�ات أجنبي�ة. ي�تم أس�هم في االستثمار
الدخل قائمة في األجنبية بالعمالت المسجلة االس�تثماراتالموحدةالنقدية أرصدة تحويل عن الناتجة الفروقات بإستثناء ،

ل المتاح��ة الملكي��ة أدوات النقدي��ةللبي��عللبي��ع.ف��ي غي��ر ب��البنود الخاص��ة الص��ر� أس��عار وفروق��ات خس��ائر أو مكاس��ب ت��در�
األخ�رى، الش�امل ال�دخل بنود في أو الموحدة الدخل قائمة في إما العادلة القيمة تسوية من آجزء العادلة بالقيمة المسجلة

المعنية. المالية الموجودات طبيعة بحسب   وذلك
  

النقدي غير البنود ترجمة األجنبيةيتم العملة في التاريخي�ة–النقديةالنقدية التكلف�ة لمحددات وفقًا قياسها يتم أس�عار–والتي بإس�تخدام
األجنبي��ة العمل��ة ف��ي النقدي��ة غي��ر البن��ود التع��امالت. أم��ا إنش��اء ت��واريخ ف��ي آم��ا للقيم��ة–تحوي��ل وفق��ًا قياس��ها ي��تم والت��ي

ا في وذلك تحويل أسعار بإستخدام ترجمتها يتم فإنه العادلة. العادلة، القيمة فية ُحددت الذي   لتاريخ
  

المالية األدوات   ز)     مقاصة
  

ح�ق وج�ود عن�د الموح�دة الم�الي المرآ�ز قائم�ة ف�ي بالص�افي المبل�� وي�در� المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة تتم
عن��دما و مل��زم بالمجموع��ةتن��ويتن��ويتن���امي أو الص��افي، أس��ا� عل��ى المطلوب��ات م��ع الموج��ودات الموج��وداتتس��وية بي��عبي��ع

واحد. آن في المطلوبات   وتسديد
  

الدخل مقاصة يتم ذل�كقائمةفيالمصاريفوال آ�ان إذا إال الموحدة أوبالدخل محاس�بة معي�ار ف�ي وارد م�اهو بحس�ببحس�ب
للمجموعة. المحاسبية السياسات في الخصوص بهذا ورد وآما محاسبي،   تفسير
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المحاسبية٣ السياسات ألهم   تتمةتتمة)(ت-.    ملخص  ملخص
  

    المصاريف    المصاريف  المصاريف  ح  ح  )      )      إثبات  إثبات  اإليرادات  اإليرادات   /    / 
  

ا للإلعتريتم باإليراد االذالذالللحدللحداف لهذا االقتصادية المنافع يجعل للبللمجموعةستتدفقيرادإلي و الح�دو� متوق�ع للح�دللح�دبشكلبشكل
اإليرادّكنّكنمّكمّكيميميالذي موقياسهمنهذا بهثبشكل اثوقثوق المعايير يلي اإلي�راإل. فيما ف�ي توفره�ا يج�ب الت�ي الخاص�ة دعتراف

به. اإلعتراف   قبل
  

الخاصة العموالت ومصاريف   :دخل
الت��ي المالي��ة األدوات لكاف��ة الخاص��ة العم��والت ومص��اريف دخ��ل إثب��ات ال��دخل/تكتس��بي��تم قائم��ة عمول��ة  ف��ي تحم��ل

معدل الفعلي. إن العائد معدل مبدأ أساس على الخاصةالموحدة لخص�مالعموالت المس�تخدم الحقيق�ي المعدل هو الفعلي
لفت�را المتوق�ع (او الم�الي أوااللت�زام األصل عمر خالل المستقبلية، النقدية المتحصالت و يك�ونةلدفعات حينم�ا أقص�ر،

القيم إلى ف�يالدفتريةالدفتريةالدفتريالقيمةالقيمةذلك  مناسبًا)، باألخ�ذ المس�تقبلية النقدي�ة الت�دفقات بتق�دير المجموع�ة م�الي. تق�وم إلتزام أو ألصل
لأل التعاقدية األحكام آافة معدلاإلعتبار إحتساب عند وذلك المستقبلية، اإلئتمان خسائر بدون ولكن المالية العموالتداة

  .الخاصة
  

المتحص�الت.             أو الم�دفوعات تق�ديرات بتع�ديل المجموع�ة قي�ام حال�ة ف�ي م�الي أوإلت�زام ألص�ل الدفترية القيمة تعديل يتم
مع�دل أس�اس عل�ى المعدلة الدفترية القيمة اتحتسب أوص�لياأللفعل�يالعائ�د آ�دخل الدفتري�ة القيم�ة ف�ي الت�يي�ر ويس�جل

خاصة. عموالت   مصاريف
  

اال خسائر المالية  نتيجة األصول من متشابهة لمجموعة أو مالي ألصل المسجلة القيمة تخفيض القيم�ة،عند في نخفاض
معدل بإستخدام الخاصة العموالت بدخل باإلعتراف البنك الماألصليالفعليالعائديستمر الجديد.على الدفتري   المبلغالمبلغ

  
األ يتم فإنه الفعلي العائد معدل إحتساب اإلعند في أوخذ مقدم�ة دفع�ات المالي�ة (م�ن ل�ألداة التعاقدي�ة األحك�ام آاف�ة عتبار

و العملي��ة، مص��اريف المقبوض��ة، أو المدفوع��ة والنق��ا� الرس��وم إحتس��اب  جمي��ع ذل��ك يت���من أوخالف��ه) آم��ا خي��ارات
الخصم أو مص�اريفتالذيالعالوة العملي�ة مص�اريف الفعل�ي.  تعتب�ر الخ�ا� العمول�ة س�عر م�ن يتج�زأ ال ج�زءًا تعتب�رتعتب�ر

مالية. مطلوبات أو موجودات بيع أو إصدار بإقتناء، مرتبطة   إضافية
  

العمالت تحويل   :دخل/ خسارة
أو تحققها عند العمالت تحويل خسائر أو أرباح إثبات   .تكبدهايتم

  
البنكيةدخل الخدمات   :أتعاب

عل��ى الفعل��ي العائ��د مع��دل إحتس��اب م��ن أساس��يًا ج��زءًا تم���ل والت��ي عموم��ًا، البنكي��ة الخ��دمات أتع��اب دخ��ل إثب��ات ي��تم
المح�افظ أتع�اب إثب�ات وي�تم. وي�تم. وي�تم اإلس�تحقاق أس�اس وعل�ى العالقة، ذات الخدمة تقديم عند المالية، أوالمطلوبات الموجودات

نس��بي زم��ن أس��اس عل��ى اإلستش��ارية والخ��دمات إدارةالم��دارة ع��ن المس��تلمة المعني��ة. األتع��اب الخ��دمات لعق��ود  لعق��ود  لعق��ود و�بق��ًا
بش�كل إثباته�ا ي�تم ال�زمن، م�ن فت�رة م�دى عل�ى تقديمها يتم التي األخرى المماثلة والخدمات الحفظ وخدمات الموجودات

ال قيمة آامل إستخدام متوقعًا يكن لم إذا ما حالة المقدمة. في للخدمة الزمنية الفترة مدى على إثب�اتنسبي ي�تم فإنه القرضالقرض
والعم�والت المص�اريف إثب�ات اإللت�زام. ي�تم فت�رة م�دى عل�ى و ال�اب�� القسط لطريقة وفقا القرض منح إلتزامات أتعاب

الخدمات. تلك على الحصول عند والخدمات العمليات بأتعاب العالقة   ذات
  

األرباح   توزيعات
إست بأحقية إقرار وجود عند األرباح توزيعات إثبات   إستالمهاإستالمها.يتم
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

المحاسبية٣ السياسات ألهم   (تتمة)-.    ملخص  ملخص
  

    صافي  صافي  دخل  دخل  المتاجرة  المتاجرة
دخ��ل                 و العادل��ة القيم��ة ف��ي التغيي��ر ع��ن الناتج��ة والخس��ائر المكاس��ب جمي��ع عل��ى التجاري��ة النش��اطات نت��ائ� تش��تمل

ا المالية المطلوبات و المالية الموجودات عوائد أو بها المتعلقة الخاصة العموالت المت�اجرةومصاريف ألغراض لمقتناة
المخاطر. من التحوط معامالت في مسجلة فّعالة غير أساليب أي هذا ويتضمن. ويتضمن. ويتضمن العمالت تحويل فروقات   و

  
العكسية الشراء إعادة إتفاقيات و الشراء إعادة   )    ط)    ط)    إتفاقيات

  
إثبات في البنك للبيعيستمر المتاحة اإللتزام،األستثمارات مع مح�ددعادةبإالفوريالمباعة مس�تقبلي ت�اريخ ف�ي شرائها

الش��راء)   إع��ادة بش��أن،(إتفاقي��ة المتبع��ة المحاس��بية للسياس��ات وفق��ا� قياس��ها وي��تم الموح��دة، الم��الي المرآ��ز قائم��ة ف��ي
ااال ف�يستثمارات اإلتفاقي�ات هذه بموجب منه المستلمة المبالغ لقاء اآلخر الطرف تجاه اإللتزام إظهار للبيع.  يتم لمتاحة
البي�عاأل س�عر ب�ين الف�رق إعتب�ار وي�تم. وي�تم. وي�تم مالئ�م ه�و حس�بما العم�الء، ودائ�ع أو األخرى المالية والمؤسسات للبنوك رصدة

الشراء.  إعادة إتفاقية فترة مدى على ويستحق خاصة، عموالت آمصاريف الشراء   وإعادة
  

مس��تق ت��اريخ ف��ي بيعه��ا إلع��ادة إلت��زام وج��ود م��ع المش��تراة الموج��ودات إظه��ار ي��تم الش��راءال إع��ادة مح���دد (إتفاقي��ة مس��تقبليمس��تقبلي
إل�ى األولي�ة الموج�ودات تل�ك عل�ى الس�يطرة إنتق�ال لع�دم الموح�دة الم�الي المرآ�ز قائمة ُت�درجُت�درجُت�. المجموع�ةالعكسية) في

واألرصد النقدية في اإلتفاقيات هذه بموجب المدفوعة الف�رقةالمبالغ إعتب�ار وي�تم. وي�تم. وي�تم الس�عودي العرب�ي النق�د مؤسسة لدى
ال سعر إع�ادةبين إتفاقي�ة فت�رة م�دى عل�ى ويس�تحق خاص�ة عم�والت آ�دخل البي�ع وإع�ادة العكس�يةالش�راءالش�راء وعل�ىالش�راء

الفعلي.   العائد معدل   أساس
  

  ي)    االستثمارات
  

شراء بعملية مباشرة المتعلقة اإلضافية المصاريف شاملة العادلة بالقيمة االستثمارات آافة إثبات األصل، في يتم
الخاصة.االستثمارات. تطف العموالت دخل في وتدرج الفعلي، العائد أساس على الخصم أو العالوة   تطفأتطفأ

  
األسعار أساس على تحدد العادلة القيمة فإن النظامية، المالية األسواق في تداولها يتم التي لالستثمارات بالنسبة

الموحدة. أما المالي المرآز قائمة تاريخ في العمل انتهاء عند بالسوق للموجوداتالمتداولة العادلة للقيمة بالنسبة
با قياسها فيتم االستثمارية الصناديق في واالستثمارات المعلنة.إلالمدارة الموجودات قيمة صافي أساس على   عتماد

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

البنكالحالية إستطاعة عدم المتوقعة. عند النقدية التدفقات أساس على أو آبير، بشكل لها المشابهة األخرى لألدوات
األسواقتحديد من العادلة األسعارالنشطةالقيمة مصادر والتيأو التقييم طرق من مجموعة بإستخدام قياسها يتم فإنه ،

األسال مدخالت إن رياضية، أساليب إستخدام بإستخدامتتضمن أو ذلك أمكن ما األسواق من أخذها يتم الرياضية األساليباألساليب
األسواق. من أخذها إمكانية عدم عند الحكم من معينة   درجة

  
بعض توفرت إذا المختلفة االستثمارات فئات بين تحويالت بإجراء السماح يتم لالستثمارات األولي اإلثبات بعد

االست من فئة آل قيمة المحددة. ُتحّدد فيالشروط الموضح األساس على التالية المالية الفترة إنتهاء عند المختلفة االستثماراتاالستثمارات
التالية   :الفقرات

للبيع   -١ المتاحة   االستثمارات

االستثماراتتعرف بأنها للبيع المتاحة المشتقةاالستثمارات والتيغير دين سندات أو أسهم المجموعةتنويتنويتفي
محددةئهائهائإقتنا غير زمنية تصنيفيهاولمدة يتم لم تاريخآإآإآالتي حتي مقتناة أوستحقاقاإلستثمارات مدينين و قروض و

آ تصنيفها يتم قيمتهاآإآإلم مدرج الدخلالعادلةستثمارات قائمة خالل أومن للسيولة الحاجة نتيجة ُتباع أن يمكن والتي
األسهم أسعار أو العمالت صرف وأسعار الخاصة العموالت أسعار في   . التغيرات
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المحاسبية٣ السياسات ألهم   (تتمة)-.    ملخص  ملخص
  

إقتنا بعد للبيع منئ  تقاس  تقاس  االستثمارات  االستثمارات  المتاحة    المتاحة  المتاحة التحوط يتم لم والتي للبيع المتاحة لالستثمارات العادلة. بالنسبة بالقيمة ئها،ئها،
ف العادلة، قيمتها في التغير قيمتفإنهفإنهمخاطر في التغير عن الناجمة الخسائر أو األرباح إثبات ضمنيتم مباشرة العادلة قيمتهاقيمتها

يتم االستثمارات، هذه إثبات أسباب إنتفاء االستثمارات. عند تلك إثبات أسباب إنتفاء لحين األخرى الشامل الدخل بنود
الموحدة. الدخل قائمة إلى األخرى الشامل الدخل بنود ضمن سابقًا المثبتة المتراآمة الخسائر أو المكاسب إظهار

  
العم دخل الموحدةيتم  إثبات الدخل قائمة في الخاصة األرباحبناءًاالعموالتالعموالت توزيعات دخل إثبات ويتم. ويتم. ويتم الفعلي العائد على

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

  
من آان ما المطفأة" إذا بالتكلفة مقتناة أخرى آـ "استثمارات تصنيفه إعادة يتم أن للبيع آمتاح مصنف الستثمار يسمح

ضمن االستثمار هذا تعريف النيةالممكن لديها المجموعة آانت ما إذا و" و" و المطفأة بالتكلفة مقتناة أخرى "استثمارات
المالي األصل بذلك االحتفاظ على اإلستحقاق.والقدرة تاريخ حتى المنظورأو   للمدى

  
االستحقاق   -٢ تاريخ حتى المقتناة   االستثمارات

ب استحقاقها، تاريخ ومحدد تحديدها الممكن أو الثابتة الدفعات ذات االستثمارات األخرىبإبإتصنف االستثمارات ستثناء
الموجبة والنية المقدرة البنك لدى والتي المطفأة، بالتكلفة االستحقاق. يتمالمقتناة تاريخ حتى مقتناة آاستثمارات إلقتنائها

بالتكلفة الحقًا قياسها يتم آما مباشرة، إضافية تكاليف أي متضمنة العادلة بالقيمة اقتنائها بعد االستثمارات هذه قياس
ا بعين باألخذ المطفأة التكلفة قيمتها. تحسب في االنخفاض مخصص ناقصًا أوإلالمطفأة الخصم عندعتبار العالوة

ب الموحدةبإبإالشراء الدخل قائمة في االستثمارات هذه عن ناجمة خسائر أو مكاسب أي الفعلي. تدرج العائد أساس ستخدام
أو بها اإلعتراف إلغاء يتم قيمتها. انعندما   انخفاضانخفاض

تصنيف إعادة أو بيعها اليمكن اإلستحقاق تاريخ حتى مقتناة آاستثمارات المصنفة االستثمارات علىإن التأثير بدون تصنيفهاتصنيفها
مخاطرالمجموعةقدرة من التحوط يتم آبند تخصيصها يمكن وال التصنيف هذا أوهإلستخدام الفائدة لسعر بالنسبة

األجل. طويل االستثمار هذا طبيعة بسبب وذلك المبكر السداد منمخاطر أيًا في التصنيف إعادة أو البيع أن إال
قدرة على يؤثر لن التالية التصنيف:الظروف هذا إلستخدام   المجموعة

  
عل���ى مه���م ث���أثير هن���ا� يك���ون ل���ن حي���� اإلس���تحقاق ت���اريخ م���ن ج���دًا القري���ب التص���نيف إع���ادة أو البي���ع

السوق، في العمولة سعر في التغير جراء العادلة القيمة
،االستثمار أصل موجودات معظم حصلت قد المجموعة تكون ما بعد التصنيف إعادة أو البيع
نط���اقالبي���ع خ���ارج متك���ررة غي���ر منع�ل���ة أح���دا� إل���ى العائ���دة التص���نيف إع���ادة المجموع���ةس���يطرةأو

توقعها. واليمكن
  

والسلف     ك)     القروض
  

مشتقة   غير مالية موجودات هي والسلف إقتناءهاأوُتمنحالقروض أوالمجموعةبواسطةيتم ثابتة دفعات مقابل
والسلف بالقروض اإلعتراف بالسدادمحددة.   يتم المقترض يقوم عندما اإلثبات إلغاء ويتم. ويتم. ويتم للمقترض المبالغ دفع عند

جوهري. بشكل بها المتعلقة والمكاسب المخاطر جميع إنتقال أو شطبها أو بيعها   أوعند

بها.   المتعلقة المصاريف العادلة  شاملة األصل،  بالقيمة في والسلف، القروض آافة     تقاس  تقاس
  

وال   القروض إثبات قبل  يتم  يتم من المقتناة أو الممنوحة يتمالمجموعةوالسلفوالسلف لم والتي نشط مالي سوق في المتداولة وغير ،
لها، العادلة القيمة مخاطر من مرتبطةبالتكلفةالتحوط مخصصات أي أو شطبها تم مبالغ أي منها مخصومًا المطفأة

اإلئتمان.   بخسائر
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المحاسبية٣ السياسات ألهم   (تتمة)-.    ملخص  ملخص
  

المالية      ل  ل  )   )        االنخفاض  االنخفاض  في  في  قيمة  قيمة  الموجودات    الموجودات  الموجودات
  

آ�ل بت�اري� مالي�ةيتم للتأآ�ق�وائم تقي�يم إج�راء ا، عل�ى موض�وعي دلي�ل أي وج�ود م�ن أوللتأآ�دللتأآ�د م�الي أص�ل أي قيم�ة نخف�اض
ل��ذلك لإلس�ترداد القابل�ة المق��درة القيم�ة تحدي�د ي��تم ال�دليل، ه�ذا مث�ل وج��ود حال�ة وف�ي. وف�ي. وف�ي المالي��ة الموج�ودات م�ن مجموع�ة

امعاألصل خسائر المس�تقبليةأي النقدي�ة للت�دفقات الحالية القيمة صافي أساس على حسابها يتم التي القيمة، في نخفاض
الدفترية. قيمتها في التغيرات هذه إثبات ويتم   المتوقعة،

  
االمجموعةخذتأتأت   اإلبعين على الدليل االس�تحعتبار ت�اري� حت�ى المقتن�اة واالس�تثمارات السلف و القروض ونخفاض االس�تحقاقاالس�تحقاق

آ أساس على المستوآًالآًالذلك و بذاته محددًا األصل ش�طبهىمن ي�تم الم�الي، األص�ل إس�ترداد إمكاني�ة عدم االجمالي. عند
مخص�ص حس�اب ف�ي أو مباش�رة الموحدة الدخل قائمة في تسجيله طريق عن إما لذلك المعد االنخفاض مخصص مقابل

إست عند فقط المالية الموجودات شطب الخسارة.االنخفاض. يتم قيمة تحديد وعند لإلسترداد الممكنة الطرق جميع   إستنفاذإستنفاذ
  

س�عر أس�اس عل�ى ذل�ك بع�د العم�والت دخ�ل إثب�ات ي�تم لإلس�ترداد، القابلة المقدرة قيمته إلى المالي األصل تخفيض فور
لإلسترداالخاصةالعمولة القابلة القيمة قياس لغرض المستقبلية النقدية التدفقات خصم في   د. المستخدم

  
االنخف�اض إثب�ات بع�د وق�ع بح�دث موض�وعيًا التراج�ع رب�ط الممك�ن من وآان الحقة فترة في الخسارة مبلغ تراجع وإذا
تع�ديل بواس�طة إثباته�ا الس�ابق القيم�ة ف�ي االنخف�اض خس�ارة عك�� يتم فإنه المدينين)، تصنيف درجة في التحسن (مثل

عكسه تم الذي المبلغ إثبات يتم آما الحساب، اإلئتم�انمخصص خس�ائر مص�اريف لتخف�يض الموح�دة ال�دخل قائم�ة ف�ي
الصلة.   ذات

  
جدي��دة. تح��دد آق��روض تعام��ل ب��ل الس��داد مت��أخرة آق��روض ج��دولتها إع��ادة ت��م الت��ي والس��لف الق��روض إعتب��ار اليمك��ن

إخض� يس�تمر و األرج�� عل�ى التس�ديد إس�تمرارية إمكاني�ة تق�رر مع�ايير على الجدولة إعادة وسياسات ه�ذهإجراءات إخض�اعإخض�اع
أو فرديًا والسلف للقرض.جماعيًاالقروض الفعلي األصلي العمولة معدل بإستخدام القيمة في االنخفاض تقديرات   إلى

  
المطفأة  -١ بالتكلفة المثبتة المالية الموجودات قيمة في االنخفاض
  

وج�ود حال�ة ف�ي القيم�ة منخفضة المالية الموجودات من مجموعة أو مالي أصل تصنيف عل�ىيتم موض�وعي دلي�ل
الت�دفقات عل�ى ت�أثير له�ا خس�ارة هن�اك يك�ون أن وبحي�� له�ا األول�ي اإلثب�ات بع�د تم�� أآث�ر أو لحدث آنتيجة ذلك

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

مخص تكوين لاليتم نتيجة اإلئتمان لخسائر محدد المثبتةنخفاضمخصصمخصص المالية الموجودات من أي أو القرض قيمة في
مبل�غ المس�تحقة. إن المب�الغ آاف�ة تحص�يل م�ن ي�تمكن ل�ن البن�ك ب�أن موضوعي دليل هناك آان إذا المطفأة، بالتكلفة

لإلس�ت القابل المقدر المبلغ لإلسترداد. إن القابل المقدر والمبلغ الدفترية القيمة بين الفرق هو المحدد لإلس�تردادلإلس�تردادالمخصص
مخصومة المتوقعة، المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة مع�دلبناءًاهو متض�مناالعائ�دعلى الفعل�ي، األص�لي

المرهونة. والموجودات الضمانات من لإلسترداد القابلة المقدرة   المبالغ
  

اإلئت بخس�ائر الخاص�ة المخصص�ات إلى اباإلضافة أي مقاب�ل مخصص�ات تك�وين ي�تم عل�ىنخاإلئتم�ان،اإلئتم�ان، جم�اعي نخف�اضنخف�اض
المخصصات هذه تقدير ويتم. ويتم. ويتم المحفظة للمقت�رضبناءًاأساس المحددة اإلئتمان تصنيفات تتضمن عوامل عدة على

وخب��رة المقترض��ين م��ن مجموع��ة وأيالمجموع��ةأو المقترض��ين م��ن مجموع��ة أو المقت��رض م��ع التعام��ل ف��ي
تع�ديل السابقة. ي�تم اإلخفاق حاالت عن متاحة تاريخية بمعلومات الخس�ائر بش�أن الس�ابقة البيان�اتبإبإالخب�رة س�تخدام

السائدة. الحالية الظروف أثر إلظهار وذلك للمالحظة القابلة   الحالية
  

خالل من أو مباشرة لألصل الدفترية القيمة تسوية يتم المطفأة، بالتكلفة المقتناة المالية للموجودات س�تخدامإبالنسبة
في التسوية مبلغ ويدرج مخصص، الموحدة.حساب الدخل   قائمة
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المحاسبية٣ السياسات ألهم   (تتمة)-.    ملخص  ملخص
  
للبيع  -  ٢  ٢ المتاحة المالية الموجودات     االنخفاض  االنخفاض  في  في  قيمة    قيمة  قيمة

  
للبيع، متاحة آاستثمارات المصنفة الدين ألدوات المجموع�ةبالنسبة موض�وعيتقوم دلي�ل هن�اك آ�ان إذا م�ا بتقي�يم

القيمة في االنخفاض المطف�أةعلىبناءًاعلى بالتكلف�ة والمدرج�ة المش�ابهة المالي�ة للموجودات المتبع األسلوب نفس
ح��د�.  عل��ى مالي��ة أداة لك��ل القيم��ةوذل��ك ب��ين الف��رق م��ن ن��ات� القيم��ة ف��ي آإنخف��اض المتراآم��ة الخس��ارة إدارج ي��تم

ل خسائر أية ناقصًا الحالية العادلة والقيمة األداةالمطفأة لتلك القيمة في ف�يتموالتيوالتيواللإلنخفاضلإلنخفاض مس�بقًا بها اإلعتراف
الموحدة. الدخل   قائمة

  
ذو موض�وعي دليل الالحقة الفترة في ظهر إذا الموحدة، الدخل قائمة ضمن القيمة في االنخفاض خسارة عكس يتم

اإل بعد حدث باإلئتمان ال�دخلصلة قائم�ة ض�من مس�بقًا تس�جيلها ت�م ق�د آ�ان القيم�ة ف�ي االنخف�اض بخس�ارة عت�راف
  الموحدة.

  
العادل�ة القيم�ة الدائم  في أو الجوهري االنخفاض فإن للبيع، متاحة آاستثمارات المقتناة األسهم الستثمارات بالنسبة

القيمة. في االنخفاض على موضوعي دليل يعتبر التكلفة آانعن إذا ما تحديد دائم�ًاالايتطلب أو جوهري�ًا نخف�اض
مباالحكام.بإبداءالقيام بإسترداد يسمح منال الناتجة الخسارة طالماامبلغمبلغ الموحدة الدخل قائمة ضمن القيمة نخفاض

ف بالسجالت، (وعليه قائم األصل الش�املفإفإأن ال�دخل بن�ود ض�من يس�جل أن يج�ب الحقًا العادلة بالقيمة ارتفاع أي ن
المتر الخس�ائر أو المكاس�ب تحوي�ل ي�تم القيم�ة، ف�ي االنخف�اض خس�ارة إثبات إلغاء حال المثبت�ةاألخرى). في اآم�ة

الموحدة. الدخل قائمة إلى األخرى الشامل الدخل بنود   ضمن
  

المالية غير الموجودات قيمة في   م)       االنخفاض
  
مالي-المجموعةتقومتقومت تقرير آل ا–بتاريخ مؤش�رعلى هن�اك آان إذا ما ه�ذابتقدير ت�وافر م�ا أص�ل. إذا قيم�ة نخف�اض

م�ا عن�د أو الس�نالمؤشر المراجع�ة انتك�ون إلختب�ار مطلوب�الس�نويةالس�نوية أص�ل قيم�ة تف�إنمطلوب�ةمطلوب�ةانخف�اضانخف�اض المبل�غالمجموع�ة بتق�دير تق�ومتق�وم
األصل. إن من تحويله لإلستردادالممكن القابلة قيم�ةالقيمة أو ل�ص�ل العادل�ة القيم�ة ه�و األص�ل م�ن تحص�يلة الممكن

األصل من تحقيقها الممكن أآثر–الوحدة  النقدية ق–إيهما وقيمته بيعه تكاليف القيم�ةناقصًا تزي�د اإلستخدام. عندما قيدقيد
م�ن أآث�ر األص�ل م�ن تحقيقه�ا الممكن النقدية الوحدة قيمة أو ألصل لإلس�تردادالدفترية القابل�ة ف�إنالقيم�ة األص�ل، م�ن

لتقاب��ل الدفتري��ة قيمت��ة خف��� يتوج��ب و القيم��ة م��نخف� يعتب��ر لإلس��ترداداألص��ل القابل��ة قيم��ةالقيم��ة تق��دير س��بيل . ف��ي
اإل قيد يعك�ساألصل خصم سعر بإستخدام الحالية القيمة إلى المستقبلية النقدية التدفقات قيمة بخصم البنك يقوم ستخدام،

ب المرتبطة المخاطر وآذلك للنقود الحالية للقيمة السوق ناقص�ًاباألباألتقديرات ألص�ل العادل�ة القيم�ة تحدي�د س�بيل صل.  في
مالئم تسعير نماذج إستخدام يتم فإنه البيع، بتكاليف النم�اذج تل�ك إحتساب تعزيز أوبإبإمالئمةمالئمة. يتم التقي�يم، س�تخدام  مض�اعفات

أخرى. متاحة عادلة قيمة   مؤشرات
  

الشهرة، بإستثناء للموجودات م�اليالمجموعةتقومتقومتبالنسبة تقري�ر آل أنببتاريخ عل�ى مؤش�رًا هن�اك آ�ان إذا م�ا بتق�ديربتق�دير
القيمةناالخسائر في مالنخفاضنخفاض تعد لم مسبقًا بها ه�ذ�موجودموجودالمعترفالمعترف ماتوفرت أوانخفضت.  إذا البن�كة ف�إن المؤش�رات،

بتقد لإلسترداديريقوم القابلة قيمةالقيمة ف�يأو االنخف�اض خسارة عكس األصل. يتم من تحقيقها الممكن النقدية الوحدة
الممك�ن األص�ل قيم�ة تحدي�د ف�ي المس�تخدمة اإلفتراضات تغيير حالة في فقط مسبقًا بها المعترف من�ذدادهاإس�ترالقيمة

ااإل خسارة بأخر القيم�ةعتراف التزي�د بحي�� عكس�ها المراد القيمة في االنخفاض خسارة تحديد القيمة. يتم في نخفاض
عن لإلستردادالدفترية القابلة ماالقيمة تحديدها) (وإذا تم ما حال اإلهالك (في بعد ألصل الدفترية القيمة التزيد وآذلك
اإل يتم الم بخسارة االعتراف خسارة قيمة عن السابقة السنوات األصل) في قيمة في المرادالنخفاض القيمة في نخفاض

الموحدة. الدخل قائمة في الخسارة تلك عكس   عكسها. يتم
  

ا خسائر الالحقة.الإن السنوات في عكسها اليمكن الشهرة، في   نخفاض
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المحاسبية٣ السياسات ألهم   (تتمة)-.    ملخص  ملخص
  

    ات  ات  األخرى  األخرى  ن  ن  )         )         العقار  العقار
  

دورةللمجموع�ةتؤول خ�الل العق�اراتأعماله�ا، ه�ذه والس�لف. تعتب�ر للق�روض س�دادًا وذل�ك العق�ارات بع�� العادي�ة،
القيم��ة أو والس��لف للق��روض تحققه��ا الممك��ن القيم��ة بص��افي البداي��ة ف��ي العق��ارات ه��ذه وتظه��ر للبي��ع متاح��ة آموج��ودات

أ المعنية (أيهما للممتلكات الحالية ه�ذهالعادلة عل�ى إس�تهالك حس�اب ي�تم جوهرية. ال بيع تكاليف أي منها قل) مخصومًا
الدخل قائمة في األخرى العقارات هذه تأجير من الناتجة اإليرادات   .الموحدةالعقارات. تسجل

  
أي تس�جيل يتم األولي، اإلثبات بعد البي�عانخف�اضو تك�اليف منه�ا مخص�ومًا الحق�ًا العادل�ة القيم�ة قائم�ةف�ي ال�دخلف�ي

تكاليف منها مخصومًا العادلة، القيمة في الحقة مكاسب أي تسجيل تتج�او�بيعالموحدة. يتم ال أن وعل�ى األص�ول ه�ذه
الموحدة. الدخل قائمة في اإلستبعاد عن ناتجة أوخسائر مكاسب أية مع مجتمعة آمكاسب مباشرًة المتراآمة،   الخسائر

  
والمعدات   س)      الممتلكات

  
الممتت المت�راآمتظهرتظهر اإلستهالك خصم بعد بالتكلفة والمعدات المملوآ�ة.     و.الممتلكاتالممتلكات األراض�ي إس�تهالك ي�تم طريق�ةُتتال ُتتب�عُتتب�ع

المتوقع��ة اإلنتاجي��ة األعم��ار أس��اس عل��ى وذل��ك األخ��رى والمع��دات الممتلك��ات إس��تهالك حس��اب ف��ي ال�اب��ت القس���
يلي: آما   للموجودات

  سنة٣٠-٢٠        المباني
المباتحسينات أو           المستأجرةنيعلى اإليجار أقل٥فترة أيهما   سنوات،

والسيارات والمعدات   سنوات٥–٤    األثاث
  

آل تاريخ في الموجودات لهذه اإلقتصادية المنافع و اإلنتاجي العمر مراجعة ماليةيتم ل��مقوائم إذا تع�ديلها يتم ثم ومن
النات الخس�ائر و المكاسب إحتساب الدفتري�األمر. يتم القيم�ة ب�ين الف�رق أس�اس عل�ى الموج�ودات بي�ع ع�ن وص�افيالناتج�ةالناتج�ة الدفتري�ةالدفتري�ة

و المحصل الدخلالمبلغ قائمة في الناتجة الخسائر و المكاسب   .الموحدةتدرج
  

المالية   ع)       المطلوبات
  

ألج��ل والق��روض العم��الء وودائ��ع الم��ال أس��واق ودائ��ع آاف��ة إثب��ات األص��ل، ف��ي ال�انوي��ةي��تم ال��دين س��ندات س��نداتوو
المعامالت. تكاليف منها مخصومًا العادلة بالقيمة األخرى المديونية وأدوات  وأدوات  وأدوات المصدرة   القروض

  
ت�م الت�ي تل�ك أو قائمة  الدخل في عليها المحاسبة يتم التي تلك أو بعموالت، المرتبطة المالية المطلوبات قياس الحقًا يتم

المطفأة بالتكلفة العادلة، قيمتها مخاطر من الع�الوةالتحوط أو الخص�م مبل�غ اإلعتب�ار بع�ين األخذ بعد حسابها يتم .والتي
الخاصة. العموالت مصاريف إلى وترحل اإلستحقاق تاريخ حتى الفعلي العائد أسس وفق والخصومات العالوات   تطفأ

  
ل العادلة القيمة في للتغيرات العادلة القيمة مخاطر من للتحوط الخاضعة المالية المطلوبات منه�اتعدل المتح�وط للمخ�اطرللمخ�اطر

اإل أعلى. يتم مكاسبآحد بأية الدخلأعتراف قائمة في ناتجة خسائر بالمكاس�بالموحدةو الناتج�ةأ. يعترف الخس�ائر و
الدخل قائمة في المطفأة بالتكلفة المسجلة المطلوبات إثبات إلغاء   .الموحدةعن

  
المالية         ف)      الضمانات

ضمان عقد عادًة أنةُمصــدرُمصــدرُمجهةجهةالجالجالمنليمايتطلب دفعاتتالعقد بعمل األخرىتقومتقوم عنحاملةحاملةحاملللجهة وذلك العقد
ماحاملةحاملةحاملللجهةالمستحقةالخسارة إذا الجهةأالعقد الدين.المدينةخفقت أداة لشروط وفقًا السداد   في
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المحاسبية٣ السياسات ألهم   (تتمة)-.    ملخص  ملخص
  

منح ماليةيتم منضمانات مستنديةتتكون وقبوالتواعتمادات عملضمانات دورة . يتمالمعتادةالمجموعةضمن
بند ضمن العادلة بالقيمة للضمانات الموحدة المالية القوائم في المبدئي قيمةمطلوباتاإلثبات ذلك ويمثل أخرى،

قياس يتم المبدئي، اإلثبات بعد والحقًا. والحقًا. والحقًا المستلمة ضمالمجموعةلتزاماتإالعالوة بأفضللكل أو المطفأة بالعالوة إما ضمانضمان
أيهماريفللمصاتقدير الضمانات، لهذه نتيجة تظهر مالية تعهدات أي لتسوية فيأعلىالمطلوبة زيادة أي إثبات ويتم. ويتم. ويتم
العالواتاإل إثبات يتم إئتمانية. آما خسائر آمصروفات الموحدة الدخل بقائمة المالية بالضمانات المرتبطة لتزامات

الثابتالمحصلة القسط بطريقة واألتعاب العموالت دخل صافي في الموحدة الدخل قائمة فترةفي مدى   .الضمانعلى
  

  ص)     المخصصات
  

بواس�طة ب�ه موثوق تقدير إجراء يمكن عندما مخصصات تكوين واض�حالمجموع�ةيتم إلت�زام أو ق�انوني إلت�زام لمقابل�ة
مبا دفع إحتمالية وتكون ماضية أحداث عن الدفع.ناتج عدم إحتمال من أعلى اإللتزام لتسوية   لغ

  
اإليجار عقود   ق)       محاسبة

  
التي اإليجار عقود آافة عل�ىالمجموعةتبرمهاتبرمهاتتعتبر اإليج�ار دفع�ات تحم�ل وبموجبها تشغيلية، إيجار عقود آمستأجر

الدخل إنه�االموحدةقائمة حال�ة وفي. وفي. وفي اإليجار فترة مدى على الثابت القسط إنته�اءبطريقة قب�ل التش�غيلي اإليج�ار عق�د ء
اإليجار.  إنهاء فيها يتم التي الفترة خالل آمصروف للمؤجر دفعها يجب غرامات أية تدرج   مدته

  
النقدية وشبه   ر)       النقدية

          
النقدي�ة الت�دفقات قائمة إعداد المدالموح�دةألغراض المب�الغ تل�ك النقدي�ة" بأنه�ا و��به تع�رف "النقدي�ة النقدي�ة، ف�ي رج�ة

البن��و� ل��دى األرص��دة أيض��ًا تش��مل آم��ا النظامي��ة، الودائ��ع ب�س��تثناء الس��عودي، العرب��ي النق��د مؤسس��ة ل��دى واألرص��دة
اإلقتناء. تاريخ من أقل أو يومًا تسعين خالل تستحق التي األخرى المالية   والمؤسسات

  
الماليةباعترافإلاش)      إلغاء ألدوات

  
تنته�ي           بعترافاإلإلغاءإلغاءإليتم متش�ابهة) عن�دما مالي�ة موج�ودات مجموع�ة في جزء أو منها، جزء المالية (أو بالموجوداتبالموجودات

الموج�ودات به�ذه الخاص�ة المالي�ة الت�دفقات إلستالم التعاقدية التع�ديلالحقوق ه�ذا ويك�ون األص�ل تع�ديل ي�تم عن�دما أو ،
  .عترافاإلإللغاءمؤهًال

  
دالالت فيها تظهر التي الحاالت أنفي نقل�تعلى قي�امالمجموع�ة حال�ة ف�ي اإلثب�ات إلغ�اء ي�تم م�الي، المجموع�ةأص�ل

المخ�اطر معظ�م إبق�اء أو نقل يتم لم التي الحاالت في و.  و.  و األصل هذا لملكية المصاحبة المكاسب و المخاطر معظم بنقل
إلغ�اء ي�تم األص�ل، لملكية المصاحبة تخل�يعت�رافاإلوالمكاسب حال�ة ف�ي األص�لع�المجموع�ةفق�ط عل�ى الس�يطرة ع�نع�ن

آموج�وداتالمجموعةتقومتقومالمالي. ت منفصل بشكل العمليات هذه عن نتجت أو نشأت أوالتزامات حقوق بأية باإلعتراف
مطلوبات.   أو

  
تنفي�ذ ي�تم عن�دما أي إس�تنفاذها، عن�د فق�ط وذل�ك) وذل�ك) وذل�ك المالي�ة المطلوب�ات تل�ك من جزء أي المالية (أو المطلوبات إستبعاد يتم

ال مدته.اإللتزام إنتهاء أو إلغاؤه أو العقد في   المحددالمحدد
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    الزآاة  الزآاة  وضريبة  وضريبة  الدخل  الدخل  )       )       ت  ت
  

الزآ�اة إحتس�اب ي�تم و الت�والي على واألجانب السعوديين المساهمين على مطلوبات تعد الدخل وضريبة الزآاة مبالغ إن
ح في السعوديين المساهمين حصة ص�افيعلى ف�ي أو الملكي�ة أن�م�ةال�دخلحق�وقحق�وق بموج�ب الموض�حة األس�� ب�س�تخدام

ص�اف في حصتهم من األجانب المساهمين حصة على الدخل ضريبة احتساب ويتم وذل�كال�دخلص�افيص�افيالزآاة، للس�نة المع�د�ل
الدخل.بناءًا ضريبة تشريعات   على

  
حي��� الموح��دة ال��دخل قائم��ة عل��ى ال��دخل وض��ريبة الزآ��اة تحمي��ل عل��ىالي��تم الموزع��ة األرب��اح قيم��ة م��ن تس��تقطع أنه��ا

المساهمين. بواسطة مستعاضة أو   المساهمين،
  

للموظفين التحفيزية   ث)     البرامج
  

والمس�مى) والمس�مى) والمس�مى "برن�امج األس�هم (البرن�امج أس�اس على محسوب تحفيزي المؤهلين (الموظفين) برنامج لموظفيه البنك يقدم
م��ن للم��وظفين" والمعتم��د األس��هم بم��نحقب��لمنح��ة البن��ك يق��وم البرن��امج ه��ذا الس��عودي. بموج��ب العرب��ي النق��د مؤسس��ة

األ قيم�ة أس�اس عل�ى البرن�امج تكلف�ة س�نوات. تق�اس أربع�ة خ�الل إآتس�ابها يتم أسهم الش�راء،الموظفين ت�اريخ ف�ي س�هم
يبدأ تس�عوالتي طريق�ة ب�س�تخدام الخدم�ة بش�رط الوف�اء خالله�ا ينص التي الفترة خالل بها والت�ياإلعتراف مناس�بة، تس�عيرتس�عير

ا بت��اريخ البن�كإلتنته�ي قب��ل م��ن الم�وظفين أس��هم خي�ارات العادل�ةس�تحقاق. تس��جل الم��نحبالقيم��ة بت�اريخ تس��جل.آم��ا و
المقتن��اة بالتكلف��ةألغ��را�األس��هم الم��وظفين أس��هم حق��وقخي��ارات م��ن مخص��وم آبن��د تع��ديلالمس��اهمينوت�ه��ر بع��د

و األرباح، وتوزيعات المعامالت، بيعمصاريف خسائر أو   األسهم.هذهأرباح
  

لذلك، موظفيه�المجموع�ةتقومتقومتباإلضافة والت�ي                 موظفيه�اموظفيه�ابم�نح واإلدخ�ار األس�هم أس�اس عل�ى أخ�ر� تحفيزي�ة ب�رامج الم�ؤهلين
برنامج. بناءًاتتم آل إستحاق بتاريخ للموظفين تدفع المساهمات والموظفين. هذه البنك بين مشترآة مساهمات   على
  
مز)      مز)      مز الموظفينخ   األخرىايا
  

الخدم�ة تأدي�ة ي�تم عن�دما آمصاريف تسجيلها يتم آما مخصوم غير أساس على األجل قصيرة الموظفين مزايا قياس يتم
الصلة. باإلذات اإلعتراف مش�ارآةيتم ب�رامج أو األج�ل قصيرة النقدية المكافآت حساب على دفعه المتوقع للمبلغ لتزام

للمجموإاألرباح آان ما قانونيذا التزام أو واضح التزام بواسطةحاليعة تأديتها سبق لخدمات آنتيجة المبلغ هذا لدفع
ويمكن هذهالموظف به.إلاتقدير موثوق بشكل   لتزامات

  
بواس��طة إآتواري��ة تقييم��ات عل��ى بن��اءًا للم��وظفين الخدم��ة نهاي��ة مزاي��ا بخص��و� المجموع��ة عل��ى االلت��زام تحدي��د ي��تم

مستقل،خ األخ�خبيرإآتواريخبيرإآتواري بع�د الس�ائدةبع�يناألخ�ذاألخ�ذوذل�ك األحك�ام والعم�الف�ياألعتب�ار العم�ل العربي�ةق�انون المملك�ة ف�ي
طوالسعودية الموظفين منافع تقييم آذلك عل�ىيل. يتم بن�اءًا األجل خبي�ريلةيلة بواس�طة إآتواري�ة ت�مإتقييم�ات حي�� آت�واري

الحسبااألخذاألخذاألخ لكلنفي العالقة ذات منفرد.المنافبرامجمنبرنامجالشروط بشكل   المنافعالمنافع
  

األصول إدارة   ذ)      خدمات
  

األص��ولالمجموع��ةتق��دمتق��دمت إدارة م��علعمالئه��اخ��دمات بالتش��اور وذل��ك االس��تثمار ص��ناديق بع��� إدارة تت���من والت��ي
حصة إدراج متخصصين. يتم استثمار ي�تمالمجموعةمستشاري و للبي�ع المتاح�ة االس�تثمارات ضمن الصناديق تلك في

أتع عن صافي. اإلفصاح البنكية، الخدمات أتعاب من الدخل ضمن المكتسبة البنكية الخدمات   أتعابأتعاب
      

ف�ي إدراجه�ا ي�تم ال وبالت�الي بالمجموع�ة خاصة موجودات االستثمار أو األمانة بصفة بها المحتفظ الموجودات تعتبر ال
الموحدة. المالية القوائم
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

المحاسبية٣ السياسات ألهم   (تتمة)-.    ملخص  ملخص
  

الفائدة  ض  ض  )      )     تجنب مبدأ على     المنتجات  المنتجات  المصرفية  المصرفية  القائمة  القائمة
  

التقليدية، المصرفية الخدمات إلى تجن�بلعم�ئه�االمجموعةتقدمإضافة مب�دأ عل�ى القائم�ة المص�رفية المنتج�ات بع��
يلي:  آما الشرعية الرقابة هيئة من والمعتمدة   الفائدة

  
الف تجنب مبدأ على القائمة المصرفية المنتجات الفائدةالفائدة:تعريف

  
أنالمرابح��ة:.١ عل��ى اتفاقي��ة إش��تراهاالمجموع��ةتق��ومتق��ومته��ي ق��د البن��� يك��ون والت��ي العمي��ل ال��ى أص��ل أو س��لعة ببي��ع

عليه.بناءًاوإقتناها متفق ربح هامش إليها مضافا التكلفة على البيع سعر العميل.  يتضمن من بالشراء وعد   على
ب��يناإلستص��نا�:.٢ إتفاقي��ة بحي���المجموع��ةه��ي بموجبه��اتوالعمي��ل وف��قبببببالمجموع��ةتق��ومتق��وم إنش��ا�ه ت��م أص��ل بي��عبي��ع

عليه. متفق سعر مقابل مسبقًا عليها متفق مواصفات
بيناإلجارة:.٣ إتـفاقية وال) وال) والالمجموعةهي بن�اءتت�يت�يوالت�والت�(آمؤجر أو بش�راء لأتق�ومتق�وم وفق�لتلتص�ل بالت�الي بت�أجيره لطل�بتق�ومتق�وم وفق�ًاوفق�ًا

العميلبناءًاالعميل (المستأجر)، وعد فيبإستئجارعلى بإمقااألصل تنته�ي قد محددة ولفترة مادي ملكي�ةبل نتق�ال
للمستأجر. المؤجر من األصل

    
المصرفية المنتجات آافة معالجة الفائدةيتم تجنب مبدأ على هذهالقائمة إعداد في المتبعة المحاسبية للسياسات ووفقا

الموحدة. المالية   القوائم
  

السع٤ العربي النقد مؤسسة لدى وأرصدة   السعوديالسعودينقدية.  نقدية.  نقدية
    
بند يلي:يتكون مما السعودي العربي النقد مؤسسة لدى واألرصدة           النقدية

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
الرياالت       بآالف

    السعودية
الرياالت   بآالف

  السعودية
الصندوق في   ٧٧١٫٨٣٥    ٧٠٧٫٥١٨    نقد

السعودي العربي النقد مؤسسة مع العكسية الشراء إعادة   ٤٫٩٨٦٫٠٠٠    -    إتفاقيات
السعوديأ العربي النقد مؤسسة لدى أخرى   ٤٠٫٧٩٢    )٥٫٢٥٩(    رصدة
إيضاح–الفرعيالمجموعالمجموعال   ٥٫٧٩٨٫٦٢٧    ٧٠٢٫٢٥٩    )٢٧(أنظر

نظامية   ٣٫٣٢٩٫٠٦٧    ٣٫٣٨٤٫٧٢٨    وديعة
  ٩٫١٢٧٫٦٩٤    ٤٫٠٨٦٫٩٨٧    ياإلجمـالـياإلجمـالـي

  
الس�ع العرب�ي النقد مؤسسة عن الصادرة والتعليمات البنوك مراقبة لنظام نظامي�ةطبقًا بوديع�ة اإلحتف�ا� البن�� عل�ى يتع�ين الس�عوديالس�عودي

الطلب، تحت الودائع من محددة مئوية بنسبة السعودي العربي النقد مؤسسة تحسبواإللدى ـ األخرى والودائع وألجل، دخار،
وبالت�الي للبن�� اليومي�ة العملي�ات لتموي�ل النظامي�ة الوديع�ة تل�� إس�تخدام ب�ه المس�موح �ي�ر شهر. من آل نهاية ليس�تفي فه�ي

النقدية. شبه و النقدية من   جزءًا
  

األخرى٥ المالية والمؤسسات البنوك لدى . أرصدة
  

بند يلي:لدىأرصدةيتكون مما األخرى المالية والمؤسسات           البنوك
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

الرياالت       بآالف
  السعودية

الرياالت     بآالف
  السعودية

جارية   ٨٥٫٩٢٢    ١٥٥٫٧٣٣    حسابات
المالإيد أسواق   ٧٩٣٫٥٧٤    ٦٫٢٥٠٫٠٥٠    اعات

  ٨٧٩٫٤٩٦    ٦٫٤٠٥٫٧٨٣    ياإلجمـالـياإلجمـالـي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

صافي٦   .    استثمارات،  استثمارات،
  

للبيع  تصنف  تصنف  االستثمارات  االستثمارات  أ  أ  )     )    يلي:  المتاحة    المتاحة  المتاحة   آما
    

٢٠١٥٢٠١٤  
المملكة المملكة  داخل المملكة    اإلجماليارخارخارج   اإلجمالي    المملكةارخارخارج  داخل

السعودية الرياالت   بآالف
ثابتة بعمولة   ٥٫٧٤٨٫٥٠٩  سندات

  

٩٫٢٦٤٫٣٧٦  ١٢٫٧٤٧٫٤٤١  ٦٫٩٩٨٫٩٣٢  
  

١٦٫٧٦٣٫٨٦٨    ٧٫٤٩٩٫٤٩٢  
عائمة بعمولة   ٢٫٠١٥٫٤٣٩  سندات

  

٢٫٠٣٢٫٩٧٧  ٤٫٦٥٩٫٠٩٦  ٢٫٦٤٣٫٦٥٧  
  

٣٫٦٥٦٫٦٤٧    ١٫٦٢٣٫٦٧٠  
أخرىأسهــم   ١٫٢٢١٫٢٧٥  و

  

١٫٨٧٧٫٠٤٥  ١٫٣٠٦٫٦٠٩  ٨٥٫٣٣٤  
  

١٫٩٧٥٫٥٨٩    ٩٨٫٥٤٤  
است   ٢٤٣٫١٨١  استثماريةاستثماريةصناديق

  

-  ٣٠٫٨٤٥  ٢٤٣٫١٨١  
  

-    ٣٠٫٨٤٥  
القيمة في االنخفاض   )١١٠٫٠٠٠(مخصص

  

)١١٤٫٠٠٠(  )٤٫٠٠٠(  -  
  

)٣٠٫٠٠٠(    )٣٠٫٠٠٠(  
للبيع،     المتاحة االستثمارات

  ٩٫١١٨٫٤٠٤  صافي
  

١٣٫٢٠٥٫٢٤٣  ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧  ٩٫٧٢٣٫٩٢٣  
  

٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩    ٩٫١٩١٫٧٠٦  
  

مب��ال عل��� االس��تثمارات ق��در�اتش��تمل س��عودي (٥٫٠٥٠مب��الغمب��الغ ري��ـال س��عودي) مر�ون��ة٢٫٨٩٦: ٢٠١٤ملي��ون ري��ـال ملي��ون
االس�تثمارات           له��ه  له��ه  له��ه أخ�رى. بلغ�ت  القيم�ة  الس�وقية ل�دى  بن�و� شراء  شراء  شراء إعادة اتفاقيات س�عودي٥٫٠٩٢بموجب ري�ـال ملي�ون

سعودي).٢٫٩٦٨: ٢٠١٤( ريـال للمليون المتاحة لإلستثمارات التكلفة صافي ابلغت مخص�ص القيم�ةالللبيعللبيع  قبل ف�ي نخف�اض
في قيمته٢٠١٥ديسمبر٣١آما سعودي (مليار١٨٫٩ما سعودي).مليار٢١٫٨: ٢٠١٤ريال   ريال

  
االستثمار لمكونات تحليًال يلي للبيعاتب)  فيما   :المتاحة

  
  

٢٠١٥   ٢٠١٤  
متداولة  اإلجمالي متداولة  اإلجمالي  متداولة  غير     متداولة  غير

السعوديةب الرياالت   بآالفبآالف
١٦٫٧٦٣٫٨٦٨ ٨٫١٨٦٫٩٥٧ ١٢٫٧٤٧٫٤٤١  ٨٫٥٧٦٫٩١١ ٤٫٣٨١٫٢٤٠ ثابتة  ٨٫٣٦٦٫٢٠١ بعمولة   سندات
عائمة  ٢٫١٨٨٫٥٠٩  ٢٫٤٧٠٫٥٨٧  ٤٫٦٥٩٫٠٩٦  ١٫٥٨٠٫٣٢٢  ٢٫٠٧٦٫٣٢٥  ٣٫٦٥٦٫٦٤٧ بعمولة   سندات
١٠٠٫٠٤٤  ١٫٩٧٥٫٥٨٩ ٨٩٫٠٨٤  ١٫٣٠٦٫٦٠٩  ١٫٨٧٥٫٥٤٥ أخرىأسهم  ١٫٢١٧٫٥٢٥   و

٣٠٫٨٤٥ -  ٢٤٣٫١٨١  ٣٠٫٨٤٥ استثمارية  ٢٤٣٫١٨١  -   صناديق

٣٠٫٠٠٠(  ٣٠٫٠٠٠((  ((  ٣٠٫٠٠٠(  )( ٣٠٫٠٠٠(  ٣٠٫٠٠٠  )  )(  )     )     )  )(  )     )(  ) -  )١١٠٫٠٠٠(  )٤٫٠٠٠(  )١١٤٫٠٠٠(  
في االنخفاض   مخصص

  القيمة   

١٠٫٣٣٣٫٣٢٦  ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩ ١٢٫٠٦٣٫٦٢٣ ٦٫٩٣٦٫٩١١  ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧ ١١٫٩٠٥٫٤١٦
للبيع، المتاحة   االستثمارات

      صافيصافيص   
س��نداتاالس��تثماراتتمث��ل و الس��عودية ال�كومي��ة التنمي��ة س��ندات أساس��ي� بش��كل أع��اله� الج��دول ف��ي المتداول��ة الخ�ين��ةغي��ر

و س��عودية.بع���الس��عودية ش��رآات أس��هم  غي��ر   س��ندات تت���م� للبي��ع المتاح��ة االس��تثمارات بن��د ���م� المدرج��ة ا�س��هم إن
بمبلغ سعــود١٢٫٤متداولة ريال قياس١٠٫١: ٢٠١٤ي  (مليون إمكانية لعدم بالتكلفة إثباتها يتم والتي) والتي) والتي سعودي ريال مليون

به. موثوق بشكل العادلة   قيمتها
  

ا الصناديق المالي�ةستثستثستاستثماريةالتعتبر الس�وق ل�دى الموج�ودات ق�يم ص�افي نش�ر ي�تم حي�� أعاله الجدول متداولة  في ثماراتثمارات
  .يوميًاالسعودية (تداول)
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

صافي.  ٦   (تتمة)-  استثمارات،  استثمارات،
  

للبيع  )     )     فيما  فيما  يلي  يلي  تحليًال  تحليًال  لالستثمارات    لالستثمارات  لالستثمارات  ج  ج األخرى :المتاحة األطراف حسب ،  
  

    ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    
الرياالت بآالف

  السعودية
الرياالت   بآالف

  السعودية
        

حكومية شبه و حكومية   ١٠٫٧١٨٫٠٣٥    ٧٫١٤٢٫٧٩٤    مؤسسات
  ٢٫٣٣١٫٤٠٣    ٣٫٤٧٠٫٧٢٣    شرآات
و ماليةبنوك   ٩٫٣٤٧٫٥١١    ٨٫٢٢٨٫٨١٠    مؤسسات

صافي للبيع، المتاحة   ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩    ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧    االستثمارات
  

االستثماراتد للبيعتعرض)  تعرض)  تعرض اإلئتمان:المتاحة     لمخاطر
  ٢٠١٥  

  

٢٠١٤  
الرياالت بآالف

  السعودية
الرياالت بآالف

  السعودية
األولى الدرجة من ١٥٫٣٦٧٫٣٧٨١٨٫٤١٨٫٧٤٧استثمارات
األولى الدرجة دون ٤٥٧٫٧٩٦  ٣١٤٫٦٩٠استثمارات

مصنفةاستثمارات ١٫٧٢٠٫٤٦٩١٫٥٤٣٫٩٧٢غير
الخا االستثمارات األئتمانضعأجمالي لمخاطر   ٢٠٫٤٢٠٫٥١٥    ١٧٫٤٠٢٫٥٣٧  ضعةضعة

إستثمارية صناديق و أسهم اإلئتمانإستثمارات لمخاطر متعرضة   ١٫٩٧٦٫٤٣٤    ١٫٤٣٩٫٧٩٠  غير
صافيستثمستثمستالا للبيع، المتاحة   ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩    ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧  ثماراتثمارات

  
عل�ى عام�ة� االول�ى الدرج�ة م�ن االس�تثمارات الخ�ارجيتحتوي األئتم�اني تص�نيفها ج�ودة ف�ي التق�� م�ن،إس�تثمارات المع�د

إئتماني تصنيف أو (-BBBعن (،معتمدةوآاالت بورز، أند ستاندرد أو (Baa3)  لوآالة) لوآالة) لوآالة موديز، آالةلو)-Baa3BBB)  لوآالةBaa3)  لوآالة
واستثما سعودية شرآات سندات باألساس المصنفة غير اإلستثمارات خارفيتش. تتضمن ملكية صناديق   .أخرىصةات

  
قيمةالحرآةتتلخص)  تتلخصهـ)  هـ)  تتلخصهـ في االنخفاض مخصص للبيعستثماراتاالفي يلي:المتاحة   مما

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
الرياالت   بآالف

  السعودية
الرياالت   بآالف

  السعودية
في السنةالرصيد   ٢٣٢٫٠٠٠  ٣٠٫٠٠٠بداية

السنة خالل ١٠٫٠٠٠  ١٨٧٫٠٠٠المضاف
و القيمة في خسائر  محققةاإلنخفاض )٢١٢٫٠٠٠()١٠٣٫٠٠٠(إسترداد
السنة نهاية في   ٣٠٫٠٠٠    ١١٤٫٠٠٠  الرصيد
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
  

  
  
  

صافي. ٧ وسلف، قروض
  

قروض
  
    قروض  

  
المطفأة–  تتكون  تتكون  القروض  القروض  والسلف،  والسلف،  صافي  صافي    )  )  أ  أ بالتكلفة يلي:المثبتة     مما

٢٠١٥
مدين شخصيةجاري تجاريةقروض إجماليأخرىقروض

السعودية الرياالت   بآالف
عاملة سلف و ٥٫٢٣٣٫٢٣٣١٣٫٤١٨٫٢٨٣٤١٫٤٩٠٫٦١٨٢٧٣٫٩٦٧٦٠٫٤١٦٫١٠١قروض

عاملة غير سلف و ٤٤٧٫٥٩٤--٣٠٤٫٨٥٣١٤٢٫٧٤١قروض
السلف و القروض ٥٫٥٣٨٫٠٨٦١٣٫٥٦١٫٠٢٤٤١٫٤٩٠٫٦١٨٢٧٣٫٩٦٧٦٠٫٨٦٣٫٦٩٥إجمالي
اإلئتمان خسائر )٨٣٨٫٧١٦(  )٢٨١(  )٢٩٨٫٥٦٤(  )٢٧٦٫٩٢٣(  )٢٦٢٫٩٤٨(  مخصص
صافي سلف، و ٢٧٣٫٦٨٦٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩  ١٣٫٢٨٤٫١٠١٤١٫١٩٢٫٠٥٤  ٥٫٢٧٥٫١٣٨  قروض

  
  

٢٠١٤
مدين شخصيةجاري تجاريةقروض إجماليأخرىقروض

ال السعوديةبآالف   الرياالتالرياالت
عاملة سلف و ٥٫٤٤٢٫٧٨٠١١٫٦٠٤٫٦٠٠٤٠٫٥٨٧٫٤٩٠٢٢٣٫٨٤١٥٧٫٨٥٨٫٧١١قروض

عاملة غير سلف و ٤٣٦٫٣٩٥--٣٠٣٫٨٦٩١٣٢٫٥٢٦قروض
السلف و القروض ٥٫٧٤٦٫٦٤٩١١٫٧٣٧٫١٢٦٤٠٫٥٨٧٫٤٩٠٢٢٣٫٨٤١٥٨٫٢٩٥٫١٠٦إجمالي
اإلئتمان خسائر )٨٢٢٫٥٩٢(  )٢٢٩(  )٣٦٧٫٨٣٩(  )٢٤٨٫٥٧٢(  )٢٠٥٫٩٥٢(  مخصص
صافي سلف، و   ٢٢٣٫٦١٢٥٧٫٤٧٢٫٥١٤  ٤٠٫٢١٩٫٦٥١  ١١٫٤٨٨٫٥٥٤  ٥٫٥٤٠٫٦٩٧  قروض

  
وإستص�نا� مرابح�ة بعملي�ات يتعل�� فيم�ا الفائ�دة تجن�� مبدأ مع متوافقة مصرفية منتجات أعاله والسلف القروض تتضمن

بمبل المطفاة بالتكلفة تظهر والتي سعودي (مليارمليارملي٣٢٫٦بمبلغبمبلغوإيجارة سعودي). مليارمليارملي٣٠٫٦: ٢٠١٤ريال ريال

يلي:الحرآة  تتكون  تتكون  )ب مما اإلئتمان خسائر مخصص   في
  

و  و  و   مدين تجاريةجاري   وأخرىقروض
  إجماليجماعيمخصص  محددمخصص  

٢٠١٣١٧٢٫٥٠٠٣٤١٫٦١١٥١٤٫١١١ديسمبر٣١رصيد
السنةالمضاف ١٨٫٢٣٨٤٥٫٥٨٥٦٣٫٨٢٣خالل

السنة خالل المشطوبة )٣٫٩١٤(-)٣٫٩١٤(الديون

٣٨٧٫١٩٦٥٧٤٫٠٢٠  ٢٠١٤١٨٦٫٨٢٤ديسمبر٣١رصيد
السنة خالل   ١٫٥٥٢  )٩٦٫٨٢٣(  ٩٨٫٣٧٥  المضاف

السنة خالل المشطوبة   )١٣٫٧٧٩(  ٣١٫٣٢٧  )٤٥٫١٠٦(  الديون
  ٥٦١٫٧٩٣  ٣٢١٫٧٠٠  ٢٤٠٫٠٩٣  ٢٠١٥ديسمبر٣١رصيد

  
  شخصيةقروض  
  إجماليجماعيمخصص  محددمخصص  

٢٠١٣٩٦٫٢٨٣٩٣٫٦٨١١٨٩٫٩٦٤ديسمبر٣١رصيد
السنة خالل ١٣٥٫١١٢٢٢٫٣٦٥١٥٧٫٤٧٧المضاف

السنة خالل المشطوبة )٩٨٫٨٦٩(-)٩٨٫٨٦٩(الديون

١١٦٫٠٤٦٢٤٨٫٥٧٢  ٢٠١٤١٣٢٫٥٢٦ديسمبر٣١رصيد
السنة خالل  خالل  خالل   ١١٦٫٤٤٨  ١٨٫١٣٦  ٩٨٫٣١٢  المضاف

السنة خالل المشطوبة   )٨٨٫٠٩٧(  -  )٨٨٫٠٩٧(  الديون
  ٢٧٦٫٩٢٣  ١٣٤٫١٨٢  ١٤٢٫٧٤١  ٢٠١٥ديسمبر٣١رصيد
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

صافي٧ سلف، و   (تتمة)-قروض.  قروض.    قروض  قروض
  

يلي: مما والسلف     ج  ج  )   )   تتكون  تتكون  الجودة  الجودة  اإلئتمانية  اإلئتمانية  للقروض    للقروض  للقروض
  

والسلف١ صافي) القروض القيمة:-، منخفضة وغير السداد متأخرة   غير
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

  
الرياالت بآالف

  السعودية
الرياالت بآالف

  السعودية

  ٥٠٫١٠٤  ٣٣٨٫٨٣٠ممتازة
  ٢٢٫٦٩٦٫٦٣٩  ١٩٫٢٤٦٫٨٩٠قوية

١٤٫٨٨١٫٧٠١  ١٦٫٠٨٣٫٢٨٣متوسطة
٩٫٤٦٥٫٢٨١٧٫٣٦٨٫٦١٣مقبولة
٦٦٦٫٦٦٧٦٥٢٫١٧٢هامشية

المالحظة ٣٢٫٧٠٥٢٫١٨٩تحت
مصنفة   ١١٫٤٧٩٫٠٦١  ١٣٫٣٠١٫٠٥٨غير
٥٩٫١٣٤٫٧١٤٥٧٫١٣٠٫٤٧٩اإلجمالي

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

  
ل�س�واق      ممتازة: م�دخل السوق. لديه في مثيله من أفضل نقدية وتدفقات مالي مستقرة. مرآز صناعة في   ريادة  ريادة

  للسوق.العاديةالظروفخاللالمالية
  

ومر        قوية: المالي�ة  سوق  سوق المؤش�رات تعتب�ر و إس�تثناءات، وج�ود م�ع لك�ن ن�اج� آداء ت�اري� م�ع ق�و� مالي آز
الوصول حرية لها المنشأة

م�ع
المنشأة
م�ع

إليها. هذه تنتمي التي الصناعة معايير من المالي�ة   إأفضل األسواق    وف��   وف��لى
الطبيعية.   الحاالت

  
تعت    متوسطة: و أوالشرآة، للصناعة مخاطرة عوامل مع معتدل ثبات و��منمعدل س�ليمة المالي�ة المؤش�رات تعتب�رتعتب�ر

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

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

إليها. م تنتمي التي محدودة  بالمص�ادرالصناعة تكون قد ولكنها متوفرة تكون قد البديلة التمويل مصادرمصادر
فقط. المؤسساتية و   الخاصة

  
المخ�ا    هامشية: عوام�ل إي�ابي�ة  تعتبر  تعتبر غي�ر الش�رآة أو للص�ناعة تش�غيطر و م�الي أداء م�ع هامش�ي. مص�ادر، تش�غيليتش�غيلي

البديلة متوفرالتمويل التكون جديدةقد أعمال
م�ع
أعمال

م�ع
في الدخول الفئة.معة. اليتوقع   هذه

  
المالحظة: المخا  تحت عوامل إي�ابي�ة  تعتبر  تعتبر غي�ر الشرآة أو للصناعة عالي�ة. تعتب�رطر الس�داد مخاطرع�د� تعتب�ر آم�ا ،

البديل�ة التمويل مصادر تعتبر آما عال، بشكل إليها تنتمي التي الصناعة معايير دون المالية المؤشرات
جدًا.   محدودة

  
مصنفة: والس��لف  غير الق��روض مص��نفة  تتض��من  تتض��من األس��ا�الغي��ر أرص��دةف��ي الشخص��يةم��ن مت��أخرةالق��روض غي��ر

  .ادالسدالسدالس
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

صافي٧ سلف، و   (تتمة)-قروض.  قروض.    قروض  قروض
  

القيمة:  ٢  ٢   منخفضة غير و السداد     )    )    القروض  القروض  والسلف  والسلف  متأخرة    متأخرة  متأخرة
  

٢٠١٥  
و مدين جاري
تجارية شخصيةقروض إجماليقروض

السعودية الرياالت   بآالف
١٫٧٣٧٥٤٫٥٧٩٥٦٫٣١٦يوم٣٠إلى١من
٧٣٫٨٤٣  ٦٢٫٦٤٦  ١١٫١٩٧  يوم٩٠إلى٣١من
١٫٠٤٨  -  ١٫٠٤٨  يوم١٨٠إلى٩١من

من ١٫١٥٠٫١٨٠-  ١٫١٥٠٫١٨٠يوم١٨٠أآثر
  ١١٧٫٢٢٥١٫٢٨١٫٣٨٧  ١٫١٦٤٫١٦٢إجمالي

  
٢٠١٤  

و مدين جاري
تجارية شخصيةقروض إجماليقروض

ال الرياالت   عوديةسعوديةلسلسعوديةبآالف
٦٣٫١٤٤٦٥٫٢٢٢١٢٨٫٣٦٦يوم٣٠إلى١من
٦٧٫٠٧٨  ٦٠٫٣١٧  ٦٫٧٦١  يوم٩٠إلى٣١من
٥٫٥٩١  -  ٥٫٥٩١  يوم١٨٠إلى٩١من

من ٥٢٧٫١٩٧-  ٥٢٧٫١٩٧يوم١٨٠أآثر
  ١٢٥٫٥٣٩٧٢٨٫٢٣٢  ٦٠٢٫٦٩٣إجمالي

  
  

أ الجدول يتضمن منخفضةعالهال وغير السداد متأخرة القروض التبابعض م�ن متقدم�ة مرحل�ة ��ي تعتب�ر الت�ي ح��القيمة
القروضحول هذه مجموع القروض. بلغ تلك جدولة إعادة أو ��ي١٫٤تجديد آما سعودي ريال ٢٠١٥ديس�مبر٣١مليار

سعودي) ١٫٣: ٢٠١٤( ريال   مليار
  

الس�ل و الق�روض �جم�الي المجموع�ة قب�ل م�ن به�ا المح�تفظ للضمانات المقدرة القيمة ��يبلغت آم�ا ٢٠١٥ديس�مبر٣١الس�لفالس�لف
س��عودي (ملي��ار٥٠٫٣مايق��ار� للض��ماناتملي��ار٥٢٫٤: ٢٠١٤ري��ال المق��درة العادل��ة القيم��ة بلغ��ت س��عودي). آم��ا ري��ال

القيم�ة منخفض�ة غي�ر و الس�داد مت�أخرة التجاري�ة والق�روض م�دين الج�اري حس�ابات مقاب�ل المجموعة قبل من بها المحتفظ
سعودي٢٫٧مبلغ ريال سعودي) ١٫٠: ٢٠١٤(مليار ريال   مليار
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

٣١

صافي٧ سلف، و   (تتمة)-قروض.  قروض.    قروض  قروض
  
اإلقتصادية: ٣ القطاعات حسب اإلئتمان خسائر مخصص و والسلف القروض ترآيزات     )    )    فيما  فيما  يلي  يلي  تحليًال  تحليًال  بمخاطر    بمخاطر  بمخاطر

  

٢٠١٥  
  

عاملة    عاملة     غير
مخصص  خسائر

    اإلئتمان
سلف، و قروض

  صافيصافيصاف
السعودية الرياالت   بآالف

حكوميةوحكومية   ٣٢٧٫٨٢١    )١٫١٢٢(    -    ٣٢٨٫٩٤٣    شبه
مالية خدمات ومؤسسات   ٨٫٠٤٤٫٧٣٨    )٨٣٫٤٣٧(    -    ٨٫١٢٨٫١٧٥    أخرىبنوك

أسماك و   ١٧٫٦٧٨    )١١١(    -    ١٧٫٧٨٩    زراعة
  ٦٫٢٦٥٫٦٥٦    )٤٨٫٠٣٣(    ٣٫٢١٠    ٦٫٣١٠٫٤٧٩    تصنيع

تنقيب و   ٤٣٦٫٥٦٧    )٢٫٧٢٥(    -    ٤٣٩٫٢٩٢    تعدين
وإنشاءات   ٤٫٨٩٠٫٥٠٨    )٣٧٫٠٦٨(    ٦٩٥    ٤٫٩٢٦٫٨٨١    بناء

  ١٣٫٧٤٧٫٣٢٥    )٢٤٠٫٧٨٨(    ٢٠٩٫٥١٤    ١٣٫٧٧٨٫٥٩٩    تجارة
وإتصاالت   ١٫٨٠٦٫١٢١    )٤٨٫٧٣٢(    ٤٣٫٧٨٣    ١٫٨١١٫٠٧٠    نقل

  ١٫٦٥١٫٦٠١    )٢٩٫٦٣١(    ١٤٫٣٧٢    ١٫٦٦٦٫٨٦٠    خدمات
شخصية   ١٣٫٢٨٤٫١٠١    )٢٧٦٫٩٢٣(    ١٤٢٫٧٤١    ١٣٫٤١٨٫٢٨٣    قروض

  ٩٫٥٥٢٫٨٦٣    )٧٠٫١٤٦(    ٣٣٫٢٧٩    ٩٫٥٨٩٫٧٣٠    أخرى
      ٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩    )٨٣٨٫٧١٦(    ٤٤٧٫٥٩٤    ٦٠٫٤١٦٫١٠١    اإلجمالي

٢٠١٤  
  

عاملة    عاملة     غير
مخصص  خسائر

    اإلئتمان
سلف، و قروض

  صافي
السعودية الرياالت بآالف

حكومية شبه و   ٣٧٨٫٩٣٧    )١٫٦٥٣(    -    ٣٨٠٫٥٩٠    حكومية
مالية خدمات ومؤسسات   ٧٫١٨٣٫٦٠٣    )٥٨٫٩٥٦(    -    ٧٫٢٤٢٫٥٥٩    أخرىبنوك

أسماك و   ٢٦٫٢١١    )١٧٥(    -    ٢٦٫٣٨٦    زراعة
  ٦٫٤٢١٫٦٦٦    )٧١٫١٠٧(    ٢١٫٠٢٤    ٦٫٤٧١٫٧٤٩    تصنيع

تنقيب و   ٤٨٤٫٩٠١    )٣٫٩٣٩(    -    ٤٨٨٫٨٤٠    تعدين
وإنشاءات   ٣٫٩٨٢٫٣٢٣    )٣٩٫٩٤٥(    -    ٤٫٠٢٢٫٢٦٨    بناء

  ١٣٫٩٨٣٫٢٧٠    )٢٠٣٫١٠٢(    ١٦٥٫٦٧٧    ١٤٫٠٢٠٫٦٩٥    تجارة
وإتصاالت   ١٫٧٦٢٫٥٠٢    )١٢٫٥٣١(    -    ١٫٧٧٥٫٠٣٣    نقل

  ١٫٦٠٧٫٩٢٨    )٣٣٫٨٠٢(    ١٤٫٠٧١    ١٫٦٢٧٫٦٥٩    خدمات
شخصية   ١١٫٤٨٨٫٥٥٤    )٢٤٨٫٥٧٢(    ١٣٢٫٥٢٦    ١١٫٦٠٤٫٦٠٠    قروض

  ١٠٫١٥٢٫٦١٩    )١٤٨٫٨١٠(    ١٠٣٫٠٩٧    ١٠٫١٩٨٫٣٣٢    أخرى
  ٥٧٫٤٧٢٫٥١٤    )٨٢٢٫٥٩٢(    ٤٣٦٫٣٩٥    ٥٧٫٨٥٨٫٧١١    اإلجمالي

  

زميلة٨ شرآات في   .  استثمارات
  

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

  
آما(أ) ت السعودية العربية بالمملكة مسجلة شرآات لدى البنك حصة الزميلة الشرآات في االستثمارات     يلي:تمثلتمثل

٢٠١٤    ٢٠١٥  
اآسبريس أمريكان %٥٠%٥٠"أمكس")السعودية(شرآة

للتأجير "اورآس" السعودية أورآس %٣٨  %٣٨شرآة
العقارية "ا التنمية و للتمويل العالمية أمالك %٣٢%٣٢مالك"شرآة

  
نسبته ما أيضًا البنك تشغيلية.٢٠لدى عمليات أية لديها ليس والتي لالستثمار نعيم شرآة   % في
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

زميلة٨ شرآات في   (تتمة)–.    االستثمار  االستثمار
  

يلي:    (  (  ب  ب  )   )  مما زميلة شرآات في     تتلخص  تتلخص  الحرآة  الحرآة  في  في  االستثمار    االستثمار  االستثمار
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

  
الرياالت بآالف

  السعودية
الرياالت بآالف

  السعوديةالسعوديةال
السنة بداية في   ١٫٠٧٠٫٦٤٨  ٨٤٦٫٣٥١الرصيد

٥٣٫٩٩٩-  استثمارات
للبيع متاحة إلستثمارات   )٢٦٩٫٧٣٦(-  تحويل

الدخل في ٧٩٫٥١٥  ١٥٦٫١٩٥الحصة
أرباح )٨٨٫٦٧٣()٦٣٫٤٠٠(توزيعات

األخرى الدخل / (الخسارة) الشاملة بنود في ٥٩٨  )١٢٤(  الحصة
ا نهاية في   ٨٤٦٫٣٥١    ٩٣٩٫٠٢٢  لسنةالرصيد

  
  

عام من األول الربع بتحوي�ل٢٠١٤خالل البن�ك ق�ام الت��مينا، وإع�ادة للت��مين والخل�يج المتوس�� ش�رآة ف�ي –التع�اونيس�تثماره
مساهمة إلىشرآة زميلة شرآة في استثمار غلف" من حي��س�تثمااسعودية "ميد للبي�ع مت�اح يعتب�رر م��هال�ه�ذا  االال س�تثمار

زميلةللمحاس شرآة في آاستثمار عنه التاريخللمحاسبةللمحاسبة ذلك بت�اريخمنذ العادل�ة التقديري�ة بالقيم�ة للبي�ع مت�اح آاس�تثمار تس�جيله ت�م وقد. وقد. وقد
لال الدفتري�ة والقيم�ة العادل�ة التقديري�ة القيم�ة ب�ين ال��رق تعادل والتي التحويل بهذا المرتبطة األرباح ذلك في بما س�تثمارالتحويل

ميد شرآة في األرب�احالمسجل هذه بلغت وقد.  وقد.  وقد أرب�اح٢٢٣٫٩غلف بن�د ض�من مدرج�ه وه�ي س�عود� ري�ال س�تثماراتس�تثماراتس�تثماملي�و�
لغير صافيأمقتناه المتاجرة، عامضمنغراض إيضاح(،٢٠١٤نتائج   )٢٣أنظر

  
آالتالي:(ج)  الزميلة للشرآات المالية القوائم في البنك   تتلخصحصة

  
  أمالك  اورآس  أمكس  

٢٠١٥
الري الرياالتالرياالتبآالف
السعودية

الرياالت بآالف
السعودية

الرياالت بآالف
السعودية

الموجودات ٤١٦٫٥٣٣٧٧٤٫٨٩٣٩٧٦٫٢١٥إجمالي
المطلوبات ٢٣٩٫٦٣٧٤٦٤٫٥١٢٦٢٤٫٢٨٤إجمالي

الملكية حقوق ١٧٦٫٨٩٦٣١٠٫٣٨١٣٥١٫٩٣١إجمالي
الدخل ٢٠١٫٧٩٤٩٤٫٧٢٤٥٨٫٤٢٣إجمالي
المص ٢٥٫٥٥٩  ٥٥٫١١٤  ١١٣٫٤٥٣  المصاريفالمصاريفإجمالي

  
  أمالك  اورآس  أمكس  

٢٠١٤
الرياالت بآالف

السعودية
الرياالت بآالف

السعودية
الرياالت بآالف

السعودية

الموجودات ٣٧٠٫٩٢٩٨٤٢٫٨١٥٨٢٤٫٤٩٧إجمالي
المطلوبات ٢٤٤٫٠٠٨٥٦١٫٦٣٧٤٩١٫٤٥٥إجمالي

الملكية حقوق ١٢٦٫٩٢١٢٨١٫١٧٨٣٣٣٫٠٤٢إجمالي
الدخل ١٨٥٫٠٤٨٩٤٫٨٨١٥٠٫٠٩٣إجمالي

٢٢٫١٧٠  ٥٠٫٤٤١  ١٠٨٫١٢٨  المصاريفإجمالي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
  
  

    
  
  
  

صافي٩ معدات، و   . ممتلكات
  

بند يلي:يتكون مما صافي المعدات، و   الممتلكات
على               األثاث  تحسينات

  
األراضي
  والمباني

المباني
    المستأجرة

والمعدات  
  اتوالسيار

  اإلجمالـي  
٢٠١٥    

  اإلجمالـي
٢٠١٤  

السعوديةالتكلفة الرياالت   بآالف
السنة بداية في   ١٫٤١٥٫٩٦٦  ١٫٥١٩٫٧٠٥    ٤٨٢٫٤٩٢    ٩٥٤٫٣٥٤٨٢٫٨٥٩  الرصيد

  ١٠٦٫٣٧٧    ١٩٢٫٦١٨    ١٢٦٫٨٤٦    ٢٨٫٩٩٨  ٣٦٫٧٧٤  اإلضافات
  )٢٫٦٣٨(    )٣٢٤(    )٣٢٤(    -  -  اإلستبعادات

السن نهاية في   ١٫٥١٩٫٧٠٥  ١٫٧١١٫٩٩٩    ٦٠٩٫٠١٤    ٩٩١٫١٢٨١١١٫٨٥٧  السنةالسنةالرصيد
        

المتراآم               اإلستهالك
السنة بداية في   ٥٤٣٫٤٣٢    ٦١٠٫٠٨٣    ٣٥٤٫٠٨٠    ١٩٩٫٩٠٧٥٦٫٠٩٦  الرصيد

للسنة   ٦٨٫٨٩٥    ٨٠٫٥٨١    ٣٦٫٧٨٢    ١٢٫٠٦٩  ٣١٫٧٣٠  المحمل
  )٢٫٢٤٤(    )٢٢٩(    )٢٢٩(    -  -  اإلستبعادات

السنة نهاية في   ٦١٠٫٠٨٣    ٦٩٠٫٤٣٥    ٣٩٠٫٦٣٣    ٢٣١٫٦٣٧٦٨٫١٦٥  الرصيد

الدفترية القيمة               صافي
في     ١٫٠٢١٫٥٦٤    ٢١٨٫٣٨١    ٤٣٫٦٩٢  ٧٥٩٫٤٩١  ٢٠١٥ديسمبر٣١آما

في   ٩٠٩٫٦٢٢        ١٢٨٫٤١٢    ٢٦٫٧٦٣  ٧٥٤٫٤٤٧  ٢٠١٤ديسمبر٣١آما

  
أ والسيارات والمعدات األثاث موجوداتتتضمن العاله بتقنية الصلة. متعلقه ذات   المعلوماتالمعلومات

أخرى. ١٠   موجودات
  

بند يلي:يتكون مما األخرى   الموجودات
  

    ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    
الرياالت بآالف

    السعودية
الرياالت بآالف

  السعودية
مدينة مستحقة خاصة عموالت           دخل

سلف- و ٣٠٢٫٨٠٥١٩٧٫٦٣١  قروض
١٤١٫٣٦١١١٦٫٢٨٣  استثمارات-
أخرى- مالية مؤسسات و ٤٫٤٨٠٨٧٢بنوك

المدينة المستحقة الخاصة العموالت دخل   ٣١٤٫٧٨٦    ٤٤٨٫٦٤٦    إجمالي
و المساهمينزآاة من مستحقة دخل   ١١٢٫٦٢٢    ١٠٥٫٨٣٧    ضريبة

أخرى   ١٥٢٫٨٣٦    ١٥٢٫٨٣٦    عقارات
عمالء   ١٦٠٫٠٤٧    ٥٨٫٣١٦  ذمم

الت تحت معدات و   ٩٧٫٧٤٤    ٦٤٫٨٢٩  التجهيزالتجهيزممتلكات
أخرى   ٣٣٤٫٩١٤    ١٩٥٫٦٩٨    متنوعةموجودات

  ١٫١٧٢٫٩٤٩    ١٫٠٢٦٫١٦٢    اإلجمـالـي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
  

  
  
  

  .   المشتقات  المشتقات١١
  

م��ن والت���حو� المتاج���رة ألغ��راض التالي���ة المشت���قة المالي���ة األدوات بإس��تخدام العادي���ة،   يق��وم  يق��وم  البن��ك،  البن��ك،  خ��الل  خ��الل  دورة  دورة  أعمال��ه    أعمال��ه  أعمال��ه
المخاطر:

يق��وم
المخاطر
يق��وم

  

العم�والتوتمثلالمقايضات:  )أ أس�عار لمقايض�ات ب�أخرى. بالنس�بة النقدي�ة التدفقات من مجموعة لتبادل ،الخاص�ةالتزامات
العموالت دفع بتبادل األخرى األطراف تقوم ما المب�الغالخاصةعادة تب�ادل دون وا��دة، وبعمل�ة ع�ائم وبس�عر ثابت بسعر

العموالت أسعار لمقايضات وبالنسبة. وبالنسبة. وبالنسبة عمالالخاصةاألسمية العم�والتبعدة م�ع األسمية المبالغ تبادل يتم فإنه الخاص�ةت،
المب�الغ مقايض�ات �ال�ة ف�ي األتف�اق بن�ود عل�ى بن�اءًا تتغير أن األسمية للمبالغ آذلك مختلفة. يمكن بعمالت العائمة و الثابتة

األسمية.

والمستقبلية:  )ب اآلجلة أالعقود عملة بيع أو لشراء تعاقدية إتفاقيات عن عبارة وتاريخوهي بسعر معينة مالية أداة أو سلعة و
المالي��ة األس��واق خ��ارج به��ا والتعام��ل مح��ددة إ�تياج��ات لتلبي��ة خصيص��ًا تص��ميمها ي��تم العق��ود المس��تقبل. ه��ذه ف��ي مح��ددين

العمولة معدل وعقود األجنبية بالعملة اآلجلة بالعقود التعامل مالخاصةالنظامية. يتم أس�واق وف�ي مح�ددة بمبالغ مالي�ةمالي�ةاآلجلة
يومي. بشكل اآلجلة العقود قيمة في التغيرات تسوية يتم آما   منظمة،

  
اآلجلة:  ج) األسعار عموالت  إتفاقيات بأسعار عقود عن عبارة عل�ىالخاصة  وهي  وهي وت�ن� منفردة بصورة عليها التفاوض يتم

العمول�ة س�عر ب�ين الفرق نقدًا يسدد ت�اريخالخاص�ةأن ف�ي الس�وق وس�عر عليه�ا المبل�غالمتعاق�د ع�ن وذل�ك مح�دد مس�تقبلي
عليها. المتفق الزمنية الفترة خالل و المحدد   األسمي

    
للمش��تري           الخي��ارات:د)    اإللت��زام، ول��يس الخي��ار) الح��ق، الب��ائع (ُمص��در بموجبه��ا يم��نح تعاقدي��ة، إتفاقي��ات ع��ن عب��ارة وه��ي

مس�ت تاريخ في شراء أو لبيع اإللتزام، وليس بالخيار)، المنتهي�ة(المكتتب الزمني�ة الفت�رة خ�الل وق�ت أي ف�ي أو مح�دد مس�تقبليمس�تقبلي
سلفًا.  محدد بسعر مالية أداة أو السلع أو العملة من محدد بمبلغ وذلك التاريخ ذلك     في

  
إل��ى المش��تقة المالي��ة األدوات مش��تقةتنقس��م أومقتن��اةأدوات المت��اجرة مش��تقةألغ��راض م��نأدوات التح��و� ألغ��راض مقتن��اة

آما المخاطر
تنقس��م

المخاطر
تنقس��م

أدناه: موضح   هو
  

المتاجرةأ)  ألغراض المقتناة   المشتقات
  

بالمبي المتاجرة ألغراض المقتناة المشتقات معظم المراآزتتعلق وأخذ المراجبالمبيعاتبالمبيعات المبيع�اتحةحةالمراجحالمراجحو تتعل�ق. تتعل�ق. تتعل�ق الص�رف بأسعار
المس��تقبليب و الحالي��ة المخ��اطر تخف��ي� أو تع��ديل أو تحوي��ل م��ن لتمكي��نهم بن��و� و لعم��الء المنتج��ات أخ��ذب���رحب���رح ويتعل��ق. ويتعل��ق. ويتعل��ق المس��تقبليةالمس��تقبلية

أو المع�دالت أو األس�عار ف�ي اإليجابي�ة التغي�رات م�ن أرباح على الحصول توقع مع السوق مراآز مخاطر بإدارة المراآز
وتتعلق. وتتعلق. وتتعلق بغ�رضحةحةالمراجحالمراجحالمراجالمؤشرات المختلف�ة المنتج�ات أو األس�واق ب�ين األس�عار ف�ي الفروق�ات م�ن واإلس�تفادة بتحدي�د

ذلك.  من أرباح على الحصول

المخاطرب)  من التحوط ألغراض المقتناة   المشتقات
  

الصرف أسعار في التقلبات نتيجة البنك لها يتعرض التي المخاطر إدارة المخاطر. إن وإدارة لقياس شامل نظام البنك يتبع
العموالت وأسعار المقبولةالخاصةاألجنبي المستويات اإلدارةضمن مجلس يقررها الص�ادرةبناءًاوالتي التعليم�ات على

السعودي.   العربي النقد مؤسسة   عن
  

ولمخ�اطر األخ�رى األط�راف م�ع للتعام�ل ��دود بوضع وذلك العمالت لمخاطر معينة مستويات اإلدارة مجلس وضع وقد
العمالت.  ُتراقب العمالتممراآز مراآ�مراآزمراآز بق�اء لض�مان المخ�اطر م�ن التح�و� إس�تراتيجيات وتستخدم منتظم مراآ�زمراآ�زبشكل

العموالت أسعار لمخاطر معينًا مستوى اإلدارة مجلس وضع المقررة.  آما الحدود ضمن بوض�عالخاص�ةالعمالت وذل�ك
العم��والت أس��عار ب��ين الفج��وات مراجع��ة دوري��ًا المق��ررة.  ي��تم للفت��رات العم��والت أس��عار ف��ي للفج��وات الخاص��ة���دودًا

التح�و� إس�تراتيجيات وتس�تخدم والم�لوب�ات العم�والتبالموجودات أس�عار ب�ين الفج�وة تقلي�ل ف�ي المخ�اطر الخاص�ةم�ن
المقررة. الحدود   ضمن
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ و ٢٠١٣

  

  
  

  
  
  

  (تتمة)-.   المشتقات  المشتقات١١
  

تعرض��ه  وآج�  زء  وآج�  وآج�زءوآج�  زء  زء  م��ن  م��ن  إدارة  إدارة  موجودات��ه    موجودات��ه  موجودات��ه  وآج�  وآج� لتقلي��ل وذل��ك المخ��اطر م��ن التح��وط أل��راض المش��تقات البن��ك يس��تخدم ومطلوبات��ه،
والعموالت العمالت أسعار خالالخاصةلمخاطر من عادة ذلك محددة.ويتم.  ويتم.  ويتم معامالت مخاطر من التحوط   ل

  
إس�ترا ولتطبي�ق محددة عمالت مخاطر من التحوط في اآلجلة األجنبي الصرف عقود البنك مختلف�ة.    تيستخدم تجياتتجيات  تح�وط

العم���والت أس���عار مقايض���ات البن���ك يس���تخدم لمخ���اطرالخاص���ةآم���ا التع���رض ع���ن ناش����ة مح���ددة مخ���اطر م���ن للتح���وط
  ثابتة. خاصةأسعارعموالت

  
حت�ى المتبقي�ة للفت�رة اإلس�مية بالمب�الغ تحلي�ل م�ع المش�تقة المالي�ة ل��دوات والسالبة الموجبة العادلة القيمة أدناه الجدول يلخص
ال الس�نة، نهاي�ة ف�ي القائم�ة المع�امالت حج�م عل�ى م�ش�رًا تعتب�ر التي اإلسمية، المبالغ الشهري. إن والمعدل اإلستحقاق تاريخ

مبالغ بالضرورة فإنتعكس وبالتالي، بها المتعلقة المستقبلية النقدية اإلئتمانإجماليالتدفقات مخاطر تعكس ال اإلسمية المبالغ
السوق مخاطر البنك. وال لها يتعرض   التي

  
إتفاقية في الدخول من ناشىء بيع خيار البنك شرآةقائمةرئيسيةلدى البي�زميلةمع في الخيار البنك اإلتفاقية شروط البي�عالبي�ع. ُتعطي

الشراء في الخيار األخر الطرف ممارستهويعطي ممكن العاموالذي وذلك٢٠١٣من بعد ما مدىو اإلتفاقي�ةعلى يق�وم.مدة
بتقييم البيعفقطالبنك التنفيذالمذآور،خيار قيمة من اقل الشراء خيار ُيعتبر البيعحيث خيار تنفيذه،. ُيعطي تم حال في البن�ك،

م دفعة إستالم في فيالحق حصته الزميلةمقابلمقابل عاالشرآة وذل�كبعد الخي�ار، ذلك من واحد عليه�ابن�اءًام متف�ق مع�ادالت عل�ى
في آما التقديرية، العادلة القيمة صافي اإلتفاقية. تبلغ ضمن  ضمن  ضمن مايق�ارب٢٠١٥ديسمبر٣١مسبقًا الخي�ار له�ذا ملي�ون٢٩٩٫٢،

سعودي ( سعودي٢١٥٫١: مايقارب٢٠١٤ريال ريال أدناه.ل)مليون الجدول يتضمنها   لملم
  

المشتقة:ج)  المالية لألدوات ملخص يلي   فيما
  

االستحقاق تاريخ حتى المتبقية للفترة اإلسمية االستحقاق    االستحقاق    المبالغ تاريخ    تاريخ حتى    حتى المتبقية    المتبقية للفترة    للفترة اإلسمية    اإلسمية المبالغ    المبالغ   

  المعدل

  الشهري

م����������� أ������������ر

شهر١٢-٣    سنوات٥-١  سنوات٥   أشهر٣خالل  
الـمـبالـغ إجمالي

  اإلســمية

القيمة
  العادلة
  السالبة

لقيمةا
  العادلة
  ٢٠١٥  الموجبة

السعودية الرياالت     بآالف

                  
�������را� مقتن�����اة مش�����تقات

  المتاجرة: 

٨٫٤٢٩٫٧٩٣-  ٨٫٤٢٩٫٧٩٣-  ٨٫٤٢٩٫٧٩٣  -    - اآلجلة  ٢٤٫٠٥٦  ٢٢٫٧١٥  ٤٫٤٥٩٫٧٣٦  ١٫٢٢٧٫٩٨٣    ١٫٨٨٩٫٢٣٩    ١٫٣٤٢٫٥١٤ األجنبي الصرف عقود

٥٧٫٦٠٨  ٥٧٫٦٠٨  ١٫٨١٤٫٥٥٧  ٣٠٣٫٨٠٦    ٨٥٧٫٢٢١    ٦٥٣٫١٢٦  ٤٠٤  ١٫٨٣٤٫٧١٩  
الص�����رف أس�����عار خي�����ارات

  األجنبي

٦٥١٫٤٩٢  ٦٤٤٫٢٠٣  ٥٫٢٧٧٫٥٠٢  ٢٥٠٫٠٠٠    ١٦٠٫٠٠٠    ١٫٨٧٧٫٧٢٠  ٢٫٩٨٩٫٧٨٢  ٤٫٨٨٥٫٨٤١ العموالت أسعار   مقايضات

                    

����را� المقتن��اة المش��تقات
مخ������ا�ر م������� التح������و�

العادلة:   القيمة

١٫٩١٤٫٣٣٦  ٢٫٥١٣٫٢٠٨ ٢٥٤٫٥٧٩  ٢٧٦٫١٤٦  ٢٫٧٢١٫٣٦٠  -    ٣١٩٫٠٥٦    ٤٨٧٫٩٦٨ العموالت أسعار   مقايضات

١٧٫٦٦٣٫٥٦١ ٤٫٩٠٤٫٥٢٢ ٤٫٣٦١٫٣٢٨   ١٫٠٠٠٫٦٧٢  ١٤٫٢٧٣٫١٥٥  ١٫٧٨١٫٧٨٩    ٣٫٢٢٥٫٥١٦ ٩٨٧٫٧٣٥   اإلجمالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

69التـقرير  السنوي  ٢٠١٥ م68 التـقرير  السنوي  ٢٠١٥ م

SAIB Annual Report 2015 (ARABIC).indd   68 3/30/16   10:54 AM



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

    
  
  
  

االستحقاق تاريخ حتى المتبقية للفترة اإلسمية االستحقاق    االستحقاق    المبالغ تاريخ    تاريخ حتى    حتى المتبقية    المتبقية للفترة    للفترة اإلسمية    اإلسمية المبالغ    المبالغ   

  المعدل

  الشهري

م����������ن أآث����������ر

شهر١٢-٣    سنوات٥-١  سنوات٥   أشهر٣خالل  
الـمـبالـغ   إجمالي

  اإلســمية

القيمة
  العادلة
  السالبة

القيمة
  العادلة
  ٢٠١٤  الموجبة

السعودية الرياالت     بآالف

                  
أل������را� مقتن�����اة مش�����تقات

  المتاجرة: 
٦٫٦٧٤٫٣١٠-  ٦٫٦٧٤٫٣١٠-  ٦٫٦٧٤٫٣١٠   -  -  -  -       -      - ٤٫١٣٥٫٠٥١ اآلجلة  ٢٫٦٤٠  ٢٫٦٠٠  ٤٫٧٩٠٫٢١٢  ٦٥٥٫١٦١   األجنبي الصرف عقود

١٫١٧٠٫٧٣٦    ١٧٦٫٩٦٣  -  ٢٫٧٧٧٫٨١٢   ١١٢٫٩٨١  ١١٢٫١٠٤  ١٫٨٦٧٫٦٤٢  ٥١٩٫٩٤٣
الص������رف أس������عار خي������ارات

  األجنبي

٣٥٦٫٠٢٨  ٣٦٠٫١٠٢  ٣٫٧٥٢٫٢٩١  -    ١٥٠٫٠٠٠    ٦٠٠٫٠٠٠  ٣٫٠٠٢٫٢٩١  ٣٫٥٠٥٫٤١٢ العموالت أسعار   مقايضات

                    

أل����را� المقتن���اة المش���تقات
القيمة مخاطر من التحوط

  العادلة:

١٣٤٫٠٨٠  ١٦١٫٨٤٧  ٢٫٠٠٠٫٨٢٩  ٩٣٫٨٤٨    ٤٥٠٫٤٦٨    ٨٥٥٫٨٨٩  ٦٠٠٫٦٢٤  ١٫٨٦٩٫١٨٦ العموالت أسعار   مقايضات

١٤٫٨٢٦٫٧٢٠ ٥٫٩٠٦٫٢٥٥    ١٫٦٣٢٫٨٥٢  ٣٫٦٠٢٫٩١٥   ٦٠٥٫٧٢٩  ٦٣٦٫٦٥٣  ١٢٫٤١٠٫٩٧٤  ١٫٢٦٨٫٩٥٢   اإلجمالي
  

التح�وط ومح�اف� العادل�ة القيم�ة مخ�اطر م�ن التح�وط من آًال أدناه الجدول ف�ييلخص آم�ا للبن�ك و٢٠١٥ديس�مبر٣١العائ�دين
للبن��ود٢٠١٤ وص��� الج��دول ����ا يتض��من و البن��ود،المتح��وط، لتل��ك العادل��ة الق��يم و مخاطر���ا ت��مطبيع��ةوم��ن الت��ي المخ��اطر

أدواتمنالتحوط   و األدوات.  التحومنهامنها لتلك العادلة والقيمة   ط
    

السعودية)الربآالف(٢٠١٥ديسمبر٣١   ياالت
التحوط التحوط   التحوط   أدوات أدوات   أدوات التحوط   بنود

العادلة القيمة
   السالبة

القيمة  العادلة
   الموجبة

داةألا
   المستخدمة

المتحوطالمخاطرالمخاطرال
منها

في العادلة القيمة
التحوط بداية

القيمة  العادلة
الحالية   

٢٥٤٫٥٧٩    ٢٧٦٫١٤٦    
أسعار قايضاتمقايضاتمقايضات

  العموالت
القيمة مخاطر

العادلة ثابت  ٢٫٨٠١٫٩٢٩  ٢٫٨٢١٫٢٩٨ عمولة بسعر   إستثمارات

  
السعودية)الري(بآالف٢٠١٤ديسمبر٣١   الرياالتالرياالت

التحوط التحوط   التحوط   أدوات أدوات   أدوات التحوط   بنود
العادلة القيمة

   السالبة
القيمة  العادلة

   الموجبة
داةألا

  المستخدمة
اال لمتحوطالمخاطرالمخاطر

منها
في العادلة القيمة

التحوط بداية
القيمة  العادلة

الحالية   

١٣٤٫٠٨٠    ١٦١٫٨٤٧    
أسعار مقايضات

العادل  العموالت القيمة مخاطر ثابت  ٢٫٠٦٩٫١٣٣  ٢٫٠٧٠٫٥٤٩ عمولة بسعر   إستثمارات

  
األرباح السنةالمسجلةبلغت العادلةخالل القيمة مخاطر من التحوط أدوات سعودي (٧٫٧من ريال بقيم�ةأرب�اح: ٢٠١٤مليون

مبل��غ٤٫٤ التح��وط لمخ��اطر  لمخ��اطر  لمخ��اطر العائ��ـدة التح��وط بن��ـود م��ن الخس��ائر س��عودي). بلغ��ت ري��ال سع��ـودي  سع��ـودي  سع��ـودي١٢٫٦ملي��ون ري��ال ملي��ون
س��عودي).٢٫٢بقيم��ةخس��ائر: ٢٠١٤( ري��ال للمش��تقاتملي��ون الس��البة العادل��ة القيم��ة ص��افي س��عودي١٢٫٩وبل��غ ري��ال ملي��ون

سالبة).٣٠٫٩: ٢٠١٤يبًا (تقر عادلة قيمة صافي سعودي ريال   مليون
  

نسبته ما إبرام مالي�ة،٩٧: ٢٠١٤(% ٥٩تم م�سس�ات م�� بالبنك الخاصة للمشتقات الموجبة العادلة القيمة عقود من %) تقريبًا
من أقل أبرم ا٣٨: ٢٠١٤(%٣٥بينما م�ن واح�د ط�رف م�� الموجب�ة العادل�ة القيم�ة عق�ود ف�ي%) م�ن آم�ا األخ�ر� ألط�راف

رئيسي. بشكل الخزينة قطاع في بالمشتقات التعامل الموحدة. يتم المالي المرآز قائمة   تاريخ
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

  (تتمة) –.   المشتقات  المشتقات١١
  

البنك  آجزء  آجزء  من  من  إدارة  إدارة  المشتقات  المشتقات  المالية،    المالية،  المالية، المالية. أبرم والمشتقات للمبادالت العالمي االتحاد توجيهات مع متوافقة رئيسية اتفاقية
بواس�طةو المباع�ة أو المش�تراة المالي�ة المش�تقات منتجات وشروط بنود توحيد تم فقد االتفاقية، لهذه تل�كالبن�كفقًا م�ن وآج�زء. وآج�زء. وآج�زء

الملحق ذلك االئتمان (" الملحق"). يسمح دعم ملحق توقيع تم تب�ادليح��لأنللبنكاالتفاقية �ري�ق ع�ن محس�ن تس�عير عل�ى
ن آض��مان س��وقيًا المعر�ف��ة ل���الحالمب��ال� وذل��ك األ���رافالبن��كنق��دينق��دي بواس��طة به��ا المح��تف� المب��ال� اآلخ��ر. بل���ت الط��رف أو
في آما نقدي آضمان به�ا٣٩٫٢٦: ٢٠١٥دبس�مبر٣١األخرى المح�تف� النقدي�ة الض�مانات بل��ت س�عودي. آم�ا ري�ال ملي�ون

فيالبنكبواسطة سعودي.)١٨٫٢٩: ٢٠١٤ديسمبر٣١آما ريال   مليون
  

للبن١٢ األخرى. أرصدة المالية والمؤسسات   للبنوكللبنوك
  

بند يلي:يتكون مما األخرى المالية والمؤسسات للبنوك     األرصدة
    ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    
الرياالت بآالف

    السعودية
الرياالت بآالف

  السعودية
جارية   ٨٠٫٨١٠    ٧٫٦٠٠    حسابات

الشراء إعادة   ٢٫٥١٣٫٦٧٢    ٣٫٨١٢٫٥٢٠    إتفاقيات
المال أسواق   ٢٫٤٠٧٫٦٠٦    ١٫٥٠١٫٣٦٨    ودائع

  ٥٫٠٠٢٫٠٨٨    ٥٫٣٢١٫٤٨٨    اإلجمـالـي
  
العمالء١٣ ودائع. ودائع. ودائع

  
بند يلي:يتكون مما العمالء        ودائع

    ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    
الرياالت بآالف

    السعودية
الرياالت بآالف

  السعودية
الطلب   ١٩٫٦٤٩٫٢٤٥    ٢٠٫٨٧٦٫٢٥٠    تحت

  ٦٤٨٫٧٦٦    ١٫٦٢٠٫٦٣٢    إدخار
  ٤٩٫٣٩٢٫٤٢٩    ٤٦٫٩١٥٫٤٨٧    ألجل
  ١٫٠٤٢٫٩٧١    ٩١٦٫٤٤٣    أخرى

  ٧٠٫٧٣٣٫٤١١    ٧٠٫٣٢٨٫٨١٢    اإلجمـالـي
  

س�ندات بيع مقابل ودائع على ألجل الودائع س�عودي٤بقيم�ةتشتمل ري�ال س�عودي)    ١٫١٣٠: ٢٠١٤(ملي�ون ري�ال م�عملي�ون
األخ�رى العم�الء ودائع تشتمل محددة. آما مستقبلية تواريخ في شرائها  شرائها  شرائها إلعادة ق�در�اإتفاقيات مب�ال� ري�ـال٥١٦عل�ى ملي�ون

للنقض.٤٢٨: ٢٠١٤سعودي ( القابلة غير اإللتزامات مقابل محتجزة سعودي) آضمانات ريـال   مليون
  

ف��ي آم��ا الش��ريعة م��ع متوافق��ة ودائ��ع أع��اله العم��الء ودائ��ع س��عودي٥٢٫٥ب�جم��الي٢٠١٥ديس��مبر٣١تتض��من ري��ال ملي��ار
سعودي)٤٩٫١: ٢٠١٤( ريال   مليار
  
أجنبيةتش بعمالت ودائع على أعاله الودائع السعودي(تشتملتشتمل بالريال يعادلها آاآلتي:)بما تفاصيلها ،  
  

    ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    
الرياالت بآالف

    السعودية
الرياالت بآالف

  السعودية
الطلب   ٤٩٤٫٢٠١    ٦٤٢٫٥٣١    تحت

  ٢٢٥٫٧٥٣    ١٧٨٫٧٠٠    إدخار
  ٩٫٥٦٤٫٣٨٣    ٨٫٢٤٨٫١١٨    ألجل
  ٥٠٫١٠٩    ٦٥٫٨٣٠    أخرى

  ١٠٫٣٣٤٫٤٤٦    ٩٫١٣٥٫١٧٩    اإلجمـالـي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

ألجل١٤   قروض. قروض.   قروض  قروض
  

لم�دة  ٢٠١١    ٢٠١١  ٢٠١١  مايو  مايو  ٣٠  ٣٠  قام  قام  البنك  البنك  بتاريخ  بتاريخ الع�ام التش�غيل ألغ�راض س�عودي ري�ال ملي�ار بمبلغ متوسط ألجل قرض إتفاقية بإبرام
مايو في سداده ويستحق بالكامل، القرض استخدم وقد سنوات. هذا   . ٢٠١٦خمس

  
بت�ا البنك قام إتفاقي�ة٢٠١٢يوني�و٢٤ريخآما األج�لب�إبرام متوس�ط لق�رض بمبل�غأخ�رى س�نوات خم�س ري�ال١مدت�� ملي�ار

سبتمبر في سداده ويستحق بالكامل القرض إستخدام العام. تم التشغيل ألغراض   . ٢٠١٧سعودي
  

القروض موع�دهخاصةلعمولةألجلتخضع ع�ن مبك�را� ق�رض آ�ل س�داد للبن�ك ويح�ق. ويح�ق. ويح�ق متغي�رة لش�روطبمع�دالت وفق�ا� وذل�ك
اإلتفاقي قرض. تشمل آل إتفاقية المحافظ�ةوأحكام تتطل�� شروط على أعاله ش�روطاإلتفاقياتاإلتفاقيات إل�ى باإلض�افة معين�� مالي�ة نس�� عل�ى

في بالكامل  آما البنك بها التزم والتي   .٢٠١٤و٢٠١٥ديسمبر٣١أخرى
  

ثانوية١٥ دين   . سندات

بتاريخ البنك عم٢٠١٤يونيو٥قام بقيمةبإستكمال ثانوية دين سندات إصدار إصدار٢عمليةعملية خالل من سعودي ريال مليار
الصكوك هذه أجل المساند. يبلغ المال رأس ومتطلبات الشريعة مع متطابقة لصكوك السعودية العربية المملكة في ١٠خاص

اإلسنو في بالحق البنك يحتفظ بحيث سنواتات الخمس نهاية في الصكوك لهذه المبكر وذلكستدعاء األجل، مدة من األولى
البنوك بين اإلقراض سعر بمقدار سنوي نصف ربح الصكوك هذه الصلة. تحمل ذات النظامية الموافقات على الحصول بعد

إلى باإلضافة اشهر لستة) لستة) لستة   %.١٫٤٥السعودية (سايبور

أخرى١٦   . مطلوبات
  

بند يلي:يتكون مما األخرى     المطلوبات
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

    
الرياالتبآالف

    السعودية
الرياالت بآالف

  السعودية
مستحقة خاصة عموالت           مصاريف

أخرى-      مالية مؤسسات و   ٩٫٨٢٦    ٢٣٫٢٤٥    بنوك
العمالء–        ١٩٩٫٨٣٠    ١٨٩٫٦٧٠    ودائع

المستحقة الخاصة العموالت مصاريف   ٢٠٩٫٦٥٦    ٢١٢٫٩١٥    مجموع
أخ موظفين ومنافع الخدمة نهاية   ٣٢٤٫١٩٦    ٢٨٥٫١٣٧    أخرىأخرىمكافأة
أخرى وإحتياطيات مستحقة   ٢٣٨٫٥٩٩    ٢٣٥٫٥٠٢    مصاريف

مؤجلةدخل خدمات وأتعاب خاصة   ٣٣١٫٧٦١    ٧٠٫١٣٢    عموالت
أخرى   ٢٩٧٫٩٤٤    ١٤٢٫٥٩٩    مطلوبات

  ١٫٤٠٢٫١٥٦    ٩٤٦٫٢٨٥    اإلجمـالـي   
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
  

  
  
  

المال. ١٧ رأس
  
رأس

  
      رأس  

من  يتكون    يتكون  يتكون  رأس  رأس  المال  المال  المصرح  المصرح  به    به  به   بالكامل والمدفوع سهم٦٥٠والمصدر آل قيمــة سهم، سعودي١٠مليون : ٢٠١٤(ريال
سهم٦٠٠ آل قيمة سهم سعودي)١٠مليون          .ريال

التالي :   النحو على موزعة البنك مال رأس ملكية       -إن
٢٠١٤    ٢٠١٥  

الرياالت     بآالف
    %    السعودية

الرياالت بآالف
  %    السعودية

سعوديونمساهم   ٩٠٫٠    ٥٫٤٠٠٫٠٠٠  ٩٠٫٠    ٥٫٨٥٠٫٠٠٠  مساهمومساهمون
سعوديون: غير           مساهمون

للتمويل المحدودة الدولية ج. ب. مورغان   ٧٫٥    ٤٥٠٫٠٠٠  ٧٫٥  ٤٨٧٫٥٠٠رآةشرآةشرآة
المحدودة مزوهو بنك   ٢٫٥    ١٥٠٫٠٠٠  ٢٫٥  ١٦٢٫٥٠٠رآةشرآةشرآة

١٠٠    ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠    ٦٫٥٠٠٫٠٠٠  
        

عام بإصدار،٢٠١٥خالل البنك األمليون٥٠قام عدد ليزيد مجاني منسهم والقائمة المصدرة إلى٦٠٠سهم سهم مليون
سهم٦٥٠ عام.مليون بإصدارق،٢٠١٤خالل البنك من٥٠قامقام والقائمة المصدرة األسهم عدد ليزيد مجاني سهم ٥٥٠مليون

إلى سهم سهم٦٠٠مليون إيضاحمليون   ).٢٦(أنظر
  
نظام.١٨ نظامينظاميإحتياطي

  
عن يقل ال ما تحويل للبنك، األساسي النظام و السعودية العربية المملكة في البنوك مراقبة نظام دخل٢٥يقتضي صافي % من

مبل�غ تحوي�ل ت�م وعلي�ه،. وعلي�ه،. وعلي�ه، الم�دفوع المال رأس اإلحتياطي هذا رصيد يساوي أن إلى النظامي اإلحتياطي إلى ملي�ون٣٣٣السنة
لعام الدخل صافي من سعودي اإلحتياطي٣٦٠: ٢٠١٤(٢٠١٥ريـال هذا النظامي. إن اإلحتياطي سعودي) إلى ريـال مليون

للتوزيع. قابل   غير
  
المحتملة.١٩ واإللتزامات   التعهدات

  
القضائية  )أ   الدعاوى

  
قض��ائية٢٠١٥ديس��مبر٣١بت��اري� دع��اوى هن��اك آان��ت ض��دمتك��رره، لق��اء  ُيل��م. ل��م. ل��مالمجموع��ةمقام��ة مخص��� أي ُيجن��بُيجن��ب
نصحالالدعاوى القانونيينالتيالتي بشأنهاالمستشارين غيرالمتوقعآونهالبنك فيمن جوهري�ة.   تسببها خس�ائر �ل�كتكب�د وم�ع

مخصفقد تجنيب الدعاوىمخصصاتمخصصاتتم البنك.القانونيةلبعض مصلحة غير في نتائجها تكون بأن اإلدارة تتوقع نهاي�ةالتي ف�ي
المنتهي البن�ك٢٠١٥ديسمبر٣١فيالعام مخصصات تل�كآانت مجموع�ال�دعاوىع�ن س�عودي٤٫٩مجموع�همجموع�هم�ا ري�ال ملي�ون

سعودي)٤٫٦: ٢٠١٤( ريال   . مليون
  

الرأسمالية   ب)   اإللتزامات
  

ل��دى الرأس��مالية اإللتزام��ات ف��يالمجموع��ةبل���ت س��عودي ( ١٨٫٤مبل��غ٢٠١٥ديس��مبر٣١آم��ا ري��ـال : ٢٠١٤ملي��ون
الج٣٥٫٣ للفروع مباني بإنشاء سعودي) تتعلق ريـال الرئيسي.مليون المرآز وتوسعة   الجديدةالجديدة

  
باإلئتمان المتعلقة المحتملة واإللتزامات   ج)   التعهدات

  
ب في بالدخول المجموعة ابعبعتقوم للتسهيالتعضعض باإلئتمان طلبها.المتعلقة عند للعمالء األموال توفير   لضمانلضمان

  
وا الضمان خطابات للنقضإلإن قابلة غير ضمانات تعتبر والتي المستندية قب�لعتمادات حال�ةالمجموع�ةم�ن ف�ي بالس�داد

والسلف. أما القروض تحملها التي اإلئتمان مخاطر نفس تحمل الثالث الطرف تجاه بإلتزاماته الوفاء من العميل تمكن عدم
وا الضمان خطابات بموجب النقدية توق�عإلالمتطلبات لعدم به الملتزم المبلغ عن آثيرًا فتقل المستندية المجموع�ةعتمادات

اإلتفاقية. قي بموجب األموال بسحب الثالث الطرف   قيامقيام
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

المحتملة١٩ واإللتزامات   (تتمة)–.   التعهدات  التعهدات
  

م��ن  إل  إل  إن  إن  ا  ا خطي��ة تعه��دات بمثاب��ة تعتب��ر والت��ي الثال���المجموع��ة  عتم��ادات  عتم��ادات  المس��تندية    المس��تندية  المس��تندية للط��رف تس��مح العمي��ل، ع��ن نياب��ة ،
محددة وأحكام شروط وفق األموال ال–بسحب بالبضاعة عادة مخاطرمضمونة تحمل ما غالبًا فإنها وبالتالي تخصها، التيالتي

  أقل. 
  

تعه��دات القب��والت العم��الء.  المجموع��ةتمث��ل قب��ل م��ن المس��حوبة الكمبي��االت مع���مالمجموع��ةتتوق���تتوق���تلس��داد تق��ديم ي��تم أن
العمالء.  قبل من سدادها قبل   القبوالت

  
اإلئتمان من المستخدم غير الجزء اإلئتمان لمنح اإللتزامات ض�ماناتتمثل و وس�ل� ق�رو� على رئيسي بشكل الممنوح

أنإو المحتم��ل فم��ن اإلئتم��ان، لم��نح باإللتزام��ات المتعلق��ة اإلئتم��ان بمخ��اطر يتعل��ق وفيم��ا. وفيم��ا. وفيم��ا مس��تندية تتع��ر�تتع��ر�تعتم��ادات
تحدي�دهالمجموعة يمك�ن ال ال�ذي المحتمل�ة الخس�ارة مبل�غ أن إال المس�تخدمة، غير اإللتزامات إجمالي يعادل بمبلغ لخسارة

م��ن تتطل��ب اإلئتم��ان لم��نح اإللتزام��ات مع���م ألن المس��تخدم غي��ر اإللت��زام إجم��الي م��ن آثي��رًا أق��ل يك��ون أن يتوق��� ف��ورًا،
المتطلب�ات بالض�رورة تمث�ل ال اإلئتم�ان لم�نح القائم�ة اإللتزام�ات إجم�الي مح�ددة. إن إئتم�ان مع�ايير عل�ى الح��ا� العمالء

ا هذه من العديد ألن المستقبلية المطلوب.النقدية التمويل تقديم بدون تنتهي أو إنهاؤها يتم   إللتزامات
  

باإلستحقاقات  )١ تحليًال يلي لفيما المحتملةالمجموعةلتعهداتلتعهداتالتعاقدية واإللتزامات باالئتمان   : المتعلقة
  

اإلجمالي   اإلجمالي   اإلجمالي
من   ٥أآثر
سنوات   سنوات   سنوات سنوات   سنوات   سنوات٥-١ شهر   شهر   شهر١٢-٣

٣خـــالل
  ٢٠١٥  أشهر

  
ال الرياالت السعوديةالسعوديةآالفبآالفبآالف

مستندية   إ  ٩٣١٫١٨٥  ٩٧٩٫٩٢٢  ٣٥٩٫٦٨٢  -  ٢٫٢٧٠٫٧٨٩   عتمادات
ضمان  ١٫٦٣٨٫٧٨١  ٤٫٤٤٩٫٠٧٤  ٢٫٣٧٧٫١٤٢  ٩١٫٥٨٧  ٨٫٥٥٦٫٥٨٤   خطابات
٥٠٤٫٩٢٢   -   -   -   قبوالت  ٣٥٣٫٩٠٢  ١٥١٫٠٢٠  -

١٧٧٫٤٩٥-   ١٧٧٫٤٩٥-   ١٧٧٫٤٩٥  ٢١٠٫٦١٨  ٣٨٨٫١١٣   -   -  -   -
للنقض قابلة غير إلتزامات

االئتمان   لمنح

١١٫٧٢٠٫٤٠٨   اإلجمالي  ٢٫٩٢٣٫٨٦٨  ٥٫٥٨٠٫٠١٦  ٢٫٩١٤٫٣١٩  ٣٠٢٫٢٠٥
  

    اإلجمالي
من   ٥أآثر
سنوات    سنوات    سنوات سنوات    سنوات    سنوات٥-١ شهر     شهر     شهر١٢-٣

٣خـــالل
  أشهر

٢٠١٤    

السعودية الرياالت السعودية  السعودية  بآالف الرياالت  الرياالت بآالف  بآالف

مستندية   إ  ١٫٢٣٩٫٣٣٦  ١٫١٢٩٫٤٤٣  ٥٫١٧١  -  ٢٫٣٧٣٫٩٥٠   عتمادات
ضمان  ١٫٨٠٦٫٤٣٧  ٣٫٨٥٤٫٢٠١  ٣٫٠٨٥٫١٠٣  ١٣٫٧١٤  ٨٫٧٥٩٫٤٥٥   خطابات
٧٧٩٫٨٩٥   -   -   -   قبوالت  ٥٠٥٫٨٩٣  ٢٧٣٫٤٦٦  ٥٣٦

٨٤٫٦٠٦-   ٨٤٫٦٠٦-   ٨٤٫٦٠٦  ٢٤٣٫٦٤٧  ٣٢٨٫٢٥٣   -   -  -   -
للنقض قابلة غير إلتزامات

االئتمان   لمنح

١٢٫٢٤١٫٥٥٣   اإلجمالي  ٣٫٥٥١٫٦٦٦  ٥٫٢٥٧٫١١٠  ٣٫١٧٥٫٤١٦  ٢٥٧٫٣٦١

  
يمكن والتي اإللتزامات، من المستخدم غير الجزء ف�يبلغ آما والقائمة البنك، قبل من وقت أي في ٢٠١٥ديس�مبر٣١إلغاؤها

مجموعه سعودي (٣٠٫١٩٤ما ريـال سعودي). ٢٤٫٦٩٨: ٢٠١٤مليون ريـال   مليون
  

73التـقرير  السنوي  ٢٠١٥ م72

SAIB Annual Report 2015 (ARABIC).indd   73 3/30/16   10:55 AM



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

المحتملة١٩ واإللتزامات     (تتمة)–.   التعهدات  التعهدات
األخرى :   )  )٢ األطراف حسب المحتملة واإللتزامات تحليًال  للتعهدات    للتعهدات  للتعهدات   فيما  يلي  يلي

  
٢٠١٥    ٢٠١٤    

الرياالت   بآالف
    السعوديـــة

الرياالت   بآالف
    السعوديـــة

حكومية  ٦٫٣٤٣٫٥٦٠    ٦٫٨٤٢٫٩٥٥ شبه و حكومية مؤسسات
  شرآات  ٤٫٨١٦٫٠٣٤    ٤٫٧٩١٫٢٣٢
أخرى  ٢٧٥٫٦٧٧    ٢٩٨٫٩٦٤ مالية ومؤسسات   بنوك
  أخرى  ٢٨٥٫١٣٧    ٣٠٨٫٤٠٢

  اإلجمالي  ١١٫٧٢٠٫٤٠٨    ١٢٫٢٤١٫٥٥٣
  

  المرهونةد)   الموجودات
  

�ي�ر س�ندات و بن�وك سندات و شرآات سندات تتضمن األخرى البنوك مع الشراء إعادة عقود تحت المرهونة الموجودات
تحليحكومية. يلي األخرى: تحليًالتحليًالفيما المالية المؤسسات لدى آضمانات المرهونة   للموجودات

  
٢٠١٥    ٢٠١٤    

ذات المطلوب��������ات
  الموجودات  العالقة

ذات الم�لوب���ات
العالقة     الموجودات

السعودية الرياالت السعودية  بآالف الرياالت آالفبآالفبآالف

للبيع  ٥٫٠٥٠٫٢٢٦  ٣٫٨١٢٫٥٢٠  ٢٫٨٩٥٫٥٤٣  ٢٫٥١٣٫٦٧٢ متاحة   استثمارات
  

قب�ل م�ن بيعه�ا إع�ادة أو رهنه�ا إع�ادة الممك�ن من التي المالية الموجودات تمثل أعاله الجدول في المرهونة الموجودات إن
مج�الأطراف ف�ي عليه�ا متع�ارف و عادي�ة لش�رو� وفق�ًا العملي�ات ه�ذه لهم. تتم األصول تلك تحويل األصل في تم أخرى

آوسيط. البنك فيها يتعامل والتي المال أسواق لمتطلبات وفقًا آذلك و التسليف، أنشطة و المالية االوراق   إقراض

التشغيلية)هـ)هـ) اإليجار بعقود المتعلقة     اإللتزامات
أبرمفيم الت�ي ل�ل��اء، القابل�ة �ي�ر التش��يلية اإليجار عقود بموجب المستقبلية اإليجار لدفعات األدنى بالحد تحليًال يلي أبرمته�اأبرمته�افيمافيما

  آمستأجر:المجموعة
٢٠١٥    ٢٠١٤    

الرياالت   بآالف
    السعوديـــة

الرياالت   بآالف
    السعوديـــة

سنة  ٢٩٫٨٥٠    ٣٠٫٣٤٣ من   أقل
إلى  ٧٤٫٧٣٧    ٨٢٫٣٢٦ سنة سنواتمن   خمس
سنوات  ٥٤٫٠٠٥    ٥٩٫٣٢٦ خمس من   أآثر
  اإلجمالي  ١٥٨٫٥٩٢    ١٧١٫٩٩٥
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

الخاصة٢٠ العموالت مصاريف و   .   دخل  دخل
  

يلي:  يتكون  يتكون  بند  بند مما الخاصة العموالت     الدخل  الدخل  و  و  مصاريف  مصاريف
  

٢٠١٥    ٢٠١٤
الرياالت   بآالف

    السعوديـــة
الرياالت   بآالف
    السعوديـــة

الخاصة:دخ       العموالت   دخلدخل
للبيع  -  ٤٥٠٫٨٧٩    ٤٢٥٫١٩٢ متاحة   استثمارات
اإلستحقاق  -  -    ١١٫٥٧٠ تاريخ حتى مقتناة   استثمارات
باالستثمارات  ٤٥٠٫٨٧٩    ٤٣٦٫٧٦٢ الخاصة العموالت دخل   مجموع

وسلف  ١٫٨٦٠٫٧٢٧    ١٫٦٦٢٫٣٥٥   قروض
األ  ١٢٩٫٨١٤    ٦٦٫٦٦٩ المالية والمؤسسات البنوك لدى   خرىأرصدة

  اإلجمالي  ٢٫٤٤١٫٤٢٠    ٢٫١٦٥٫٧٨٦
  

الخاصة        :         :                        مصاريف        مصاريف        العموالت        العموالت
العمالء  ٤٤٧٫٧٦٥    ٤٣٤٫٥٤٤   ودائع
األخرى  ١٧٨٫٧٢٤    ١٢٦٫٠٨٦ المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة
ألجل  ٣٤٫٧٦٨    ٣٦٫٤٩٢   قروض
ثانوية  ٤٨٫٩٧٤    ٢٩٫١٠٩ دين   نداتسنداتسندات

  اإلجمالي  ٧١٠٫٢٣١    ٦٢٦٫٢٣١
  

صافي٢١ بنكية، خدمات أتعاب   . دخل
  

بند البنكيةيتكون الخدمات أتعاب صافيدخل يلي:،     مما
٢٠١٥    ٢٠١٤

الرياالت   بآالف
السعوديـــة    السعوديـــة    السعوديـــة

الرياالت   بآالف
    السعوديـــة

األتعاب:         دخل
الصناديق  ١٣٢٫٢١٢    ١٣٤٫٣٤٧ إدارة و ماألسهماألسهم تداول
تجاري  ١٠٣٫٣٤١  ١٠٥٫٤٥٨ تمويل   عمليات
أفراد  ١٦٢٫٦٧٣    ٢٥٧٫٠٣٣ و شرآات   تمويل
أخرى  ١١١٫٨١٨    ٤٣٫٥٢٠ بنكية   خدمات

األتعاب   ٥١٠٫٠٤٤    ٥٤٠٫٣٥٨ دخل   إجمالي
  

األتعاب:         مصاريف
الحفظ  ٤٤٫٠٧٨    ٤١٫٦١٣   خدمات
أخرى  ١٥٫٨٩١  ١٢٫٢١٦ بنكية   خدمات
األتعاب  ٥٩٫٩٦٩    ٥٣٫٨٢٩ مصاريف يإجماليإجمالي
خدمات   بنكية،   بنكية،   صافي   صافيأتدخل   ٤٥٠٫٠٧٥    ٤٨٦٫٥٢٩   أتعابأت   عاب   عاب
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

أرباح٢٢   .   توزيعات  توزيعات
  

يلي:  يتكون  يتكون  بند  بند       توزيعات  توزيعات  أرباح  أرباح  مما  مما
٢٠١٥    ٢٠١٤    

الرياالت   بآالف
    السعوديـــة

الرياالت   بآالف
    السعوديـــة

استثمارات  ٣٥٫٩٢٠    ٣٥٫٣٦٦ من مستلمة أرباح للبيعأسهمتوزيعات   متاحة
  
صافي٢٣ استثمارات،   . مكاسب
  

بند       ييلييلي:يتكون فيما يصافيصافي استثمارات، مكاسب
٢٠١٥    ٢٠١٤

الرياالت   بآالف
    السعوديـــة

الرياالت   بآالف
    السعوديـــة

استثمارات  ١٨٦٫٢٠٠    ١٨٨٫٩٠٧ عن محققة يصافيصافيمكاسب ،
تحويل  -    ٢٢٣٫٩٥١ للبيعارباح متاح الستثمار زميلة   )٨(إيضاحشرآة
استثما  ١٨٦٫٢٠٠    ٤١٢٫٨٥٨ يصافيصافيمكاسب المتاجرة، أغراض لغير مقتناة رات

  
والحوآم٢٤ الممارسات و بهاوالحوآمةوالحوآمة. التعويضات   الخاصة

  
لم��وظفي المختلف��ة الف���ات يلخ��� أدن��اه الج��دول ف���ن المؤسس��ة، لتعليم��ات المؤسس��ةالمجموع��ةوفق��ًا قواع��د لتعري��ف وفق��ًا
الثابتة المبالغ إجمالي يتضمن والذي الموظفين تعويضات ممارسات تلكبخصوص طريقة و المدفوعة للتعويضات والمتغيرة

والمصاريف األخرى الموظفين منافع و المستحقة واألخرى المتغيرة التعويضات أيضًا، تتضمن والتي به�االدفعات، المتعلق�ة
في المنتهيتين السنتيين خالل   .٢٠١٤و٢٠١٥ديسمبر٣١والمتكبدة

  
٢٠١٥

المتغيرة التعويضات  التعويضات   الفئـة  
يإجمالي   يإجماليإجمال   إجمالي   ي   يإجماليإجماليإجماليإجمالي مأسهم   مأسهمأسه   أسهم   م   مأسهمأسهمأسهمأسهم نقدية   نقدية   نقدية الموظفين  الثابتة عدد   

السعودية الرياالت السعودية    السعودية    بآالف الرياالت    الرياالت بآالف    بآالف تنفيذيون   مدراء

١٩   ٣٤٫٤٨٣   ١٨٫٤٤٧  ٥٫٠٣٩  ٢٣٫٤٨٦ المؤسسة) ممانعة عدم تتطلب   (وظائف

١٤٥   ٦٧٫٠٣٧   ١٩٫٥٣٢  ٤٫٤٣٢  ٢٣٫٩٦٤
على تنطوي مهام في عاملون موظفون

  خاطرمخاطرمخاطر

٢٤٨   ٥٤٫٠١٩   ١٣٫٤٥٤  ٣٫٨٨٠  ١٧٫٣٣٤ الرقابة مهام في عاملون   موظفون

١٫٢٦٦  ٢٢٢٫٦٧٨   ٥٩٫٤١٨  ١٠٫٠٣٢  ٦٩٫٤٥٠ آخرون   موظفون
٦٩   ١٠٫٩٧١   ٣٫٣٥٧  ١٠٤  ٣٫٤٦١ خارجيون   موظفون

١١٤٫٢٠٨  ٢٣٫٤٨٧  ١٣٧٫٦٩٥ ٣٨٩٫١٨٨ ١٫٧٤٧   اإلجمالي
  

مستحقة  ١٣٢٫٤٥٤ متغيرة   تعويضات
أخرى  ٩٧٫٨٣٢ موظفين مصاريفمنافع   بهامتعلقةمتعلقةمتعلقو
حكمها  ٦١٩٫٤٧٤ يومافيومافي الرواتب يإجماليإجمالي

  
لعام المتغيرة النقدية التعويضات المكاف٢٠١٥تتضمن على الدفعات لموظفيالمكافأالمكافأأعاله المدفوعة الملك�يالمجموعةة ل�م�ر وفق�ًا

عبدالعزيز بن سلمان الملك الشريفين، الحرمين خادم من سعودآالصادر   .ل
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

والحوآم.   التعويضات  التعويضات٢٤ الممارسات بهاوالحوآمةوالحوآمةو   (تتمة)–الخاصة
  

٢٠١٤  
المتغيرة التعويضات  التعويضات   الفئـة  

يإجمالي   يإجماليإجمال   إجمالي   ي   يإجماليإجماليإجماليإجمالي مأسهم   مأسهمأسه   أسهم   م   مأسهمأسهمأسهمأسهم نقدية   نقدية   نقدية الموظفين  الثابتة     عدد

السعودية الرياالت السعودية    السعودية    بآالف الرياالت    الرياالت بآالف    بآالف تنفيذيون   مدراء

١٩   ٣٣٫٥٥٩   ١٦٫٥٠٠  ٤٫٤٩٢  ٢٠٫٩٩٢ المؤسسة) ممانعة عدم تتطلب   (وظائف

١٣٤   ٦١٫١٢٥   ١٤٫٦٨٣  ٤٫٠٩٠  ١٨٫٧٧٣
على تنطوي مهام في عاملون موظفون

  خاطرمخاطرمخاطر

١٩٠   ٤٥٫٧٠٥   ٩٫٥٣٥  ٣٫٧٦٦  ١٣٫٣٠١
الرقابة مهام في عاملون   موظفون

١٫١٣٥   ١٩٦٫٤٣٥   ٣٥٫٩٢١  ٩٫٨٣٩  ٤٥٫٧٦٠ آخرون   موظفون
٨٥  ٩٫٦٦٠   ١٫٨٩٨  ٩٩  ١٫٩٩٧ خارجيون   موظفون

١٫٥٦٣  ٣٤٦٫٤٨٤  ٧٨٫٥٣٧  ٢٢٫٢٨٦  ١٠٠٫٨٢٣   اإلجمالي
  

مستحقة  ١٠٨٫٢٧٦ متغيرة   تعويضات
مصاريف  ٧٦٫٦٤٥ و أخرى موظفين بهامنافع   متعلقة
حكمها  ٥٣١٫٤٠٥ يومافيومافي الرواتب يإجماليإجمالي

  
اإلدارة. مجلس من أعضاء أربعة من تتكون والتي") والتي") والتي المكافآت ("اللجنة و الترشيحات لجنة بتأسيس البنك إدارة مجلس   قام

  
ا وذل�كمسؤولهللجنةتعتبر الهام�ة التنفيذي�ة والمناص�ب المجل�س لعض�ويه بالترش�يح اإلدارة لمجلس التوصية تقديم عن أساسًا

وإس�تقاللية توفره�ا الواج�ب للمه�ارات الس�نوية المراجع�ة إآم�ال و بالبنك، الخاصة الشرآات حوآمة الئحة بإرشادات إلتزامًا
مجل تكوين مراجعة و ، اإلدارة مجلس ومراقب�ةعضوية اإلدارة، مجل�س تعويض�ات و لمكاف�آت سياس�ات وضع و اإلدارة، مجلسمجلس

الموظفين. تعويضات نظام   تصميم
  

بخصوص اإلدارة لمجلس التوصية تقديم عن مسؤولة ُتعتبر اللجنة فإن عل�ىإآذلك تع�ديالت أي�ة و التعويض�ات سياسة عتماد
من للتأآد وذلك السياسة، السياس�اتتلك تل�ك م�عأن المؤسس�ةمتوافق�ة الم�اليومب�اد�إرش�ادات األس�تقرار ُتعتب�رمجل�س و ،

مسئؤو أيضًا وتحدي�داللجنة للموظفين، التعويضات دفع طرق تقييم و والمكافأت التعويضات لسياسة الدورية المراجعة عن لة
األ البنكعالوات لموظفي المخاطر.بناءًاداء أساس على المعدل البنك ربح   على

  
الم سياسة الموظفينُصممت وتحفيز على والحفاظ لجذب التعويضات و والمكافآتالمكافآت   الواعدين.الفَعالين

  
الثاب��ت ال��دفع تعويض��ات تقري��ر مراجع��ات تتوق��ف. تتوق��ف. تتوق��ف المتغي��رة التعويض��ات ب��رام� م��ن العدي��د ف��ي باإلش��ترا� الموظف��ون يق��وم

ألهداف��ه البن��ك تحقي�ق عل��ى لتوالمتغي�ر ق��وي نظ�ام بواس��طة وقياس��ها مراقبته�ا ي��تم المكاف��اتوالت�ي م��نح األدارة. إن أداء لتحلي��لتحلي��
ه��ذا مس��توى و األه��داف م��ن مجموع��ة تحقي��ق عل��ى م��تحف� بش��ك� أس��هم) يعتم��د اس��اس عل��ى و نق��دي أس��اس المتغي��رة (عل��ى

لألهداف أعلى تحقيق مكافآتالتحقيق. يضمن وبالتالي أعلى أداء تقي�يمأعل�ى. متغي�رةتصنيف بطاق�ة مب�دأ بتطبي�ق البن�ك ق�ام
بحي��� ب��اإلجراءاتاألداء خاص��ة أه��داف و بالعمي��� خاص��ة أه��داف و مالي��ة فئ��ات: أه��داف أرب��ع إل��ى األه��داف تص��نيف ت��م

بالعاملين. خاصة   وأهداف
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

بها٢٤ الخاصة والحوآمة الممارسات و   (تتمة)–.   التعويضات  التعويضات
  

مقارن��ة األداء لقي��اس مالي��ة النم��باأل  ي��تم  ي��تم  إس��تخدام  إس��تخدام  نم��اذج  نم��اذج  مالي��ة  مالي��ة  و�ي��ر    و�ي��ر  و�ي��ر تل��ك تتض��من النفق��ات،:النم��اذجالنم��اذجه��دا�، مراقب��ة و الربحي��ة،
تط�وير و العميل، الق�وةالموظ��،وإرتب�ا�ورضاء تنوي�ع واالعامل�ةو العم�ل، ممارس�ات اإلق�راض،س�تمرارية إرش�ادات و
الداخلية الرقابة اإل،وإجراءات باللوائح،و أنظمةلتزام األعمالو .تنفيذ

  
عل� للحف�ا� الفع�ال�ة المخ�اطر إدارة على الترآيز تطبي�قيتم وآم�ن. ت�م ق�وي تش�غيل أس�اس المخ�اطرإط�ارعل�ىعل�ى إرش�ادات سياس�ة

متغير. أساس على القائمة ذلك في بما بالمكافآت الخاصة القرارات لكافة أساسيًا أمرًا بها اإللتزام ُيعتبر   والتي
  

الموظفين أسهم ببرامج لإللتحاق الموظفين تشجيع يتم فإنه ماسبق، إلى التعويض�اباإلضافة القيم�ة. ترتبط بإبتك�ار المتغي�رة ت
طوي المستوى األعلى يعتمدطويلطويل وهذا. وهذا. وهذا المخاطر وعلى مستوىأيضًاجل الفردعلى وأداء،أداء العمل البن�ك.  قطاع أداء معايير

عليهوبنا األداء،ء أصحاب الموظفين شمولهموالمرتفعالواعدفإن يتم اإلدارة مستويات للم�وظفينببرنامجفي األس�هم منح�ة
جزءالتن تأجيل يتم حيث األجلالمتغيرةالتعويضاتمنالتنفيذيين،التنفيذيين، طويلة المخاطر تحقق مع عل�ى.بالتوازي الم�نح لي�اتآيعتمد

السابق   .السابقةالسابقةالتخصيص
  

أع�ال� الم�ذآورة الم�وظفين وتعويض�ات مكافآت سياسات بتطبيق وذلك مشابه أسلوب بتطبيق للبنك التابعة الشرآات تقوم آما
في المعقولية إطار المخاطر.في   إدارة

  
في المنتهية للسنة التنفيذية لإلدارة المدفوعة للتعويضات اإلجمالي المبلغ قيمته٢٠١٥ديسمبر٣١آان ريال٥٨٫٠ما مليون

للس��نة٥٤٫٦: ٢٠١٤س�عودي (  المدفوع�ة أو المس�تحقة التنفيذي�ة ل�إلدارة الخدم�ة بع�د م��ا مزاي�ا وبلغ�ت) وبلغ�ت) وبلغ�ت س�عودي ري�ال ملي�ون
في قيمته٢٠١٥ديسمبرديسمبرديس٣١المنتهية سعودي (٢٫٨ما ريال سعودي)١٫٨: ٢٠١٤مليون ريال   .مليون

  
مبل��غ ف��ينهاي��ةآ��ان للع��ام  المنته��ي للبن��ك خ��دماتهم المنتهي��ة للم��وظفين الم��دفوع اإلجم��الي     مبل��غ٢٠١٥ديس��مبر٣١الخدم��ة
سعودي (لعام١٣٫٢ ريال سعودي).٢٠١٤:٩٫٠مليون ريال المس�تفومليون عدد الخ�دماتآان ه�ذ� م�ن مس�تفيد١١٠المس�تفيدينالمس�تفيدين
المستفيدفعةأعلىمستفيد). بلغت٢٠١٤:٧٤(لعام٢٠١٥عامخالل س�عودي (لع�ام٢٠١٥:١٫١عامخاللينالمستفيدالمستفيدألحد ريال
سعودي).٢٠١٤:٢٫٧   ريال

  
المخفض٢٥ و األساسي السهم . ربح

ف�ي المنتهيت�ين للسنتين للسهم والمخفض األساسي الربح إحتساب دخ�ل٢٠١٤و٢٠١٥يس�مبرد٣١تم ص�افي بتقس�يم وذل�ك
عدد على أثر٦٥٠السنة إظهار بعد وذلك سهم، فيإمليون المجانية األسهم إيضاح٢٠١٤صدار لذلك،٢٦(أنظر ونتيجة). ونتيجة). ونتيجة

األساسي السهم ربح ف�يوالمخفضفإن المنتهية األس�هم٢٠١٤ديس�مبر٣١للسنة إص�دار ل�يعكس رجع�ي ب�أثر تعديل�ه ت�م ق�د
  المجانيةالمجانية.المج

  
األرباح.٢٦ الدخل  توزيعات وضريبة الشرعية   والزآاة

  
عام بقيمة٢٠١٥في نقدية أرباح توزيعات اإلدارة مجلس س�عودي٤٨٧٫٥إقترح ري�ال س�عودي  س�عودي  س�عودي٠٫٧٥ق�عق�عق�بوابواب(ملي�ون ري�ال
الزآا)للسهم بعد سيتمةوذلك والبالغ�ةإستقطاعهاالتي الس�عوديين المس�اهمين س�عودي٤٧م�ن ري�ال إقت�رحملي�ون وق�د . ه�ذا

مقدارها مجانية أسهم إصدار أيضًا اإلدارة أس�مية٥٠مجلس بقيم�ة س�هم بم�ا١٠مليون س�هم، لك�ل س�عودي م�نحري�ال يعن�ي
لكل واحد مجاني المجاني�ة١٣سهم األس�هم وإص�دار األرب�اح توزيع�ات إقتراح عرض وسيتم قائم. هذا عليه�اسهم للمص�ادقة

العموميخالل الجمعية إنإجتماع المتوقع من التي عادية الغير خاللعقاعقاإنعإنعالعموميةالعمومية   .٢٠١٦دها
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

الدخل٢٦ وضريبة الشرعية والزآاة األرباح   (تتمة)–.   توزيعات  توزيعات
  

بقيم�ة  ٢٠١٤  ٢٠١٤  في  في  عام  عام نقدي�ة أرب�اح توزيع�ات اإلدارة س�عودي٤٨٠،  إقترح  إقترح  مجلس    مجلس  مجلس ري�ال س�عودي٠٫٨٠(بواق�عملي�ون ري�ال
إستقط)للسهم سيتم التي الزآاة بعد والبالغ�ةوذلك الس�عوديين المساهمين من ري�ا٤٢إستقطاعهاإستقطاعها اقت�رحملي�ون وق�د س�عودي.  ه��ا ل

اإل مقدارهامجلس مجانية أسهم إصدار أيضًا أس�ميةمليون٥٠دارة بقيم�ة م�نح١٠س�هم يعن�ي بم�ا س�هم، لك�ل س�عودي ري�ال
لك��ل واح��د مج��اني ق��ائم. ه���ا١٢س��هم األس��هم إص��دار و األرب��اح توزيع��ات إعتم��اد ت��م قب��لوق��د م��ن المقترح��ة المجاني��ة س��هم

المنعق��دة  ف��ي العادي��ة غي��ر العمومي��ة الجمعي��ة إجتم��اع ف��ي البن��ك األول١٧مس��اهمي م��ار�٨ه��ـ (المواف���١٤٣٦جم��ادي
تم٢٠١٥ إدفعوقد) وقد) وقد بعد البنك لمساهمين المجانية األسهم وتحويل األرباح توزيعات الجمعية.نصافي   نعقادنعقاد

  
عام اإل٢٠١٣في مجلس إقترح بقيم�ة، نقدي�ة أرباح توزيعات س�عودي٤٤٠دارة ري�ال س�عودي٠٫٨٠(بواق�عملي�ون ري�ال
والبالغ�ة)للسهم الس�عوديين المس�اهمين م�ن إس�تقطاعها س�يتم الت�ي الزآ�اة بع�د وذل�ك ري�ا٣٧٫٥، وق�دملي�ون س�عودي.  ه��ا ل

اإل مجلس أيضًااقترح مقدارهاادارة مجانية أسهم س٥٠صدار أس�مليون بقيمة يعن�ي١٠أس�ميةأس�ميةسهمسهم بم�ا س�هم، لك�ل س�عودي ري�ال
لكل واحد مجاني سهم ت�م١١منح وق�د ق�ائم. ه��ا وإسهم األرب�اح توزيع�ات قب�لإعتم�اد م�ن المقترح�ة المجاني�ة األس�هم ص�دار

في المنعقدة العادية غير العمومية الجمعية إجتماع في البنك الثاني١مساهمي ). ٢٠١٤ابري�ل١هـ (المواف��١٤٣٥جمادي
الجمعية.و إنعقاد بعد البنك لمساهمي المجانية األسهم وتحويل األرباح توزيعات صافي دفع تم   قد
  

إس�تقطاع بع�د الس�عوديين غي�ر وللمس�اهمين المس�تحقة الش�رعية الزآ�اة اس�تقطاع بع�د الس�عوديين للمس�اهمين األرب�اح دف�ع يتم
يلي: آما المستحقة   الضريبة

  
السعوديين:  )أ المساهمين

  
ال ع�نبلغت المس�اهمين  الس�عوديين عل�ى المس�تحقة الش�رعية يق�ارب٢٠١٤إل�ى٢٠١٢األع�الم  م�نالزآاةالزآاة ٨٦٫٨مبل�غ

ع�ام ع�ن الس�عوديين المس�اهمين عل�ى المتوقع�ة الزآ�اة س�عودي  س�عودي  س�عودي.  بلغ�ت ريـال يق�ارب٢٠١٥مليون ملي�ون٢٩٫٣مبل�غ
عام حتى السعوديين المساهمين على الزآاة مجموع سعودي. بلغ يقارب٢٠١٥ريال سعودي١١٦٫١مبلغ ريال مليون

ع�ام م�ن المتراآم�ة الزآ�اة المس�تقبلية. بلغ�ت األرب�اح توزيع�ات ف�ي حص�تهم م�ن خص�مها س�يتم ع�ام٢٠١٢والتي حت�ى
يقارب٢٠١٥ الس�هم٠٫٢٠ما عل�ى س�عودي ع�ام٢٠١٤(ريال من�� آم�ة المت�را الزآ�اة م�ا٢٠١٤حت�ى   ٢٠١٠: بلغ�ت
على٠٫١٩يقارب سعودي   .السهم)ريال

  
السعوديين:  )ب غير   المساهمين

ع�ام   ع�ن السعوديين غير المساهمين حصة على المقدرة الدخل ضريبة س�عودي.    ٢٦٫٧مبل�غ٢٠١٥بلغت ري�ال ملي�ون
عام قبل السنوات عن مستعاضة غير دخل ضريبة أية   .٢٠١٥اليوجد

  
المجموعةقا المت لمص�لحة ب�� الخ�ا� والزآ�اة ال�دخل ضريبة ملف ال�دخلبتقديم وض�ريبة التق�ديميس�تح�حي��،الزآ�اةالزآ�اة ه��ا

عامأبريل٣٠بتاريخ آل عن،من فياألعواموذلك المنتهي العام وحتى   .٢٠١٤ديسمبر٣١المنصرمة
  
المجموعةقا يق�اربالالربوطبإستالممت بم�ا إض�افية مس�تقطعة وض�رائب ال�دخل ض�ريبة و لزآ�اة ري�ال٣٩٧النهائيةالنهائية ملي�ون

ز إقرارات تخص منسعودي األعوام عن مستقطعة وضرائب دخل وضريبة   .٢٠٠٩إلى٢٠٠٣آاة
  

وق��د المجموع��ةآ���لك مجموع���رب��وطإس��تلمت إض��افي بمبل��غ لزآ��اة ع��ن٣٨٣جزئي��ة وذل��ك تقريب��ًا س��عودي ري��ال ملي��ون
لألعوام الزآوية   .٢٠١٣و٢٠١١و٢٠١٠اإلقرارات

  
آال مايق�اربالربوطتشتمل والنهائي�ة، س�ماحملي�ون٥٧٣الجزئية ع�دم بس�بب أساس�ًا نش��ت زآ�اة آتق�ديرات س�عودي ري�ال

الدخل ضريبة و الزآاة الزآوي. للمجموعةللمجموعةللمصلحة الوعاء من األجل طويلة محددة إستثمارات   بخصم
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

الدخل٢٦ وضريبة الشرعية والزآاة األرباح   (تتمة)–.   توزيعات  توزيعات
  

مهنيين، وضريبة زآاة ول�م  وقد  وقد  قام  قام  البنك  البنك  ،وبالتشاور  ،وبالتشاور  مع  مع  خبراء  خبراء الدخل ضريبة و الزآاة مصلحة لدى التقديرات هذه بإستئناف
النهائية القيمة حول معقول تقدير أي بشأن أآيد بشكل البت الحالي الوقت في يمكن الخصوص. ال بهذا رد أي البنك إلى يصل

المفروضة. المستقطعة والضرائب الدخل وضريبة   للزآاة
  

النقدية.٢٧ شبه و   النقدية
  

بند النقديةالنيتكون التدفقات قائمة في المدرجة النقدية وشبه اآلتي :الموحدةالنقديةالنقدية   من
    

٢٠١٥    ٢٠١٤  
الرياالت   بآالف

ـــةيـــةيـــة     والسعوالسعود
الرياالت بآالف

ةيةية     والسعوالسعود
النظامية (إيضاح  ٧٠٢٫٢٥٩    ٥٫٧٩٨٫٦٢٧ الوديعة عدا فيما السعودي العربي النقد مؤسسة لدى وأرصدة   ) ٤نقدية

تستحق  ٦٫٣٩٧٫٢٣٠    ٨٧٩٫٤٩٦ األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى اإلقتناءأرصدة تاريخ من يومًا تسعين   خالل

  اإلجمالي  ٧٫٠٩٩٫٤٨٩    ٦٫٦٧٨٫١٢٣
  

األعمال.٢٨ قطاعات
  

األساسية بالعناصر الخاصة الداخلية اإلدارية التقارير أساس على األعمال قطاعات تعريف مراجللمجموعةيتم يتم مراجعته�امراجعته�اوالتي
للقرار آمتخذ الوظيفية بصفته اإلدارة مجلس بواسطة للقطاعات. العملياتيدوريًا األداء وتقييم الموارد توزيع ألغراض   وذلك

  
األط�راف  الخارجي�ة م�ن اإلي�رادات قي�اس المعتادة. يتم التجارية والشروط لألحكام وفقًا التشغيلية القطاعات بين التعامالت تتم

ا لمجلس للقطاع�اتوالمقدمة والمطلوبات الموجودات الموحدة. تمثل الدخل قائمة في المعروضة تلك مع متماثلة بطريقة إلدارة
التشغيلية. والمطلوبات الموجودات   المختلفة

  
ات التشغيليةنشاطهانشاطهانشاطهلمجموعةتمارستمارس القطاعات السعودية. تتكون العربية المملكة في   يلي:مماللمجموعةالرئيسي

  
التجزئة   قطاع

  
الص���غيرة والمنش���آت لألف���راد أخ���رى إئتماني���ة ومنتج���ات ودائ���ع و ق���روض أساس���ي، بش���كل القط���اع ه���ذا يتض���من

الحجم.   والمتوسطة
  

الشرآات   قطاع
        

والمؤسسات.  الكبرى للشرآات أخرى إئتمانية ومنتجات ودائع و قروض أساسي، بشكل القطاع هذا   يتضمن
  

الخزينة   قطاع
  

أ بشكل القطاع هذا وايتضمن المال أسواق خدمات تقديم الزميلةستثماراتإلساسي، الشرآات الخزين�ةفي وخ�دمات
  األخرى.

  
والوساطة األصول إدارة   قطاع

  
األ إدارة أنشطة المالية.  تتضمن لألوراق والحفظ المشورة وتقديم وإدارة التعامل خدمات والوساطة   صول

  
ا بإتحمَّل التش�غيلية القطاع�ات عل�ى الم�وارد.   عتم�ادلعمول�ة تحوي�ل ص�افيأس�عار مس�اهمة ف�يأتتض�من الم�وارد تحوي�ل س�عار

أدناه القطاعية العم�والتالمعلومات دخ�ل أالخاص�ةص�افي بع�د قط�اع وعائ�دلك�ل الموج�ودات لتك�اليف الم�وارد تحوي�ل س�عار
القطاعاتالمطلوبات.  إيرادات آافة خارجية.األخرىتتألف أطراف من   أعاله
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
  
  

    
  
  
  

األعمال.٢٨   (تتمة)–قطاعات
  
القطا�ي��ة  )أ ال�يان��ات ومطلوب��اتللم�مو���ة  تت���و�  تت���و� موج��ودات إجم��الي م��ن اإلدارة لم�ل��� ف��يالم�مو���ةالم�مو���ةالالمقدم��ة ٣١آم��ا

العملي��ات،و،٢٠١٤و٢٠١٥دي���م�ر دخ��ل �ل���وإجم��الي ف��ي الم�ت�يت��ين ال����تين دخ��ل وص��افي العملي��ات مص��اريف
يلي: آما   التاريخ

  

  اإلجمالـي

إدارة   قطاع
األصول

لوساطة    لوساطة    وا    وا    لوساطةوا الخزينة الخزينة    الخزينة    قطاع قطاع    قطاع
  قطاع

الشرآات    الشرآات    الشرآات
  قطاع

  ٢٠١٥  التجزئة
السعودية الرياالت     بآالف

الموجودات  ٢٤٫٩٧١٫٢٧٩    ٣٩٫٤٩١٫٤٠٥   ٢٨٫٧٧٤٫٢٥٨   ٣٩٦٫٧٧٧   ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩   إجمالي

المطلوبات  ٢٣٫٥٠٣٫٢٣٤    ١٠٫١١٣٫٧٦٣    ٤٧٫٩٣٦٫١٥٥    ٤٤٫١٠٥  ٨١٫٥٩٧٫٢٥٧   إجمالي

٢٥٫١٩٠(    ٢٥٫١٩٠(    ٢٥٫١٩٠  ١٫٧٣١٫١٨٩ ٤٨٫٢٥٢(    ٤٨٫٢٥٢    )    )(    )        )        )    )(    )        )(    ) الخاصة  ٧٤٦٫٢٠٧    ١٫٠٠٨٫٠٤٤ العموالت دخل   صافي

-  -    ٣٧٢٫١٠٩(    ٣٦٥٫٨٩٥(    )    )(    ( ٦٫٢١٤  
تحوي��ل أس��عار تح��وي�ت ص��افي

  الموارد

٧٥٢٫٤٢١    ٦٣٥٫٩٣٥    ٣١٧٫٦٤٣    ٢٥٫١٩٠  ١٫٧٣١٫١٨٩  
تط�ي����� بع���د العم���والت ص���افي

الموارد تحويل   أسعار

١٠٩٫٧٨٤    ١٨٥٫٦٢٥    ٦٤٫٥٥٠    ٩٠٫١١٦  ٤٥٠٫٠٧٥  
أتع�����ا� ب��ي�����ة،دخ����ل خ�����دمات

  صافي

األخرى  ٦٣٫٣٨٨    ٦١٫٥٠٤    ١٩٩٫٣٤٧    ٥٫٥٥٤  ٣٢٩٫٧٩٣ العمليات   دخل

دخل  العمليات  ٩٢٥٫٥٩٣    ٨٨٣٫٠٦٤    ٥٨١٫٥٤٠    ١٢٠٫٨٦٠  ٢٫٥١١٫٠٥٧   إجمالي

٦١٦٫٠٢٦    ٢٢٠٫٦٧٠    ١٠٤٫٥٢٥    ٩٢٫٣٧٤  ١٫٠٣٣٫٥٩٥  

����������ل العملي��������ات مص��������اريف
ف��ي االنخ���ا� مخصص��ات

  القيمة

١٦٫١٦٤    ١٠١٫٨٣٦    ١٨٧٫٠٠٠    -  ٣٠٥٫٠٠٠  
ف������ي االنخ�������ا� مخصص������ات

صافي   القيمة،

العمليات  ٦٣٢٫١٩٠    ٣٢٢٫٥٠٦    ٢٩١٫٥٢٥    ٩٢٫٣٧٤   ١٫٣٣٨٫٥٩٥ مصاريف   إجمالي

التشغيلية  ٢٩٣٫٤٠٣    ٥٦٠٫٥٥٨    ٢٩٠٫٠١٥    ٢٨٫٤٨٦  ١٫١٧٢٫٤٦٢ األنشطة من   الدخل

١٥٦٫١٩٥    -  ١٥٦٫١٩٥     -     -  
الش�����رآات دخ�����ل ف�����ي الحص�����ة

  الزميلةالزميلةالزميل

  الدخلالدخلالصافي  ٢٩٣٫٤٠٣    ٥٦٠٫٥٥٨    ٤٤٦٫٢١٠    ٢٨٫٤٨٦  ١٫٣٢٨٫٦٥٧

١٢٥٫٨٩٩    ٤٢٫٩٧٩    ١٩٫١٦٤    ٤٫٥٧٦  ١٩٢٫٦١٨  
الممتل�������ات �ل������� اإل�������افات

  والمعدات
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
  
  

    
  
  
  

األعمال٢٨   (تتمة)–. قطاعات
  

  اإلجمالـي

إدارة   قطاع
األصول
والوساطة    والوساطة    والوساطة الخزينة الخزينة    الخزينة    قطاع قطاع    قطاع

  قطاع
الشرآات    الشرآات    الشرآات

  قطاع
  ٢٠١٤  التجزئة

السعودية الرياالت     بآالف

الموجودات  ٢٣٫١٩٣٫٠٤٧    ٣٨٫٢٧٨٫٠٨٦   ٣١٫٧٩٦٫٧٣٩   ٣٥٨٫٥٦٨   ٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠   إجمالي

المطلوبات  ١٦٫٩٨٠٫٠٠١    ١٢٫١٠٧٫٧٦٢    ٥٢٫٦٦٤٫٣٠٨    ٢٢٫٢٣٧  ٨١٫٧٧٤٫٣٠٨   إجمالي

٣٠٫٧٨٧(    ٣٠٫٧٨٧(    ٣٠٫٧٨٧  ١٫٥٣٩٫٥٥٥ ٣٤٫٦٧٧(    ٣٤٫٦٧٧    )    )(    )        )        )    )(    )        )(    ) الخاصة  ٧٢٨٫٧٠٢    ٨١٤٫٧٤٣ العموالت دخل   صافي

-  -    ٢٤٦٫٦٥٥(    ٢٤٦٫٦٥٥((    ((    ٢٤٦٫٦٥٥    ٢٦٣٫٧١٤(    )( ١٧٫٠٥٩(    ١٧٫٠٥٩    )    )(    )    )      )
تحوي��ل أس��عار تح��ويالت ص��افي

  الموارد

٧١١٫٦٤٣    ٥٦٨٫٠٨٨    ٢٢٩٫٠٣٧    ٣٠٫٧٨٧  ١٫٥٣٩٫٥٥٥  
تطبي����� بع���د العم���والت ص���افي

الموارد تحويل   أسعار

١٤٧٫٤٩٠    ٢٢٩٫٧٠٣    ١٥٫١٤٤    ٩٤٫١٩٢  ٤٨٦٫٥٢٩  
بن�ي�����ة، خ�����دمات أتع�����اب دخ����ل

  صافي

األخرى  ٦٣٫٧٥٣    ٢٩٫٩٥١    ٤٠٤٫٦٣٥    ٦٫٧٥٣  ٥٠٥٫٠٩٢ العمليات   دخل

دخل  العمليات  ٩٢٢٫٨٨٦    ٨٢٧٫٧٤٢    ٦٤٨٫٨١٦    ١٣١٫٧٣٢  ٢٫٥٣١٫١٧٦   إجمالي

٥٢٨٫٢٦١    ٢٤٣٫٧٢٥    ٩٢٫٤٦١    ٧٨٫٤٦٥  ٩٤٢٫٩١٢  

قب��������ل العملي��������ات مص��������اريف
ف��ي االنخف��اض مخصص��ات

  القيمة

٧٧٫٠٨٧    ١٤٤٫٢١٣    ١٠٫٠٠٠    -  ٢٣١٫٣٠٠  
القيم�ة، ف�ي االنخفاض مخصص

  صافي

العمليات  ٦٠٥٫٣٤٨    ٣٨٧٫٩٣٨    ١٠٢٫٤٦١    ٧٨٫٤٦٥   ١٫١٧٤٫٢١٢ مصاريف   إجمالي

التشغيلية  ٣١٧٫٥٣٨    ٤٣٩٫٨٠٤    ٥٤٦٫٣٥٥    ٥٣٫٢٦٧  ١٫٣٥٦٫٩٦٤ األنشطة من   الدخل

٧٩٫٥١٥    -  ٧٩٫٥١٥     -     -  
الش�����رآات دخ�����ل ف�����ي الحص�����ة

  الزميلة

  الدخلالدخلالصافي  ٣١٧٫٥٣٨    ٤٣٩٫٨٠٤    ٦٢٥٫٨٧٠    ٥٣٫٢٦٧  ١٫٤٣٦٫٤٧٩

٧١٫٦٠١    ٢٢٫٥٣٩    ٨٫٣٢٢    ٣٫٩١٥  ١٠٦٫٣٧٧  
الممتل�������ات عل������� اإلض������افات

  والمعدات
  

مخص��ص التجزئ��ةنااليختل��ف لقط��اع القيم��ة ف��ي الب��ال�،نخف��اضنخف��اض و أع��ال� الج��دول ع��ا�١٦٫٢ف��ي ف��ي ري��ال ٢٠١٥ملي��ون
سعودي)٧٧٫١: ٢٠١٤( ريال ال،مليون لمخصصات موضح هو ع�اميالقالقعما في الشخصية والت�ي٢٠١٤و٢٠١٥قروضقروض

ا إي��احتم في عنها التجزئ�ة٧ألفصاح لقط�اع القيم�ة ف�ي األنخف�اض مخص�ص ت�وزيح وأل��راض). وأل��راض). وأل��راض و٢٠١٥لع�اميلع�اميل(ب
المخصصا٢٠١٤ توزيعات الحسبان في المجموعة تأخذ ذاتت، البن�ود آ�ذل� و الشخص�ية، �ي�ر التجزئ�ة لق�روض العام�ة
  العالقة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
  
  

  
  
  
  

األعمال٢٨   (تتمة)–. قطاعات
  

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

اإلجمالي   اإلجمالي   اإلجمالي
األصول إدارة قطاع

الخزينة    والوساطة الخزينة    الخزينة    قطاع قطاع    قطاع الشرآات الشرآات     الشرآات     قطاع قطاع     قطاع التجزئة   ٢٠١٥  قطاع

السعودية الرياالت     بآالف

٢٢٫١٦٥٫٥٢٥  ٣٧٫٦٢٠٫١١٤  ٢٣٫٨٠٥٫١٥٨    ٢٠٩٫٢٠٠  ٨٣٫٧٩٩٫٩٩٧  
قائم��ةالموج��و ف��ي المدرج��ة دات

الموحدة المالي   المرآز

وا  ٤٫٧٨٩٫٨٠٠  ٣٫٤٧٩٫٩٩٦  ١٩٩٫٢٠٠    -  ٨٫٤٦٨٫٩٩٦ المحتملةإلالتعهدات   لتزامات

      المشتقات    -  -  ١٫١٨٣٫٥٠٠    -  ١٫١٨٣٫٥٠٠

اإلجمالي   اإلجمالي   اإلجمالي
األصول إدارة قطاع

الخزينة    والوساطة الخزينة    الخزينة    قطاع قطاع    قطاع الشرآات الشرآات     الشرآات     قطاع قطاع     قطاع التجزئة   ٢٠١٤  قطاع

السعودية الرياالت السعودية    السعودية    بآالف الرياالت    الرياالت بآالف    بآالف

٢١٫١٠٢٫٦٦٩  ٣٥٫٩٣٦٫٩٩٧  ٢١٫٥٢٠٫٤٠٢    ٢٧٢٫٣٦٥  ٧٨٫٨٣٢٫٤٣٣  
قائم��ة ف��ي المدرج��ة الموج��ودات

الموحدة المالي   المرآز
وا  ٥٫٢٤٠٫٩٥٧  ٣٫٥١١٫٣١١  ٢١٩٫٠٩٩    -  ٨٫٩٧١٫٣٦٧ المحتملةإلالتعهدات لتزامات
  المشتقات  -  -  ١٫٠٠٩٫٥٧٦    -  ١٫٠٠٩٫٥٧٦

  
ل�دىتت واالرص�دة النقدي�ة ماع�دا الموح�دة الم�الي المرآ�ز قائم�ة في المدرجة للموجودات الدفترية القيمة اإلئتمان مخاطر تتضمنتتضمن

األخ�رى، العق�ارات والمعدات، الممتلكات السعودي، العربي النقد ف�يمؤسسة األس�تثمارات �ميل�ة، ش�رآات ف�ي األس�تثمارات
و األس���تثمار وص���نادي� إدراجاألخ���رى،الموج���وداتاألس���هم ت���م اإلئتم���انيآم���ا المحتمل���ةللالمع���ادل وااللتزام���ات للتعه���داتللتعه���دات

ضمن أعالهوالمشتقات   .الجدول
  
اإلئتمان.٢٩   مخاطر

  
التيالمجموعةتقومتقومت اإلئتمان مخاطر تتمثلتبإدارة و لها بالتزامات��تلكتتعرضتتعرض الوف�اء عل�ى م�ا ط�رف مق�درة عدم في مخاطر

مما محددة، مالية أداة المخ�اطربشأن ع�ن أساس�ًا اإلئتم�ان لمخ�اطر التعرض مالية. ينشأ لخسارة اآلخر الطرف تكبد إلى يؤدي
وا والسلف القروض محفظة في الموجود باإلئتمان خ�ارجإلالمتعلقة المالي�ة األدوات ف�ي إئتم�ان مخاطر أيضًا ستثمارات. توجد
اإلئتمان. لمنح اإللتزامات مثل الموحدة المالي المرآز تص�نيفالمجموع�ةقَيمقَيمُتقَيُتقَيُتقائمة نظ�ام بإس�تخدام للعم�الء التعث�ر إحتم�االت

آما داخلي، اتمخاطر أمك�نلمجموعةتستخدمتستخدم م�ا رئيس�ية تص�نيف وآ�االت قب�ل م�ن مع�د خ�ارجي مخ�اطر نظام  تصنيف أيضًا
  ذلك.

  
اإلئتم�انالمجموعةلدى لو�يف�ة  لو�يف�ة  لو�يف�ة مستقلة مراجعة تتضمن والتي اإلئتمان مخاطر إلدارة شامل مخ�اطرإطار عملي�ة ومراقب�ة و

م��عالمجموع��ةتق��ومتق��ومتاإلئتم��ان.  المع��امالت م��ن والح��د اإلئتم��ان لمخ��اطر التع��رض رقاب��ة طري��� ع��ن اإلئتم��ان مخ��اطر بمراقب��ة
والقي��ام مح��ددة األأط��راف له���ه المالي��ة الم��الءة مخ��اطربتقي��يم إدارة سياس��ات تص��ميم باس��تمرار. ت��م ت��تمكنت��تمكنلت��لت��لاإلئتم��انط��راف

تحديدالمجموعة وامن المخاطر ولمراقبة المالئمة التع�رضإلووضع  حدود  المخاطر رقاب�ة وي�تم. وي�تم. وي�تم الموض�وعة بالحدود لتزام
منتظم. آما بشكل الموضوعة الحدود مقابل للمخاطر لص�الحالمجموع�ةتقومتقومتالفعلي عنه�ا التن�ا�ل أو المع�امالت بإقف�ال أحيان�ًا
اإل مخ��اطر اإلئتم��ان. تتمث��ل مخ��اطر لتقلي��ل أخ��رى ل��دىأط��راف المتوقع��ةالمجموع��ةئتم��ان التكلف��ة ف��ي بالمش��تقات يتعل��� فيم��ا

المقبول�ة، اإلئتم�ان مخاطر بمستوى التحكم و بإلتزاماتهم الوفاء في األخرى األطراف إخفاق حالة في المشتقات عقود إلستبدال
األخرىالمجموعةتقومتقومتآما األطراف اإلبإستخدامبتقييم أنشطة في المتبعة األساليب   قراض.نفس

  

83التـقرير  السنوي  ٢٠١٥ م82

SAIB Annual Report 2015 (ARABIC).indd   83 3/30/16   10:56 AM



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

اإلئتمان٢٩   (تتمة)–.   مخاطر  مخاطر
  

نف��� ف��ي أعم��الهم ممارس��ة أو مماثل��ة لنش��اطات األخ��رى األط��راف م��ن ع��دد مزاول��ة عن��د   يظه��ر  يظه��ر  الترآ��ز  الترآ��ز  ف��ي  ف��ي  مخ��اطر  مخ��اطر  اإلئتم��ان    اإلئتم��ان  اإلئتم��ان

عن�د التعاقدي�ة بالتزام�اتهم الوف�اء عل�ى مق�درتهم ف�ي س�تؤثر الت�ي اإلقتص�ادية الخص�ائ� نف�� له�م يكون أو الجغرافية المنطقة
حساسيةحد مدى اإلئتمان مخاطر في الترآزات األخرى. ُتظهر الظروف أو السياسية أو االقتصادية الظروف في تغيرات وث
جغرافيةأيمقابلالمجموعةأداء منطقة أو قطاع على تؤثر   .معينةتطورات

  
محفظالمجموعةتقومتقومت بتنويع وذلك اإلئتمان مخاطر اإلبإدارة الممحفظةمحفظة ف�ي الترآ�ز لتف�ادي أوقراض معين�ين ب�أفراد الخا��ة المخ�اطرالمخ�اطر

معين��ة. آم��ا أنش��طة أو أم��اآن ف��ي العم��الء م��ن االعتيادي��ةمجموع��ة اإلئتم��اني عمله��ا دورة خ��الل المجموع��ة، بأخ��ذبأخ��ذبأيض��ًاتق��وم
تخفي لتأمين التخفيضتخفيضضمانات تح�� ودائ�ع ألج�ل، ودائ�ع باألس�اس الض�مانات ه�ذة اإلئتمان. تتض�من نقدي�ةالطالطمخاطر ودائ�ع و طل�بطل�ب

ضمانات موجوداتأخرى، و عقارات وأجنبية، محلية أسهم وتعاقدية، اثابتةمالية مقاب�لظف�اف�احتف�حتف�حتالأخرى. ي�تم الض�مانات به�ذة
ق��روض و تجاري��ة ومماثل��ةق��روض التجاري��ة إدارةللق��روض القحس��بحس��بحس��الض��ماناتهه��ذي��تم الص��افية للتحق��قالقاالقاالقيم��ة تق��وم.بل��ة

ض�مانات وطل�ب للض�مانات الس�وقية القيمة بمراقبة وفق�ًااإلدارة أخ�رى بمو،المبرم�ةالمبرم�ةالمبرم�للعق�ودللعق�ودلإض�افية آ�ذلك القيم�ةتق�وم بمراقب�ةبمراقب�ة
القيمة. في االنخفاض خسائر مخصصات آفاية مراجعة خالل آثب عن للضمان ض�ماناتالسوقية بطل�ب المجموع�ة تق�وم آما

ما حال األخرى األطراف من القيمة. إضافية في انخفاض على مؤشرًا مالحظة   يتم
  

الدين سندات ب�ديتتمثل تتعلق مخاطر في أساسي بشكل االستثمارات في اإلالمدرجة مؤسس�ات. يب�ين ودي�ون س�يادية يض�احب�ديونب�ديون
األخ�رى(د)-٦و(ج)-)٦( األط�راف حسب االستثمارات اتحليل لمخ�اطر التع�رض ح�ولو.ئتم�انإلو التفص�يل م�ن لمزي�د

اإلئتمانية اإليضاح (للالجودة أنظر والسلف، اإلفآما). ٧للقروضللقروض الخا��ةتم اإلئتم�ان بمخ�اطر المتعلق�ة المعلوم�ات ع�ن اإلفص�احاإلفص�اح
اإليض��اح  ( ف��ي المتعلق��ة،)١١بالمش��تقات للمعلوم��ات بالنس��بة اإليض��احبالتعه��داتأم��ا ف��ي مبين��ة فإنه��ا المحتمل��ة اإللتزام��ات و

التع��ر١٩( بخص��وص المعلوم��ات األو) و) و قطاع��ات حس��ب اإلئتم��ان لمخ��اطر اإليض��اح ( ض ف��ي مبين��ة المعلوم��اتالمعلوم��ات). المعل٢٨عم��ال
اإلئتمان لمخاطر التعرض مدى النسبيةبخصوص مخاطرها أوزان اإليضاح (و في   ).٣٥مبينة

  
محفظ��ةالمجموع��ةتس��تخدمتس��تخدمت ض��من اإلئتم��ان مخ��اطر ج��ودة إدارة ف��ي للمس��اعدة آ��أداة يس��تخدم وال��ذي ل�ئتم��ان تص��نيف نظ��ام

ال ومنخفض�ة العامل�ة المح�افظ بين تفصل درجات يتضمن التصنيف له�ذهالقروض. هذا مخصص�ات توجي�� عل�ى تعم�ل و القيم�ةالقيم�ة
محددة.   أخرى ومخصصات ح�دهالمجموع�ةتح�ددتح�ددتالمحافظ عل�ى عمي�ل آ�ل تقي�يمبن�اءًاتص�نيف مع�ايير و مالي�ة عوام�ل عل�ى

ج�ودة التج�اري، القط�اع الم�ال، رأس ترآيب�ة الس�يولة، الربحي��، الق�رض، خدم�ة م�ن آل تغطي شخصية و موضوعية تجارية
مالءة و إدارةالمجموعةتقومتقومتالشرآة. اإلدارة، وحدة قبل من ويوثق يراجع والذي المقترضين جميع على جودة تصنيف بعمل

الغرض.  لهذا مستقلة مخاطر
  
ات ولمجموع���ةتق���ومتق���وم المنتج���ات و األس���وا� ف���ي التغي���رات ل���تعك� المخ���اطر إدارة أنظم���ة و سياس���ات بمراقب���ة دوري���ة  دوري���ة  دوري���ة بص���فة

ا والبيئة أفضلالخاقتصاديةإلاإلجراءات   .النظاميةرشاداتواإلالمستجدةالممارساترجية
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
  

  
  
  

الجغرافي٣٠ الترآز
  

الترآز
  
  .   الترآز  

  
المطلوباتللموجوداتالهامة  فيما  فيما  يلي  يلي  التوزيع  التوزيع  الجغرافي  الجغرافي  للفئات    للفئات  للفئات      أ  أ   )   ) المحتملةو واإللتزامات   :والمشتقاتوالتعهدات

    

أخرى  اإلجمالي   دول
شرق جنوب

آسيا    آسيا    آسيا
  أمريكا

الشمالية    الشمالية    الشمالية   أوروباأوروباأوروب

مجلسدول
التعاون
الخليجي
األخرى
والشرق
  األوسط

العربية المملكة
  ٢٠١٥  السعودية

السعودية الرياالت     بآالف

  الموجودات                  

٤٫٠٦٣٫٠١٢  ٩٥٧  ٩٫٦٨٥    ١٣٫٣٣٣    -  -  ٤٫٠٨٦٫٩٨٧  
النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقدية

السعودي   العربي

٤٫١٢٨٫٠٠٠  ١٫٥١٩٫٢٣٤  ٦٩٩٫٥٣٧    ٥٧٫٢٣٨    -  ١٫٧٧٤  ٦٫٤٠٥٫٧٨٣  
والمؤسسات البنوك لدى   أرصدة

األخرى   المالية

١٨٫٨٤٢٫٣٢٧ ٣٨٫٠٩٧-  ٣٨٫٠٩٧-  ٣٨٫٠٩٧  -    - صافي  ٩٫١١٨٫٤٠٤  ٦٫٥٦٥٫٨٩٦  ١٫٠٥٩٫٤٦٨    ٢٫٠٦٠٫٤٦٢     استثمارات،

٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩ -  -    -      --  --  -    - صافي  ٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩ وسلف،   قروض

٩٣٩٫٠٢٢  -  -    -      --  --  -    - في  ٩٣٩٫٠٢٢ زميلةاستثمارات   شرآات

٩٠٫٢٩٩٫٠٩٨   جمالياإل  ٧٨٫٢٧٣٫٤١٧  ٨٫٠٨٦٫٠٨٧  ١٫٧٦٨٫٦٩٠    ٢٫١٣١٫٠٣٣    -  ٣٩٫٨٧١

  المطلوبات                  

٧٥٠٫٧٢٠  ١٫٦٢٦٫٥٨٧  ٢٫٩٤٣٫٧١٠    -    -  ٤٧١  ٥٫٣٢١٫٤٨٨  
المالـيـة والمؤسسات للبنوك أرصدة

  األخرى

٧٠٫٣٢٨٫٨١٢ -  -    -      --  --  -    -   العمالءودائع  ٧٠٫٣٢٨٫٨١٢

٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -    -      --  --  -    - ألجل  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠   قروض

٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -    -      --  --  -    - ثانوية  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ دين   سندات

٧٩٫٦٥٠٫٣٠٠   جمالياإل  ٧٥٫٠٧٩٫٥٣٢  ١٫٦٢٦٫٥٨٧  ٢٫٩٤٣٫٧١٠    -    -  ٤٧١

                    

١١٫٧٢٠٫٤٠٨ ١٠٫٥٢٤٫٢٩٢  ٢١١٫١٧١  ٢٨١٫٩٢٢    ٣٩٨٫٤٤٢    ٦٥٫٩٢٤  ٢٣٨٫٦٥٧  
با المتعلق لتعهداتاإلئتمان

المحتملةالوا   لتزامات

                    

-  -  -    -      --  --  -    - -  
القصوى (يتم اإلئتمان   مخاطر

اإلئتماني):   المعادل بقيمة عرضها

المحتملة  ٧٫٣٧٩٫٥٩٨  ١٨٢٫٩٤٦  ٢٤٦٫٤٧٦    ٣٩٣٫٦٠٧    ٥٧٫٠٢٦  ٢٠٩٫٣٤٣  ٨٫٤٦٨٫٩٩٦ واإللتزامات   التعهدات

  المشتقات  ٤٤٣٫٤٨٦  ١٢٧٫٢٩١  ٦١٢٫٧٢٣    -    -  -  ١٫١٨٣٫٥٠٠
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
    

  
  
  

  
الجغرافي٣٠   (تتمة)-.   الترآز  الترآز

    

أخرى  اإلجمالي   دول
شرق جنوب

آسيا    آسيا    آسيا
  أمريكا
الشمالية    الشمالية    الشمالية   أوروبا

مجلسدول
التعاون
الخليجي
األخرى
والشرق
  األوسط

العربية المملكة
    ٢٠١٤  السعودية

السعودية الرياالت     بآالف

  الموجودات                  

٩٫١٠٩٫٩٤٣  ٨٩٣  ٧٫٤٣٣    ٩٫٤٢٥    -  -  ٩٫١٢٧٫٦٩٤  
النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقدية

السعودي   العربي

٥٠٠٫٠٠٠  ٢٦١٫٣٥٩  ٧٣٫٢٩٠    ٤٣٫٣٧٥    ٧١١  ٧٦١  ٨٧٩٫٤٩٦  
والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

األخرى   المالية

١٨٨٫٠٧٠-  ١٨٨٫٠٧٠-  ١٨٨٫٠٧٠  ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩  -    - صافي  ١٣٫٢٠٥٫٢٤٣  ٦٫٤٠٧٫٣١٩  ٩٤٧٫١٣٩    ١٫٦٤٩٫١٧٨     استثمارات،

٥٧٫٤٧٢٫٥١٤  -  -    -      --  --  -    - صافي  ٥٧٫٤٧٢٫٥١٤ وسلف،   قروض

٨٤٦٫٣٥١  -  -    -      --  --  -    - زميلة  ٨٤٦٫٣٥١ شرآات في   استثمارات

  جمالياإل  ٨١٫١٣٤٫٠٥١  ٦٫٦٦٩٫٥٧١  ١٫٠٢٧٫٨٦٢    ١٫٧٠١٫٩٧٨    ٧١١  ١٨٨٫٨٣١  ٩٠٫٧٢٣٫٠٠٤

  المطلوبات                  

٩٤٥٫٨٠٣  ١٫٢٥٣٫٠٠٨  ٢٫٨٠٢٫٦١٠    -    -  ٦٦٧  ٥٫٠٠٢٫٠٨٨  
المالـيـة والمؤسسات للبنوك أرصدة

  األخرى

٧٠٫٧٣٣٫٤١١    --  --  -    -   -      --  --  -    - العمالء  ٧٠٫٧٣٣٫٤١١   ودائع

٢٫٠٠٠٫٠٠٠    --  --  -    -   -      --  --  -    - ألجل  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠   قروض

٢٫٠٠٠٫٠٠٠    --  --  -    -   -      --  --  -    - ثانوية  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ دين   سندات

  جمالياإل  ٧٥٫٦٧٩٫٢١٤  ١٫٢٥٣٫٠٠٨  ٢٫٨٠٢٫٦١٠    -    -  ٦٦٧  ٧٩٫٧٣٥٫٤٩٩

١٠٫٤٤٧٫٣٢٠  ٣٨٠٫٢٤٩  ٣٥٠٫٩٦٩    ٦٩٤٫٧٦٦    -  ٣٦٨٫٢٤٩  ١٢٫٢٤١٫٥٥٣  
با المتعلق لتعهداتاإلئتمان

المحتملةالوا   لتزامات

                    

                  
القصوى اإلئتمان   (يتممخاطر

اإل المعادل بقيمة   ئتماني):  عرضها

المحتملة         ٧٫٣٨٠٫٢٤٧  ٣١١٫٥٦٨  ٢٩١٫٩١٤    ٦٨٤٫٠٨٤    -  ٣٠٣٫٥٥٤  ٨٫٩٧١٫٣٦٧ واإللتزامات التعهدات

  المشتقات  ٢١٨٫٧٢٦  ٦٤٫٩٥٣  ٧٢٥٫٨٩٧    -    -  -  ١٫٠٠٩٫٥٧٦

اإلئتماني المعادل مبالغ واإللتزامإن تحوي�لواإللتزاماتواإللتزاماتللتعهدات ع�ن الناتج�ة المب�الغ المب�الغتعكس اإلئتم�انمع�ادلإل�ىه�ذ� مخ�اطر
بإستخدام القروض تحملها مع�دالتعواملالتي إس�تخدام الس�عودي.  ي�تم العرب�ي النق�د مؤسس�ة قب�ل م�ن مح�ددة إئتمانية تحويل

المحتملة اإلئتمان مخاطر على للتعرف إئتمانية تتحويل بتنفيذ البنك قيام ت�متعهداتهتعهداته.نتيجة للمش�تقات اإلئتماني المعادل مبالغ إن
لها السعودي.بإبإبأيضًاالوصل العربي النقد مؤسسة من محددة إئتمانية تحويل عوامل     ستخدام

  
آم��ا  ف��ي  ب) اإلئتم��ان خس��ائر ومخص��� العامل��ة �ي��ر والس��لف للق��روض الجغراف��ي التوزي��ع و   ٢٠١٥ديس��مبر٣١يترآ��ز

المملك٢٠١٤ في السعودية.بالكامل العربية   المملكةالمملكة
  
السوق        ٣١ . مخاطر

ف�ي التقل�� نتيج�ة المالية لألدوات المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة في بالتذبذب المتعلقة المخاطر هي السوق مخاطر
األس�هم.     أس�عار و األجنبي�ة العمالت صرف أسعار و العموالت آأسعار السوق لمخ�اطرتعرض�هاتعرض�هاتعرض�هالمجموع�ةُتص�نفُتص�نفُتمتغيرات

إلى أولاعملياتالسوق   .المصرفيةالعملياتلمتاجرةلمتاجرة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

السوق (تتمة)٣١   .   مخاطر  مخاطر
  

    المتاجرة  المتاجرة:  عمليات  عمليات–  أ  أ  )     )     مخاطر  مخاطر  السوق  السوق
  

إدارة عن�د المخ�اطر لمس�تو� مقبول�ة ح�دود بوض�ع اإلدارة مجل�س تعرض�اتحالي�ا�المجموع�ة.  ل�د�.  ل�د�المت�اجرة.  عملي�اتقام
عملياتناتجة االجنبيدعقوفيمتاجرةعن عموالت. الصرف أسعار مقايضات   و

السوق المصرفية–ب)   مخاطر   :العمليات
  

بمراآز المتعلقة السوق مخاطر المص�رفيةفيالمجموعةتنشأ م�نبص�ورةالعمليات لمخ�اطررئيس�ية أس�عارالتع�ر�
األسهم. أسعار مخاطر و العمالت مخاطر و السيولة مخاطر و   العموالت

  
العموالت)  مخاط١ أسعار   مخاطرمخاطر

  
م�ن العموالت أسعار مخاطر النقدي�ةإتنشأ الت�دفقات عل�ى ت��ثر ق�د ب�دورها والت�ي العم�والت أس�عار تقلب�ات ت�أثير حتمالي�ة

وااللتزام���ات المالي���ة ل����دوات العادل���ة الق���يم أو ح���دودا�المس���تقبلية البن���ك إدارة مجل���س الخاص���ةوض���ع. وض���ع. وض���ع ب���الفجوة متعلق���ة
ل العموالت ولمخاطرأسعار المحددة للتأآ�دالمجموعةتراقبتراقبتللفتراتللفترات المخ�اطر م�ن التح�وط خ��ط بإستخدام ويقوم المراآز

المقررة.   الحدود ضمن المراآز بقاء   من
  

العم�الت أس�عار تقلب�ات آث�ار حساس�ية التالي الجدول ثابت�ةح�دوثهاالمحتم�لالمحتم�لالميبين األخ�ر� المتغي�رات بق�اء م�ع والمعقول�ة
الموح�� ال��دخل قائم��ة عل��ى حق��وقللمجموع��ةللمجموع��ةلالموح��دةالموح��دةوذل��ك عل��ىالمس��اهمينأو والمعقول��ة بالح��دو� الج��ديرة التغي��رات . تعتم��د

سنوات ( خمس آخر خالل العموالت أسعار في اإل).٢٠١٥-٢٠١١التحرآات الت�أثير الزي�ادةُيظهر ص�افي احتم�ال يج�ابي
وحق�وق الموح�دة ال�دخل قائمة ص�افالمس�اهمينفي إحتم�ال الس�لبي الت�أثير ُيظه�ر ح�ين ف�ي ال�دخل، قائم�ة ف�ي االنخف�ا� ص�افيص�افي

وحقوق   . المساهمينالموحدة
  

دخ�ل ص�افي عل�ى الخاص�ة العم�والت أس�عار ف�ي المفترضة التغيرات تأثير الخاصة العموالت دخل صافي حساسية تمثل
المت�اجرةالخاصةالعموالت أ��را� لغي�ر المقتن�اة المالي�ة والم�لوب�ات المالي�ة الموج�ودات عل�ى معتم�دا� الع�ام ذاتخ�الل

في العائم أدوات٢٠١٤و٢٠١٥ديسمبر٣١السعر تأثيرات ذلك في بما من،   المخاطر.التحوط
  

حقوق على التقلبات آثار الثابتةالمساهمينتحتسب سعرالعمولة ذات للبيع المتاحة الموجودات تقييم ذل�ك–بإعادة ف�ي بم�ا
مرتبط تأثير منأي في–المخاطربالتحوط في٢٠١٤و٢٠١٥ديسمبر٣١آما مفترضة تغيرات أي تأثير عن والناتجة

تحليل يتم العموالت.  آما حقوقثرأأسعار على التقلبات المقايضاتالمساهمينهذه أو الموجودات إستحقاق فترات حسب
ع�ن يفص�� و العم�الت حس�ب وذل�ك المح�اف� لمخاطر التعرضات جميع ومراقبة تحليل يتم به�ا  ب��ا�ث�ارو الفالمتعلق�ة

الس��عودية. ت��مالع��ر�أل���را�الري��االت الثاب��� س��عر ذات األج��ل قص��يرة الودائ��ع م�لوب��ات أدن��اه،  ف��إ� الج��داول ف��ي
متآمعامالتها   سعر ذات   غيرغير.متغمتغآودائعآودائع

  
السعودية الرياالت بآالف   ٢٠١٥

حقوق على التقلبات المساهمينآثار   

من  اإلجمالي اقل٦  شهرشهرش١٢-٦  سنوات٥-١  سنوات٥أآثر أو   شهر

على التقلبات أثر
دخل صافي

الخاصة   العموالت

الزيادة
(االنخفاض) 

نقاط في
العمولة  األساس   سعر

١٠٤٫٤٢٢/-٢٤٩٫٨٦٦+ ٥٤٫٩٤٤/-١٣١٫٤٧٣+ ١٤٫٧٤٥- ١٤٫٧٤٥/- /-- -٣٥٫٢٨٢- ٣٥٫٢٨٢- +٣٥٫٢٨٢/١٤٫٧٤٥+ -+   - -  - -  -    - ٣٤٫٧٣٣/-٨٣٫١١١+   سايبور  -٢٨+/٦٧

١٥٫٠٣٦/-٥٠٫١٢٠  +١٠٫٠٩٩/-٣٣٫٦٦٠  +٣٣٫٠١٣/-١١٠٫٠٣٦+ ٢٥١-  ٢٥١/-  /--  --  ٨٣٤-  ٨٣٤-  +٨٣٤/٢٥١+  -+  -    -   ليبور  -٩+/٣٠  +٧٫٦٢٧/-٢٥٫٤٢٢

  --  --   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -  -    -   يوروبور  -١١+/١٦٤  -١٨+/٢٧٦
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

السوق (تتمة)٣١   .   مخاطر  مخاطر
  

السعودية الرياالت السعودية   السعودية   بآالف الرياالت   الرياالت بآالف   بآالف ٢٠١٤
حقوق   على التقلبات حقوق   حقوق     المساهمين  المساهمينآثار على   على التقلبات   التقلبات المساهمين   المساهمين   آثار   آثار

اإلجمالي   اإلجمالي   اإلجمالي من اقل٦  شهر١٢-٦  سنوات٥-١     سنوات   سنوات٥أآثر أو   أشهر

على التقلبات أثر
دخل صافي

الخاصة   العموالت

الزيادة
في) في) في (االنخفاض
األساس   العملة  نقاط

١٧٫٣٢٩-  ١٧٫٣٢٩/-  /--  --  ٣٫٠٥٨-  ٣٫٠٥٨-  +٣٫٠٥٨/١٧٫٣٢٩  +٢٥٫٨٦٥/-٤٫٥٦٥+  -+  -    -   سايبور  -٣٤+/٦  +٢٫٨٢٩/-٤٩٩  +٥٫٨٤٣/-١٫٠٣٢  +٢٫٦٩٣/-٤٧٥

  ليبور  -١+/٣٥  +٤٩٧/-١٧٫٣٩٧  +٣/-١١٩  +٣٠/-١٫٠٨٤  +١٫٤٣٣/-٥٠٫٢٧١  +١٫٨٧٥/-٦٥٫٦٢٩  +٣٫٣٤١/-١١٧٫١٠٣

  --  --   -  -  -  -   -  -  -  -   -  -  -  -  -    -   يوروبور  -١٣+/١٤١  -٤٣+/٤٧١
  
العم�والتالمجموعةتقومتقومت أس�عار ف�ي بالتقلب�ات متعلق�ة مخ�اطر ألثارع�دة التع�رض عل�ىالخاص�ةب��دارة الس�وق ف�ي الس�ائدة

النقدي�ة.  تدفقاته و المالي اإلدارةمرآزه مجل�� ف�يآ��ل�يح�دد التواف�ق لع�دم المقبول�ه العلي�ا أس�عارتس�عيرتجدي�دالمس�تويات
قبلالخاصةالعموالت من مراقبتها يتم   الخزينة.وحدةوالتي

  
العموالتالمجموعةتتعرضتتعرضت أسعار والمطلوب�اتالخاصةلمخاطر الموجودات قيم في فجوات لوجود أو التطابق لعدم نتيجة

س�يتم أو تستحق التي الموحدة المالي المرآز قائمة خارج مح�دتجدي�دواألدوات فت�رة ف�ي ب��دارةالمجموع�ةتق�ومتق�ومتدة. تس�عيرها
ت��واريخ بمطابق��ة و�ل��� المخ��اطر أس��عارتجدي��ده���ه المخ��اطر إدارة إس��تراتيجيات خ���� م��ن والمطلوب��ات تس��عيرالموجودات

  العموالت.
  

العم��والت أس��عار لمخ��اطر ملخ��� عل��ى أدن��اه الج��داو� ومطلوب��اتالخاص��ةت���تمل موج��ودات عل��ى ت���تمل المجموع��ة. آم��ا
قائ خارج الماليوالمبالغ المرآز تجديدقائمةقائمة تاريخ حسب أوًال.التسعيرمصنفة يحدث أيهما اإلستحقاق، تاريخ   أو
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

السوق (تتمة)٣١   .   مخاطر  مخاطر
  

  اإلجمالي
مرتبطة غير

  بعمولة
من ٥أآثر
    سنوات

٥-١  
  أشــهر١٢-٣    سنوات

٣خالل
  ٢٠١٥  أشــهر

السعودية الرياالت     بآالف

  الموجودات                

٤٫٠٨٦٫٩٨٧-  ٤٫٠٨٦٫٩٨٧-  ٤٫٠٨٦٫٩٨٧  ٤٫٠٨٦٫٩٨٧  -    -   -      --  --  -    -
مؤسسة   النقد لدى وأرصدة نقدية

السعودي               العربي

٦٫٤٠٥٫٧٨٣-  ٦٫٤٠٥٫٧٨٣-  ٦٫٤٠٥٫٧٨٣   -  -  -  -  -    -   -    -  ٦٫٤٠٥٫٧٨٣  
المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

  األخرى   

صافياستثما  ٣٫٩٦٩٫٥٣٤  ١٫٠١٠٫٠٤٦    ٧٫٢٦٦٫٢٨٦    ٥٫١٥٦٫٦٧١  ١٫٤٣٩٫٧٩٠  ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧   رات،

صافي  ٣٤٫١٦٥٫٩٤٩  ١٧٫٢٨٤٫٠١٤    ٨٫١٤٦٫٨٣٩    ٤٢٨٫١٧٧  -  ٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩ وسلف،   قروض

٩٣٩٫٠٢٢-  ٩٣٩٫٠٢٢-  ٩٣٩٫٠٢٢  ٩٣٩٫٠٢٢  -    -   -      --  --  -    - زميلة شرآات في   استثمارات

١٫٠٢١٫٥٦٤-  ١٫٠٢١٫٥٦٤-  ١٫٠٢١٫٥٦٤  ١٫٠٢١٫٥٦٤  -    -   -      --  --  -    - صافي ومعدات،   ممتلكات

٢٫٣١٣٫٠٥٧-  ٢٫٣١٣٫٠٥٧-  ٢٫٣١٣٫٠٥٧  ٢٫٣١٣٫٠٥٧  -    -   -      --  --  -    -
ل الموجبة العادلة والقيمة للمشتقاتللمشتقات

أخرى   موجودات

١٥٫٤١٣٫١٢٥    ٥٫٥٨٤٫٨٤٨  ٩٫٨٠٠٫٤٢٠  ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩   جمالي  اإل  ٤٤٫٥٤١٫٢٦٦  ١٨٫٢٩٤٫٠٦٠  
      

وحقوق                     المساهمينالمطلوبات

٥٫٣٢١٫٤٨٨    --  --  -    -   -    ٣٫٨٨٩٫٧٩٩  ١٫٤٣١٫٦٨٩  
المالـيـة   والمؤسسات للبنوك أرصدة

  األخرى

٢٢٫٨٩٧٫٣٧١-  ٢٢٫٨٩٧٫٣٧١-  ٢٢٫٨٩٧٫٣٧١  ٧٠٫٣٢٨٫٨١٢  -    - العمالء  ٢٦٫٩٦٩٫٩٨٢  ٢٠٫٤٦١٫٤٥٩    -     ودائع

٢٫٠٠٠٫٠٠٠    --  --  -    - ألجل  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -    -     قروض

٢٫٠٠٠٫٠٠٠    --  --  -    - ثانوية  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    -   دين   سندات

١٫٩٤٦٫٩٥٧-  ١٫٩٤٦٫٩٥٧-  ١٫٩٤٦٫٩٥٧  ١٫٩٤٦٫٩٥٧  -    -   -      --  --  -    -
و للمشتقات السالبة العادلة القيمة

أخرى   مطلوبات

١٢٫٠٣٦٫٤٦٢-  ١٢٫٠٣٦٫٤٦٢-  ١٢٫٠٣٦٫٤٦٢  ١٢٫٠٣٦٫٤٦٢  -    -   -      --  --  -    -   المساهمينحقوق

٣٦٫٨٨٠٫٧٩٠-  ٣٦٫٨٨٠٫٧٩٠-  ٣٦٫٨٨٠٫٧٩٠  ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩  -    -   جمالياإل  ٣٢٫٨٥٩٫٧٨١  ٢٣٫٨٩٣٫١٤٨    -  
  

-  )١٥٫٤١٣٫١٢٥    ٥٫٥٨٤٫٨٤٨  )٢٧٫٠٨٠٫٣٣٠   )١١٫٦٨١٫٤٨٥  )٥٫٥٩٩٫٠٨٨  

العمولة سعر في التقلبات الخاصةآثار
المرآز قائمة داخل البنود على

  المالي

  --  --  -    - )٣٫٦٣٧٫٠٨٠  )٣٠٢٫٠٥٦(    )١٫٤٢٠٫٦٨٨(    )١٫٩١٤٫٣٣٦  

الخاصة العمولة سعر في التقلبات آثار
المرآز قائمة خارج البنود على

  المالي

-  )١٣٫٩٩٢٫٤٣٧    ٣٫٦٧٠٫٥١٢  )٢٧٫٠٨٠٫٣٧٠   )١٥٫٣١٨٫٥٦٥  )٥٫٩٠١٫١٤٤  
العموالت أسعار مخاطر فجوة إجمالي

  الخاصة

-  -  ٢٧٫٠٨٠٫٣٧٠   ٢٣٫٤٠٩٫٨٥٨   ١٥٫٣١٨٫٥٦٥  ٩٫٤١٧٫٤٢١  
فيالفجو التقلبات آلثار التراآمية ة

العموالت   الخاصةأسعار
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

٥٧

السوق (تتمة)٣١   .   مخاطر  مخاطر
  

  اإلجمالي
مرتبطة غير

  بعمولة
من ٥أآثر
    سنوات

٥-١  
  أشــهر١٢-٣    سنوات

٣خالل
  ٢٠١٤  أشــهر

السعودية الرياالت     بآالف

  الموجودات                

٤٫١٤١٫٦٩٤-  ٤٫١٤١٫٦٩٤-  ٤٫١٤١٫٦٩٤  ٩٫١٢٧٫٦٩٤  -    -   -    -  ٤٫٩٨٦٫٠٠٠  
مؤسسة   النقد لدى وأرصدة نقدية

السعودي               العربي

٨٧٩٫٤٩٦-  ٨٧٩٫٤٩٦-  ٨٧٩٫٤٩٦   -  -  -  -  -    -   -    -  ٨٧٩٫٤٩٦  
المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

  األخرى   

صافي   ٥٫٠٩٤٫٨٧٣  ٦٫٥٨١٫٥٦٠    ٤٫٧٣٧٫٥٧٦    ٤٫٠٠٦٫٥٠٦  ١٫٩٧٦٫٤٣٤  ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩   استثمارات،

صافي   ٣٠٫١١٩٫٠٧٣  ١٨٫٨٦١٫٧٥٧    ٨٫٠٩٦٫٨٢٨    ٣٩٤٫٨٥٦  -  ٥٧٫٤٧٢٫٥١٤ وسلف،   قروض

٨٤٦٫٣٥١-  ٨٤٦٫٣٥١-  ٨٤٦٫٣٥١  ٨٤٦٫٣٥١  -    -   -    -  --  --  -    - زميلة شرآات في   استثمارات

٩٠٩٫٦٢٢-  ٩٠٩٫٦٢٢-  ٩٠٩٫٦٢٢  ٩٠٩٫٦٢٢  -    -   -      --  --      -     - صافي ومعدات،   ممتلكات

١٫٩٩٣٫٨١٤-  ١٫٩٩٣٫٨١٤-  ١٫٩٩٣٫٨١٤  ١٫٩٩٣٫٨١٤  -    -   -      --  --  -    -
و للمشتقات الموجبة العادلة القيمة

أخرى   موجودات

١٢٫٨٣٤٫٤٠٤    ٤٫٤٠١٫٣٦٢  ٩٫٨٦٧٫٩١٥  ٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠     اإلجمالي  ٤١٫٠٧٩٫٤٤٢  ٢٥٫٤٤٣٫٣١٧  
      

وحقوق                     المساهمينالمطلوبات

٥٫٠٠٢٫٠٨٨    --  --  -    -   -    -  ٥٫٠٠٢٫٠٨٨  
المالـيـة   والمؤسسات للبنوك أرصدة

  األخرى

العمالء   ٢٥٫٠١٧٫٣٨٦  ٢٤٫٨٠٣٫٣٩٩    -    -  ٢٠٫٩١٢٫٦٢٦  ٧٠٫٧٣٣٫٤١١   ودائع

٢٫٠٠٠٫٠٠٠    --  --  -    - ألجل  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -    -     قروض

٢٫٠٠٠٫٠٠٠    --  --  -    - ثانوية  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    -   دين   سندات

٢٫٠٣٨٫٨٠٩-  ٢٫٠٣٨٫٨٠٩-  ٢٫٠٣٨٫٨٠٩  ٢٫٠٣٨٫٨٠٩  -    -   -      --  --  -    -
و للمشتقات السالبة العادلة القيمة

أخرى   مطلوبات

١١٫٨٥٢٫١٣٢-  ١١٫٨٥٢٫١٣٢-  ١١٫٨٥٢٫١٣٢  ١١٫٨٥٢٫١٣٢  -    -   -      --  --      -     -      المساهمين   المساهمينحقوق

  جمالياإل  ٣٢٫٠١٩٫٤٧٤  ٢٦٫٨٠٣٫٣٩٩    -    -  ٣٤٫٨٠٣٫٥٦٧  ٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠
  

-  )١٢٫٨٣٤٫٤٠٤    ٤٫٤٠١٫٣٦٢  )٢٤٫٩٣٥٫٦٥٢   )٩٫٠٥٩٫٩٦٨  )١٫٣٦٠٫٠٨٢  

العمولة سعر في التقلبات الخاصةآثار
المرآز قائمة داخل البنود على

  المالي

  --  --  -    - )٢٫٩٢٢٫٧٦٢  )٤١٥٫٤٦٩(    )١٫١٥٥٫٨٨٩(    )١٫٣٥١٫٤٠٤  

العمولة سعر في التقلبات صةالخاآثار
المرآز قائمة خارج البنود على

  المالي

-  )١١٫٦٧٨٫٥١٥    ٣٫٠٤٩٫٩٥٨  )٢٤٫٩٣٥٫٦٥٢   )١١٫٩٨٢٫٧٣٠  )١٫٧٧٥٫٥٥١  
العموالت أسعار مخاطر فجوة إجمالي

  الخاصة

-  -  ٢١٫٨٨٥٫٦٩٤    ٢٤٫٩٣٥٫٦٥٢   ١١٫٩٨٢٫٧٣٠  ١٠٫٢٠٧٫١٧٩  
في التقلبات آلثار التراآمية الفجوة

العموالت   الخاصةأسعار

المالية لألدوات اإلسمية القيمة صافي المالي المرآز قائمة خارج للمراآز الفجوة مخ�اطرالمشتقةتمثل إدارة ف�ي تس�تخد� الت�ي
العموالت   . الخاصةأسعار
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

    
  
  
  

السوق (تتمة)        ٣١   .   مخاطر  مخاطر
العمالت٢   )   مخاطر  مخاطر
  

ال بس�ب� المالي�ة األدوات قيم�ة تذب�ذ� مخ�اطر في العمالت مخاطر األجنبي�ة. ق�امتتمثل العم�الت ص�رف أس�عار ف�ي التقلب�اتالتقلب�ات
أس�ا� عل�ى المراآ�ز ه�ذه مراجع�ة ت�تم و. و. و العم�الت لمراآ�ز المخ�اطر له�ذه التع�رض لمستوى حدود بوضع اإلدارة مجلس

المقررة. الحدود ضمن العمالت مراآز مراقبة من للتأآد المخاطر من تحوط إستراتيجيات يستخدم آما   يومي
  

أدناه الجدول التيُيبين ف�يالمجموعة  تتعرضتتعرضتالعمالت آما فيها الموج�ودات٢٠١٤و٢٠١٥ديس�مبر٣١  للمخاطر  للمخاطر ف�ي ،
في المقدرة النقدية والتدفقات المطلوبات المصرفيةو التغي�راتالعمليات ت�أثير بحس�ا� أدن�اه الج�دول في التحليل هذا يقوم. يقوم. يقوم

األج العملة صرف لسعر المعقولة و بالحدوث مقابالجديرة الس�عود�،األجنبيةاألجنبية الري�ال س�عربن�اءًامقابلمقابل ف�ي التحرآ�ات ت�اري� عل�ى
الموح��دة (بس��ب� ال��دخل قائم��ة عل��ى ثابت��ة األخ��رى المتغي��رات بق��اء م��ع ف��يالص��رف، التغي��ر العادل��ةأث��ر لعمل��ةلعمل��ةلالقيم��ة

في المالية المطلوبات و المصرفيةالموجودات التغيراتُت). العمليات الحدوثُتقيمُتقيم أس�ا�محتملة عل�ى المعقولة تحرآ�اتو
س��نوات الخم��س خ��الل األجنب��ي الص��رف الت��أثير)٢٠١٤–٢٠١٠: ٢٠١٤()٢٠١٥–٢٠١١الس��ابقةالس��ابقة (الس��عر . يظه��ر

الزيادةاإليجابي الموحد.لصافي الدخل في االنخفاض لصافي السلبي التأثير يظهر الموحد  بينما الدخل في   المتوقعة

الدخل صافي على األثر
السعودية الرياالت الصرف %الت    آالفبآالفبآالف سعر في   التغيرالتغير

للمخاطر المعرضة   العمالت
في   ٢٠١٥ديسمبر٣١آما

أمريكي  -٠٫٠٥+/٠٫٢٧  +١٫٣٥٢/-٢٥٠   دوالر
  يورو  -٥٫٥٨+/٣٣٫٥٢  -٣٧+/٢٢٤
استرليني  -٤٫٣٣+/١٢٫٣٢  +٤٧/-١٦   جنيه

  
الدخل صافي على األثر
السعودية الرياالت الصرف %    بآالف سعر في   التغير

ا للمخاطرالعمالت   لمعرضة
في   ٢٠١٤ديسمبر٣١آما

أمريكي  -٠٫٠٩+/٠٫١٣  +٢٫٣٠٠/-٣٫٠٨٩   دوالر
  يورو  -١٠٫٢٥+/١١٫٦٠  -٤٤+/٥٠
استرليني  -١٣٫٠١+/٤٫٢٢  +١٩/-٥٨   جنيه

  
  
العمالت٣   مرآز) مرآز) مرآز
  

بالس�و�المجموعةتقومتقومت الس�ائدة األجنبي�ة العم�الت ص�رف أس�عار ف�ي التقلب�ات �ث�ار التع�رض الم�اليب��دارة مرآ�زه عل�ى
العم�الت، لمراآ�ز إجم�الي وبش�كل عملة لكل المقبولة التعرض لمستوى حدود بوضع اإلدارة مجلس ويقوم. ويقوم. ويقوم النقدية وتدفقاته

أوسواًء اليوم نهاية في باآانت الخاص�ة الجوهري�ة بالتعرض�ات تحل�يًال يلي يوميًا. فيما مراقبتها ويتم اليوم، لمجموع�ةخالل
األ العمالت السنة:بشأن نهاية في آما   جنبية

٢٠١٥    ٢٠١٤    
الرياالت   بآالف

السعوديـــة    السعوديـــة    السعوديـــة
الرياالت   بآالف
    السعوديـــة

دائن (    (مدين    مدين)    )    /    /مرآز    مرآز    دائن    دائن    (مدين)/مرآز دائن     (مدين)/مرآز

)٢٫٤٦٤٫٩٨٨(    )    )(    ( أمريكي  ٥٠٠٫٧٩٣   دوالر
  يورو  ٦٦٨    ٤٣٣
استرليني  ٣٧٨    ٤٤٦   جنيه
ياباني  ٢١١    ١٣   ين

  اماراتيدرهم  ١٥٫٠٩٦    ٣٨٫٥٠٢
  أخرى  ١٠٫١٣٢    ١٧٫٩٢٦
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  
  

    
  
  
  

  
أسعاراألسهم:٤     )   )   مخاطر  مخاطر

  
اتتم مخ�اطر ف�ي األس�هم أسعار مخاطر اس�تثماراتتتمثلتتمثل محفظ�ة ف�ي ل�س�هم العادل�ة الق�يم تغي�راتالمجموع�ةنخف�ا� نتيج�ة

حدة. على استثمار آل وقيمة األسهم مؤشرات مستويات في معقوله   محتملة
  
التأي أدناه الجدول اس�تثماراتيوضحيوضح على مؤش�راتالمجموع�ةثير ف�ي التغي�رات االس�تثمارية  م�ن الص�نادي� و األس�هم ف�ي

حق�وق عل�ى الت�أثير ذل�ك الج�دول أيض�ًا يوض�ح و ثابت�ة، األخ�رى العوام�ل بقاء مع الصلة، ذات تق�در.المس�اهميناألسواق
حدوثهاالتغيرات األالمحتمل مؤشرات في أس�ا�والمعقولة عل�ى الصلة ذات تل�كالتغي�راتسواق للخم��المؤش�راتف�ي

الس���ابقة ( الت���أ)٢٠١٤–٢٠١٠: ٢٠١٤()٢٠١٥–٢٠١١س���نوات اإلثي. يظه���ر الزي���ادةثيرثير حق���وقف���يالمحتمل���ةيج���ابي
فيالمساهمين السلبيحينالموحدة التأثير فييظهر المحتمل   الموحدة.المساهمينحقوقالنقص

  
ديسمبر    ديسمبر    ٢٠١٥ديسمبر٣١    ٢٠١٤ديسمبر٣١   

الري�����االتالت�����أ ب������الف ثير
    السعودية

في   التغير
االسهم     سعر

الري�������اال�الت�������� ���������ال� الت��������ثيرالت��������ثير
  السعودية

في   التغير
االسهم  % السوق    سعر   مؤشر

٨٣٧٫٨٧٢%    ٨٣٧٫٨٧٢/%%    /%%    +%    +٢٩٩٫٤٥٦%    ٢٩٩٫٤٥٦%%    %%    ٨٣٧٫٨٧٢/%٢٩٩٫٤٥٦-    %- ٤٤٫٦٤%    ٤٤٫٦٤%    /%%    /%%    +%    %    ١٥٫٩٥%    ١٥٫٩٥    %    %-    %    %      %   
%٥١٠٫٠٢٢/%+٤٢٥٫١٥٥

-   %٣٧٫٣٨%  ٣٧٫٣٨%  /%%  /%%  +%  %  ٣١٫١٦%  ٣١٫١٦  %  %-  %  %    %   تداول  

٥٫٠٠%    %    /%%    /%%    +%    %    ٥٫٠٠%    -%    -٥٠٧%    ٥٠٧+/%    +/٥٠٧%    ٥٠٧%    ٥٠٧+/٥٠٧    %    %-    %    %      %   ٥٫٠٠%    %    /%%    /%%    +%    %    ٥٫٠٠%    -%    -٧٥%    ٧٥+/%    +/٧٥%    ٧٥%    ٧٥+/٧٥    %    %-    %    %      % مدرجة     غير

  
السيولة        . ٣٢   مخاطر

  
س التي المخاطر تلك السيولة مخاطر المالي�ةالمجموعةتواجهاتواجهاستستتمثل المطلوبات بتمويل الخاصة المتطلبات تلبية صعوبة في

إما تسويتها يتم شكلوالتي أوعلى السيونقدًا مخاطر به. تحدث خاصة أخرى مالية ف�يلةموجودات إض�طرا� وج�ود عند
ا أو ه��ذهالس��وق م��ن التموي��ل. وللتقلي��ل مص��ادر بع��� ف��ي ف��وري و مف��اج� ش��ح إل��ى ي��ؤدي مم��ا اإلئتم��ا� مس��توى نخف��ا�

عل�ى والحف�ا� الس�يولة، ت�وفر اإلعتبار بعين األخذ بعد الموجودات وإدارة التمويل، مصادر بتنويع اإلدارة قامت المخاطر،
النق وشبه للنقدية آاٍف السيولة.رصيد عالية موجوداتها من آجزء للبيع القابلة المالية واألوراق     النقديةالنقدية

  
مدى بمراقبة اإلدارة والمطلوباتستحقاقاتإتقوم مراقب�ةالموجودات مناس�بة. ت�تم س�يولة ت�وفر م�ن الس�يولةللتأآد مس�توى

إختباراتيوميًا عمل بص�فةجهدويتم تح�تالس�يولة والت�يهاتهاتهس�يناريومس�تمرة الح�االتمختلف�ة م�ن آ�ل العادي�ةتغط�ي
و الموج�ودات لجن�ة قب�ل م�ن عليه�ا الموافق�ة و مراجعته�ا ي�تم الس�يولة وإج�راءات سياس�ات الس�وق. جمي�ع ألح�وال والحادة

الس��يولة  ف��يبالمجموع��ةالمطلوب��ات مس��تويات توض��ح يومي��ة تق��ارير عم��ل ملخ��صإص��داروي��تم. وي��تم. وي��تمالمجموع��ة. ي��تم تقري��ر
اإل الحاالت جميع المطلوب�ات.        متضمنًا و الموج�ودات لجن�ة إل�ى دوري�ة بص�فة وتقديم�ه المتخ�ذة والحلول باإلض�افةستثنائية

ذلك، منفإنهإلى آًال مراقبة تغطيةيتم والنسبة صافينسبالسيولةالسيولة للإس�تقرارنسبةنسبة م�عبللمجموع�ةللمجموع�ةالتموي�ل ليتواف�� من�تظم ب��كلب��كل
السعودي. آ العربي النقد مؤسسة بإجراآماآماإرشادات آذلك البنك إختباراتيقوم والجه�دء من�تظم ح�االتبحس��ب��كل ع�دة

التغلتغلت أوضاع األلتحملغطيةغطية في الحللسوق والعالعحوالحوال   .الحادةعاديةعادية
  

الس�عودي، العرب�ي النق�د مؤسس�ة ع�ن الص�ادرة واألنظم�ة البنوك مراقبة لنظام النق�د     المجموع�ةتح�تفظتح�تفظتوطبقًا مؤسس�ة ل�دى
تساوي نظامية الود٧: ٢٠١٤(%٧بوديعة إجم�الي و%) م�ن الطل�� تح�ت ودائ�ع٤: ٢٠١٤(%٤ائ�ع اإلدخ�ار%) م�ن

أل النظامية،والودائع الوديعة إلى ع�نالمجموعةتحتفظتحتفظتجل. إضافة يق�ل ال س�يولة إلتزام�ات٢٠بإحتي�اطي الودائ�عالودائ�عال% م�ن
وأرصدة نقد شكل الحكول�دىفي التنمي�ة س�ندات أو النق�د م�ن اإلحتي�اطي ه�ذا ويك�و�. ويك�و�. ويك�و� الس�عودي العرب�ي النق�د مي�ةمؤسس�ة

يمك�ن يومًا. آما ثالثين عن تزيد ال فترة خالل نقد إلى تحويلها يمكن التي الموجودات أو مب�ال�للمجموع�ةالسعودية ت�وفير
الس�عودية الحكومي�ة التنمي�ة س�ندات مقاب�ل الس�عودي العرب�ي النق�د مؤسس�ة ل�دى ال��راء إع�ادة تس�هيالت خالل من إضافية

لهذه%١٠٠ولغاية االسمية القيمة السندات.  من

  

  
السوق (تتمة)        ٣١   .   مخاطر    مخاطر  مخاطر
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

٦٠

السيولة٣٢   (تتمة)–.     مخاطر  مخاطر
  

والمطلوبات: للموجودات     أ  أ  )   )   ملخص  ملخص  اإلستحقاقات  اإلستحقاقات  التعاقدية    التعاقدية  التعاقدية
  

والمطلوبات للموجودات التعاقدية اإلستحقاقات ملخص على أدناه الجداول المساهمينتشتمل حقوق فيو ديس�مبر٣١آما
ال. ٢٠١٤و٢٠١٥ االستحقاقات تحديد والتعاقديةالتعاقديةتم المرآ�زالمطلوباتللموجودات قائم�ة بتاريخ المتبقية الفترة أساس على

الوق�ائع تظه�ره حس�بما الفعل�ي اإلس�تحقاق ت�اريخ اإلعتب�ار بع�ين ي�خ�� وال التعاق�دي اإلس�تحقاق ت�اريخ حتى الموحدة المالي
قبل من بالودائع لإلحتفاظ تعتبر. المجموعةالتاريخية والتعه�داالمبالغال للمش�تقات عنها المحتمل�ةالمفصح وااللتزام�ات ت

داللةذمؤشرًا المستقبلية.و الدفعات   إللتزامات
  

  اإلجمالي

تاريخ بدون
محدد استحقاق
الطلب   / عند

من ٥أآثر
سنوات    سنوات    سنوات

٥-١  
سنوات    سنوات    سنوات   أشــهر١٢-٣

٣خالل
  ٢٠١٥  أشــهر

السعودية الرياالت     بآالف

  الموجودات                

٤٫٠٨٦٫٩٨٧  ٤٫٠٨٦٫٩٨٧  -    -      --  --  -    -
مؤسسة   النقد لدى وأرصدة نقدية

السعودي               العربي

٦٫٢٥٠٫٠٥٠  -    -    -  ١٥٥٫٧٣٣  ٦٫٤٠٥٫٧٨٣  
والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

األخرى               المالية

صافي              ٣٠٫٧٧٥  ٩٥٥٫٢١٢    ١٠٫٢٣٦٫٧٩٨    ٦٫١٧٩٫٧٥٢  ١٫٤٣٩٫٧٩٠  ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧   استثمارات،

سلف, صافي      ٢٥٫٥٥٦٫٦٥٢  ١٧٫٣٨٧٫٨٠٣    ١٤٫٦٥٥٫٣٦٤    ٢٫٤٢٥٫١٦٠  -  ٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩ و   قروض

٩٣٩٫٠٢٢  ٩٣٩٫٠٢٢  -    -      --  --  -    - زميلة شرآة في   استثمارات

١٫٠٢١٫٥٦٤  ١٫٠٢١٫٥٦٤  -    -      --  --  -    - صافي            ومعدات،   ممتلكات

٢٫٣١٣٫٠٥٧    --  --  -    -   -    ٤٩٣٫٢٢٠  ١٫٨١٩٫٨٣٧  
الموجب العادلة والقيمة للمشتقات الموجبةالموجبة
أخرى   موجودات

  جمالي             اإل  ٣٢٫٣٣٠٫٦٩٧  ٢٠٫١٦٢٫٨٥٢    ٢٤٫٨٩٢٫١٦٢    ٨٫٦٠٤٫٩١٢  ٧٫٦٤٣٫٠٩٦  ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩
      

    المساهمينحقوقوالمطلوبات                

٧٫٦٠٠-  ٧٫٦٠٠-  ٧٫٦٠٠  ٥٫٣٢١٫٤٨٨  -    -   -    ٣٫٨٨٢٫١٩٩  ١٫٤٣١٫٦٨٩  
المالـيـة   والمؤسسات للبنوك أرصدة

  األخرى

العمالء  ٢٦٫٤٦٩٫٩٨٢  ١٦٫٦٦٩٫٤٤٤    ٤٫٢٩٢٫٠١٥    -  ٢٢٫٨٩٧٫٣٧١  ٧٠٫٣٢٨٫٨١٢   ودائع

٢٫٠٠٠٫٠٠٠    --  --  -    -   ١٫٠٠٠٫٠٠٠-  ١٫٠٠٠٫٠٠٠-  ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠  -    - ألجل   قروض

٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    -      --  --  -    - ايضاح ثانوية (إنظر دين   )١٥سندات

١٫٩٤٦٫٩٥٧    --  --  -    -   -    ١٫٩٤٦٫٩٥٧-  ١٫٩٤٦٫٩٥٧-  ١٫٩٤٦٫٩٥٧  -    -
للمشت السالبة العادلة والقيمة للمشتقاتللمشتقات

أخرى   مطلوبات

١٢٫٠٣٦٫٤٦٢  ١٢٫٠٣٦٫٤٦٢  -    -      --  --  -    -   المساهمينحقوق

  جمالي  اإل  ٣٠٫٣٥٢٫١٨١  ٢١٫٠٤٨٫٠٩٠    ٥٫٢٩٢٫٠١٥    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٤٫٩٤١٫٤٣٣  ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩

٤٫٧٠٥٫٦٥٧  ٨٫٨٠٥٫٥٣٢    ٧٫٢٧٥٫٦٤٧    ٥٫٢٠٦٫٧٢٧  -  ٢٥٫٩٩٣٫٥٦٣  
وااللتزاماتو،المشتقات التعهدات
             المحتملة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

السيولة٣٢   (تتمة)–.     مخاطر  مخاطر
  

  اإلجمالي

تاريخ بدون
محدد / استحقاق

الطلب   عند
من ٥أآثر
سنوات    سنوات    سنوات

٥-١  
سنوات    سنوات    سنوات   أشــهر١٢-٣

٣خالل
  ٢٠١٤  أشــهر

السعودية الرياالت     بآالف

  الموجودات                 

٤٫٩٨٦٫٠٠٠  -    -    -  ٤٫١٤١٫٦٩٤  ٩٫١٢٧٫٦٩٤  
وأرص مؤسسة   النقدنقدية لدى وأرصدةوأرصدة

السعودي               العربي

٧٩٣٫٥٧٤  -    -    -  ٨٥٫٩٢٢  ٨٧٩٫٤٩٦  
والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

األخرى               المالية

صافي              ٢٫٦٢٣٫٣١٣  ٥٫٧١٧٫٤٠٣    ٧٫٢٧٨٫٧٩٠    ٤٫٨٠١٫٠٠٩  ١٫٩٧٦٫٤٣٤  ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩   استثمارات،

صافي           ٢١٫٧١١٫٤٤٥  ١٨٫٢١٧٫٩٦٨    ١٤٫٦٠١٫٨٢٠    ٢٫٩٤١٫٢٨١  -  ٥٧٫٤٧٢٫٥١٤ وسلف،   قروض

٨٤٦٫٣٥١  ٨٤٦٫٣٥١  -    -      --  --            -           - زميلة شرآات في   استثمارات

٩٠٩٫٦٢٢  ٩٠٩٫٦٢٢  -    -      --  --                -               - صافي ومعدات،   ممتلكات

١٫٩٩٣٫٨١٤    --  --  -    -   -    ٣١٦٫٦٥٤  ١٫٦٧٧٫١٦٠  
للمشتق الموجبة العادلة والقيمة للمشتقاتللمشتقات

أخرى   موجودات

  جمالي            اإل  ٣٠٫٤٣٠٫٩٨٦  ٢٥٫٦١٢٫٥٣١    ٢١٫٨٨٠٫٦١٠    ٧٫٧٤٢٫٢٩٠  ٧٫٩٦٠٫٠٢٣  ٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠
      

وحقوق                     المساهمينالمطلوبات

٨٠٫٨١٠-  ٨٠٫٨١٠-  ٨٠٫٨١٠  ٥٫٠٠٢٫٠٨٨  -    -   -    -  ٤٫٩٢١٫٢٧٨  
المالـيـة   والمؤسسات للبنوك أرصدة

  األخرى

العمالء   ٢٥٫٠١٧٫٣٨٦  ٢١٫٠٢٦٫٢٥٥    ٣٫٧٧٧٫١٤٤    -  ٢٠٫٩١٢٫٦٢٦  ٧٠٫٧٣٣٫٤١١   ودائع

٢٫٠٠٠٫٠٠٠    --  --  -    -   ٢٫٠٠٠٫٠٠٠      --  --  -    - ألجل   قروض

٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    -      --  --      -     - إيضاح ثانوية (إنظر دين      )   )١٥سندات

٢٫٠٣٨٫٨٠٩    --  --  -    -   -    ٢٫٠٣٨٫٨٠٩-  ٢٫٠٣٨٫٨٠٩-  ٢٫٠٣٨٫٨٠٩  -    -
و للمشتقات السالبة العادلة القيمة

أخرى   مطلوبات

١١٫٨٥٢٫١٣٢-  ١١٫٨٥٢٫١٣٢-  ١١٫٨٥٢٫١٣٢  ١١٫٨٥٢٫١٣٢  -    -   -      --  --      -     - المساهمين   حقوق

     اإلجمالي   اإلجمالي   ٢٩٫٩٣٨٫٦٦٤  ٢٣٫٠٦٥٫٠٦٤    ٥٫٧٧٧٫١٤٤    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٨٤٥٫٥٦٨  ٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠

٤٫٨٢٠٫٦١٨  ١١٫١٦٣٫٣٦٥    ٤٫٨٠٨٫٢٦٨    ٣٫٨٦٠٫٢٧٦  -  ٢٤٫٦٥٢٫٥٢٧  
وااللتزاماتوالمشتقات، التعهدات

  المحتملة            
  

العرض الىألغراض البالغة للمجموعة األخرى الودائع و الطلب الودائع  تحت فإن أعاله، الجدول ريال٢٢٫٩في مليار
في آما أستحقاق٢٠٫٩: ٢٠١٤(٢٠١٥ديسمبر٣١سعودي تاريخ بند "بدون ضمن عرضهم تم سعودي) قد ريال مليار

الطلب".   محدد / عند
  

المطلوب جميع لمقابلة المتاحة الموجودات النقد،تتضمن من القائمة القروض تعهدات ولتغطية مؤسسةوالمطلوباتالمطلوبات لدى أرصدة
السعودي، العربي التحصيل،والنقد طور في سلفوبنود و لقروض وعمالء.ممنوحة بمراقبةتلبنوكلبنوك المجموعة تقومتقوم

دوري بشكل األستحقاق للسيولة.لتواريخ الكافي التوفر من للتعهللتأآدللتأآد المتراآمة اإلستحقاق فترات واإللتزاماتإن للتعهداتللتعهدات
اإليضاحالمحتملة في الموحدة.   ١-(ج١٩مبينة المالية القوائم هذه   ) من
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

السيولة٣٢   (تتمة)–.     مخاطر  مخاطر

المتبقية: التعاقدية اإلستحقاق فترات بحسب   ب  ب  )   )   تحليل  تحليل  المطلوبات  المطلوبات  المالية    المالية  المالية
  

الجدت أدناهاتلخصتلخص آمالالمقدرةستحقاقاتاإلول المالية إلتزاماتبناءًا٢٠١٤و٢٠١٥ديسمبر٣١فيللمطلوباتللمطلوبات على
التعاقدية الدفع المخصومة.المستقبليةإعادة الجداولغير أن من الخاصة،أبالرغم العموالت دفعات على تحتوي دناه

أدناهفإن الجدول في البنود معمبالغ فيالتتطابق البنود مبالغ الموحدة. نفس المالي المرآز تحديدقائمة إستحقاقاتتم
مخصومة الغير اإلستحقاقبناءًاالمطلوبات تاريخ إلى الموحدة المالي المرآز قائمة تاريخ في المتبقية الفترة على

الفع المتوقعة اإلستحقاقات االعتبار في تأخذ وال الالمجموعةتتوقعتتوقعت. الفعليةالفعليةالتعاقدي، بطلبعديدعديدالعالعاليقومأن العمالء من
وب مبكر، تاريخ في الدفع لنإعادة النقديةلزمةلزمةُملزمُملزمُمتكونتكونتوبذلكوبذلك التدفقات تأثير أدناه الجداول يعكس ال وبالتالي بالدفع

لدى بالودائع لإلحتفاظ التاريخية الوقائع تظهر حسبما   .المجموعةالمتوقعة
  

المخصومة: غير المطلوبات إلستحقاقات ملخصًا يلي     فيما

  اإلجمالي

تاريخ بدون
محدد /  استحقاق

الطلب   عند
٥منأآـثر

  شهرًا١٢-٣    سنوات٥-١    سنوات
  خـالل

  أشــهر٣
٢٠١٥  

٧٫٦٠٠-  ٧٫٦٠٠-  ٧٫٦٠٠  ٥٫٣٣٢٫٢٣٨  -    -   -    ٣٫٨٨٦٫٥٤٢  ١٫٤٣٨٫٠٩٦  
الماليةوالمؤسوالمؤسوالمللبنوكأرصدة ؤسساتؤسسات

  االخرى

العمالء  ٢٦٫٥١٧٫٦٢٨  ١٦٫٧٨٩٫٤٦٤    ٤٫٤٤٦٫٥٢٨    -  ٢٢٫٨٩٧٫٣٧١  ٧٠٫٦٥٠٫٩٩١   ودائع

٢٫٠٤٠٫٣٠٠    --  --  -    - ألجلق  ٩٫٣٠٠  ١٫٠١٧٫٠٥٠    ١٫٠١٣٫٩٥٠     قروضقروض

٢٫٢٥٠٫٢٥٠    --  --  -    - ثانوية  ١٣٫٦٥٠  ٤٠٫٩٥٠    ٢٫١٩٥٫٦٥٠   دين   سندات

١٫٢١٣٫٥٨٧-  ١٫٢١٣٫٥٨٧-  ١٫٢١٣٫٥٨٧  ١٫٢١٣٫٥٨٧  -    -   -      --  --  -    -
و للمشتقات السالبة العادلة القيمة
الدفع المستحقه الخاصة   العموالت

٢٤٫١١٨٫٥٥٨-  ٢٤٫١١٨٫٥٥٨-  ٢٤٫١١٨٫٥٥٨  ٨١٫٤٨٧٫٣٦٦  -    -   إجمالي  ٣٠٫٤٢٧٫١٢٠  ١٩٫٢٨٥٫٥٦٠    ٧٫٦٥٦٫١٢٨  

  المشتقات  ٥٧٫٣٦٢  ١٤٦٫٨٠٤    ٥٢٣٫٣١٠    ٨٤٫٠٩١  -  ٨١١٫٥٦٧

  اإلجمالي  ٣٠٫٤٨٤٫٤٨٢  ١٩٫٤٣٢٫٣٦٤    ٨٫١٧٩٫٤٣٨    ٨٤٫٠٩١  ٢٤٫١١٨٫٥٥٨  ٨٢٫٢٩٨٫٩٣٣
    

  اإلجمالي

تاريخ بدون
محدد /  استحقاق

الطلب   عند
من ٥أآـثر
  شهرًا١٢-٣    سنوات٥-١    سنوات

  خـالل
  أشــهر٣

٢٠١٤  

٨٠٫٨١٠-  ٨٠٫٨١٠-  ٨٠٫٨١٠  ٥٫٠٠٤٫٧٣٣  -    -   -    -  ٤٫٩٢٣٫٩٢٣  
الماليةوالمؤسوالمؤسوالمللبنوكأرصدة ؤسساتؤسسات

  االخرى

العمالء  ٢٥٫٠٤٦٫٠٠٠  ٢١٫١٢٢٫٤٥٠    ٣٫٨٦٣٫٥٤٦    -  ٢٠٫٩١٢٫٦٢٦  ٧٠٫٩٤٤٫٦٢٢   ودائع

٢٫٠٧٣٫٣٣٣    --  --  -    - ألجلق  ٨٫٨٠٠  ٢٦٫٤٠٠    ٢٫٠٣٨٫١٣٣     قروضقروض

ثانوية  ١٢٫٤٠٠  ٣٧٫٢٠٠    ١٧٧٫٧٣٣    ٢٫٠٢٠٫٦٦٧  -  ٢٫٢٤٨٫٠٠٠ دين   سندات

٨٤٦٫٣٠٩-  ٨٤٦٫٣٠٩-  ٨٤٦٫٣٠٩  ٨٤٦٫٣٠٩  -    -   -      --  --  -    -
و للمشتقات السالبة العادلة القيمة
الدفع المستحقه الخاصة   العموالت

  إجمالي  ٢٩٫٩٩١٫١٢٣  ٢١٫١٨٦٫٠٥٠    ٦٫٠٧٩٫٤١٢    ٢٫٠٢٠٫٦٦٧  ٢١٫٨٣٩٫٧٤٥  ٨١٫١١٦٫٩٩٧

  المشتقات  ٦١٫٢٣٨  ١٤٣٫١٠٣    ٣٨٤٫٦٧١    ١١٢٫٤١١  -  ٧٠١٫٤٢٣

  اإلجمالي  ٣٠٫٠٥٢٫٣٦١  ٢١٫٣٢٩٫١٥٣    ٦٫٤٦٤٫٠٨٣    ٢٫١٣٣٫٠٧٨  ٢١٫٨٣٩٫٧٤٥  ٨١٫٨١٨٫٤٢٠
  
المالية          ٣٣ والمطلوبات للموجودات العادلة   .   القيمة
  

تعام�ل بش�رو� �ل�ك ف�ي راغبة أطراف بين ما مطلوبات سداد أو ما موجودات تبادل بها يتم التي القيمة هي العادلة القيمة إن
الالمجموعةتستخدمتستخدمتعادلة.  اي��ا�التسلسل مب�ين ه�و آم�ا المالية لألدوات العادلة القيمة وعرض إحتساب عند التالي الهرميالهرمي

  ٢،) –) –) د(–٢
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

المالية٣٣ والمطلوبات للموجودات العادلة (تتمة)–.     القيمة  القيمة
  

ف�ي آم�ا العادل�ة بقيمته�ا المس�جلة المالية والمطلوبات للموجودات ٢٠١٤و٢٠١٥ديس�مبر٣١  الجدول  الجدول  التالي  التالي  يوضح  يوضح  تحليًال    تحليًال  تحليًال
الهرمي. التسلسل مستويات حسب

  
الثالث  اإلجمالي الثاني  المستوى األولالمالمال  المستوى   ٢٠١٥  مستوىمستوى

السعوديةبآالف الرياالت
المالية:         :    :  الموجودات

المالية  -    ٩٨٧٫٧٣٥    ٢٩٩٫١٦٠  ١٫٢٨٦٫٨٩٥   المشتقةاألدوات
للبيعالماليةاتاالستثمار  ١١٫٩٠٥٫٤١٦    ٦٫٣٩٦٫٦٧٩    ٥٤٠٫٢٣٢  ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧   المتاحة
  اإلجمالي  ١١٫٩٠٥٫٤١٦    ٧٫٣٨٤٫٤١٤    ٨٣٩٫٣٩٢  ٢٠٫١٢٩٫٢٢٢

المالية:               المطلوبات
المالية  -    ١٫٠٠٠٫٦٧٢    -  ١٫٠٠٠٫٦٧٢   المشتقةاألدوات
  اإلجمـالـي  -    ١٫٠٠٠٫٦٧٢    -  ١٫٠٠٠٫٦٧٢

  
الثالث  اإلجمالي الثاني  المستوى األوللملمال  المستوى توىستوىمسمستوى ١٤٢٠  

السعوديةبآالف الرياالت
المالية:           الموجودات

المالية  -    ٦٠٥٫٧٢٩    ٢١٥٫١٣٦  ٨٢٠٫٨٦٥   المشتقةاألدوات
للبيعالماليةاالستثمارات  ١٢٫٠٦٣٫٦٢٣    ١٠٫٢٤٦٫٥٠٦    ٨٦٫٨٢٠  ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩   المتاحه
  اإلجمالي  ١٢٫٠٦٣٫٦٢٣    ١٠٫٨٥٢٫٢٣٥    ٣٠١٫٩٥٦  ٢٣٫٢١٧٫٨١٤

المالية:المطل               المطلوباتالمطلوبات
المالية  -    ٦٣٦٫٦٥٣    -  ٦٣٦٫٦٥٣   المشتقةاألدوات
  اإلجمـالـي  -    ٦٣٦٫٦٥٣    -  ٦٣٦٫٦٥٣

  
والتي دين سندات على للبيع المتاحة لالستثمارات الثاني المستوى بن�و�تيحتوي وس�ندات س�عودية شرآات سندات من تتكونتتكون

ا ه�ذه الس�عودية. تعتب�ر العربي�ة المملك�ة حكومة ف�يوسندات المتداول�ة األس�عار �ي�ا� متداول�ة. ف�ي �ي�ر ع�ام بش�كل لس�ندات
�خ�ر س�عر أو المتماثلة لألدوات العائد معلومات مثل مالحظتها يمكن معطيات باستخدام السندات هذه تقييم يتم النشط، السوق

التع�د المتداولة. تعتب�ر السوق مؤشرات على بناءًا أو السندات ُمصدر لنفس تنفيذها تم عن�دماعملية التقييم�ات م�ن ج��ءًا يالت
لتل�ك الهام�ة المعطي�ات األدوات. آ�ون تلك أجآل ذلك في بما األدوات لتلك مختلفة عوامل عن المحاسبة الضروري من يكون

الثاني.  المستوى ضمن بتصنيفها المجموعة قامت فقد مالحظتها، يمكن   االستثمارات
  

ا المالي��ة لالس��تثمارات الثال��ث المس��توى وآ��ذلكيحت��وي الخليج��ي التع��اون مجل��س ل��دول حكومي��ة س��ندات عل��ى للبي��ع لمتاح��ة
�ي�ر ع�ام بش�كل الس�ندات ه�ذه بموجودات. تعتب�ر مضمونة وسندات خاصة، ملكية وصناديق تحوط، صناديق في استثمارات

أو السندات ُمصدر من واردة معطيات باستخدام السندات هذه تقييم يتم وبالتالي نشط، سوق في �خ�ر،متداولة خ�ارجي طرف
بالتكلفة. السندات تلك تقييم يتم فإنه عليه، االعتماد يمكن تقدير آمؤشر البدائل تلك من أي تغيب عندما   أو

  
المالية األدوات عق�ودالمشتقةتحتوي تتض�من متع�ددة مش�تقات عق�ود عل�ى الث�اني أجل�ةللمس�توى أجنب�ي خي�اراتص�رف أو

االجنبي العمالصرف أسعار مقايضات و ب، المشتقات هذه تقييم واسع. تتض�منبإبإالعمولةالعمولة. يتم بإعتراف تتمتع تسعير نماذج ستخدام
ب المستقبلي المعياري التسعير لنماذج إستخدامًا تطبيقًا التسعير تقنيات نم�اذجبإبإأآثر وبإس�تخدام الحالي�ة القيم�ة إحتس�ا� ستخدام
النم��اذج ه��ذه االنتشار.إس��تخدمت واس��عة) واس��عة) واس��عة س��كول� التس��عير (ب��ال� تتض��منخي��ارات مختلف��ة س��وق معطي��ات ع��دة دم��� عملي��ة

أجنبيأسعار الثاني.صرف المستوى ضمن تصنيفها تم قد المشتقات هذه فإن وبالتالي عائد، ومنحنيات مستقبلية، وأسعار ،
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

المالية٣٣ والمطلوبات للموجودات العادلة   (تتمة)–.     القيمة  القيمة
  

الم الثال�ث للمس�توى والت�ي  تتضمن  تتضمن  مشتقات  مشتقات  األدوات  األدوات  المالية    المالية  المالية الحالي�ة الرئيس�ية اإلتفاقي�ة م�ن الناش�� البي�� لخي�ار الض�مني المش�ت�المش�ت�
إيض�ا�أبرمها �ميل�ة (أنظ�ر ش�رآة ف�ي االس�تثمار يخ�ص فيم�ا ه�ذا،١١البن�ك البي�� لخي�ار العادل�ة القيم�ة تحدي�د ). ولغ�رض

انتش��ارًا األوس��� الخي��ارات لتس��عير ح��دين ذو نم��وذج البن��ك النم��إس��تخدم ه��ذا يتطل���. يتطل���. يتطل��� قب��وًال اليمك��نو مح��ددة معطي��ات النم��وذجالنم��وذج
ف�ي الزميل�ة، الش�رآة م�� الرئيس�ية االتفاقي�ة ف�ي تحدي�دها تم المعطيات هذه من بعض فإن الحالي. آذلك السوق في مالحظتها
تل�ك بع�ض تتطل�� لذلك، الزميلة. باالضافة للشرآة السابقة األعمال نتائج ضمن المعطيات بعض فيه تتوفر التي الوقت نفس

قي�ام تظه�رالمعطيات أن يمك�ن والت�ي الزميل�ة، للش�رآة المس�تقبلية النت�ائج ع�ن تق�ديرات عل�ى تحت�وي أحك�ام بتطبي�� االدارة
س�ياق في يتم الخيار معطيات من العديد أن إلى اإلشارة الرئيسي. تجدر لالستثمار العادلة القيمة وتقدير الخيار، لتنفيذ آنتيجة

  مستقل.
  

م للبنك، الهامة التقديرات آ�لُتبنى وف�ي المعطي�ات، م�ن جزئي�ة بكل الخاصة واألحكام الخبرة على األساسية، األوجه آافة منمن
آ�ل في منطقيًا يعتبر العادلة القيمة تقدير أن من للتأآد بالتحفظ تتسم المعطيات أن من للتأآد الخاصة العناية بذل بتم األحوال،

ع المستقبل في المتحققة المبالغ تختلف قد ولكن،. ولكن،. ولكن، العادلة.األحوال القيمة لتلك البنك تقديرات   عنعن
  

في التغيرات أدناه الجدول فيالقيمةيلخص المنتهيتين للسنتين الثالث للمستوى   .٢٠١٤و٢٠١٥ديسمبر٣١العادلة
  

٢٠١٥  ٢٠١٤  
الرياالت بآالف

  السعودية
الرياالت بآالف

      السعودية
السن    ٣٠١٫٩٥٦  ١١٩٫٧٣٨ بداية في العادلة السنةالسنةالقيمة
العادلة    ٩٩٫٥٦٨  ١١٠٫٥٣١ القيمة في التغير صافي
مشتراة    ٤٥٥٫٢٢٧  ١٫٩٨٤ إستثمارات

مباعة     )١٧٫٣٥٩(  )٣٫٤٧٦( إستثمارات
الثاني    -  ٧٣٫١٧٩ المستوى من تحويل
العادلة    ٨٣٩٫٣٩٢  ٣٠١٫٩٥٦ السنةالقيمة نهاية يفيفي

  
لع�ام الث�اني المستوي من التحويل ألنأع�اله٢٠١٤يشتمل الثال�ث المس�توى إل�ى محول�ة إس�تثمارات القابل�هالمعطي�اتعل�ى

متاحة تعد لم االستثمارات هذة قيمة حساب في والمستخدمة السوق في الحاليللمالحظة الوقت   .في
  

بال��� والس��لف، للق��روض العادل��ة المق��درة القيم��ة ف��يبال���ابال���ابلغ��ت آم��ا س��عودي٦١٫٨مبل��غ٢٠١٥ديس��مبر٣١في ري��ال ملي��ار
نم��ا٥٩٫٦: ٢٠١٤( بأس��تخدام المق��درة القيم��ة تل��ك إحتس��اب س��عودي). ت��م ري��ال لك��لذملي��ار المخ���ومة النقدي��ة الت��دفقات ج

ا لتواريخ المقدر المرجح بأستخدام  المتوسط القروض محافظ من   ستحقاق.ألمحفظة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

المالية٣٣ والمطلوبات للموجودات العادلة   (تتمة)–.     القيمة  القيمة
  

المدرج��ةاألخ��رى  الق  يم��ة  الق  القيم��ةالق  يم��ة  يم��ة  العادل��ة  العادل��ة  ل��ألدوات  ل��ألدوات  المالي��ة    المالي��ة  المالي��ة  إن  إن  الق  الق القيم��ةف��يغي��ر ع��ن جوهري��ًا التختل��ف الموح��دة، الم��الي المرآ��ز قائم��ة
العادل�ة القيم�ة الموح�دة. ت��درج المالي�ة الق�وائم ف�ي المدرجة ألج�للالدفترية والق�رو� العمول�ة ذات العم�الء س�نداتلودائ�علودائ�ع و

الثانوية واالدين البنوك لدى بواألرصدة تدرج والتي للبنوك، جوهري�ًاألرصدة تختلف ال المطفأة، الدفتري�ةبالتكلفةبالتكلفة القيم�ة ع�ن
العموالت بأسعار جوهري إختالف وجود عدم بسبب الموحدة المالية القوائم في لألدواتالخاصةالمدرجة السوق في السائدة

لألسعار المشابهة لألالتعاقديةالمالية القصيرة الفترات وبسبب للبنوك.عليها واألرصدة البنوك لدى   رصدة
  

المناس�بة، التقي�يم نم�اذج بإس�تخدام والمقدرة الموحدة، الدخل قائمة في قيمتها والمدرج العادلة القيمة في التغيرات إجمالي يبلغ
بقيمة سعودي (٩٤٫٤مكاسب ريال بقيمة  ٢٠١٤مليون سعودي).١٠٦٫٩: مكاسب ريال   مليون

  

ا القيمة تختلف أن ويمكن العملي�ة س�عر ب�ين الف�رق المالي�ة. يع�رف لألداة األصلية العملية سعر عن التسعير نماذج عن لناتجة
طريق عن إما بها اإلعتراف األول). يتم اليوم وخسائر بـ (أرباح التسعير حت�ىإنماذج تؤج�ل والتي العملية مدة خالل طفائها

معلو بإستخدام العادلة القيمة تحديد باإلستطاعة اإلس�تبعاد.    يكون خ�الل م�ن بها اإلعتراف يتم أو مالحظتها، يمكن سوقية مات
األول الي�وم خس�ائر و أرب�اح عك�س دون الموح�دة ال�دخل قائم�ة في مباشرة بها يعترف العادلة القيمة في الالحقة التغيرات إن

  المؤجلة.
  

العالقة             ٣٤ ذات األطراف مع   .   المعامالت
  

سياالمجموعةتقومتقومت عالقةاالأعمالهاقفي ذات أطراف مع بالتعامل معامالت  األطراف. آماعتيادية، و أرصدة تخضع
السعودي. العربي النقد مؤسسة عن الصادرة األخرى واألنظمة البنوك مراقبة نظام ألحكام العالقة أصدرتوقدذات

السعودي العربي النقد عاممؤسسة خالل الشر،٢٠١٤، حوآمة لمبادئ العربيةتحديثًا المملكة في العاملة للبنوك آات
التي العالقةتعرفالسعودية ذات المعاواألطراف تلك معالجة الى إالحاجة وبدون عادل بشكل الصلة ذات عطاءمالت

األطراف لتلك اوأولوية تلك ضمن المحتمل المصالح تضارب اإلتحدد متطلبات تقرر وآذلك تلكلمعامالت، عن فصاح
ا العالقةالمعامالت ذات باألطراف   .لخاصة

  
عام بتحدي،٢٠١٤خالل البنك واإلقام التعريف سياسة معامالتبتحديثبتحديث عن هذافصاح لتتوافق العالقة ذات السياسةهألطراف

السعودي، العربي النقد مؤسسة عن الصادرة الجديدة اللوائح البنك. ومع إدارة مجلس قبل من عليها الموافقة تمت التي
ال هذِه العالقة:وتشمل ذات األطراف بخصوص التالية التعريفات   اللوائحاللوائح

  
،المباشرين األسرة أفراد و/أو البنك إدارة
،المباشرين األسرة أفراد و/أو للبنك الرئيسيين المساهمين
ال للبنكالزالزالشرآات بإالمنشآالمنشآالمنشوميلة عنها المحاسبة يتم التي الملكية،آتآت طريقة ستخدام
مثل البنك موظفي منافع وصناديق البنك، قبل من إدارتها يتم التي األخرى المنافع خطط أو التقاعد
من مباشر غير أو مباشر بشكل جوهريًا متأثرة بها الخاصة التشغيلية والسياسات إدارتها تكون أخرى أطراف أي

البنك   .قبل

يتحملون الذين األشخاص أولئك البنك إدارة والذتشمل البنك أهداف لتحقيق السياساتلديهمينالمسؤولية لوضع السلطة
وأعضاء البنك إدارة مجلس أعضاء اإلدارة تعريف يشمل وبالتالي. وبالتالي. وبالتالي األهداف تلك متابعة خاللها من يتم التي القرارات واتخاذ

المما عدم إعتماد تتطلب التي البنك السعودي.نإدارة العربي النقد مؤسسة من   نعةنعة
  

أفراد ااأليشمل و اآلباء المباشرين إدارةسرة أعضاء أو رئيسيين مساهمين يكونوا قد والذين واألحفاد واألوالد ألزواج
يمكن مؤوالذين متحكمين األسريةثاعتبارهم العالقة تؤدي أو متحبينهمثرينثرين يكونوا مؤثرين.متحكمتحكأن أو   كمينكمين

  
منيشمل أآثر يملكون الذين المالك الرئيسيين التصويت٥المساهمين حق البنك% من ملكية التصويتو/في مصلحة أو
  .للبنك
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

العالقة٣٤ ذات األطراف مع   (تتمة)           –.     المعامالت  المعامالت
  
أ(

  
أ

  
المع  ) هذه عن الناتجة

  
الناتجة

    
الناتجة

  
األرصدة

  
األرصدة

  
تتلخص

  
تتلخص

  
والمدرجةالمعاالمعا  تتلخص   فيفيمالت آما الموحدة المالية ،٢٠١٥ديسمبر٣١بالقوائم

آاآلتي: ٢٠١٤

٢٠١٥    ٢٠١٤    
الرياالت   بآالف

    السعوديـــة
الرياالت   بآالف

    السعوديـــةالسعوديـــةال

المباشرين:       األسرة أفراد و/أو البنك :    :  إدارة

وسلف  ٩٢٫١٣٨    ٩٨٫١٦١   قروض

العمالء  ٣٧٢٫٩٢٨    ٢٠٩٫٥٥٧   ودائع

المباشرين:       األسرة أفراد و/أو للبنك الرئيسيين :    :  المساهمين

األخرى  ٢٫٥٦٠    ١١١٫٠٣٨ المالية والمؤسسات البنوك لدى   أرصدة
و  ٥٣٦٫٤٦٧    ٦١١٫٤٦٧   سلفقروض

العمالء  ١٢٫٢٤٢٫٩٠٠    ١٢٫٨٤١٫٨٩٥   ودائع
ألجل  ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠   قرض
ثانوية  ٧٠٤٫٠٠٠    ٧٠٤٫٠٠٠ دين   سندات

المحتملة  ٢٫٦٢٧٫١٣٩    ٢٫٧٢٥٫٨١٩ واإللتزامات   التعهدات

      
والمسبةسبةالمنتسالمنتسالمنتالشرآات طريقةوالمنشأتوالمنشأتللبنك بإستخدام عنها المحاسبة يتم التي
  الملكية:

وسلف  ٨٤٩٫١٠٢    ٧٧١٫٠٠٧   قروض
العمالء  ٣٢٫١٧٢    ٩١٫٤٨٤   ودائع
المحتملة  ٨٤٩٫٠٨٤    ٧١٢٫٠٧٧ واإللتزامات   التعهدات

      
يتم التي األخرى المنافع خطط أو التقاعد مثل البنك موظفي منافع صناديق

البنك: قبل من   إدارتها

أخرى  ٢٨٠٫٩١٦    ١٣٧٫٢٧٣ مطلوبات و العمالء   ودائع
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

العالقة.   ا٣٤ ذات األطراف مع   (تتمة)           –  لمعامالت  لمعامالت
  

المالية  ب  ب  )   )   فيما  فيما  يلي  يلي  تحليًال  تحليًال  باإليرا  باإليرا  (  ( القوائم في والمدرجة العالقة ذات األطراف مع بالمعامالت المتعلقة والمصاريف   دات    دات  دات
  الموحدة:

  
رقم ( اإليضاح في السنة خالل التنفيذية لإلدارة المدفوعة اإلجمالية التعويضات عن اإلفصاح   ).٢٤تم

  
المال٣٥ رأس وهيكل بكفاية الخاصة   .   االيضاحات
  

المال رأس   أ)  آفاية
  

أهداف بخصوصتتضمن النق�دالمجموعة م�سس�ة قب�ل م�ن المو��وعة المال رأس بمتطلبات اإللتزام المال إدارة  رأس
قدرةالعربي لضمان االالمجموعةالسعودي قوية.على مال رأس قاعدة على والمحافظة   ستمرارية

  

إدارة والمجموعةتقوم المال رأس آفاية النظ�امابمراقبة الم�ال رأس الس�عوديس�تخدام العرب�ي النق�د م�سس�ة النظ�اميالنظ�امي.  تف�ر�
ع�ن اليق�ل بمع�دل واإلحتف�اظ النظ�امي الم�ال رأس م�ن أدنى بحد الموج�ودات٨اإلحتفاظ مقاب�ل النظ�امي الم�ال ل�رأس% ل�رأس% ل�رأس

المخاطر. المرجحة

  
  
  
  
  

٢٠١٥    ٢٠١٤  
الرياالت   بآالف

    السعوديـــة
الرياالت   بآالف
    السعوديـــة

المباشرين:       األسرة أفراد و/أو البنك :    :  إدارة
خاصة  ٣٫٨٩٤    ٢٫٧٢٨ عموالت   دخل

خاصة  ٤١    ١١ عموالت   مصاريف
بنكية  ٥    ١٧٣ خدمات   أتعاب

المباشرين:المس       األسرة أفراد و/أو للبنك الرئيسيين   المساهمينالمساهمين
خاصة  ٣٠٫٧٥٢    ٤٠٫٠٩٣ عموالت   دخل
خاصة  ٣٦٫٩٤٢    ٦٨٫٣٦٣ عموالت   مصاريف
بنكيةدخل  ٣    ٥٫٥٧٧ خدمات   أتعاب

      
والمالمنتسبةالشرآات طريقةوالمنشأتوالمنشأتللبنك بإستخدام عنها المحاسبة يتم التي
  الملكية:

عموالت  ٢٫١٢٨    ٨٨٢   خاصةدخل
بنكيةدخل  ٣٫١٣٠    ٥٫٣٦٨ خدمات   أتعاب

      
يتم التي األخرى المنافع خطط أو التقاعد مثل البنك موظفي منافع صناديق

البنك: قبل من   إدارتها
خاصة  ٧٢٤    ٥١١ عموالت   مصاريف

٤٫٣٦٨:  ٤٫٣٦٨:  ٤٫٣٦٨    ٤٫١٤٩ المجلس  األخرى ولجان اإلدارة مجلس أعضاء :    :  مكافآت
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

المال٣٥ رأس وهيكل بكفاية الخاصة   (تتمة)          –.     االيضاحات  االيضاحات
  
آ  المجموعة  المجموعة  ت  قوم  ت  تقومت  قوم  قوم  ت  ت مدى الس�عودي�  بمراقبة  بمراقبة العرب�ي النق�د م�سس�ة قب�ل م�ن المح�ددة المع�دالت ب�س�تخدام وذلك رأسماله آفايةآفاية

المال رأس بنود بمقارنة وذلك المال رأس آفاية مدى قياس يتم ف�يالن��اميوبموجبها المدرج�ة الموج�ودات م�ع الم�ه�ل
وا والتعه��دات الموح��دة الم��الي المرآ��ز اإلس��إلقائم��ة والمب��ال� المحتمل��ة المرجح��ةلتزام��ات المب��ال� ب�س��تخدام للمش��تقات اإلس��ميةاإلس��مية

بها. المتعلقة المخاطر   إلظهار
  

موج�ودات أدن�اه الجدول نس�بالمجموع�ةيلخص و والمس�اند األساس�ي الم�ال رأس األول�ى� للرآي�زة للمخ�اطر المرجح�ة
المال. رأس   آفاية

  
٢٠١٥    ٢٠١٤  

الرياالت   بآالف
  السعوديـــة

الرياالت     بآالف
  السعوديـــة

ا  ٨٠٫٧٤٨٫٢٧٢    ٧٨٫١٩٣٫٥٩٧ للمخاطرإلمخاطر المرجحة للموجودات   ئتمان
للمخاطر  ٣٫٩٢٤٫٣٧١    ٣٫٤٧٧٫٦٦١ المرجحة للموجودات العمليات   مخاطر
للمخاطر  ٧٥٢٫٩٤٩    ٢٫٤٧٥٫٠٨٩ المرجحة للموجودات السوق   مخاطر
األولى  ٨٥٫٤٢٥٫٥٩٢    ٨٤٫١٤٦٫٣٤٧ الرآيزة للمخاط–مجموع المرجحة   للمخاطرللمخاطر  للموجودات
ياألساسياألساسي  ١٢٫٠١٨٫١٦٧    ١١٫٨٣٣٫٨٣٧ المال رأس
المساند  ٢٫٤٥٥٫٨٨١    ٢٫٥٣٦٫٩٨٥ المال   رأس
والمساند  ١٤٫٤٧٤٫٠٤٨    ١٤٫٣٧٠٫٨٢٢ األساسي المال رأس   إجمالي

المال       رأس آفاية معدل نسبة
  أساسي  %١٤٫٠٧    %١٤٫٠٦
  أساسي + المساند  %١٦٫٩٤    %١٧٫٠٨

  

المرج إحتساب  الموجودات الم�التم رأس آفاي�ة نس�ب و واألساس�ي المس�اند الم�ال رأس و األول�ى للرآيزة للمخاطر  للمخاطر  للمخاطر المرجحةالمرجحة
في واإلرش�ادات٢٠١٤و٢٠١٥ديسمبر٣١آما الس�عودي العرب�ي النق�د م�سس�ة بواسطة الموضوع العمل إلطار وفقًا

بحس المال رأس تقويم بتطبيق   .IIIبازلمقرراتبحسببحسبالخاصة
  

المال رأس هيكل   ب) إيضاحات
  

مطالب��ًةتعتب��رتعتب��رت مح��ددةالمجموع��ة إيض��احات للمجموع��ةبعم��ل الم��ال رأس بب��ازللهيك��ل المجموع��ةتقومتقومس��تس��تس��. III�اص��ة
موقعه على الس�عودي. علم�ًا)www.saib.com.sa(اإللكترونياإللكترونياإللموقعهاموقعهاباإلفصاح العرب�ي النق�د م�سس�ة لمتطلبات وفقًا وذلك

هذ قبلالبيانهبأن من المراجعة أو للفحص تخضع ال الخارجيينالبياناتالبيانات   .المراجعين

الوساطة٣٦ و األصول إدارة   .   خدمات
  

اس�تثماريةالمجموع�ةتقدمتقدمت ���للعم�ئه�ا��دمات اس�تثمارتهاتهاش�رآتش�رآتش�رآم�ن ص�ناديق إدارة عل�ى الخ�دمات ه�ذه التابع�ة . تش�مل
ا تح�ت موج�ودات بمجم�وع متخصص�ين استثمار مستشاري مع بل��تبالتعاون تقريب�ًا                   ٤٫٣٩٣إلدارة س�عودي ري�ال ملي�ون

بمبل��٤٫٥٩٩: ٢٠١٤( معتمده شرعية محافظ تحت مدارة صناديق الصناديق هذه وتتضمن). وتتضمن). وتتضمن سعودي ريال ١٫٨٠١مليون
تقريبًا ( سعودي ريال سعودي). ١٫٧١٠: ٢٠١٤مليون ريال مليون
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
  

  
  
  

الموظفين.  ٣٧ أسهم   خيارات  خيارات

أساستحفيزيةتحفيزية  مج  مج  تحفيزي    تحفيزي  تحفيزي  ا  ا  بر  بر  المجموعة  المجموعة  لدى  لدى لهاللموظفيناألسهمدفعاتعلى الهامة الخصائص يلي فيما و السنة، نهاية في   :قائمة
المنحة:    ٢٠١٥و٢٠١٢،٢٠١٣،٢٠١٤يناير١تواريخ

االستحقاق:    ٢٠١٩حتى٢٠١٦منتواريخ
برنامج٤: األستحقاقمدة لكل   سنوات

الموظفيناألستحقاقشروط العمل: بقاء رأس على   المشارآين
السداد: أسهم   طريقة

البرنامج: في المشترآين الموظفين على إلى٤٫٢٣منالتكلفة سعودي للسهم.٥ريال سعودي   ريال
  

آم�ا القائم�ة األسهم خيارات أربع�ة٢٠١٤و٢٠١٥ديس�مبر٣١���إن إل�ى س�نة ب�ين م�ا م�رجح تعاق�دي عم�ر متوس�ط له�ا
األسه هذه تمنح األس�همبناءًااألسهماألسهمسنوات، خي�ارات م�نح الس�وق. ي�تم بحالة مرتبطة إشتراطات أي واليوجد الخدمة شروط على

السوق. بشرط متعلق وغير فقط العمل رأس على البقاء شرط   تحت
  

أدنا الجدول الموظهيلخص أسهم خيارات عدد على فيالموظفالموظفالحرآة المنتهيتين للسنتين القائمة   .٢٠١٤و٢٠١٥ديسمبر٣١فينفين

٢٠١٥    ٢٠١٤  
السنة  ٦٫١٤٣٫٨٨٢    ٥٫٩٦٠٫١٨١ بداية في الموظفين أسهم خيارات
الممنوحةاأل  ١٫٧٦١٫٥٢٧    ١٫٥٨٨٫٧٠٧   سهم

الم  )١٫٤٨١٫٨٠٤(    )١٫٠٤٧٫٦٩٥(   ستحقةستحقةالمسالمساألسهم
  سحاباتسحاباتاالنساالنساالن  )٥٦٠٫٠٠٦(    )٣٥٧٫٣١١(

السنة  ٥٫٨٦٣٫٥٩٩    ٦٫١٤٣٫٨٨٢ نهاية في الموظفين أسهم خيارات
  

خي��ارات تع��ديل آ��لي��تم بداي��ة ف��ي الم��وظفين ب����رس��نةأس��هم األرل��تعك� م��ن���جع��ي البن��كإ���ر���ر بواس��طة مجاني��ة أس��هم ���دار
  .٢٠١٤و٢٠١٥املألعولألعولألع

  
عام بمنح٢٠١٥في البنك قام ين�اير٢٥، ف�ي للم�وظفين الممنوح�ة األسهم ف�ي٢٥و٢٠١١% من الممنوح�ة األس�هم % م�ن
يناير٢٥و٢٠١٢يناير في الممنوحة األسهم يعادل٢٠١٣% من بـ١٫٤٨١٫٨٠٤بما تقدر بتكلفة ريالمليونمليونمل٣٠٫٣سهم

  سعودي.
  

عام بمنح٢٠١٤في البنك قام ين�اير٢٥، ف�ي للم�وظفين الممنوح�ة األسهم ف�ي٢٥و٢٠١٠% من الممنوح�ة األس�هم % م�ن
يناير٢٥و٢٠١١يناير في الممنوحة األسهم يعادل٢٠١٢% من ب١٫٠٤٧٫٦٩٥بما تقدر بتكلفة ريال٢٢٫٣بـبـسهم مليون

  سعودي.
  

الموظفين مشارآة على يقوم الموظفين أسهم لخيارات تحفيزي برنامج إيضًا المجموعة هولدى نهاي�ةو بت�اريخ قائم برنامج
مح�دديالعام.  س�عر عل�ى بن�اءًا البن�ك أس�هم �م�تالك الم��هلين الموظفين البرنامج البرن�امج. يق�ومميمنحيمنح فت�رة بداي�ة عن�د مس�بقًامس�بقًا
إشتراآاتهمالمو بدفع منظفين شهري إستقطاع أساس المذآورةلشرلشرلشالرائبعلى األسهم عاماناء فترة خالل ذلك   .و

  
إذا الم�وظفين تع�ويض للموظفين. ي�تم فيها المشترك األسهم منح يتم االشتراك، فترة نهاية لتل�كام�افي الس�وق س�عر نخف�ض

عن األشتراك،قيمةاألسهم فترة نهاية في األشتراك.األشتراك، وقيمة السهم سعر بين بالفرق الموظفين تعويض يتم   فإنه
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

الموظفين.  ٣٧ أسهم (تتمة)            –  خيارات  خيارات
  

والقائمة فيها المشترك األسهم عدد في فيللسنتين  يلخص  يلخص  الجدول  الجدول  أدناه  أدناه  الحرآة    الحرآة  الحرآة   .٢٠١٤و٢٠١٥ديسمبر٣١المنتهيتين
  

٢٠١٥    ٢٠١٤  
السنة  ١٫٤٩٧٫٦٦٤    ١٫٢٢٠٫٢٨٣ بداية في آما فيها المشترك األسهم
١٫٤٢٤٫٣٣٦    -  -    - السنة خالل فيها المشترك   األسهم

)١٫١١٩٫٧١٧(    -  -    - السنة خالل الممنوحة   األسهم
البرنامجاالنسحابات  )٥٢٤٫٢٩١(    )٢٧٫٢٣٨(   من

٩٧٣٫٣٧٣    ١٫٤٩٧٫٦٦٤
  

في فيها المشترك األسهم عدد تعديل رجعيبدايةيتم بأثر سنة ع�اميآل ف�ي البن�ك بواس�طة المجاني�ة األس�هم إصدار لتعكس
  .٢٠١٤و٢٠١٥

  
ا ف�يلخالل المنتهي�ة بم�نح٢٠١٤ديس�مبر٣١لس�نةلس�نة المجموع�ة تكلف�ه١٫١١٩٫٧١٧قام�� بأجم�الي ملي�ون١٨٫١تبل��تبل��تس�هم

سعودي.   ريال
  

ب  .٣٨ مفعولها يسري لم والتي الصادرة المالية بالتقارير الخاصة الدولية   بعدبعدالمعايير
  

للمعايير المبكر التطبيق عدم المجموعة التعديالتالتاليةالجديدةقرت ص�والواردةأو والت�ي ول�مص�دص�دأدن�اه تطبيقه�ايس�ريرت
  :للمجموعة٢٠١٦الماليةلسنةالغاية

المؤجلة رقم  نظاميًاالحسابات الدولي المالية التقارير ١٤معيار
االستحواذ عن الالمحاسبة العمالحصصالحصصعلى العملياتالعملياتفي

المشترآة
رقم الدولي المالية التقارير معيار على ١١التعديالت

المقبولة واالطفاء االستهالك طرق بخصوص التوضيح رقم الدولي المحاسبة معيار على ٣٨و١٦التعديالت
في الملكية المستقلةطريقة المالية القوائم رقم الدولي المحاسبة معيار على   ٢٧التعديالت

أو الموجوداتالبيع والشرآاتالمساهمة  في المستثمر بين
أو المشتركالزميلة المشروع

معيار على الماليةالتعديالت رقمالتقارير ١٠الدولي
٢٨و

لدورةدور التقاريرالمالية معايير على السنوية التحسينات
٢٠١٤-٢٠١٢

الدولية المالية التقارير معايير على التعديالت

االستثناءاتاالستثممؤسسات توحيداالستثماراالستثمار: تطبيق القوائمعلى معا على الدوليةالتعديالت المالية التقارير يير
٢٨و١٢و١٠

ب رقم  باالفصاحباالفصاحالمبادرة الدولي المحاسبة معيار على   ١التعديالت
النماذ على االمقبولةجالتوضيحات ولحساب ألستهالك

  االطفاء
رقم الدولي المحاسبة معيار على   ١٦التعديالت

  
حاليًا المجموعة الأثربتقييمتقوم أنه إال أعاله، انالمعايير هناكيتوقع الموحدةيكون المالية القوائم على جوهري تأثير

المعايير٢٠١٦لعام تلك تطبيق وراء   .من
  

تطبيق يتم هذوالمذآورةالمعاييرلم تطبيق سريان تاريخ أن حيث المجموعة بواسطة لتاريخيالمعاييرالمعاييرالمعةأدناه الحقًا ١يقعيقع
أدناهتتضمنتتضمنت. ٢٠١٥يناير رقم (المعايير الدولي المالية التقارير المالية") –) –) ٩معيار الدولي–"األدوات التقارير ومعيار
العمالء") –) –) ١٥رقم ( مع العقود من تم–"اإليرادات يلي:تلخيصهمو   -آما
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

  

  
    

  
  
  

ال  .٣٨ المالية بالتقارير الخاصة الدولية بعد  المعايير  المعايير مفعولها يسري لم والتي   (تتمة)         –الصادرةالصادرة
  

رق��م (  - ال��دولي المالي��ة التق��ارير معي��ار المالي��ة) –) –) ٩يطب��ق م��ن–األدوات يق��دم٢٠١٨ين��اير١بداي��ة حي��� ،
األدوات إلس�تبعاد قياس�ًا يقدم وآذالك المالية، والمطلوبات الموجودات وقياس تصنيف حول إرشادات المعيار

آما تعك�سالمالية أن للمنشآت تسمح سوف والتي المخاطر من التحوط محاسبة على المعدلة المتطلبات يدمج
المالية . قوائمها ضمن المخاطر إلدارة   أنشطتها

  
رقم (- الدولي المالية التقارير معيار من) –) –) ١٥ينطبق بداية العمالء مع العقود من ،٢٠١٨ين�اير١اإليرادات

ا متطلب��ات المعي��ار يب��ين وعق��ودحي��� اإليج��ار عق��ود العم��الء (ب�س��تثناء م��ع العق��ود لكاف��ة ب��اإليراد العت��راف
المالية).  األدوات وعقود التأمين

  
رق��م (    ين- ال��دولي المالي��ة التق��ارير معي��ار اإليج��ار)  ) –) –) ١٦ينطب��قينطب��ق م��نبد)  –)  –(عق��ود ويح��دد٢٠١٩ين��اير١اي��ة

الم بواسطة اإليجار عقد عن للمحاسبة الجديدة والمالمؤالمؤالمتطلبات   والمستأجروالمستأجر.جر

بتقييمالمجموعةتقومتقومت التطبيقالمعاييرأثرحاليًا توقيت و المجموعة على المعايير.أعاله   لهذه
  

المقارنة  ٣٩   .   أرقام
  

الحالية.  السنة تصنيفات مع تتماشى آي السابقة للسنة المقارنة أرقام بعض تصنيف   أعيد
  

اإلدارة   ٤٠ مجلس   .   موافقة
  

الم القوائم بتاريخاعتمدت اإلدارة مجلس من الموحدة األولى٩الماليةالمالية                                  .٢٠١٦فبراير١٨الموافقهـ١٤٣٧جمادي
  

الثالثة.  ٤١ بالرآيزة خاصة   )   مراجعة(غير٣لبازلإفصاحات
  

االلكتروني موقعه على باإلفصاح البنك باإلفص�احاتwww.saib.com.saسيقوم تتعل�ق مح�ددة ونوعي�ة آمية بيانات عن
لبازل الثالثة بالرآيزة للت�دقيق٣الخاصة خاضعة غير اإلفصاحات السعودي. هذه العربي النقد مؤسسة لمتطلبات وفقًا وذلك

قبل من الفحص الخارجيين. أو   المراجعين
  

105التـقرير  السنوي  ٢٠١٥ م104 التـقرير  السنوي  ٢٠١٥ م

SAIB Annual Report 2015 (ARABIC).indd   104 3/30/16   10:59 AM
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تقرير مراجعي الحسابات
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اإلفصاح النوعي بموجب الركيزة الثالثة لبازل ٣
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

المقدمة
وŒميع  وقيا�ض  حتديد  تتطلب  اجل¨رافية،  واملواقع  التجارية  العمليات  تنوع  �سمنها  ومن  املالية،  اخلدمات  قطاع  يف  امل�ستمرة  الت¨ريات  اإن 
للمخاطر اإ�سافًة اإلى اإدارة فعالة للمخاطر Ãا فيها التخ�سي�ض الفعال لراأ�ض املال للو�سول الى ن�سبة مثلى للعائد مقابل املخاطر. وبالإ�سافة 
اإلى ذلك، يتوقع اأ�سحاÜ امل�سلحة والأطراف ذات العالقة يف البنك، Ãا يف ذلك اجلهات الرقابية ووكالت الت�سنيف، اأن يكون للبنك اإطارا 

وا�سحًا وموثقًا توثيقًا جيدًا يت�سمن عدة اأبعاد من اأعمال البنك.

قامâ موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باأ�سدار الإطار واملعايري املطلوبة فيما يتعلق بتنفيذ الإ�سالحات يف اإعادة تاأهيل راأ�ض املال حتâ بازل 
3.  ال�سول مرجحه املخاطر حتâ بازل 3 هي عبارة عن جمموعة اطر حتâ بازل 2، مع اإ�سافة حت�سينات و تعديالت على املخاطر يف اإطار 
بازل 3. جزء من اعمال بازل 3 هي اإ�سافة ت�سريحات نوعية التي حتدد نهج البنك ال�سعودي لال�ستثمار لتقيم راأ�ض مال البنك وتقدير ال�سول 

املرجحه للمخاطر و اكمال عملية املراجعة  الرقابية حتâ ا�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

نطاق التطبيق
اإن الكيان الرئي�سي يف املجموعة الذي ينطبق عليه هذا الإطار هو البنك ال�سعودي لال�ستثمار.

اإن نتائج اأعمال ال�سركات التابعة امل�ستحوذة اأو التي ” بيعها خالل ال�سنة م�سمولة بالكامل يف قائمة الدخل املوحدة اعتبارا من تاريï ال�ستحواذ 
اأو ل¨اية تاريï البيع، ح�سب ماهو مالئم. وميلك البنك يف الوقâ احلا�سر ثالثة �سركات تابعة، وهم:

Tسرác ا’�سãàماc Qاà«Hا∫، وتقدم خدمات الو�ساطة وخدمات الÎتيب واحلفß يف الأوراق املالية وهي �سركة ذات م�سوؤلية حمدودة وميتلك 
البنك ن�سبة  100% من راأ�ض مالها.

Tسرác ال�سعود… لÓأ�سãàماQ الع≥اQي¬، وهي �سركة ذات م�سوؤلية حمدودة وميتلك البنك ن�سبة 001%  من راأ�ض مالها ، ال�سركة ⁄ تبداأ   
حتى الن باية عمليات جوهرية.

Tسرác ال�سعود… لÓ�سãàماQ ا’أولى وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وهي مملوكة بن�سبة %001   
من قبل البنك. ⁄ تبداأ ال�سركة اأي اأن�سطة جوهرية بعد.

ا�ستثمارات  حاليا  البنك  وميلك  امللكية.  لطريقة  وفقًا  ثم حت�سب  التكلفة  ب�سعر  الأولى  الفÎة  التابعة يف  ال�سركات  ال�ستثمارات يف  تقييد   ”
اإ�سÎاتيجية هامة يف ال�سركات الزميلة الثالثة التالية:

Tسرác اأeريµا¿ اc�سرب�¢ ال�سعوديá ، وهي �سركة م�سÎكة م�ساهه م¨لقه ن�سبة امللكية 05% وتتمثل ان�سطتها ال�سا�سية اإ�سدار بطاقات   
الئتمان وتقدË منتجات اأمريكان اإك�سربي�ض اأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.

Tسرác اأوQيµ�¢ ال�سعوديá للàاأÒL الàمويلي، وهي �سركة م�ساهمة م¨لقة تاأ�س�سâ مع �سركة اأوريك�ض - اليابان ن�سبة امللكية %83   
و ت�سمل ان�سطتها ال�سا�سية على خدمات التاأجري للتمويل يف اململكة العربية ال�سعودية.

Ãنتجات  وتخت�ض   %23 امللكية   ن�سبة  م¨لقة  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  وهي  الع≥اQات،  وJ£وير   πمويàلل  á«Ÿالعا  ∑Óeاأ  ácسرT  
وخدمات التمويل العقاري.

خالل عام 2014 قام البنك بتحويل اإ�ستثماره يف �سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني - ال�سعودية »ميد غلف« من ا�ستثمار يف �سركة 
زميلة اإلى اإ�ستثمار متاì للبيع حيث ⁄ يعد هذا الإ�ستثمار موؤهاًل للمحا�سبة عنه كا�ستثمار يف �سركة زميلة. لدى البنك 20% من راأ�ض مال �سركة 

نعيم لالأ�ستثمار والتي لي�ض لديها اأية عمليات قائمة. ل ميلك البنك اأية �سركات تابعة اأو اأن�سطة Œارية خارê اململكة العربية ال�سعودية.

يطبق البنك كافة الأنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية ويخ�سع لإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (املوؤ�س�سة). كما يتبع البنك القواعد 
�سمن  النظامي  املال  راأ�ض  اأو  الأموال  حتويل  على  اأخرى  رئي�سية  عوائق  اأو  قيود  اأية  توجد  ل  املال.  �سوق  وهيئة  التجارة  وزارة  عن  ال�سادرة 

املجموعة.
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هيكل رأس المال
راأ�ض املال املدفوع ويتكون كما يف 31 دي�سمرب 2015م  من 650 مليون �سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اأ�سمية وقدرها 10 ريال لل�سهم الواحد. 
املال  راأ�ض  بلغ  �سعودي)  ريال  مليون  �سعودي  ريال (2014: 11.852  مليون  دي�سمرب 2015م  12.036  كما يف 31  امللكية  اإجمايل حقوق  بلغ 
الأ�سا�سي كما يف 31 دي�سمرب 2015م  12.018 مليون ريال �سعودي (2014: 11.833 �سعودي مليون ريال �سعودي) ويعترب راأ�ض املال الأ�سا�سي 

مقيا�سا اأ�سا�سيا للقوة املالية للبنك وي�سمل راأ�ض املال املدفوع، والحتياطيات، والأرباì املبقاة وحقوق الأقلية ناق�سا اأ�سهم اخلزينة وال�سهرة.

راأ�ض املال امل�ساند كما يف 31 دي�سمرب 2015م،  2.456  مليون ريال �سعودي (2014: 2.537 �سعودي مليون ريال �سعودي) ويتكون من  بلغ 
الأجزاء امل�سموحة من احتياطيات اإعادة التقييم واملخ�س�سات العامة .

بلغ راأ�ض املال الأ�سا�سي وامل�ساند كما يف 31 دي�سمرب 2015م،  14.474 مليون ريال �سعودي(2014: 14.371 �سعودي مليون ريال �سعودي) 
باملتطلبات  وللوفاء  امل�ستقبلي  النمو  لأغرا�ض  بها  الحتفا®  ويتم   ìلالأربا املÎاكمة  التوزيعات  من  تكوينها  يتم  والتي  املوؤهلة  املخ�س�سات 

النظامية. وتتكون الحتياطيات املوؤهلة ب�سكل رئي�سي من الحتياطي النظامي والأرباì املبقاة.

كفاية رأس المال
تتمثل اأهداف البنك املتعلقة باإدارة راأ�ض املال يف اللتزام Ãتطلبات راأ�ض املال املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، للحفا® على 
مبداأ الإ�ستمرارية يف الأعمال واحلفا® على قاعدة راأ�سمالية قوية. يراقب البنك على اأ�سا�ض ربع �سنوي م�ستوى الكفاية الراأ�سمالية وا�ستخدام 
راأ�ض املال النظامي. وتتطلب موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الحتفا® بحد اأدنى من راأ�ض املال النظامي كما تتطلب املحافظة على تنا�سب بني 
راأ�ض املال النظامي اإلى الأ�سول مرجحة املخاطر يف حدود اأو يزيد عن احلد الأدنى البالغ .%8 يراقب البنك كفاية راأ�سماله م�ستخدما الن�سب 
املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وت�ستخدم هذه الن�سب لقيا�ض الكفاية الراأ�سمالية من خالل مقارنة راأ�ض املال املدفوع للبنك 

مع موجودات قائمة املركز املايل واللتزامات واملبالغ ال�سمية للم�ستقات Ãبلغ موزون لتعك�ض اطرها الن�سبية.

ال�سا�سي   املال  (راأ�ض  2015م،  دي�سمرب   31 يف  كما   %16.94 امل�ساند  و  ال�سا�سي  املال  راأ�ض   ،%14.07 ال�سا�سي  املال  را�ض  ن�سبة   â¨بل كما 
14.06% راأ�ض املال ال�سا�سي وامل�ساند 17.08% كما يف 31 دي�سمرب 2014م). جميع الن�سب مراقبة و مراجعة من املوؤ�س�سة .

خطة تقييم الكفاية الرأسمالية الداخلي
يقوم البنك باإجراء حتليل �سامل من اأجل تقييم راأ�ض املال والكفاية وذلك من خالل عملية »º««≤J á£N الØµايá الراأ�سمال»á الóاNلي« 
على اأ�سا�ض �سنوي حيث يتم خالله تطبيق اأمنا• قوية ومنهجيات مقبولة ب�سكل عام من اأجل تقدير احلد الأدنى لراأ�ض املال املطلوÜ. وتعزز 
هذه العملية با�ستخدام منهجية تخطيط راأ�ض املال. يتم اإعتماد هذا التحليل مع نتائجه من قبل جمل�ض الإدارة حتâ رقابة موؤ�س�سة النقد. بناء 
على التحليل املف�سل، تعترب قائمة املركز املايل للبنك قوية. ويتمتع البنك بكفاية راأ�سمالية عالية ملقابلة املخاطر احلالية واملتوقعة، وهو ما قد 

يظهر خالل ال�سنة املقبلة.

إطار إختبار الجهد
قام البنك بو�سع اإطار لإختبار اجلهد ي�سمح بتبني ممار�سات ومنهجيات Œعل هذا الإختبار جزء فعال واأ�سا�سي من منظومة اإدارة املخاطر 

بالإ�سافة اإلى ااإلتزام Ãتطلبات املوؤ�س�سة.

كما وقام البنك باإن�ساء جلنة برئا�سة كبري مدراء املخاطر والتي و�سعâ �سيا�سة اختبار اجلهد واأعتمدتها من قبل جمل�ض الإدارة. ،وتبعا لهذه 
ال�سيا�سه عينâ اللجنه فريق لعمل هذه اخلطه بالتف�سيل وتقدير النتائج للجنه ملراجعتها واإبداء الراأي.

يحدد اإطار �سيا�سة اختبار اجلهد اجلدول الزمني لعمل ورفع تقرير بالنتائج ح�سب متطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. اأظهرت نتائج 
اختبار اجلهد الن�سف �سنوية املعمولة يف 2015م والتي اعتمدت من قبل جمل�ض الإدارة باأن البنك لديه ر�سمله كافيه ملواجهة جهد ال�سيولة، 
�سيناريو   âحت اجلهد  اإختبار  عمل  عند  بازل  توجيهات  ح�سب   Üاملطلو الأدنى  احلد  Œاوزت  املال  راأ�ض  كفاية  باأن  علمًا  املال،  راأ�ض  بن�سبة 

جهد �سديد.
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العديد من اختبارات اجلهد و التحليل Œرى على اطار املخاطر لقيا�ض التاأثري اجلوهري على الداء بتوقع اأحداç منطقية التي تعطي تقييما 
�سامال لنقا• ال�سعف يف ا�سÎاتيجية البنك. ” اختبار للجهد �س�ض لكفاية راأ�ض املال للبنك حتâ ا�سوء الظروف القت�سادية حتâ طلب 

اجلهات املخت�سة.

اطار تحمل البنك للمخاطر
يدير البنك اطرة بطريقة منظمة ومنهجيه و�سفافة من خالل اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر، املوافق عليه من قبل جمل�ض الدارة الذي 
ي�ستمل على اإدارة املخاطر ال�ساملة يف الهيكل التنظيمي وقيا�ض ور�سد املخاطر. اإن اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر يتما�سى مع ا�سÎاتيجية 
اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر  اأن  اإدارة البنك، كما  البنك وتخطيط الأعمال وتخطيط راأ�ض املال وال�سيا�سات التي اعتمدت من جمل�ض 
ال�سعودي  العربي  النقد  والتي اعتمدتها موؤ�س�سة  املايل  ال�سادر من جلنة ال�ستقرار  الفعال  املتعلقة باطار حتمل املخاطر   Çاملباد متماثل مع 

بتاريï 18 نوفمرب 2013 يت�سمن اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر املالمح الرئي�سية التالية:

طبيعة املخاطر املقبولة وفقا ل�سÎاŒية البنك.  

احلدود الق�سوى التي ميكن للبنك اأن يعمل من خاللها (القدرة على ا�ستيعاÜ املخاطرة) واحلدود الق�سوى ملا يجب على البنك حتملة   
قابلية حتمل املخاطر.

احلدود الق�سوى للمخاطر الأخرى القابلة للقيا�ض التي ينب¨ي اأخذها (حدود املخاطر الأخرى).  

احلدود املراد الو�سول اإليها من املخاطر مقابل عائدات وحدات الأعمال (قيا�ض حتمل املحاطر لن�سا• وحدة الأعمال).  

احلدود املراد الو�سول اإليها من املخاطر مقابل ثقافة املجتمع، التعوي�ض، اطر تقنية املعلومات، اجمال بيئة التزام يف البنك.  

ان اطار قابلية البنك لتحمل املخاطر يتم اقراره يف بداية كل عام للموافقة عليه من جمل�ض الإدارة. ويحدد يف هذا الطار مدى قدرة البنك 
على ا�ستيعاÜ املخاطر ، املخاطر املقبولة ، احلد الأعلى املخاطر املقبولة ، و امكانية حتمل املخاطر وحدود املخاطر الأخرى. ويتم تقييم هذه 
املقايي�ض اخلا�سة باملخاطر ومراقبتها من قبل جلنة الأ�سول واخل�سوم   ALCO  وجلنة تقييم املخاطر التابعة ملجل�ض الإدارة ب�سكل ربع �سنوي، 

ورفعها ملجل�ض الدارة ب�سكل �سنوي .

ترفع جلنة ادارة املخاطر اطار قابلية البنك للتعر�ض للمخاطر وتقرير حتمل البنك للمخاطر للموافقة عليه من قبل جمل�ض الداره ، ا�سافة الى 
ذلك تقوم جلنة املخاطر Ãجل�ض الداره Ãا يلي :

التاأكد من ان اطار حتمل البنك للمخاطر يتالئم مع ا�سÎاتيجية البنك الق�سرية والطويلة الأجل ، وخطط ادارة العمال وراأ�ض املال ،   
بال�سافة الى برامج التعوي�سات بالبنك وال�سيا�سات الخرى املوافق عليها من قبل جمل�ض الإدارة.

التاأكد من القيام باملراقبة الدورية واتخاذ الجراءات املنا�سبة من قبل الإدارة بخ�سو�ض اي Œاوزات للحدود املقرره والتي تخ�ض القدرة   
ال�ستيعابية للمخاطر ، وقابلية حتمل املخاطر ا�سافة اإلى احلدود الأخرى للمخاطر.

التاأكد من وجود ا ليات ت�سمن لالدارة قدرة الت�سرف بالوقâ املنا�سب حيال الت�سدي لي تعدي ملحو® على ا�سقف املخاطر املحددة من   
قبل جمل�ض الإدارة اأو اأية اطر اخرى.

يقوم البنك Ãراقبة و قيا�ض املخاطر املو�سوعه �سنوياl يف تقرير قابلية البنك لتحمل املخاطر مع النتائج الفعلية من خالل تقدË تقرير اللتزام 
الربعي (اطار قابلية البنك لتحمل املخاطر)  للجنة املخاطر وعلى نحو �سنوي ملجل�ض الإدارة.

اخريًا التاأكد من اأن اإدارة املخاطر يف البنك مدعمة بتقنية معلومات قادرة على القيا�ض، التعرف،و اإ�سدار تقارير عن املخاطر ب�سكل دقيق و 
منظم و يف مدة زمنية معقولة ويف الوقâ املنا�سب.
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التعرض للمخاطر والتقييم
اإدارة املخاطر هي عملية جوهرية وجزءا ل يتجزاأ من جميع اأن�سطة البنك وتعترب الكفاءة الأ�سا�سية جلميع موظفني البنك.

وفيما يلي اخل�سائ�ض الرئي�سة ل�سيا�سة الإدارة ال�ساملة للمخاطر يف البنك:
يقوم جمل�ض الإدارة (املجل�ض) Ã�سئولية تقدË التوجيه والإ�سراف العام على اإدارة املخاطر.  

ر�سï البنك اإدارة املخاطر لديه كاإجراءات جوهرية واأ�سبحâ واحدة من املوؤهالت الرئي�سية التي يتمتع بها موظفي البنك.  
اإطار قابلية  يدير البنك اطره الئتمانية وال�سوقية والت�س¨يلية واطر ال�سيولة باإ�ستخدام منهجية منظمة متوافقة مع   

البنك لتحمل املخاطر، وال�سيا�سات املت�سلة الأخرى مثل �سيا�سة الئتمان و�سيا�سة اخلزينة وال�ستثمار.
تزاول اإدارة املخاطر مهامها يف البنك على نحو م�ستقل عن اأق�سام العمل الأخرى.  

ترفع اإدارة املراجعة الداخلية و اإدارة اللتزام يف البنك تقاريرهما اإلى جلنة املراجعة التابعة للمجل�ض والتي تقوم بالتحقق   
ب�سكل م�ستقل من التزام وحدات العمل ب�سيا�سات واإجراءات املخاطر وكفاية وفعالية اإطار اإدارة املخاطر.

تتوافق اإ�سÎاتيجية العمل للبنك مع �سيا�سات املخاطر املتبعة لديه واملعتمدة من قبل املجل�ض.  
قيام البنك بو�سع وتنفيذ هياكل واأنظمة مالئمة لإدارة املخاطر.  

اإن حمفظة املخاطر وحدود ال�سالحيات بالإ�سافة اإلى تقبل املخاطر املعتمدة من جمل�ض الإدارة تتم مراقبتهما عرب البنك   
وعلى م�ستويات اإقليمية منا�سبة اأي�سا.

من خالل وظيفة البنك لإدارة املخاطر ال�ساملة ، فاإن املعامالت والتعر�ض للمخاطر القائمة يتم قيا�سها كميًا كما يتم مقارنتها 
املخاطر  وموؤ�سرات  لل�سيا�سات  العام  الإطار  الكمي مقابل  للقيا�ض  قابلة  ال¨ري  املخاطر  يتم مراقبة  بينما  بها،   ìامل�سمو باحلدود 

وال�سيطرة الرئي�سية. حيث يتم رفع اأي اختالفات اأو Œاوزات اأو انحرافات لتخاذ الإجراء املنا�سب.
وبالتايل فاإن مهام اإدارة املخاطر هي م�ساعدة جمل�ض الدارة والإدارة العليا يف مراقبة واإدارة املخاطر ب�سكل عام.

اطار إدارة مخاطر المؤسسات
قام البنك بتنفيذ اإطار �سامل يف اإدارة اطر املوؤ�س�سات  (ERM)، حيث يتم حتديد جميع املخاطر ومراقبتها مقابل ا�سÎاتيجية 

البنك. فيما يلي ر�سم بياين لإطار اإدارة اطر املوؤ�س�سات:
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وقد �سكل البنك اأي�سا »جلنة اإدارة اطر املوؤ�س�سات« (ERMC).  وم�سوؤلياتها كما يلي:

مراجعة ومراقبة راأ�ض املال القت�سادي (ECAP)، الركيزة الثانية، خطة تقييم كفاية راأ�ض مال البنك الداخلي (ICAAP) وان�سطة اختبار   
اجلهد وكذلك الركيزة الثالثة من الإف�ساحات (كال من النوعي والكمي).

ا�ستعرا�ض املخاطر املتعلقة  بتقارير نظام اإدارة املعلومات وم�سادر البيانات.  

ا�ستعرا�ض املخاطر املتعلقة  بالتقارير املت�سمنه املخاطر و تقارير اللتزام (اطار قابلية البنك لتحمل املخاطر).  

ا�ستعرا�ض تقارير التزام ال�سهرية  للخزينة.   

  التاأكد من انه يتم التعامل باحدç النظم واملعايراملطابقة  ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

  ا�ستعرا�ض امل�ستندات ذات ال�سلة ل�سمان ال�ستخدام المثل للموارد الرئي�سية للتخطيط.

  �سمان اللتزام ÃبادÇ جمع البيانات الفعاله يف تقارير املخاطر .

ا�ستعرا�ض اخر التطورات يف جمال اإدارة اطر املوؤ�س�سات ل�سمان ا�ستمرارية التحديث يف نظام اطار اإدارة اطر املوؤ�س�سات.  

وتتاألف اللجنة من كبار املوظفني من اإدارة املخاطر، واملالية، اللتزام و اأمن املعلومات.

ثقافة المخاطر
اإن ثقافة املخاطر يف البنك ت�سمل املعايري املقبولة ل�سلو∑ الأفراد واجلماعات داخل البنك والتي حتدد القدرة اجلماعية لتحديد وفهم

ومناق�سة وتطبيق املخاطر احلالية وامل�ستقبلية للبنك.

والتفاهم  امل�سÎكة  القيم  على  ترتكز  اأن  يجب  والتي  البنك،  املخاطر يف  ثقافة  اأهمية  يوؤكد   RAF املخاطر  لتحمل  البنك  قابلية  اإطار  اأن  كما 
امل�سÎ∑، والت�سالت الوا�سحة، والتحكم يف كيفية م�ساهمة الأن�سطة التي يقوم بها كل موظف ملخاطر البنك وحلدود املخاطر الأخرى Ãا 
اإلزامية ملوظفيه يف كال من جمال اللتزام  يتما�سى مع التنفيذ الناجح ل�سÎاتيجيات الأعمال واملخاطر. قام البنك باعداد برامج تدريبية 

والحتيال. والهدف من هذه الربامج التدريبية هو توفري التوعية املتعلقة باملخاطر جلميع املوظفني يف البنك.

توؤثرثقافة املخاطر يف البنك على �سلو∑ املخاطرة، وتعبÎ عن�سرًا هامًا من اطار قابلبة البنك لتحمل املخاطر RAF وبيان قابلية البنك لتحمل 
املخاطر  RASمن خالل �سمان ترجمة �سلو∑ املخاطرة يف البنك اإلى مقايي�ض قابلة للقيا�ض عن طريق RAS. وي�سمل اإطار قدرة البنك حتمل 
املخاطر على وجه التحديد تدابري عدم الت�سامح ول �سيما فيما يتعلق املخاطر التنظيمية عدم اللتزام، واأعمال متعمدة من انتها∑ للقوانني 

املحلية، اطر الحتيال وغريها، والتي ميكن اأن توؤثر �سلبا على �سمعة واأعمال البنك.

وي�سمل اإطار قدرة البنك علما حتمل املخاطر على وجه التحديد تدابري عدم الت�سامح ول �سيما فيما يتعلق للمخاطر التنظيمية لعدم اللتزام، 
واأعمال متعمدة من انتها∑ للقوانني املحلية، اطر الحتيال وغريها، والتي ميكن اأن توؤثر �سلبا على �سمعة واأعمال البنك.

نطاق وطبيعة أدوات رفع تقارير المخاطر
يقوم البنك بالدارة ال�ساملةللمخاطر من خالل حتديد وتقييم وح�سر ومراقبة املخاطر با�ستخدام جمموعة وا�سعة من اأدوات القيا�ض الكمية

والنوعية. وبع�ض تلك الأدوات ينطبق ب�سكل عام على عدد من الفئات. بينما البع�ض الآخر م�سمم لت¨طية اخل�سائ�ض اخلا�سة لبع�ض فئات 
املخاطر. كما متكن هذه الأدوات البنك من اإ�سدار املعلومات حول املوا�سيع التالية:

وا�ستخدام حدود  الإ�سافية،  ال�سمانات  الأخرى كن�سبة ت¨طية  الأ�سول  التجارية وال�ستهالكية واطر  القرو�ض  املخاطر الئتمانية يف   
ال�سالحيات، وخا�سية فوات مواعيد ال�ستحقاق ور�سائل التنبيه، وو�سائل اأخرى عديدة.

القيا�ض الكمي حل�سا�سية القيمة ال�سوقية للمراكز اأو املحافß الفردية للت¨ري يف املوؤ�سرات ال�سوقية (وي�سار له بتحليل احل�سا�سية).  

قيا�ض كمية التعر�ض للخ�سائراو ا�سعار العمولت نظرا ل�سدة التقلب يف اأ�سعار ال�سوق.  
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يقوم البنك وب�سكل م�ستمر بتقييم كفاية وفعالية اأدوات رفع التقارير لديه ومعايري القيا�ض واملراقبة على �سوء بيئة املخاطر املت¨رية. اإن البنية 
التحتية لإدارة املخاطر يف البنك (Ãا يف ذلك Œميع البيانات والإبالÆ عن بيانات املخا• والنظم والعمليات ومهارات املوظفني) ت�ستجيب 
وتدعم اأعمال البنك وا�سÎاتيجية املخاطر اإ�سافًة اإلى املخاطر احلالية وامل�ستقبلية. وبالتايل، ميتلك البنك بنية حتتية قوية ومتطورة للمخاطر 
البنك يف املخاطرة،  للمخاطر، قابلية  الإ�ستيعابية  القدرة  الذي يعترب متطلب جوهري لفعالية قيا�ض ومراقبة والإبالÆ وال�سيطرة على  الأمر 

وحدود املخاطر الأخرى. وقد ” ت�سميم التقارير بطريقة تدعم القيا�ض املخ�س�ض والر�سد والتحكم يف اطر البنك املتطورة.

إدارة المخاطر:

إدارة المخاطر االئتمانية
يدير البنك التعر�ض للمخاطر الئتمانية، وهي املخاطر املÎتبة عن اإخالل اأحد طريف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته مما يت�سبب يف تكبد 
الطرف الآخر خ�سائر مالية. وتن�ساأ املخاطر الئتمانية ب�سكل رئي�سي من اأن�سطة الإقرا�ض وال�ستثمار. كما اأن هنا∑ اطر ائتمانية �سمنية يف 

البنود من خارê قائمة املركز املايل كالتزامات القرو�ض على �سبيل املثال.

إستراتيجية إدارة المخاطر االئتمانية
اإن طريقة اإدارة املخاطر مبنية على اأ�سا�ض احلفا® على ا�ستقاللية ونزاهة تقييم املخاطر الئتمانية واإدارة واإجراءات رفع التقارير مقرونة 
ب�سيا�سات وا�سحة وحدود �سالحيات وهياكل موافقة توجه الأن�سطة اليومية واإدارة تعر�ض البنك للمخاطر الئتمانية. وت�سمل هذه الطريقة 
حدود ال�سالحيات الئتمانية التي يتم و�سعها جلميع العمالء بعد تقييم دقيق جلدارتهم الئتمانية ومقدرتهم على الدفع. تتطلب ال�سيا�سات 
القائمة واملو�سحة يف دليل ال�سيا�سة الئتمانية (املوافق عليها من قبل جمل�ض الدارة) للبنك اأن تتم مراجعة كافة العرو�ض الئتمانية واعتمادها 

اإما من قبل جلنة الئتمان اأو من قبل اللجنة التنفيذية املنبثقة من جمل�ض الإدارة.

حيثما يلزم الأمر فاإن الت�سهيالت الئتمانية تكون م�سمونة باأ�سكال مقبولة من ال�سمانات الإ�سافية وذلك بهدف تخفيف املخاطر الئتمانية 
ذات العالقة. يتولى جمل�ض الإدارة م�سئولية و�سع وحتديد اإ�سÎاتيجية اإدارة املخاطر الئتمانية ويعتمد �سيا�سات اطر ائتمانية هامة وذلك 
ل�سمان اأن تتوافق اطر البنك مع �سيا�سة املخاطر املعتمدة لديه. ي�ستخدم البنك اأي�سًا التقييمات اخلارجية من وكالت التقييم الرئي�سية عند 
توفرها. ي�سعى البنك للتحكم باملخاطر الئتمانية من خالل مراقبة التعر�ض الئتماين وتخفي�ض املعامالت مع اأطراف اأخرى حمددة واأي�سا 

تقييم القدرة الئتمانية لالأطراف الأخرى ب�سكل م�ستمر.

ال�سالحيات  بحدود  والتقيد  املخاطر  وملراقبة  وو�سع حدود اطر مالئمة  لتحديد  بالبنك م�سممة  الإئتمانيه  املخاطر  اإدارة  �سيا�سات  اإن 
املو�سوعة. وتتم مراقبة املخاطر الفعلية مقابل احلدود املو�سوعة على اأ�سا�ض روتيني. اإ�سافة اإلى مراقبة احلدود الئتمانية فاإن البنك يدير 
الأطراف  مع  اإ�سافية  �سمانات  وترتيبات  رئي�سية  ارتبا•  اتفاقيات  يف  الدخول  خالل  من  املتاجرة  باأن�سطة  العالقة  ذات  الئتمانية  املخاطر 
الأخرى يف ظروف مالئمة وحتديد فÎة املخاطر. ويف بع�ض احلالت ميكن اأن يقفل البنك عمليات اأو تخ�سي�سها لأطراف اأخرى من اأجل احلد 

من املخاطر الئتمانية.

متثل اطر البنك الئتمانية للم�ستقات التكلفة املحتملة ل�ستبدال عقود امل�ستقات يف حالة اإخفاق الأطراف الأخرى يف الوفاء بالتزاماتها، 
وملراقبة م�ستوى املخاطر الإئتمانية التي يتم تبنيها فاإن البنك يقيم الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�ض الأ�ساليب كما هو احلال بالن�سبة لأن�سطة 
املنطقة  نف�ض  يف  اأن�سطة  اأو  متماثلة  Œارية  اأن�سطة  الأخرى  الأطراف  من  عدد  ميار�ض  عندما  الئتمانية  املخاطر  تركزات  تن�ساأ  الإقرا�ض. 
اجل¨رافية اأو عندما يكون لهم نف�ض اخل�سائ�ض القت�سادية والتي تت�سبب يف اأن تتاأثر مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بالت¨ريات 
القت�سادية وال�سيا�سة والت¨يريات الأخرى. وتعترب تركزات اطر املحافß القرا�سية مدارة ب�سكل متميز �سمن �سيا�سة القابلية للتعر�ض 

للمخاطر.

معينة.  ج¨رافية  منطقة  اأو  معني  قطاع  على  توؤثر  التي  التطورات  Œاه  البنك  لإدارة  الن�سبية  احل�سا�سية  على  الئتمانية  املخاطر  تركز  تدل 
ي�ستخدم البنك التقييم من قبل وكالت تقييم عاملية، حيثما لزم الأمر. ي�سعى البنك لإدارة اطره الئتمانية من خالل تنويع اأن�سطة الإقرا�ض 
Ãا ي�سمن عدم وجود تركزات ائتمانية غري متوازنة لدى اأفراد اأو جمموعات يف مواقع اأو اأن�سطة حمددة. يح�سل البنك على ال�سمانات يف 

احلالت املالئمة.
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 كما يطلب اأي�سا احل�سول على �سمانات اإ�سافية من الطراف الخرى حاملا تتم مالحظة موؤ�سرات الإخالل بالن�سبة للقرو�ض اأو ال�سلف الفردية 
ذات العالقة. تراقب الإدارة القيمة ال�سوقية لل�سمانات الإ�سافية وتطلب �سمانات اإ�سافية طبقا لالتفاقية ذات العالقة وتراقب القيمة ال�سوقية 
لل�سمانات التي ” احل�سول عليها خالل مراجعة كفاية املخ�س�سات ملقابلة خ�سائر الإخالل. يراجع البنك �سيا�سات واأنظمة اإدارة املخاطر 

الإئتمانية لديه لتعك�ض الت¨ريات يف املنتجات ال�سوقية واأف�سل املمار�سات املطبقة.

هيكل إدارة المخاطر االئتمانية
تنفذ الإدارة العليا واللجان ذات العالقة اإ�سÎاتيجية املجل�ض للمخاطر الئتمانية وت�سع ال�سيا�سات والإجراءات الكفيلة بتحديد وتقييم ومراقبة

وال�سيطرة على املخاطر الئتمانية. Œتمع اللجنة التنفيذية بالبنك ب�سكل دوري ملراجعة نوعية حمفظة القرو�ض وم�ستوياتها. وتراجع جلنة 
املراجعة املعينة من قبل جمل�ض الدارة ب�سكل دوري تقارير املراجع الداخلي للبنك.

الخصائص الرئيسية إلدارة المخاطر االئتمانية
وم�سدر  الت�سهيالت  من  ال¨ر�ض  اعتبارها  يف  تاأخذ  والتي  التف�سيلية  الئتمانية  املخاطر  تقييمات  على  بناء  الئتمانية  الت�سهيالت  منح  يتم 
ال�سداد، والعوامل القت�سادية ال�سائدة والعامة، واŒاهات القطاع ومركز العميل �سمن نف�ض القطاع. مت�سيا مع تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي فاإن الإقرا�ض لأع�ساء جمل�ض الإدارة الأفراد والأطراف ذات العالقة يجب اأن تكون م�سمونة بالكامل وتتم مراقبتها من قبل جلنة 
الئتمان. وتتم تلك املعامالت على نف�ض الأ�س�ض، Ãا يف ذلك اأ�سعار العمولة اخلا�سة وال�سمانات الإ�سافية، ال�سائدة يف ذلك الوقâ بالن�سبة 
الئتمانية احلالية  الت�سهيالت  الهامة على  والت¨ريات  العرو�ض اجلديدة  كافة  تتم مراجعة  اأطراف غري ذات عالقة.  املقارنة مع  للمعامالت 
وتعتمد من قبل جلنة الئتمان، واللجنة التنفيذية يف اإطار اأحكام ال�سيا�سة الإئتمانية واملوافق عليها من قبل املجل�ض. تعمل اإدارة الت�سهيالت 
لال�ستحقاقات  امل�ستمرة  واملراقبة  بامل�ستندات  والحتفا®  الئتمانية  املوافقات  لكافة  املالئم  التنفيذ  ل�سمان  وذلك  حمايد  ب�سكل  الئتمانية 

وانتهاء حدود الت�سهيالت وتقييم ال�سمانات الإ�سافية والعقود.

مراقبة المخاطر ونظام القياس ورفع التقارير
تتم مراقبة اطر البنك با�ستمرار من خالل نظام اإ�سارات التحذير والتي تهدف لكت�ساف الأعرا�ض املعاك�سة التي ميكن اأن توؤدي اإلى تدهور 
نوعية املخاطر الئتمانية.وتلحق اإ�سارات التحذير اإجراءات ا�ستخدام مراقبة قيم ال�سمانات الإ�سافية مع اإجراء مراجعات للت�سهيالت التي 
تنعك�ض  الإدارة قبل وقâ مبكر.  الت�سحيحية من قبل  الإجراءات  اتخاذ  التمكن من  اأجل  ال�سوق وذلك من  واأبحاç ومعلومات  اإنتهائها   Üقر
نتيجة اإجراءات املراقبة على عمليات التقييم الداخلية. تتم مراقبة املخاطر الئتمانية على اأ�سا�ض متوا�سل مع رفع تقارير ر�سمية �سهرية وربع 
�سنوية اإلى جلنة الئتمان والإدارة العليا واملجل�ض ل�سمان اطالع الإدارة العليا على الت¨ري يف النوعية الئتمانية واأداء املحفظة جنبا اإلى جنب 
مع العوامل اخلارجية املت¨رية كالدورات القت�سادية ودورات قطاع الأعمال. ت�سمل تقارير املخاطر الئتمانية ال�ستهالكية لوحة قيا�ض يوميه 
للقرو�ض ال�ستهالكية وقرو�ض املوؤ�س�سات ال�س¨رية مع الت�سنيف ومراقبة التعÌ. ويقوم فريق متخ�س�ض »وحدة الإئتمان اخلا�سة« Ãعاجلة 

اإدارة وحت�سيل الت�سهيالت الئتمانية املتعÌة ويقوم باتخاذ اي اجراءات قانونية حيثما لزم الأمر.

إستراتيجية الحد من المخاطر االئتمانية
يعترب تنويع املحافß حجر الزاوية يف اإ�سÎاتيجية احلد من املخاطر الئتمانية يف البنك والتي يتم تنفيذها على نطاق العميل والقطاع وهياكل 
احلدود اجل¨رافية. ل�سمان التنويع على م�ستوى املحافß ت�سنف ال�سركات املرتبطة ببع�سها البع�ض ذات الهيكل الإداري الواحد اأو هيكل امللكية 
اأنها كيان واحد. وح�سب تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�سع البنك �سقف لÎكزه الإئتماين Œاه كل كيان Ãا  الواحد وتعامل على 
ل يتجاوز 25% من راأ�ض مال البنك واحتياطاته.  يحد البنك من تركيز الئتمان لأنواع تلفة من البنو∑ املناف�سة  وفقا للقواعد العÎا�ض 
ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف عام 2015م. اإن حمددات املخاطر الئتمانية كالتاأمينات الإ�سافية وال�سمانات تعترب عوامل 

م�ساندة فعالة �سمن حمفظة البنك ، وتتم مراقبة نوعية التاأمينات الإ�سافية وتقييمها با�ستمرار.

يحد البنك من تركيز الئتمان لأنواع تلفة من العمالء وفقا للقواعد ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف عام 2015م.
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المتأخرات والتسهيالت االئتمانية المتعثرة
 âاأو اإذا كان تعطى الت�سهيالت الئتمانية ت�سنيف »متاأخرة ال�سداد » عندما ل يتم ا�ستالم الدفعة امل�ستحقة يف تاريï ا�ستحقاقها التعاقدي، 
الت�سهيالت تزيد عن احلدود املعتمدة م�سبقا. تعترب الت�سهيالت الإئتمانية » �سعيفة ال�سداد« يف حالة ا�ستحقاق مبلغ الفائدة اأو مبلغ الق�سط 

الرئي�سي وعدم �سداده لأكÌ من 90يوما ويتم يف هذه احلالة تخفي�ض درجة الت�سهيالت اإلى فئة »غري عاملة.«

طرق معالجة المخصصات العامة والخاصة
تتم اإدارة ومراقبة القرو�ض غري العاملة وت�سنف يف الفئات الأدنى و الفئات امل�سكو∑ يف حت�سيلها، والتي ت�ستخدم عندئذ لتوجيه عملية Œنيب 
املخ�س�سات العامة واخلا�سة اأي�سا. ي�ستخدم نظام تقييم ائتماين كاأداة للم�ساعدة يف اإدارة نوعية املخاطر الئتمانية �سمن حمفظة الإقرا�ض. 
ويحتفß البنك بع�سرة درجات للت�سنيف والتي تفرق بني املحافß العاملة والتي تاأخر ا�ستحقاقها واملتعÌة ومن ثم يتم حتديد املخ�س�سات 
وفقا لهذه املعايري. تقوم جلنة الإئتمان باإجراء عملية ت�سنيف نوعية على كافة املقÎ�سني احلاليني طبقا للتعليمات املقدمة يف دليل ال�سيا�سة 
يتم حتديد �س�سات خ�سائر  الأمر.  لزم  كلما  العملية  تلك  على  املÎتبة  النتائج  املخاطر Ãراجعة  لإدارة  م�ستقل  ق�سم  ويقوم  الئتمانية. 
ال�سعودي.  العربي  النقد  موؤ�س�سة  ال�سادرة عن  النظامية  للمتطلبات  للمحفظة طبقا  املخ�س�سات  اأ�سا�ض Œنيب  ال�ستهالكيه على  القرو�ض 
تتم مراجعة كفاية املخ�س�سات على اأ�سا�ض دوري منتظم وتعدل وفقا لتحليل اطر املحفظة الذي يتم اإجرائه على اأ�سا�ض ربع �سنوي �سهري 
اأجل تعزيز  اأن بور ووكالة موديز من  التقييم الئتماين اخلارجي (عند توفره) من قبل وكالة فيت�ض ووكالة �ستانداردز  البنك على  . ويعتمد 
 %100 بن�سبة  املقيمة  غري  العام  الإ�سدار  اأدوات  اطر  قيا�ض  ويتم  الئتمانية.  ال�سالحيات  حدود  و�سع  عملية  خالل  الداخلية  التقييمات 

لأغرا�ض الكفاية الراأ�سمالية.

الطريقة الموحدة وأوزان المخاطر اإلشرافية
ي�ستخدم البنك حاليًا الطريقة املوحدة حل�ساÜ تكلفة راأ�ض املال لت¨طية املخاطر الإئتمانية ح�سب ما تن�ض عليه تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي والتي تعدل من وقâ لخر. ي�ستخدم البنك التقييمات ال�سادرة عن وكالة (�ستانداردز اأند بورز) ووكالة (موديز) ووكالة (فيت�ض) 
وهي وكالت التقييم املعتمدة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالن�سبة للطريقة املوحدة. ⁄ يح�سل اأي ت¨يري يف وكالت التقييم الئتماين 

اخلارجية التي يعتمد عليها البنك خالل عام 2015م ، كما اأن البنك ⁄ يطبق بعد طريقة التقييم الداخلي.

ان التقييمات ال�سادرة من اأي من ال�سركات الثالثة املذكورة ا نفا واخلا�سة باملقÎ�ض ت�سنف وفقًا لعدة ت�سنيفات ت�سمل التقييمات ال�سيادية ، 
وتقييمات كيانات القطاع العام ، وبنو∑ التنمية متعددة الأطراف ، والبنو∑ و�سركات الأوراق املالية وال�سركات ، حيث ت�ستخدم هذه الت�سنيفات 
اإن تعر�ض البنك املقÎ�ض يعك�ض التقييم ال�سحيح من قبل وكالت  للتعامل مع هذه اجلهات.  لقيا�ض م�ستوى املخاطر املتعر�ض لها بالن�سبة 
يتعلق  فيما  فقط  املدى  وق�سرية  طويلة  املطالبات  بني  التمييز  يتم  للم�سدر.  الأجل  طويل  الئتماين  التقييم  تخ�ض  والتي  الئتماين  التقييم 

باملطالبات على البنو∑.

وعلى العموم فاإن التقييمات على املدى القريب يتم اعتبارها على اأنها تقييم خا�ض لال�سدار يتم ا�ستعماله فقط للت�سهيالت ق�سرية الأجل. 
وبذلك فاإن التقييمات على املدى القريب ل ت�ستخدم لأية مطالبات ق�سرية الأجل. يف حالة وجود ثالثة تقديرات اأو اأكÌ ذات اأوزان اطر 
اإلى التقديرات املوافقة لأقل وزين اطر ويتم تطبيق الوزن الأعلى بينهما. ب�سكل عام يتبع البنك التوجيهات ال�سادرة من  تلفة في�سار 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يخ�ض العتماد على وكالت التقييم الئتماين اخلارجية. يتم تطبيق توافق التقييمات ال�سادرة عن وكالت 

التقييم الئتماين اخلارجية ح�سب اخلطط ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

اإلفصاح العام للتعرض المتعلق بالمخاطر االئتمانية لألطراف األخرى
يدير البنك ويتحكم باملخاطر الئتمانية من خالل مراقبة التعر�ض الئتماين ، وتخفي�ض املعامالت مع اأطراف حمددة واأي�سا تقييم اجلدارة 
الئتمانية لالأطراف الأخرى ب�سكل م�ستمر. اإن �سيا�سات اإدارة املخاطر بالبنك م�سممة لتحديد وو�سع حدود اطر مالئمة وملراقبة املخاطر 

والتقيد باحلدود املو�سوعة .
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التعر�سات  يدير  البنك  فاإن  الئتمانية  احلدود  مراقبة  اإلى  .اإ�سافة  دائم  ب�سكل  املو�سوعة  احلدود  مقابل  الفعلية  التعر�سات  مراقبة  وتتم 
الئتمانية ذات العالقة باأن�سطة املتاجرة من خالل الدخول يف اتفاقيات عالقات رئي�سية وترتيبات �سمانات اإ�سافية مع الأطراف اخلرى يف 

ظروف مالئمة وحتديد فÎة املخاطر.

البنك  اأجل خف�ض املخاطر الئتمانية. متثل اطر  اأخرى من  اأو تخ�سي�سها لأطراف  البنك معامالت  اأن يقفل   ويف بع�ض احلالت ميكن 
الئتمانية للم�ستقات التكلفة املحتملة ل�ستبدال عقود امل�ستقات يف حالة اإخفاق الأطراف الأخرى يف الوفاء بالتزاماتها، وملراقبة م�ستوى املخاطر 

الئتمانية التي يتم تبنيها فاإن البنك يقيم الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�ض الأ�ساليب كما هو احلال بالن�سبة لأن�سطة الإقرا�ض. 

التسنيد
ل يوجد لدى البنك ال�سعودي لال�ستثمار اأي تعر�ض/ اطر ت�سنيد.

إدارة مخاطر السوق
يعرف البنك اطر ال�سوق باأنها املخاطر التي تن�ساأ ب�سبب اخل�سائر املحتملة يف بنود قائمة املركز والناŒة عن التحركات يف اأ�سعار ال�سوق 

مثل �سعر الفائدة واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية واأ�سعار الأ�سهم وال�سلع.

إطار إدارة مخاطر السوق
يوجد لدى البنك اطار لإدارة اطر ال�سوق والذي يحكم اأن�سطة البنك التجارية وال¨ري Œارية املتعلقة Ãخاطر ال�سوق. ويف�سل البنك بني 
اطر ال�سوق املتعلقه بالن�سطة البنكية والأن�سطة التجارية . روؤ�ساء الإدارات املتعلقه Ãجموعة الإ�ستثمار واخلزينة م�سئولني عن ادارة اطر 
ال�سوق النا�سئة من اأن�سطة املتاجرة وال�ستثمار واأن�سطة اإدارة الأ�سول والإلتزامات بحدود �سالحياتهم ح�سب �سيا�سة اطر البنك .جلنة اإدارة 
الأ�سول والإلتزامات م�سئولة عن ر�سد ورقابة املخاطر املتاأ�سلة يف ان�سطة املتاجرة وغري املتاجرة يف البنك. اإدارة اطر ال�سوق هي امل�سئولة 
عن ر�سد واإبالÆ اأي اطر �سوق حمتملة يتعر�ض لها البنك. ولأغرا�ض راأ�ض املال النظامي ، فان البنك يحت�سب اطر راأ�ض املال ال�سوقية 

املطلوبه بناء على منهجية موحده .جميع الأن�سطة املتعلقه Ãخاطر ال�سوق تكون �سمن هيكل الإئتمان واحلدود املعتمده.

مراقبة و إدارة مخاطر السوق
مراقبة و اإدارة اطر ال�سوق تتم من خالل ادارة م�ستقلة (ادارة اطر ال�سوق) و هي امل�سوؤولة عن �سمان قيا�ض احتمالية التعر�ض ملخاطر 

ال�سوق وفقا ل�سيا�سات حمدودة وا�سحة،  ومراقبتها يوميا مقابل حدود الرقابة املقررة.

 قام البنك بان�ساء �سيا�سة اإدارة اطر ال�سوق وحتديد مقايي�ض اطر ال�سوق واحلدود املعمول بها واملت�سمنه يف دليل �سيا�سة اخلزينة يف 
البنك واملعتمد من جمل�ض الدارة .يقوم كل من جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات واإدارة اخلزينة وال�ستثمار واإدارة اطر ال�سوق Ã�سئولية 

اإدارة ورقابة والتحكم يف هذه املخاطر ح�سب ال�سيا�سات املعتمده .

ادارة مخاطر السيولة
تتم مراقبة اطر ال�سيولة يف دفاتر البنك من خالل حدود اطر ال�سيولة بناء على ال�ستحقاقات ق�سرية وطويلة الأجل ، ون�سبة القرو�ض 
اإلى الودائع ، ون�سب ال�سيولة املتوافقة مع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مثل ن�سبة ال�سيولة اليومية ون�سبة ت¨طية ال�سيولة ون�سب املوارد املاليه 
الثابته . يقوم البنك باإدارة ال�سيولة لديه عن طريق ال�سوق املالية املحلية واأ�سواق املقاي�سات واأ�سواق اإعادة ال�سراء، وعن طريق اأ�سواق املال 

العاملية ك�سوق الدولر الأمريكي واأ�سواق دول جمل�ض التعاون اخلليجي. 
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يعترب تنويع املوارد املاليه عن�سرا هاما من اإ�سÎاتيجية اإدارة ال�سيولة يف البنك. ويعترب اأكرب عن�سرين لودائع العمالء هما الودائع لأجل وودائع 
البنك  ي�سعى   . الداخلية واخلارجية  ال�سيولة  والتي متزê بني عوامل اطر  ال�سيولة  اإختبارات اطر جهد  البنك بعمل  . يقوم  املرابحات 
 .Åللحفا® على هام�ض امان مايل غري مرتبط، عايل اجلودة من ال�سول القابلة لل�سيولة التي ميكن ت�سييلها او ربطها يف اوقات الت�سييل املفاج

وقد اأظهر اإختبار جهد ال�سيولة يف 2015 م اأن البنك ل زال يحتفÃ ßقدار من ال�سيولة حتâ اإعتبارات متعددة.

مخاطر أسعار الفائدة في دفاتر البنك
اإن اطر اأ�سعار الفائدة يف دفاتر البنك هي تعر�ض الو�سع املايل للبنك للتقلبات املعاك�سة يف اأ�سعار الفائدة. وميكن للتقلبات يف اأ�سعار الفائدة 
اأن توؤثر على الأرباì من خالل ت¨يري �سايف دخل العولت اخلا�سة وتوؤثر اأي�سا على القيمة ذات العالقة لأ�سول البنك والتزاماته والأدوات املاليه 
اأ�سعار الفائدة ، اطر منحنى الإيرادات،  اأ�سعار الفائدة يف اطر اعادة ت�سعري  لقائمة املركز املايل. وتتمثل امل�سادر الرئي�سية ملخاطر 

املخاطر الأ�سا�سية واطر اخليارات.

 اجراءات عملية اإدارة اطر اأ�سعار الفائدة لدى البنك تت�سمن تنفيذ اإ�سÎاتيجيات و�سيا�سات اأ�سعار الفائدة ، وحتليل الفجوة الناŒة عن 
ح�سا�سية ت¨يري �سعر الأ�سول واللتزامات يف الأن�سطة امل�سرفية، واأي�سا نظام الرقابة الداخلية. وبالتحديد، فاإنها تعالج احلاجة للقيا�ض الفعال 

ملخاطر اأ�سعار الفائدة والرقابة على الوظائف من خالل اجراءات ادارة اطر اأ�سعار الفائدة.

تتم اإدارة اطر اأ�سعار الفائدة يف دفاتر البنك من خالل »الفجوة« نظام متوافق مع  جلنة املوجودات و املطلوبات على قدرة البنك لتحمل 
املخاطر على حدود معرفة م�سبقا. يدير البنك ب�سكل فعال اطر اأ�سعار الفائدة يف دفاتره بناء على حدود ا�ستحقاقات اأ�سعار الفائدة املعتمدة 
الت�سعري  اإعادة  ا�ستحقاق   ïلتواري الفائدة لالأ�سول واملطلوبات احل�سا�سة طبقا  اأ�سعار  من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات. ويتم ف�سل كافة 
املالئمة ، العملة والفجوات ، وتتم اإدارتها ب�سكل فعال. يراقب البنك التاأثريات املتوقعه طويلة الأجل على الت¨ريات يف اأ�سعار الفائدة على القيمة 

احلالية لكافة التدفقات النقدية امل�ستقبلية وذلك با�ستخدام حتليل القيمة القت�سادية لراأ�ض املال لتحليل وقيا�ض املخاطر على راأ�ض املال.

من اأجل التحو• وتخفي�ض اطر اأ�سعار الفائدة امل�ستحقه نتيجة التقلبات يف اأ�سعار الفائدة ي�ستخدم البنك منتجات وا�سÎاتيجيات حتو• 
معتمدة من اأجل اإعادة موازنة لأ�سول واملطلوبات على اأ�سا�ض دوري وذلك للمحافظة على اأ�سعار الفائدة احل�سا�سة يف امل�ستويات التي ميكن 

قبولها. 

مخاطر أسعار األسهم في دفاتر البنك
تتعر�ض اطر حقوق امل�ساهمني يف البنك والتي ت�سمل يف املقام الأول: ا�ستثمارات متاحة للبيع، املتداولة يف �سوق ال�سهم املحلية وال�ستثمار 

يف ال�سركات الزميلة.

تداول جميع ال�سهم يف دفاتر البنك يف ال�سوق املالية ال�سعودية على اأ�سا�ض يومي، وتكون �سائلة. هنا∑ جزء �سئيل من ا�سهم املحفظة ليتم 
تداولها. تعتربال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة هي ذات طابع ا�سÎاتيجي وتتم املحا�سبة عنها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.

إدارة المخاطر التشغيلية
املخاطر الت�س¨يلية هي اطر اخل�سارة الناŒة من الجراءات الداخلية الناŒة ب�سبب اخطاء �سواء ب�سريه او ّالية، املخاطر الت�س¨يلية ت�ستمل 
املخاطر القانونية و ي�ستثنى من ذلك املخاطر ال�سÎاتيجية و اطر ال�سمعة. تتواجد اطر ال�سمعة واملخاطر ال�سÎاتيجية يف الركيزة 
الثانية من نظام بازل يف هيكل راأ�ض املال. قام البنك بو�سع اطار مف�سل لدارة املخاطر الت�س¨يلية متوافق مع �سيا�سات البنك لدارة املخاطر 

الت�س¨يلية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ و ٢٠١٤

استراتيجيات واجراءات المخاطر التشغيلية
وتقييم ور�سد ومراقبة  لتحديد  نهج منظم  يوفر  والذي  البنك  ادارة  املوافقة عليه من جمل�ض   âالبنك مت الت�س¨يلية يف  املخاطر  اإدارة  اطار 

املخاطر الت�س¨يلية من خالل :

اإجراء ور�ض عمل للتقييم الذاتي للمخاطر والرقابه و ا�سدار تقارير املخاطر و تقييم املخاطر.  

الرقابه على خطط العمل املتفق عليها التي ظهرت كنتيجة لور�ض عمل التقييم الذاتي للمخاطر والرقابه  

املحافظة على قاعدة بيانات خ�سائر اطرالت�س¨يل للتحليل والرقابه  

الرقابه على موؤ�سرات املخاطر الرئي�سية.  

خلق الوعي حول مفاهيم اإدارة املخاطر مع الÎكيز على املخاطرالت�س¨يلية بني موظفي البنك عن طريق التعليم اللكÎوين.  

مراجعة و حتديث �سيا�سات و اجرائات املخاطر الت�س¨يلية واآلية عمل نظام املخاطر الت�س¨يليه لتح�سني اإدارة املخاطر الت�س¨يلية يف البنك.  

اإجراء حتليل على املخاطر النوعية والكمية ال�سنوية التي ت¨طي جميع انواع املخاطر يف اإطار العمل / فريق الدعم.  

مراجعة املخاطر الت�س¨يلية واقÎاì التحفß فيما يتعلق باملنتجات اجلديدة.  

هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية
البنك. تعترب  اأق�سام  الت�س¨يلية يف تلف  اإطار املخاطر  تنفيذ  الإ�سراف على  ال�ساملة يف  امل�سوؤولية  ادارة ال�سول واللتزامات  تتحمل جلنة 
ادارة  الت�س¨يلية. وتخ�سع  البنك منهج منظم لإدارة املخاطر  اإدارة املخاطر. وقد اعتمد  الت�س¨يل كجزء من جمموعة  اإدارة اطر  وظائف 

املخاطر الت�س¨يلية لعمليات مراجعة منظمة من قبل ادارة املراجعة الداخلية يف البنك.

 نطاق وطبيعة وظيفة إدارة مخاطر التشغيل
تقوم جلنة  اإدارة اطر الت�س¨يل بجمع البيانات املتعلقة باخل�سائر الت�س¨يلية ب�سكل يومي وادخالها يف نظام اإدارة املخاطر الت�س¨يلية وت¨طي 

الن�ساطات التالية:

اإدخال نتائج حلقات عمل ادارة اطر الت�س¨يل واملتعلقة باملخاطر وتقييم املراقبة.  

متابعة الجراءات املتخذه.  

املحافظة على قاعدة بيانات خ�سائر املخاطر الت�س¨يلية .  

اإن�ساء تقارير Ãوا�سفات تلفة للرقابة والتحكم.  

ويتم تقييم اأي من املنتجات اجلديدة للبنك ملواجهة املخاطر الت�س¨يلية املحتمله. وتخ�سع عقود التاأمني للبنك ملراجعة اطرها الت�س¨يلية على 
ا�سا�ض �سنوي. واأي�سا يتم مراجعة املخاطر الت�س¨يلية للعقود الخرى القائمة بالبنك. ي�ستخدم البنك حاليا طريقة املوؤ�سرالأ�سا�سي لتفاقية 
بازل الثالثه للو�سول اإلى اطر راأ�ض املال الت�س¨يلي باأخذ 15% من متو�سط اإجمايل دخل البنك لخر ثالç �سنوات كما يف اتفاق بازل الثالث 

واملت�سمنه يف توجيهات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لبازل.
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