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 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

  إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  4135و   4136دٌسمبر  53للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)

5 

 

 عــــــــام     - 3

ٌونٌو  88الموافق )هـ  8811رجب  83بتارٌخ  83مرسوم الملكً رقم م/بموجب ال)البنك(  البنك( ،شركة مساهمة سعودٌة) تؤسس البنك العربً الوطنً

نك ـــربً المحدود فً المملكة العربٌة السعودٌة. ٌعمل البــــإلٌه عملٌات البنك الع انتقلتم بعد أن  8131فبراٌر  2بدأ البنك أعماله بتارٌخ  . وقد(م 8191

 فرعا   851 خالل شبكة فروعه وعددها من (م8131ٌناٌر  81الموافق ) ـه8011ول األربٌع  8خ ــتارٌـــب 8181129182ل التجاري رقم ـبموجب السج

 هو: للبنك إن عنوان المركز الرئٌسً المملكة المتــحدة. واحدا  فً السعودٌة وفرعا  فً المملكة العربٌة  فرعا ( 851:  2188)

 البنك العربً الوطنً 

 51128ص ب 

 88510الرٌاض 

 المملكة العربٌة السعودٌة 
 

 العمولةمبدأ تجنب قائمة على كما ٌقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفٌة متوافقة مع أحكام الشرٌعة  .تتمثل أهداف البنك فً تقدٌم كافة أنواع الخدمات المصرفٌة  

 هٌئة شرعٌة مستقلة تم تؤسٌسها من قبل البنك. من قبلوالتً ٌتم اعتمادها واإلشراف علٌها 

 
 :شار الٌها مجتمعة بــ )المجموعة(وٌ تتؤلف القوائم المالٌة الموحدة من القوائم المالٌة للبنك وشركاته التابعة التالٌة

  
 شركة العربً الوطنً لالستثمار 

 

 ،)بشكل مباشر أو غٌر مباشر( مملوكة بالكامل للبنك العربً الوطنً لالستثمار( شركة) تابعة باسموفقا  لتوجٌهات هٌئة السوق المالٌة، قام البنك بتؤسٌس شركة 

هـ )الموافق 8023شوال  21الصادر بتارٌخ  8181281113مسجلة فً المملكة العربٌة السعودٌة بموجب السجل التجاري رقم  مساهمة مقفلة،وهً شركة 

وحفظ  والمشورةتقوم بتولً وإدارة الخدمات االستثمارٌة وأنشطة إدارة األصول التابعة للبنك والتً تشمل التعامل واإلدارة والترتٌب ( و2119نوفمبر  9

علٌه، بدأ   .( 2113ٌناٌر  82الموافق ) هـ8021محرم  8 من  إعتبارا   . وقد بدأت الشركة التابعة أعمالهااألوراق المالٌة حسب أنظمة هٌئة السوق المالٌة

 82هـ )الموافق 8081محرم  81بتارٌخ   أنه علما  .2113ٌناٌر  82أعاله فً قوائمه المالٌة إعتبارا  من المذكورة التابعة  ةالقوائم المالٌة للشرك بتوحٌدالبنك 

 قامت الشركة التابعة بتعدٌل وضعها القانونً من شركة ذات مسإولٌة محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.  (،2180نوفمبر 
 

 شركة العربً لتؤجٌر المعدات الثقٌلة

وقد تم تؤسٌسها فً المملكة العربٌة السعودٌة كشركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم  %39,5وهً شركة تابعة ٌمتلك البنك فٌها نسبة 

(. وتعمل الشركة فً مجال تؤجٌر المعدات الثقٌلة 2111ماٌو  81هـ )الموافق 8081جمادى األول  85الصادر فً مدٌنة الرٌاض بتارٌخ  8181219031

 ل الشركة.اوهو تارٌخ بدء أعم 2111ماٌو  81وقد بدأ البنك بتوحٌد القوائم المالٌة لهذه الشركة إعتبارا  من  سالمٌة.وتمارس أعمالها وفقا  ألحكام الشرٌعة اإل

 %.39,5% إلى 12,5فً هذه الشركة التابعة من  ملكٌته، قام البنك بزٌادة نسبة 2180ماٌو  1فً 
 

 للتؤمٌن العربً وكالةشركة 

كشركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة فً المملكة العربٌة السعودٌة بموجب  2188 عام ذات مسإولٌة محدودة، تم تؤسٌسها فً ةوهً شركة سعودٌ

حصلت هذه الشركة التابعة على ( . 2188دٌسمبر  8هـ )الموافق 8085محرم  23صادر فً مدٌنة الرٌاض بتارٌخ ال 8181811028السجل التجاري رقم 

 (.2180مارس  1هـ )الموافق 8085األول جمادى  5لممارسة أعمالها بتارٌخ ن قبل مإسسة النقد العربً السعودي م الترخٌص 
 

  المحدودة لالستثمارات العقارٌةشركة المنزل المبارك 

 بموجب السجل التجاري رقمكشركة سعودٌة ذات مسإولٌة محدودة هً شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ومسجلة فً المملكة العربٌة السعودٌة 

هـ. تعمل هذه الشركة التابعة فً مجال شراء وبٌع وتؤجٌر االراضً والعقارات 8025 جمادى األولى 83صادر فً مدٌنة الرٌاض بتارٌخ ال 8181811109

 ألغراض االستثمار.

 

  أسس اإلعداد - 4

 بٌان اإللتزامأ ( 

لمعاٌٌر المحاسبة للمإسسات المالٌة الصادرة عن مإسسة النقد العربً السعودي، وللمعاٌٌر الدولٌـة الخاصة بالتقارٌر  طبقا الموحدة المالٌةالقوائم هذه  تم إعداد

 وك ونظام الشركاتننظام مراقبة البمتطلبات شى مع التتمالموحدة قوائمه المالٌة  أٌضا   . كما ٌعد البنكةالصادرة عن مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌ المالٌة

 . والنظام األساسً للبنك بالمملكة العربٌة السعودٌة



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  4135و   4136دٌسمبر  53للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 
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 أسس اإلعداد )تتمة( - 2

   والعرض ب( أسس القٌاس

المشتقات  متضمنة قائمة الدخلقٌمتها العادلة فً  المدرجة المالٌة االدوات ستثناءإمبدأ التكلفة التارٌخٌة بوفقا  ل الموحدة القوائم المالٌةٌتم إعداد هذه 

 ،التً ٌتم تغطٌة مخاطر قٌمتها العادلة المالٌة الموجودات والمطلوبات تسوٌة مٌت ،لذلكإضافة  .حٌث ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة ،واالستثمارات المتاحة للبٌع

ات القٌمة العادلة الناتجة عن المخاطر التً تمت تغطٌتها. إل ،بالتلكفةبخالف ذلك المسجلة و  ثبات تغٌرا

 

 العملة الوظٌفٌة وعملة العرض ج(

 ٌتم تقرٌب البٌانات المالٌة المعروضة  ،ما لم ٌذكر خالف ذلك .السعودي، والذي ٌعتبر العملة الوظٌفٌة للبنك باللاير الموحدة المالٌةهذه القوائم  ٌتم عرض

 .باللاير السعودي ألقرب ألف

 

 المحاسبٌة الهامة اإلفتراضاتو والتقدٌراتاألحكام ( د

التضً تضإثر  الهامضة استخدام بعضض التقضدٌرات واالفتراضضات المحاسضبٌة،ر الدولٌة الخاصة بالتقارٌر المالٌةٌطبقا للمعاٌ ،الموحدة ٌتطلب إعداد القوائم المالٌة

األحكضضام عنضضد تطبٌضق السٌاسضضات المحاسضضبٌة للبنضك. ٌضضتم تقضوٌم هضضذه  األحكضامعلضى مبضضالل الموجضودات والمطلوبضضات المسضجلة. كمضضا ٌتطلضضب مضن اإلدارة اسضضتخدام 

أخضضرى تشضضمل الحصضضول علضضى المشضضورة المهنٌضضة وتوقعضضات ل حضضداث  لوعوامضضالتقضضدٌرات واالفتراضضضات بصضضورة مسضضتمرة وذلضضك علضضى أسضضاس خبضضرة البنضضك و

رسضت التقضدٌرات واالفتراضضات أو ما اإلدارةالمستقبلٌة التً ٌعتقد بؤنها معقولة وفقا للظروف والمعطٌات. وفٌما ٌلً النضواحً الهامضة التضً اسضتخدمت فٌهضا 

 :األحكامفٌها 

 القروض والسلفعلى  االئتمانخسائر انخفاض  (3

 أي خسضائر. وللتؤكضد مضن انخفاض خاص أو جماعً فً قٌمتهااإلقراض الخاصة به للتؤكد من وجود  محافظبمراجعة ، على أساس ربع سنويٌقوم البنك، 

ٌر إلضى وجضود إنخفضاض قابضل للقٌضاس فضً التضدفقات شٌقوم البنك بإبداء التقدٌرات واألحكام للتؤكد من وجود بٌانات قابلة للمالحظة ت ،انخفاض ٌجب تسجٌلها

فضً حالضة السضداد مضن قبضل مجموعضة مضن  سضلبًتشضٌر إلضى وجضود تغٌضر  للمالحظضةأن ٌشتمل هذا الضدلٌل علضى بٌانضات قابلضة  وٌمكنالنقدٌة المستقبلٌة المقدرة. 

تقوم اإلدارة باستخدام التقدٌرات  بنضاءا علضى الخبضرات السضابقة بشضؤن خسضائر القضروض بعضد األخضذ بعضٌن اإلعتبضار خصضائص مخضاطر اإلئتمضان  المقترضٌن.

تقضوٌم  منتظمضة بصضورةانخفاض مماثضل لتلضك القضروض والسضلف التضً تضضمنتها المحفظضة عنضد تقضدٌر التضدفقات النقدٌضة. ٌضتم  وجودوالدلٌل الموضوعً على 

 .ةالمنهجٌة واإلفتراضات المستخدمة فً تقدٌر حجم وتوقٌت التدفقات النقدٌة  المستقبلٌة لتقلٌل أٌة فروقات بٌن الخسائر المقدرة والفعلٌ

المخضاطر  لقضاءلقٌمضة ا جمضاعً إلنخفضاضالبنضك أٌضضا  مخصضص ٌجنب القروض والسلف الفردٌة الجوهرٌة،  لقاء ةالمجنب ةالخاص اتإضافة إلى المخصص

وفضً  عنضد منحهضا فضً البداٌضة.أكبضر ممضا تضم تحدٌضده تحتوي على مخاطر عجز عن السضداد  والتً –تحتاج إلى مخصص خاص  ابؤنه تحدٌدهاالتً لم ٌتم  –

 التقضادم التكنولضوجً وأٌضةتشتمل على انخفاض مستوى المخاطر بشؤن بلد ما، أو صضناعة مضا، أو بسضبب هذا الشؤن تإخذ العدٌد من العناصر بعٌن االعتبار 

 .التدفقات النقدٌةفً أو تدهور  ةضعف هٌكلٌ طنقا

 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة  (4

اح عضن القٌمضة العادلضة لض دوات المالٌضة فصضبالقٌمضة العادلضة بتضارٌخ كضل قائمضة مركضز مضالً. كمضا تضم اإل ،بقٌضاس األدوات المالٌضة  كالمشضتقات تقوم المجموعضة

 (.1بالتكلفة المطفؤة فً اإلٌضاح )المسجلة 

فضً  متعضاملٌنالقٌمة العادلة هً السعر الذي سٌتم إستالمه عند بٌضع أصضل مضا أو سضداده عنضد تحوٌضل مطلوبضات مضا بموجضب معاملضة نظامٌضة تضتم بضٌن أطضراف 

 طلوبات ستتم إما: السوق بتارٌخ القٌاس. ٌحدد قٌاس القٌمة العادلة بإفتراض أن معاملة بٌع الموجودات أو تحوٌل الم

 فً السوق الرئٌسً للموجودات أو المطلوبات، أو  -

 فً حالة عدم وجود السوق الرئٌسً، فً أكثر األسواق فائدة ل صل أو المطلوبات. -

 .المجموعةإن السوق الرئٌسً أو األكثر فائدة ٌجب أن تكون قابلة للوصول إلٌها من قبل 

ٌسضعون لتحقٌضق  وبضؤنهمعند تسضعٌر الموجضودات والمطلوبضات  ونستفٌدٌفً السوق س المتعاملٌنلمطلوبات بإفتراض أن تقاس القٌمة العادلة للموجودات أو ا

 أفضل مصالحهم االقتصادٌة.

األفضضل فضً السضوق علضى تحقٌضق منضافع إقتصضادٌة عضن طرٌضق االسضتخدام  المتعاملٌنٌؤخذ قٌاس القٌمة العادلة للموجودات غٌر المالٌة بعٌن االعتبار مقدرة 

 .وبؤقصى حداألصل على النحو األفضل  ٌستخدمونفً السوق  لمتعاملٌن آخرٌنواألقصى ل صل أو بٌعه 
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 أسس اإلعداد )تتمة( - 2

 )تتمة( المحاسبٌة الهامة واإلفتراضات والتقدٌراتاألحكام ( د

 )تتمة(القٌمة العادلة لألدوات المالٌة  4)

 

 ،العادلضة . وفً حالة استخدام طرق التسضعٌر فضً تحدٌضد القضٌمالتسعٌرالمالٌة غٌر المتداولة فً سوق مالً نشط باستخدام طرق  ل دواتتحدد القٌمة العادلة 

ومراجعتهضضا دورٌضا مضن قبضضل مضوظفٌن مضإهلٌن مسضضتقلٌن عضن الجهضة التضضً قامضت بإسضتحداثها. ٌضضتم المصضادقة علضى كافضضة طضرق التسضعٌر قبضضل  ،فإنضه ٌضتم تفعٌلهضا

تسضتخدم طضرق التسضعٌر البٌانضات القابلضة  ،السوق المقارنة. وبقدر المسضتطاع وأسعاروٌتم معاٌرتها للتؤكد بؤن المخرجات تعكس البٌانات الفعلٌة  ،استخدامها

 التقضدٌرات. إجضراءتتطلضب مضن اإلدارة  ،واألمضور المتداخلضة والتقلباتالنواحً المتعلقة بمخاطر اإلئتمان ) الخاصة بالبنك والطرف اآلخر( ، أما للمالحظة 

وإفتراضضات  ومعضدالت السضدادالخصضم  ومعضدالتالمشتقات طوٌلة األجضل  التغٌرات فًمثل  طرق التسعٌراإلفتراضات تشمل إعتبارات السٌولة ومدخالت 

علضضى القٌمضضة العادلضضة المسضضجلة إثر ٌضضاإلفتراضضضات المتعلقضضة بهضضذه العوامضضل ٌمكضضن أن تغٌضضر ن إ  .المتعلقضضة بالسضضندات المضضضمونة بضضالموجودات معضضدالت االخفضضاق

 ل دوات المالٌة.

 المتاحة للبٌع وسندات الدٌن إنخفاض قٌمة استثمارات األسهم  (5

 المتاحضضة للبٌضضع وكضضذلك التؤكضضد فٌمضضا إذا كضضان اإلنخفضضاض وسضضندات الضضدٌنعنضضد مراجعضضة اإلنخفضضاض فضضً قٌمضضة اسضضتثمارات األسضضهم  األحكضضامٌقضضوم البنضضك بممارسضضة 

 التغٌضر العضادي فضً أسضعار األسضهم أخضرى،مضن بضٌن عوامضل ، ٌقوم البنك بتقضوٌم ،التكلفة. وفً هذا الصدد دون سعرالجوهري أو المستمر فً القٌمة العادلة 

فً القٌمة مالئما وذلضك عنضد وجضود تضدهور فضً المركضز المضالً للجهضة المسضتثمر فٌهضا  ٌقوم البنك بالتؤكد فٌما إذا كان اإلنخفاض ،ذلك ى. إضافة إلوالسندات

 التشغٌلٌة والتموٌلٌة. قٌمهالنقدٌة الناتجة من  توالتدفقاوالتغٌرات فً التقنٌة  والقطاع وأداء الصناعة
  

بصضضرف النظضضر عضضن مضضدة  كمقٌضضاس معقضضول لانخفضضاض الجضضوهري دون سضضعر التكلفضضةأو أكثضضر  % 81نتٌجضضة للتقلبضضات التضضً ٌشضضهدها السضضوق حالٌضضا ، ٌضضتم اسضضتخدام نسضضبة 

. ٌمثضل االنخفضاض االستثمارات المقتناة لغٌر أغراض المتاجرة، صضافً فً قٌمة انخفاضو)خسائر( أرباح ضمن   قائمة الدخل الموحدةوٌتم إدراجه فً  ،االنخفاض

فضً   إنخفضاضو)خسضائر( أربضاح ضضمن   قائمضة الضدخل الموحضدةفً  اكثر بصرف النظر عن مبلغه وٌتم اثباتهالمستمر االنخفاض دون التكلفة الذي ٌستمر لمدة سنة ف

 .االستثمارات المقتناة لغٌر أغراض المتاجرة، صافً ةقٌم

 حتى تارٌخ اإلستحقاق المقتناةتصنٌف اإلستثمارت  (6

الممكضضن  أو الثابتضضة ذات الضضدفعات المشضضتقة( عنضضد تصضضنٌف الموجضضودات المالٌضضة غٌضضر 81ٌتبضضع البنضضك اإلرشضضادات المضضذكورة فضضً معٌضضار المحاسضضبة الضضدولً رقضضم )

البنضك بتقضوٌم نٌتضه ومقدرتضه علضى االحتفضاظ  مٌقضو ،وفً هذا الصدد .كــ "استثمارات مقتناة حتى تارٌخ اإلستحقاق"ثابت تحدٌدها، والتً لها تارٌخ استحقاق 

وفً حالة عدم تمكن البنضك مضن االحتفضاظ بهضذه االسضتثمارات حتضى تضارٌخ االسضتحقاق، وذلضك فضً ظضروف أخضرى  االستثمارات حتى تارٌخ اإلستحقاق. هبهذ

ه ٌجب إعضادة تصضنٌف كامضل المبلضل كاسضتثمارات متاحضة عدا الظروف الخاصة األخرى مثل بٌعها بتارٌخ قرٌب من تارٌخ االستحقاق أو بمبلل غٌر هام فإن

 للبٌع.

 تحدٌد السٌطرة على الشركات المستثمر فٌها (7

 ( لتقدٌرات وأحكام اإلدارة التً ٌمكن أن ٌكون لها تؤثٌر هام على حصص المجموعة فً الصنادٌق االستثمارٌة.أ8المذكورة باإلٌضاح ) مإشرات السٌطرةتخضع 

بضالتركٌز وذلضك  االسضتثمارٌة للعدٌد من الصنادٌق االستثمارٌة. ٌتم التؤكد فٌما إذا كانت المجموعة تسٌطر على هذه الصنادٌق صندوق مدٌر بدور المجموعة تقوم

إلقالضة مضدٌر ( وحقوق المسضتثمرٌن المتوقعةالمصالح االقتصادٌة االجمالٌة للمجموعة فً الصندوق )التً تتكون من الحصص المسجلة وأتعاب اإلدارة  على تقوٌم

 .تعمل وكٌال  للمستثمرٌن فً كافة الحاالت، وبالتالً لم ٌتم توحٌد هذه الصنادٌق بؤنها لمجموعةلالصندوق. ونتٌجة لذلك، تبٌن 

 

 مبدأ االستمرارٌةهـ( 

البنك لدٌضه المضوارد لالسضتمرار فضً العمضل فضً المسضتقبل  قناعة بؤن لمبدأ االستمرارٌة وأنها على وفقا   فً العملقامت إدارة البنك بتقٌٌم قدرة البنك على االستمرار 

. لضذلك فقضد تضم إعضداد القضوائم وفقضا لمبضدأ االسضتمرارٌة فً العمل على االستمرارحول قدرة البنك  شكوك جوهرٌة ةلٌس لدى اإلدارة علم بؤٌ ،المنظور، إضافة لذلك

 .مبدأ االستمرارٌةالمالٌة على أساس 

 

 والمصارٌفو( مخصصات المطلوبات 

طالبضضة ووضضضع ٌسضضتلم البنضضك مطالبضضات قانونٌضضة عضضن قضضضاٌا مرفوعضضة ضضضد البنضضك فضضً سضضٌاق أعمالضضه العادٌضضة، وقضضد وضضضعت اإلدارة أحكامضضا  تتعلضضق باحتمضضال نجضضاح أي م

التوقٌت والتكلفة بشكل مطلضق علضى  وٌعتمد. إن تارٌخ تحدٌد النتٌجة النهائٌة لهذه المطالبات القانونٌة والمبلل المحتمل سداده غٌر مإكدةالمخصصات الالزمة لها. 

  المتبعة. النظامٌة اإلجراءات 
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  ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة -5

 : الموحدةالقوائم المالٌة ؤهم السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد هذه بفٌما ٌلً بٌانا   

للسضنة المنتهٌضة فضً  للمجموعضة إعداد القوائم المالٌة السضنوٌة الموحضدةالمتبعة فً  مع تلك الموحدةالقوائم المالٌة هذه السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فً إعداد  شىاتتم
 المعضاٌٌر الدولٌضة الخاصضة بالتقضارٌرتفسضٌر لجنضة  و ةالصادرة عضن مجلضس المعضاٌٌر المحاسضبٌة الدولٌض ستثناء اتباع المعاٌٌر الجدٌدة والمعدلةإب 2188دٌسمبر  88

   المذكورة أدناه والتً لٌس لها أي تؤثٌر جوهري على المركز المالً أو األداء المالً للمجموعة: المالٌة

 
  .(29سبة الدولً رقم امعٌار المح ، و82و 81على المعاٌٌر الدولٌة الخاصة بالتقارٌر المالٌة رقم  تتعدٌال المنشآت االستثمارٌة ) -

 (82سبة الدولً رقم امعٌار المحعلى  تالمالٌة والمطلوبات المالٌة )تعدٌال مقاصة الموجودات -

 (81سبة الدولً رقم امعٌار المحعلى  تتعدٌال ) استبدال المشتقات واستمرار محاسبة تغطٌة المخاطر -

 الرسوم المفروضة –( الصادر عن لجنة تفسٌر المعاٌٌر الدولٌة الخاصة بالتقارٌر المالٌة 28التفسٌر رقم ) -

سضتة معضاٌٌر، والتضً تضضمنت علضى أصدر مجلس المعضاٌٌر المحاسضبٌة الدولٌضة  سضبعة تعضدٌالت  وخاللها: 2182-2181 لالعوامالتحسٌنات السنوٌة  دورة -
 قٌاس القٌمة العادلة. (88)تعدٌل على المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم 

ربعة معضاٌٌر، والتضً تضضمنت أعلى ربعة تعدٌالت أأصدر مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة   وخاللها: 2188-2188 واملالعالتحسٌنات السنوٌة دورة  -
 التطبٌق للمرة األولى للمعاٌٌر الدولٌة الخاصة بالتقارٌر المالٌة. (8)تعدٌل على المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم 

 

 توحٌد الأ( أسس 

معة بــ "المجموعة". ٌتم اعداد القوائم المالٌة للشركات التابعة تالمالٌة الموحدة على القوائم المالٌة للبنك والشركات التابعة له وٌشار الٌها مج تشتمل القوائم
عند الضرورة لتتماشى مع القوائم  على القوائم المالٌة للشركات التابعة تعدٌالت. ٌتم اجراء مماثلةوذلك باستخدام سٌاسات محاسبٌة  لنفس الفترة المالٌة للبنك

 المالٌة للبنك. 

على الشركة المستثمر فٌها عندما تكون معرضة لمخاطر أو  المجموعةسٌطر ت .المجموعةسٌطر علٌها تالشركات التابعة هً الشركات المستثمر فٌها التً 
فً الشركة  االمقدرة على التؤثٌر على تلك العوائد من خالل تحكمه ابالشركة المستثمر فٌها، وٌكون لدٌه احقوق فً العوائد المتغٌرة من إرتباطه اٌكون لدٌه

هذه تم إدراج القوائم المالٌة للشركات التابعة فً القوائم المالٌة الموحدة إعتبارا  من تارٌخ بدء السٌطرة ولحٌن التوقف عن ممارسة مثل ٌالمستثمر فٌها. 
 السٌطرة.

 :على الشركة المستثمر فٌها وذلك فقطالمجموعة سٌطر تخاص،  وبشكل

الحالٌة للقٌام بؤعمال التوجٌه واإلشراف  المسإولٌةالقدرة على التحكم فً الشركة المستثمر فٌها )أي الحقوق الحالٌة التً تمنحها  اعندما تكون لدٌه  -
 ،على نشاطات الشركة المستثمر فٌها(

 بالشركة المستثمر فٌها، و  امن إرتباطه ةحقوق فً العوائد المتغٌر المخاطر أو لدٌه ةكون معرضتأن  -

 على الشركة المستثمر فٌها للتؤثٌر على عوائدها. االقدرة على إستخدام سلطاته اٌكون لدٌهأن  -

فً الحقائق المجموعة نظر تلشركة المستثمر فٌها، عندئذ أقل من أغلبٌة التصوٌت أو ما ٌعادلها من حقوق فً االمجموعة وفً الحاالت التً ٌكون فٌها حقوق 
 والظروف ذات العالقة عند تقدٌر مدى السٌطرة على الشركة المستثمر فٌها، وٌشمل ذلك:

 ،الترتٌبات التعاقدٌة مع ذوي أحقٌة التصوٌت اآلخرٌن فً الشركة المستثمر فٌها -

 ،الحقوق الناشئة عن الترتٌبات التعاقدٌة األخرى -

 .الممنوحة بموجب أدوات حقوق الملكٌة مثل االسهم وحقوق التصوٌت المتوقعةالمجموعة تصوٌت  حقوقو -
 
أكثر من المجموعة بإعادة تقدٌر فٌما إذا كانت لها سٌطرة على الشركة المستثمر فٌها وذلك عندما تشٌر الحقائق إلى وجود تغٌر فً عنصر واحد أو  تقوم

وٌتم التوقف عن ذلك عند فقدان إلى المجموعة السٌطرة على الشركة التابعة  انتقال الثالثة عناصر المتعلقة بالسٌطرة. ٌبدأ توحٌد الشركات التابعة اعتبارا  من
أو المستبعدة خالل السنة فً قائمة الدخل  ةالمجموعة السٌطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإٌرادات ومصارٌف الشركة التابعة المشترا

 ة.الشامل اعتبارا  من تارٌخ سٌطرة المجموعة ولحٌن التوقف عن ممارسة السٌطرة على الشركة التابع

 إذا فقدت المجموعة السٌطرة على أي شركة تابعة، فإنها تقوم باالجراءات التالٌة:

 األصول )بما فً ذلك الشهرة( والمطلوبات الخاصة بتلك الشركة التابعة التوقف عن اثبات -

 الدفترٌة ألي حقوق ملكٌة غٌر مسٌطرة القٌمة التوقف عن اثبات -

 مة والمسجلة فً حقوق الملكٌةفروقات التحوٌل المتراك التوقف عن اثبات -
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 ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( - 5
 

 أ( أسس التوحٌد )تتمة(

 للمبلل المستلمإثبات القٌمة العادلة  -
 إثبات القٌمة العادلة ألي استثمارات مبقاة -
 إثبات أي زٌادة أو عجز فً حساب األرباح والخسائر  -
والخسائر أو األرباح المبقاة، حسبما هو مالئم،  الدخل الشامل اآلخر إلى االرباحإعادة تبوٌب حصة الشركة االم فً المكونات التً سبق إثباتها فً  -

 الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. باستبعادوكما هو مطلوب إن كانت المجموعة قامت بشكل مباشر 

بشكل مباشر او غٌر مباشر، وٌتم  سواء   -للبنك المملوكة  غٌر الموجوداتجزء من صافً الدخل أو الخسارة وصافً ذلك ال الملكٌة غٌر المسٌطرةحقوق تمثل 
العائدة الملكٌة وذلك بصورة مستقلة عن حقوق الموحدة قائمة المركز المالً فً  الملكٌةبشكل منفصل فً قائمة الدخل الموحدة وضمن بند حقوق  عرضها
لحقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة حتى وإن كان ذلك ٌتسبب فً  فً أي شركة تابعة الملكٌة غٌر المسٌطرةبحقوق  تتعلق. ٌتم تخصٌص اي خسائر ك البن لمساهمً

الفرق بٌن تكلفة  إثباتبموجبها ٌتم وباستخدام طرٌقة الشراء الملكٌة غٌر المسٌطرة حصة  االستحواذ على ةمعالجة عملٌ. ٌتم حدوث عجز فً الرصٌد لدٌها
 .المشتراة كــ "شهرة" الموجوداتوالقٌمة العادلة للحصة فً صافً  الشراء

ٌ  ٌتم اعتبار  سجل فً معامالت حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة والتً ال ٌنتج عنها فقدان السٌطرة كعملٌات حقوق ملكٌة، أي، كعملٌة مع المالك بصفتهم مالكا . و
ٌ سجل فً حقوق  الشركة المقتناة بالقٌمة العادلة لصافً أصول للعوض المدفوع والحصة المشتراةٌمة العادلة حقوق الملكٌة  الفرق بٌن الق التابعة، وكذلك 

 حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة. استبعاد الملكٌة أرباح أو خسائر 

 الحقا تسوٌة حقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة بحصتها فً التغٌرات فً حقوق ملكٌة الشركة التابعة بعد تارٌخ االستحواذ. ٌتم

لكامل عند توحٌد ٌتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكٌة واإلٌرادات والمصارٌف المتعلقة بالمعامالت بٌن شركات المجموعة با
 المالٌة. القوائم

 

 زمٌلةات فً شرك اتستثماراال( ب

علٌها  ٌمارسو/أو  رأس المال الذي ٌحق له التصوٌت% من 51% إلى 21تتراوح بٌن  حصة البنك هاٌمتلك فٌ آتعبارة عن منشالزمٌلة هً  اتالشرك 
قائمة المركز المالً د ذلك ٌتم محاسبته وفقا لطرٌقة حقوق الملكٌة، وٌسجل فً عبالتكلفة، وباالستثمار فً الشركات الزمٌلة  قٌد فً األصل تؤثٌر جوهري. ٌتم

 ، أٌهما أقل.وفقا  لطرٌقة حقوق الملكٌة أو بالقٌمة القابلة لاسترداد  الموحدة

ٌر المضمونة )إن كان ذلك ٌنطبق(، غ المدٌنةالذمم  متضمنةخسائر الشركة الزمٌلة أو تزٌد عن حصته األصلٌة فً تلك الشركة  فًعندما تتساوى حصة البنك 
 نٌابة عن تلك الشركة الزمٌلة.  أو قام بدفع اٌة مباللفإن البنك ال ٌقوم بإثبات خسائر إضافٌة ما لم ٌكن قد تحمل التزامات 

 .الزمٌلة اتحصة البنك فً الشرك بقدر ةته الزمٌلاالناجمة عن المعامالت بٌن البنك وشرك غٌر المحققة ٌتم حذف األرباح والخسائر

الزمٌلة. وتقوم  اتها فً الشركاتكان ضرورٌا  إثبات خسائر انخفاض إضافٌة على استثمار ما إذابعد تطبٌق طرٌقة حقوق الملكٌة، تقوم المجموعة بتحدٌد 
 المجموعةإن حدث ذلك، تقوم  المجموعة بتارٌخ كل فترة مالٌة بتحدٌد إن كان هنالك دلٌل موضوعً على أن االستثمار فً الشركة الزمٌلة قد إنخفض.

، زمٌلة اتأرباح شرك فًوٌتم اثبات هذا المبلل فً "الحصة  الدفترٌةحتساب مبلل االنخفاض كفرق بٌن المبلل الممكن استرداده للشركة الزمٌلة والقٌمة إب
 .الموحدةقائمة الدخل  ضمن" صافً

 

 السداد تارٌخ  ج(  

. العملٌات اإلعتٌادٌة المتعلقة بشراء وبٌع الموجودات السداداإلعتٌادٌة المتعلقة بشراء وبٌع الموجودات المالٌة بتارٌخ ٌتم إثبات أو التوقف عن كافة العملٌات 
مالٌة بالنسبة ل دوات ال دات خالل فترة زمنٌة تنص علٌها األنظمة أو تلك المتعارف علٌها فً السوق.جوالمالٌة هً العملٌات التً تتطلب أن ٌتم تسلٌم تلك المو

 . السدادالمقتناة بالقٌمة العادلة، ٌقوم البنك بإحتساب أي تغٌٌر فً القٌمة العادلة بٌن تارٌخ التداول وتارٌخ 

 

 تغطٌة المخاطر محاسبة (  األدوات المالٌة المشتقة ود

ٌات األسعار اآلجلة، ٌتم قٌاس األدوات المالٌة المشتقة والتً تشتمل على عقود الصرف األجنبً اآلجلة، والعقود المستقبلٌة الخاصة بؤسعار العموالت، واتفاق
قٌمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك ومقاٌضات أسعار العمالت والعموالت، وخٌارات أسعار العمالت والعمــــــــوالت بالقٌمة العادلة. تقٌد كافة المشتقات ب

عندما تكون القٌمة العادلة سلبٌة. تحدد القٌم العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق وطرق خصم  اتعندما تكون القٌمة العادلة إٌجابٌة، وضمن المطلوب
 ما هو مالئم. التدفقات النقدٌة وطرق التسعٌر، حسب

 العادلة للمشتقات ٌعتمد على تصنٌف تلك المشتقات بحسب الفئات التالٌة: القٌمةإن معالجة التغٌر فً 

 المشتقات المقتناة إلغراض المتاجرة  -3

دخل صافً  فً  وٌتم اإلفصاح عنها، الموحدة الدخلقائمة المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة فً  للمشتقاتتدرج التغٌرات فً القٌمة العادلة 
كما تشمل المشتقات المدرجة  المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة أٌضا  على تلك المشتقات التً ال تخضع لمحاسبة تغطٌة المخاطر . تشتملالمتاجرة

  فً األدوات المالٌة األخرى.
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 ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( - 5

 (د(  األدوات المالٌة المشتقة ومحاسبة تغطٌة المخاطر )تتمة

 المدرجة فً األدوات المالٌة األخرىالمشتقات  -4

خرى كمشتقات مستقلة وٌتم تسجٌلها بالقٌمة العادلة إن كانت خصائصها اإلقتصادٌة ومخاطرها ال األمالٌة الدوات األفً  المدرجةت عامل المشتقات 
 تصنٌفه تم أو ألغراض المتاجرةتم إقتناإه ٌ لمإن العقد األصلً نفسه و، األصلًترتبط بشكل وثٌق بالخصائص االقتصادٌة والمخاطر الخاصة بالعقد 

والتً تم فصلها عن العقد األصلً بالقٌمة  المدرجة فً األدوات المالٌة األخرىالمشتقات  إثبات. ٌتم قائمة الدخلكؤدوات مالٌة مدرجة قٌمتها العادلة فً 
ٌ راتالمع إثبات  التجارٌةمحفظة الالعادلة فً   .  قائمة الدخل الموحدةعادلة فً القٌمة ال التً تطرأ على تغ

 

  محاسبة تغطٌة المخاطر -5

 وألغراض محاسبة تغطٌة المخاطر، تصنف تغطٌة المخاطر إلى فئتٌن هما : 

 . التً تم اثباتهاالتً تغطً مخاطر التغٌرات فً القٌمة العادلة للموجودات أو المطلوبات وتغطٌة مخاطر القٌمة العادلة  ( أ)

التدفقات النقدٌة والتً تغطً التغٌرات فً التدفقات النقدٌة سواء كانت متعلقة بخطر محدد مرتبط بالموجودات أو )ب( تغطٌة مخاطر  

 التً تإثر على صافً الدخل أو الخسارة المعلن.و حدوثها بشكل كبٌر المغطاة أو العملٌات المتوقع المطلوبات

بد أن تكون تغطٌة المخاطر ذات فعالٌة عالٌة خالل فترة التغطٌة، بحٌث ٌتم تسوٌة التغٌرات ولكً تكون المشتقات مإهلة لمحاسبة تغطٌة المخاطر، فال 
خاطر بشكل فعال مع التغٌرات التً طرأت على البند الذي تمت تغطٌة مخاطره، وٌجب أن مفً القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة الخاصة بؤداة تغطٌة ال

كل موثوق به. وعند بداٌة تغطٌة المخاطر، ٌجب توثٌق إستراتٌجٌة وأهداف إدارة المخاطر بما فً ذلك تحدٌد أداة تكون هذه التغٌرات قابلة للقٌاس بش
طبٌعة المخاطر المغطاة وطرٌقة تقوٌم مدى فعالٌة تغطٌة المخاطر. وتبعا  لذلك، ٌجب تقوٌم مدى فعالٌة و تغطٌة المخاطر والبند الذي سٌتم تغطٌته

 مستمرة. تغطٌة المخاطر بصورة

ٌة بالنسبة لتغطٌة مخاطر القٌمة العادلة التً تفً بشرط محاسبة تغطٌة المخاطر، تدرج أٌة مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قٌاس أدوات تغط 
 الدفترٌة لذلك البندالجزء الخاص بالبند الذي تمت تغطٌة مخاطره فً القٌمة . وٌتم تسوٌة  قائمة الدخل الموحدةلة مباشرة فً دالمخاطر بقٌمتها العا

تتوقف تغطٌة مخاطر القٌمة العادلة  وعندماوبالنسبة للبنود المغطاة المخاطر التً ٌتم قٌاسها بالتكلفة المطفؤة،  . قائمة الدخل الموحدةدرج فً ٌو
الفرق بٌن القٌمة الدفترٌة للبند ٌتم إطفاء  هفإن، هاإعن الوفاء بمعاٌٌر محاسبة تغطٌة المخاطر أو إذا تم بٌعها أو إنها المرتبطة بعموالتالمالٌة  واتل د

وعند التوقف عن  الفعلً. العمولة معدلالمغطى عند اإلنهاء والقٌمة اإلسمٌة على مدى الفترة المتبقٌة من التغطٌة األصلٌة، وٌتم ذلك بإستخدام طرٌقة 
 . قائمة الدخل الموحدةة فً إثبات البند المغطى، ٌتم إثبات تسوٌة القٌمة العادلة غٌر المطفؤة مباشر

رة الناجمة أما بالنسبة لتغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة التً تفـً بشرط محاسبة تغطٌة المخاطر، ٌتم فً األصل إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسا
، على أن ٌتم إثبات الجزء غٌر اآلخر الشاملالدخل ٌة المخاطر، التً تم تحدٌدها على أنها تغطٌة فعالة، فً االحتٌاطٌات األخرى ضمن طعن أداة تغ

األرباح أو  ٌلبالنسبة لتغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة التً لها تؤثٌر على المعامالت المستقبلٌة، ٌتم تحو . قائمة الدخل الموحدةالفعال، إن وجد، فً 
وإذا .  قائمة الدخل الموحدةة التً تإثر فٌها المعاملة المغطاة على نفس الفتر فً قائمة الدخل الموحدةالمدرجة فً االحتٌاطٌات األخرى إلى  الخسائر

بنك باعادة توقع البنك أن كل أو جزء من خسارة مثبتة فً الدخل الشامل اآلخر لن ٌتم استردادها فً واحدة أو أكثر من الفترات المستقبلٌة، ٌقوم ال
وفً الحاالت التً تإدي فٌها العملٌات المتوقعة المغطاة إلى إثبات ، اثباتهلن ٌتم لل  الذي تبوٌبها فً قائمة الدخل الموحدة كإعادة تبوٌب لتسوٌة المب

إثباتها ضمن االحتٌاطٌات األخرى فً القٌاس األولً فورا  أو الخسارة التً سبق وأن تم ح ، عندئذ ٌتم إدراج الربغٌر مالٌة موجودات أو مطلوبات 
 . الموجودات والمطلوبات لهذه االخرىالقٌمة الدفترٌة أو تكلفة الشراء ل

األداة مإهلة  ٌتم التوقف عن إتباع محاسبة تغطٌة المخاطر عند انتهاء سرٌان أداة التغطٌة أو بٌعها أو تنفٌذها أو عند إنهاإها أو عندما لم تعد تلك
عتمادها كؤداة تغطٌة. وفً ذلك الوقت، ٌتم االحتفاظ بالربح أو حدوث العملٌة المتوقعة أو إذا أوقف البنك إ متوقعا  المخاطر، أو لم ٌعد  ةلمحاسبة تغطٌ

لحٌن حدوث العملٌة  الملكٌةالخسارة المتراكمة الناجمة عن أداة تغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة التً تم إثباتها فً اإلحتٌاطٌات األخرى ضمن حقوق 
 ،، ٌتم تحوٌل صافً الربح أو الخسارة المتراكمةل الموحدةخا تؤثٌر على قائمة الدوٌوجد له المتوقعة. وفً حالة عدم حدوث العملٌة المتوقعة المغطاة

 . للسنة  قائمة الدخل الموحدةإلى  ،المثبت ضمـن اإلحتٌاطٌات األخرى

  

 (  العمالت األجنبٌة    هـ

 ئم المالٌة الموحدة للمجموعة باللاير السعودي، وهو أٌضا  العملة الوظٌفٌة للشركة األم. تحدد كل منشؤة فً المجموعة عملتها الوظٌفٌةاٌتم عرض القو
 الخاصة بها، وٌتم قٌاس البنود المضمنة فً القوائم المالٌة لكل منشؤة باستخدام تلك العملة الوظٌفٌة. 

كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات  .ةر التحوٌل السائدة بتارٌخ إجراء المعاملااألجنبٌة لرٌاالت سعودٌة بؤسعتحول المعامالت التً تتم بالعمالت 
. ٌتم إثبات مكاسب أو خسائر قائمة المركز المالً الموحدةبالعمالت األجنبٌة فً نهاٌة السنة لرٌاالت سعودٌة بؤسعار التحوٌل السائدة بتارٌخ  المسجلةالنقدٌة 

فروقات التحوٌل للبنود النقدٌة ٌتم فً االصل إثبات .  قائمة الدخل الموحدةالنقدٌة المسجلة بالعمالت األجنبٌة فً  والمطلوباتوٌل أرصدة الموجودات تح
من التحوٌل  مكوناتتدرج  الحد الذي تكون فٌه هذه التغطٌة فعالة. إلىاآلخر  الدخل الشاملالمإهلة كؤدوات تغطٌة لمخاطر التدفقات النقدٌة فً البداٌة فً 

المكاسب أو الخسائر ذات  للطرٌقة التً ٌتم بها معالجة، وذلك وفقا  اآلخر الدخل الشاملأو   قائمة الدخل الموحدةإما فً مكاسب أو خسائر البنود غٌر النقدٌة 
 .الصلة
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 ألهم السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( ملخص - 5

 هـ(  العمالت األجنبٌة )تتمة(

. أما المعامالت األولىبعملة أجنبٌة بإستخدام سعر الصرف السائد بتارٌخ المسجلة التً ٌتم قٌاسها بالتكلفة التارٌخٌة البنود غٌر النقدٌة  ٌتم تحوٌل
 بعملة أجنبٌة فٌتم تحوٌلها بإستخدام سعر الصرف السائد بتارٌخ تحدٌد القٌمة العادلة.المسجلة البنود غٌر النقدٌة التً ٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة و

المسجلة بالعمالت األجنبٌة فً نهاٌة السنة لرٌاالت سعودٌة بؤسعار التحوٌل السائدة  فً الخارجللفرع  النقدٌة تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات
 أسعار التحوٌل السائدة خالل السنة. أساس متوسط على للفرع فً الخارج ، وتحول قوائم الدخلالموحدةقائمة المركز المالً بتارٌخ 

 

     األدوات المالٌة(  مقاصة و  

عند وجود حق نظامً ملزم أو عندما ٌكون لدى   قائمة المركز المالً الموحدةتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالٌة وٌدرج صافٌها فً 
 الصافً، أو بٌع الموجودات وتسدٌد المطلوبات فً آن واحد.  نٌة لتسوٌة الموجودات مع المطلوبات على أساس المجموعة

إال إذا كان ذلك مطلوبا أو مسموحا به بموجب المعاٌٌر المحاسبٌة أو التغٌرات وكما تم فً قائمة الدخل الموحدة  والمصارٌفال ٌتم مقاصة اإلٌرادات 
 فً السٌاسات المحاسبٌة للبنك.اإلفصاح عنه 

 

 (  إثبات اإلٌرادات والمصارٌف ز  

 دخل ومصارٌف العموالت الخاصة  

 قٌمتها المدرجةمقتناة ألغراض المتاجرة أو التلك  ءلكافة األدوات المالٌة المرتبطة بعموالت، باستثنا ٌتم إثبات دخل ومصارٌف العموالت الخاصة
العائد  على أساس  قائمة الدخل الموحدةبما فً ذلك األتعاب التً تعتبر جزءا مكمال للعائد الفعلً ل داة المالٌة فً ، الموحدةقائمة الدخل العادلة فً 

المقبوضات النقدٌة والفعلً هو السعر الذي ٌتم بموجبه تخفٌض المدفوعات  سعر العمولة .السنةالفعلً وتشتمل على العالوة والخصم المطفؤ خالل 
 مالئما .  ككان ذل حٌثماللموجودات أو المطلوبات المالٌة طوال الفترة المتوقعة ل داة المالٌة أو فترة أقل  صافً القٌمة الدفترٌةإلى  المقدرة المستقبلٌة

( وذلك ٌشمل أي رسوم أو تكالٌف الدفع مقدما  وعند إحتساب العائد الفعلً ٌإخذ بعٌن اإلعتبار كافة الشروط التعاقدٌة ل داة المالٌة )مثل خٌارات 
الفعلً، بإستثناء الخسائر االئتمانٌة المستقبلٌة. ٌتم تؤجٌل أتعاب التزامات منح القروض  العمولة لمعدلترتبط مباشرة باألداة المالٌة وتعتبر جزء  مكمال  

 عن تلك القروض.لسعر العمولة الفعلً التً غالبا ما ٌتم إستخدامها، وٌتم إثباتها بما فً ذلك التكلفة المباشرة كتسوٌة 

حتساب إالمتعلقة بالمدفوعات أو المقبوضات. وٌتم  ابتعدٌل تقدٌراته تقوم المجموعةللموجودات أو المطلوبات المالٌة عندما الدفترٌة تتم تسوٌة القٌمة 
ٌ رات ال العمولةبناء  على سعر المعدلة  الدفترٌةالقٌمة   .ت خاصةعموالكدخل أو مصارٌف  الدفترٌةقٌمة الفعلً األصلً وٌتم إثبات تغ

 العمولةدخل  عند تخفٌض القٌمة المثبتة ل داة المالٌة أو لمجموعة مشابهة من الموجودات المالٌة نتٌجة لخسائر تتعلق بإنخفاض القٌمة، ٌستمر إثبات
 الجدٌدة.  الدفترٌةالفعلً األصلً الذي تم تطبٌقه على القٌمة  العمولةباستخدام سعر 

 

 دخل / )خسارة( تحوٌل العمالت االجنبٌة 

 ./ تكبدها تحوٌل العمالت األجنبٌة عند تحققها / خسائرٌتم إثبات أرباح 
 

 دخل االتعاب والعموالت

وأتعاب  ةوالخدمات االستشارٌوفقا  لمبدأ االستحقاق المحاسبً عند تقدٌم الخدمة. ٌتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة األتعاب والعموالت  دخل ٌتم إثبات
طبقا لعقود الخدمات ذات الصلة. ٌتم إثبات األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات  ،زمنً - نسبً على اساس ،الخدمات األخرى

ٌة التً ٌتم التخطٌط المالً والحفظ والخدمات المماثلة األخرى التً ٌتم تقدٌمها على مدى فترة زمنٌة طوٌلة، وذلك بشكل نسبً على مدى الفترة الزمن
 فٌها  تقدٌم الخدمة.

 
 وزٌعات االرباحدخل ت

 حقٌة استالمها. ؤٌتم إثبات توزٌعات األرباح عند االقرار ب 

 

 صافً دخل / )خسارة( النشاطات التجارٌة

ٌ رات القٌمة العادلة المحققة وغٌر المحققة  من النشاطات التجارٌة كافة المكاسب والخسائر  الناتجة تشمل اإلٌرادات ومصارٌف ودخل الناتجة من تغ
، وفروقات القطع األجنبً المطلوبات المالٌة المقتناة ألغراض المتاجرةوموجودات بال المتعلقة وتوزٌعات األرباح ذات العالقة الخاصة العموالت

 فً عملٌات تغطٌة المخاطر. تغطٌة المخاطر غٌر الفعالة المسجلةوذلك ٌشمل 
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 ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( - 5

 البٌع وإعادة الشراء      (  اتفاقٌاتح  

  قائمة المركز المالً الموحدةفً تارٌخ مستقبلً محدد فً  )اتفاقٌات إعادة شراء( ٌستمر البنك فً إثبات الموجودات المباعة مع االلتزام بإعادة شرائها
، المتاحة للبٌع، المقتناة حتى تارٌخ االستحقاق قائمة الدخل وٌتم قٌاسها وفقا  للسٌاسات المحاسبٌة المتبعة بشؤن اإلستثمارات المدرجة قٌمتها العادلة فً 

قٌات فً األرصدة واإلستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفؤة. ٌتم إظهار االلتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء المبالل المستلمة منه بموجب هذه االتفا
و مالئم، وٌتم اعتبار الفرق بٌن سعر البٌع وإعادة الشراء كمصارٌف عموالت خاصة، مالء، حسبما هلعا ودائعللبنوك والمإسسات المالٌة األخرى أو 

. ال ٌتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بٌعها فً تارٌخ الفعلً العائدعلى أساس  وٌستحق على مدى فترة اتفاقٌة إعادة الشراء
لعدم انتقال السٌطرة على تلك الموجودات إلى البنك. تدرج المبالل المدفوعة   لمركز المالً الموحدةقائمة امستقبلً محدد ) اتفاقٌة إعادة البٌع( فً 

روض بموجب هذه االتفاقٌات فً النقدٌة واألرصدة لدى مإسسة النقد العربً السعودي أو األرصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى أو الق
على  دة البٌـع كدخل عموالت خاصة وٌستحـق على مدى فترة اتفاقٌة إعادة البٌععاار الفرق بٌن سعر الشراء وإوالسلف، حسبما هو مالئم،  وٌتم اعتب

 . الفعلً العائدأساس 
 

 (  اإلستثمارات     ط

 وعلى خصائصها.  إقتناء هذه األدواتالمالٌة عند اإلثبات األولً لها، على الغرض الذي تم من أجله  األدواتٌعتمد تصنٌف 
 

زائدا  تكالٌف الشراء المتعلقة بها مباشرة وذلك بالنسبة لكافة الموجودات المالٌة وٌستثنى من ذلك بالقٌمة العادلة  االستثماراتٌتم فً البداٌة، قٌاس كافة 
 العائد الفعلً، وتدرج فً دخل العموالت الخاصة. على أساس مصالخ وأ ةالعالوتطفؤ  األدوات المالٌة المقتناة لتدرج قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل.

 

قائمة المتداولة فً األسواق المالٌة النظامٌة، تحدد القٌمة العادلة على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند انتهاء العمل فً تارٌخ  للسنداتبالنسبة 

فً الصنادٌق االستثمارٌة على  واالستثمارات المدارة للموجوداتادلة تحدد القٌمة الع .بدون أي خصم لتكالٌف المعاملة  المركز المالً الموحدة

  . لقٌمة العادلةا والذي ٌقارب المعلن الموجوداتصافً قٌمة  أساس
 

المشابهة لها ندات غٌر المتداولة بالسوق، ٌتم إجراء تقدٌر مناسب للقٌمة العادلة على أساس القٌمة السوقٌة الحالٌة ل دوات األخرى سأما بالنسبة لل
وإذا لم ٌكن باإلمكان  تقرٌبا ، أو على أساس التدفقات النقدٌة المتوقعة أو على أساس ما ٌخص تلك السندات من صافً الموجودات ذات الصلة.

الحصول رٌاضٌة، وٌتم  طرقتشمل إستخدام  تقوٌم طرق، ٌتم تحدٌد هذه القٌمة بإستخدام عدة المالٌة النشطةالحصول على القٌمة العادلة من األسواق 
القٌمة  عند تحدٌدٌتم اإلعتماد على درجة من التقدٌر ، كان ذلك غٌر مالئم، وإذا ما أمكن ذلك للمالحظة القابلة من األسواق الطرقهذه  على مدخالت

 العادلة.
 

تحدد قٌمة كل فئة  من االستثمارات المختلفة عند نهاٌة الفترة  .بٌن االستثمارات الحقة بعد اإلثبات األولً ، ال ٌسمح عادة بإجراء أٌة مناقالت 

 المالٌة التالٌة وفقا  ل سس المبٌنة فً الفقرات التالٌة:
  

 المدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل  (3

عند اإلثبات قائمة الدخل قٌمتها العادلة فً  المدرجةستثمارات االمقتناة ألغراض المتاجرة أو الستثمارات اإلعلى  هذه الفئة ضمناالستثمارات تشتمل 
فً قائمة المركز المالً  وتسجل قصٌرة األجل ةتم اقتناإها لغرض البٌع أو إعادة الشراء لمدٌ. إن االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة األولً لها
 مدرجةٌمكن تصنٌف االستثمارات كإستثمارات  .، صافًالمتاجرة / خسائردخلتغٌرات القٌمة العادلة ٌتم إدراجها فً  . إنبالقٌمة العادلة الموحدة

مارات فً األسهم ثوذلك باستثناء االست ،81لمعاٌٌر المنصوص علٌها فً معٌار المحاسبة الدولً رقم ا إذا ما إستوفتقائمة الدخل قٌمتها العادلة فً 
 .به قٌاس قٌمتها العادلة بشكل موثوق ٌمكنال  والتًمدرجة فً األسواق المالٌة الغٌر 

قائمة ادلة فً عوٌتم إظهار أٌة تغٌرات فً القٌمة ال ،القٌمة العادلةبقائمة الدخل العادلة فً  قٌمتها المدرجةبعد اإلثبات األولى، تقاس االستثمارات 
دخل العموالت الخاصة وتوزٌعات األرباح المستلمة عن   قائمة الدخل الموحدةفً  ٌدرجالتً تنشؤ فٌها هذه التغٌرات.  للسنة الموحدةالدخل 

 وبما ٌتفق مع هذهقائمة الدخل كدخل متاجرة أو دخل أدوات مالٌة مدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل الموجودات المالٌة المدرجة قٌمتها العادلة فً 
 .الموجودات ذات الصلة

  

 المتاحة للبٌع  ( 4

التً ٌتم إقتناإها لمدة غٌر محددة، والتً ٌمكن بٌعها لتلبٌة إحتٌاجات السٌولة أو لمواجهة  األسهم وسندات الدٌناالستثمارات المتاحة للبٌع هً 
ٌ رات ال  . األسهم، أو أسعار صرف العمالت األجنبٌة، أسعار العمولةأسعار فً تغ

 مشتقة تم تخصٌصها على هذا النحو ولم ٌتم تصنٌفها ضمن فئات الموجودات المالٌة األخرى.االستثمارات المتاحة للبٌع هً استثمارات غٌر 

، بعد اقتناءها بالقٌمة العادلة، وٌتم إثبات األرباح أو الخسائر الناجمة عن التغٌر فً القٌمة "متاحة للبٌع" المصنفة كاستثمارات تقاس االستثمارات
الدخل الشامل اآلخر( ضمن من خالل حقوق الملكٌة )التً لم ٌتم تغطٌة مخاطر قٌمتها العادلة مباشرة فً العادلة لاستثمارات المتاحة للبٌع و

قائمة الدخل فً  - الملكٌةالمثبتة سابقا  ضمن حقوق  -األرباح أو الخسائر المتراكمة ر . وعند التوقف عن إثباتها،  ٌتم إظها"احتٌاطٌات آخرى"
 .للسنة  الموحدة

عندما  قائمة الدخل الموحدة العائد الفعلً. وٌتم إثبات توزٌعات األرباح فً  اساس على قائمة الدخل الموحدة دخل العموالت الخاصة فًٌتم إثبات 
قائمة الدخل  المتاحة للبٌع فً  استثمارات سندات الدٌنٌتم إثبات أرباح أو خسائر الصرف األجنبً من ، تستحق المجموعة توزٌعات أرباح. كذلك

 .الموحدة
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 ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( - 5 

     ط(  اإلستثمارات )تتمة(

 

 المقتناة حتى تارٌخ االستحقاق  ( 5 

تارٌخ  تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحدٌدها ولها تارٌخ إستحقاق محدد ولدى البنك القدرة والنٌة الموجبة إلقتنائها حتى

ٌتم كإستثمارات مقتناة حتى تارٌخ االستحقاق.   -"اإلستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفؤة"  - عدا تلك التً تفً بشروط تعرٌف - إستحقاقها

ها، بالقٌمة العادلة شاملة تكالٌف المعامالت العرضٌة المباشرة المتعلقة ب المقتناة حتى تارٌخ االستحقاقفً األصل إثبات االستثمارات المالٌة 

انخفاض فً قٌمتها. ٌتم حساب التكلفة المطفؤة بعد األخذ بعٌن اإلعتبار الخصم لمخصص  أي بعد إقتنائها بالتكلفة المطفؤة ناقصا   هاٌتم قٌاسوبالتالً 

مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه اإلستثمارات فً  ة. تدرج أٌالفعلً العائد طرٌقة باستخدامتعتبر جزء ال ٌتجزأ وأي أتعاب  أو العالوة عند الشراء

 عند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات أو إنخفاض قٌمتها.  قائمة الدخل الموحدة

هذا  مقدرة البنك على إستخدام أن تتؤثرإن االستثمارات المصنفة كإستثمارات مقتناة حتى تارٌخ االستحقاق ال ٌمكن بٌعها أو إعادة تصنٌفها بدون 

 المبكر كونها إستثمارات طوٌلة األجل. دالمخاطر بشؤن أسعار العمولة الخاصة أو السداى التصنٌف، كما ال ٌمكن تخصٌصها كبند مغط

 
 

 االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفؤة  ( 6

 عدا تلككاستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفؤة  ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحدٌدها و غٌر المتداولة بسوق نشط سندات االستثمارتصنف 

التً لم ٌتم تغطٌة مخاطر  . كما أن اإلستثماراتوتلك المصنفة كاستثمارات متاحة للبٌعأالتً ٌعتزم البنك بٌعها فورا  أو خالل مدة زمنٌة قصٌرة 

إنخفاض فً قٌمتها. ٌتم إثبات المكاسب أو الخسائر فً أي  ناقصا  مخصص  الفعلً العائد طرٌقة باستخدام قٌمتها العادلة  ت درج بالتكلفة المطفؤة

 لك اإلستثمارات أو إنخفاض قٌمتها.عند إنتفاء أسباب إثبات ت  قائمة الدخل الموحدة

 

 (  القروض والسلف      ي

ٌتم إثبات القروض  .دفعات ثابتة أو ممكن تحدٌدهاوذات بواسطة البنك  اقتناإهاتم منحها أو ٌف هً موجودات مالٌة غٌر مشتقة لالقروض والس

ٌع القروض أو شطبها أو عندما ٌتم م إلغاء إثباتها عندما ٌقوم المقترضون بالوفاء بالتزاماتهم أو عندما ٌتم بتللمقترضٌن، وٌ النقدوالسلف عند منح 

 .المخاطر والمنافع المصاحبة للملكٌة كافة تحوٌل

قٌمتها  المدرجةروض قبإستثناء ال بالقٌمة العادلة، شاملة مصارٌف الشراء المتعلقة بهذه القروض والسلففً األصل،  تقاس كافة القروض والسلف

 .العادلة فً قائمة الدخل

كقروض  العادلة  امخاطر قٌمتهسوق نشط والتً لم ٌتم تغطٌة فً غٌر المتداولة الممنوحة أو المشتراة من قبل البنك والقروض والسلف  تدرج 

 ومخصص اإلنخفاض فً قٌمتها.  أٌة مبالل مشطوبةناقصا   ةبالتكلفوتظهر  بالتكلفة المطفؤة وسلف مقتناة

  .القٌمة الدفترٌة فً تغطٌته، ٌتم تسوٌة الجزء المتعلق بالبند الذي تم بالنسبة للقروض والسلف التً تمت تغطٌة مخاطرها

  .خسائر اإلئتمان من حساب القروض والسلفانخفاض ٌتم خصم مخصص  ،الموحدة ألغراض العرض فً القوائم المالٌة

 

 (  اإلنخفاض فً قٌمة الموجودات المالٌة       ك

 إلثبات األولً ا بعدحدث  أو أحداث  لوقوع  نتٌجة   إلنخفاضعلى اوجود دلٌل موضوعً  عند القٌمة منخفضة كموجودات الموجودات المالٌة تصنف

ل صل المالً أو لمجموعة من المقدرة على التدفقات النقدٌة المستقبلٌة تإثر  حدث خسارة )احداث خسائر(وكذلك عند وجود  لتلك الموجودات،

  .والتً ٌمكن تقدٌرها بشكل موثوق به الموجودات  المالٌة

للتؤكد من وجود أي دلٌل موضوعً على انخفاض قٌمة أي من الموجودات المالٌة  أو  تقوٌم، إجـراء ةموحد بتارٌخ كل قائمة مركز مالً ،ٌتم

، التً ٌتم حسابها على لتلك الموجوداتسترداد مجموعة مـن الموجودات المالٌة. وفً حالة وجود مثل هذا الدلٌل، ٌتم تحدٌد القٌمة المقدرة القابلة لال

ٌتم  .فترٌةالد أساس صافً القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة، وٌتم إثبات أي خسارة ناجمة عن ذلك اإلنخفاض فً التغٌرات فً قٌمها

فإن  ،متغٌر خاص عمولةالمالٌة، وإذا كان للموجودات سعر  ل دواتً الفعلً األصل العمولةخصم القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة بسعر 

 الحالً. الخاص العمولةلقٌاس خسائر انخفاض القٌمة ٌعتبر سعر سعر الخصم 
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 ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( - 5
 

        (ك(  االنخفاض فً قٌمة الموجودات المالٌة )تتمة

من  إذا كانت الموجودات المالٌة غٌر قابلة للتحصٌل، ٌتم شطبها من مخصص إنخفاض القٌمة وذلك بتحمٌلها مباشرة على قائمة الدخل الموحدة أو

 رة.وبعد تحدٌد مبلل الخساالممكنة  التحصٌل كافة وسائل بعد استنفاد إال ٌتم شطب الموجودات المالٌةحساب مخصص انخفاض القٌمة ذو الصلة. ال 

ٌ عزى هذا االنخفاض بشكل موضوعً إلى حدث وقع بعد إثبات إنخفاض القٌم ة، وإذا إنخفض مبلل الخسارة الخاص بانخفاض القٌمة فً فترة الحقة و

حدة  تحت فإنه ٌتم عكس قٌد مبلل  الخسارة الذي تم إثباته سابقا  وذلك عن طرٌق تسوٌة حساب المخصص. ٌتم إثبات عكس القٌد فً قائمة الدخل المو

 بند مخصص انخفاض خسائر االئتمان. 

 

الفعلً  العمولةمعدل بعد ذلك على أساس  الخاصة وحال تخفٌض الموجودات المالٌة إلى قٌمتها المقدرة القابلة لالسترداد، ٌتم إثبات دخل العموالت

  .ستردادقٌاس القٌمة القابلة لال بهدفالمستخدم فً خصم التدفقات النقدٌة المستقبلٌة  األصلً

 

ولكن تتم معاملتها كقروض جدٌدة. توضع سٌاسات وإجراءات إعادة  ،القروض التً ٌتم إعادة التفاوض حول شروطها ال تعتبر متؤخرة السداد

قٌمة القروض بشكل فردي أو  وٌستمر تقٌٌم إنخفاضوفقا  لمإشرات أو مقاٌٌس تشٌر إلى أن هناك إحتمال كبٌر إلستمرارٌة تسدٌد القرض.  الجدولة

  .للقرض الفعلً األصلً العائد معدلجماعً بإستخدام 

جماعً لخسائر االئتمان على أساس كل محفظة على حده وذلك فً ، ٌتم تكوٌن مخصص خسائر االئتمان انخفاض إضافة  إلى المخصص الخاص لقاء

عوامل مختلفة ل وفقا  وٌتم تقدٌر هذا المخصص . الموحدةإعداد القوائم المالٌة حالة وجود دلٌل موضوعً ٌشٌر إلى وجود خسائر غٌر محددة بتارٌخ 

فً التعامل مع الجهة / الجهات المقترضة إضافة  البنك  الحالٌة وخبرةوالظروف االقتصادٌة  التصنٌف االئتمانً للجهة / الجهات المقترضةتتضمن 

 حاالت العجز عن السداد السابقة. إلى
 

  الموجودات المالٌة المقتناة  بالتكلفة المطفؤة قٌمة انخفاض  -1
بالتكلفضضة  المقتنضضاةفضضً قٌمضضة القضضرض أو أي مضضن الموجضضودات المالٌضضة  إلنخفضضاضا الناجمضضة عضضن  خسضضائر االئتمضضان  خضضاص لقضضاءٌضضتم تكضضوٌن مخصضضص 

 ٌمثضل الخضاصتحصٌل كافة المبالل المستحقة. إن مبلضل المخصضص  علىالبنك  عدم قدرة ىٌشٌر إلدلٌل موضوعً  وذلك فً حالة وجودالمطفؤة، 
القٌمضة الحالٌضة للتضدفقات النقدٌضة المتوقعضة  ٌمثضللمقضدر القابضل لاسضترداد ن المبلضل اأ ، كمضاالفرق بٌن القٌمة الدفترٌة والمبلل المقدر القابل لاسترداد
   .األصلً معدل العائد الفعلً أساس مخصومة على، والكفاالتمتضمنا المبالل المقدرة القابلة لاسترداد من الضمانات 

  
مباشضضرة أو مضضن خضضالل اسضضتخدام حسضضاب مخصضضص  للموجضضوداتللموجضضـودات المالٌضضة المثبتضضة بالتكلفضضة المطفضضؤة، ٌضضتم تسضضوٌة القٌمضضة الدفترٌضضة بالنسبضضـة 

  .قائمة الدخل الموحدةفً  وٌدرج مبلل التسوٌة
 

  المتاحة للبٌعالموجودات المالٌة  إنخفاض قٌمة -2   
دلٌضل موضضوعً علضى إنخفضاض القٌمضة بنضاء   بشكل فردي للتؤكد من وجودالدٌن المصنفة كؤدوات متاحة للبٌع، ٌقوم البنك بتقٌٌمها  بالنسبة لسندات

ناة بالتكلفة المطفؤة. وٌعتبر المبلل المسضجل إلنخفضاض القٌمضة هضو مبلضل الخسضارة المتراكمضة تالمالٌة المق للموجوداتعلى نفس المعاٌٌر الموضوعة 
تضم إدراجهضا فضً السضابق فضً التضً قٌاسه باعتباره الفرق بضٌن التكلفضة المطفضؤة والقٌمضة العادلضة الحالٌضة، ناقصضا  اي خسضارة إلنخفضاض القٌمضة  الذي تم

 قائمة الدخل الموحدة.

وقعضت بعضد إثبضات إنخفضاض حالضة ائتمانٌضة ببشضكل موضضوعً  مرتبطضة هضذه الزٌضادةوكانضت الضدٌن فضً فتضرة الحقضة  لسنداتإذا زادت القٌمة العادلة 
 نخفاض من خالل قائمة الدخل الموحدة.اإلالقٌمة فً قائمة الدخل الموحدة، ٌتم عكس مبلل 

القٌمضضة العادلضضة عضضن التكلفضضة ٌعتبضضر دلٌضضل موضضضوعً علضضى  فضضً المسضضتمرمتاحضضة للبٌضضع، فضضإن االنخفضضاض الجضضوهري أو البالنسضضبة السضضتثمارات األسضضهم 
 ة  قائمض  الموجضودات تظلضطالمضا   قائمضة الضدخل الموحضدةاالنخفاض فً القٌمة. ال ٌسمح باسترداد مبلل الخسارة الناتجة من انخفضاض القٌمضة ضضمن 

التوقضف  ةفضً حالضو .الملكٌضةضمن حقضوق  فقط أن تسجلٌجب  بعد إدراج اإلنخفاض بالسجالتالقٌمة العادلة زٌادة فً وعلٌه فؤن أي  ،بالسجالت
 .للسنة  قائمة الدخل الموحدةإلى  الملكٌةضمن حقوق سابقا  المتراكمة المثبتة  الخسائرٌتم تحوٌل المكاسب أو  عن إثباتها،

 

 (  العقارات األخرى       ل

تظهر  .للقروض والسلف المستحقة. تعتبر هذه العقارات كموجودات متاحة للبٌعتإول للبنك، خالل دورة أعماله العادٌة، بعض العقارات وذلك سدادا  

ها للقروض والسلف المستحقة أو القٌمة العادلة الحالٌة للممتلكات المعنٌة، أٌهما أقل، ناقصا  قبصافً القٌمة الممكن تحقٌ، فً األصل، هذه العقارات 

 ب استهالك على هذه العقارات.ال ٌتم احتساأٌة تكالٌف للبٌع )إذا كانت جوهرٌة(.

 

مكاسب الحقة  فً حالة تحقٌق . قائمة الدخل الموحدةتكالٌف البٌع ٌتم إثباته فً  بعد خصمالقٌمة العادلة  إلىفإن أي تخفٌض وبعد اإلثبات األولً لها، 

ٌتم إثبات هذه المكاسب كدخل مع أي  ،المتراكم فٌه عن التخفٌضإلى الحد الذي ال تزٌد  الموجوداتفً القٌمة العادلة بعد خصم تكالٌف بٌع هذه 

 .اإلستبعادأرباح/ خسائر ناتجة من 
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 ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( -5

 (  الممتلكات و المعدات     م

 األراضً المملوكة. تظهر الممتلكات و المعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم. ال ٌتم استهالك

   :كما ٌلًووذلك على أساس األعمار اإلنتاجٌة المتوقعة للموجودات  ،الممتلكات و المعداتتكلفة طرٌقة القسط الثابت فً حساب استهالك  تتبع

 

 سنة   88   المبانً 

  .سنوات، أٌهما أقل 81فترة اإلٌجار أو   تحسٌنات العقارات المستؤجرة 

  سنوات  81إلى   8  ثاث والمعدات والسٌاراتاأل

، مراجعضضة األعمضضار اإلنتاجٌضضة والقضضٌم المتبقٌضضة للموجضضودات، ومضضن ثضضم ٌضضتم تعضضدٌلها إذا لضضزم األمضضر. ٌضضتم احتسضضاب ةموحضضد ٌضضتم، بتضضارٌخ كضضل قائمضضة مركضضز مضضالً
قائمضة الضدخل فضً  وتدرج مكاسب أو خسضائر اإلسضتبعادمع القٌمة الدفترٌة،  االستبعادالمكاسب والخسائر الناتجة عن  االستبعاد وذلك بمقارنة متحصالت 

 .   الموحدة

كافة الموجودات للتؤكد من وجود أي إنخفاض فً القٌمة وذلك عندما تشضٌر التغٌضرات فضً األحضداث أو الظضروف إلضى عضدم إمكانٌضة إسضترداد  مراجعةٌتـم 
 عن القٌمة المقدرة القابلة لالسترداد. للموجودات سترداد إذا زادت القٌمة الدفترٌةالقٌمة الدفترٌة ، وٌتم تخفٌض القٌمة الدفترٌة إلى القٌمة القابلة لا

 

         المالٌة(  المطلوبات ن

بالتكلفة والتً تمثل القٌمة العادلة للمبلل المستلم  الثانوٌةالدٌون  والمال وودائع العمالء والقروض ألجل  قاسوأٌتم، فً األصل، إثبات كافة ودائع 
 .تناقصا  تكالٌف المعامال

، عدا تلك التً تم تغطٌة مخاطر قٌمها العادلة، بالتكلفة المطفؤة والتً ٌتم خاصة ٌتم قٌاس كافة المطلوبات المالٌة المرتبطة بعموالت ،وبعد ذلك
العالوة. تطفؤ العالوات والخصومات على أساس العائد الفعلً حتى تارٌخ االستحقاق وترحل إلى حسابها بعد األخذ بعٌن االعتبار الخصم أو 

 مصارٌف العموالت الخاصة.

مخاطر القٌمة العادلة نتٌجة التغٌر فً القٌمة العادلة بالقدر المغطى مخاطره وتدرج األرباح أو فعالة ل ٌتم تسوٌة المطلوبات المالٌة المرتبطة بتغطٌة
. بالنسبة للمطلوبات المالٌة و المسجلة بالتكلفة المطفؤة، فإنه ٌتم تسجٌل أٌة أرباح أو خسائر فً  قائمة الدخل الموحدةئر الناجمة عن ذلك فً الخسا

 عند التوقف عن إثباتها.   قائمة الدخل الموحدة

 

 المخصصات (س

عنضضد وجضضود التزامضضات قانونٌضضة أو متوقعضضة علضضى البنضضك ناجمضضة عضضن أحضضداث  ، بخضضالف مخصصضضات انخفضضاض القٌمضضة وخسضضائر االئتمضضان،تجنضضب المخصصضضات
 سابقة، وأن تكالٌف سداد هذه اإللتزامات محتملة وٌمكن تقدٌرها بشكل موثوق به.

 

 (  محاسبة عقود اإلٌجار ع

 ( إذا كان البنك هو المستؤجر 3

بطرٌقة القسضط الثابضت   قائمة الدخل الموحدةموجبها تحمل دفعات اإلٌجار على د اإلٌجار التً ٌبرمها البنك عقود إٌجار تشغٌلٌة، وبوعتبر كافة عقت
 مدى فترة اإلٌجار. على

فضً حالضضة إنهضاء عقضضد اإلٌجضار التشضضغٌلً قبضضل انتهضاء مدتضضه، تضدرج أٌضضة غرامضضات ٌجضب دفعهضضا للمضإجر كمصضضروف خضضالل الفتضرة التضضً ٌضتم فٌهضضا إنهضضاء و
 اإلٌجار.

 

 ( إذا كان البنك هو المإجر4

الحالٌضة لضدفعات  ة، ٌضتم إثبضات القٌمضاإلسضالمٌة جضارةاإلعقضود  المقتنضاة بموجضببما فضً ذلضك تلضك  عقد اٌجار تموٌلًً حالة بٌع الموجودات بموجب ف
إثبات الفرق بٌن إجمضالً الضذمم المدٌنضة والقٌمضة الحالٌضة لهضذه الضذمم كضـ "  اإلٌجار كـ " ذمم مدٌنة " وٌتم اإلفصاح عنها ضمن القروض والسلف. ٌتم

   .ثابت دوري طرٌقة صافً االستثمار والتً تظهر معدل عائد باستخدام". ٌتم إثبات دخل اإلٌجار على مدى فترة عقد اإلٌجار غٌر مكتسب عائد

    

 (  النقدٌة وشبه النقدٌة        ف

، تعرف النقدٌة وشبه النقدٌة بؤنها تلك المبالل المدرجة فضً النقدٌضة واألرصضدة لضدى مإسسضة النقضد العربضً  الموحدة التدفقات النقدٌةألغراض إعداد قائمة 
 .خالل تسعٌن ٌوما  من تارٌخ االقتناءالسعودي، بإستثناء الودٌعة النظامٌة. كما تشمل األرصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى التً تستحق 
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 ملخص ألهم السٌاسات المحاسبٌة )تتمة( - 5
 

 (  الضمانات المالٌةص

ٌة فً خالل دورة أعماله العادٌة، ٌمنح البنك ضمانات مالٌة تتكون من خطابات اعتماد وضمانات وقبوالت. ٌتم فً البداٌة إثبات الضمانات المال
. وبعد اإلثبات األولً لها، ٌتم قٌاس التزامات البنك العالوة المستلمة والتً تمثل األخرى"بالقٌمة العادلة ضمن "المطلوبات  الموحدة القوائم المالٌة

 أي التزام مالً ناتج عن ذلك الضمان. لسدادلعالوة المطفؤة وأفضل تقدٌر للمصارٌف المطلوبة لالمتعلقة بكل ضمان على أساس المبلل األعلى 

خسائر االئتمان"، وٌتم اثبات  انخفاض ضمن بند "مخصص  قائمة الدخل الموحدةالمطلوبات المتعلقة بالضمانات المالٌة فً زٌادة فً  أيٌتم إثبات 
 .فترة الضمان على مدىالثابت  طبطرٌقة القس صافً"، دخل أتعاب وعموالتضمن بند "  قائمة الدخل الموحدةالعالوة المستلمة فً 

 

 (  التوقف عن إثبات األدوات المالٌة  ق

مالٌة متشابهة( عند إنتهاء الحقوق التعاقدٌة الستالم التدفقات  موجوداتمجموعة  منٌتم التوقف عن إثبات الموجودات المالٌة )أو جزء منها، أو جزء 
 االثبات.، أو إذا تم تحوٌل االصل وأدى التحوٌل إلى عدم المالٌة المالٌة الخاصة بهذه الموجودات

المكاسب فً الحاالت التً تظهر فٌها دالالت على أن البنك نقل موجودات مالٌة، ٌتم التوقف عن اإلثبات فً حالة قٌام البنك بنقل معظم المخاطر و
ات، ٌتم التوقف عن عظم المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكٌة الموجودالتً لم ٌتم فٌها نقل أو إبقاء م المصاحبة لملكٌة الموجودات. وفً الحاالت

والمطلوبات بشكل منفصل فً حالة الحصول أاإلثبات فقط فً حالة تخلً البنك عن السٌطرة على الموجودات المالٌة. ٌقوم البنك بتسجٌل الموجودات 
 .ةعلى الحقوق واإللتزامات الناتجة عن هذه العملٌ

 تهاء مدته.التوقف عن إثبات المطلوبات المالٌة )أو أي جزء منها( عند إستنفاذها، أي عندما ٌتم تنفٌذ االلتزام المحدد فً العقد أو إلغاإه أو انٌمكن فقط 
 

 (  الزكاة وضرٌبة الدخل  ر

إحتساب الزكاة على حصة المساهمٌن السعودٌٌن على التوالً. ٌتم  غٌر السعودٌٌنتعتبر الزكاة وضرٌبة الدخل إلتزاما  على المساهمٌن السعودٌٌن و 
غٌر ٌتم إحتساب ضرٌبة الدخل على حصة المساهمٌن  .أو فً صافً الدخل وفقا  ل سس التً تنص علٌها األنظمة الزكوٌة الملكٌةفً حقوق 
  فً صافً دخل السنة. السعودٌٌن

 
من حقوق المساهمٌن وٌتم  هاوعلٌه، ٌتم خصم .ألنه ٌتم دفعها من قبل المساهمٌنال تحمل الزكاة وضرٌبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة للبنك 

 بالنٌابة عنهم لدى مصلحة الزكاة والدخل. ضرٌبة الدخل هً التزامات المساهمٌن االجانب فً البنك وٌتم تسدٌدها من طرفهم تبعا  لذلك. اإٌداعه
 
 

 

 العمولة(  المنتجات المصرفٌة المتوافقة مع مبدأ تجنب ش

، والتً ٌتم إعتمادها من قبل العمولةمبدأ تجنب  معٌقدم البنك لعمالئه باإلضافة إلى المنتجات المصرفٌة التقلٌدٌة، بعض المنتجات المصرفٌة المتوافقة 
 هٌئة الشرعٌة. ال

الخاصة بالتقارٌر المالٌة ووفقا  للسٌاسات المحاسبٌة  بإستخدام المعاٌٌر الدولٌة العمولةٌتم إحتساب كافة المنتجات المصرفٌة المتوافقة مع مبدأ تجنب 
 .   الموحدة القوائم المالٌة هإعداد هذالمتبعة فً 

  

 بعد  ولم ٌبدأ سرٌانهامعاٌٌر صدرت ت(  

وتعتزم المجموعة تطبٌق هذه  .القوائم المالٌة للمجموعة إصدار بعد حتى تارٌخ ٌبدأ سرٌانهاولم فٌما ٌلً بٌان للمعاٌٌر والتفسٌرات التً صدرت 
 سرٌانها:  عند – إذ ٌنطبق ذلك –المعاٌٌر 

 
 االدوات المالٌة – 9المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم 

 
والذي  االدوات المالٌة – 1معٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم لل، أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة النسخة النهائٌة 2180فً شهر ٌولٌو 

لمعٌار إثبات وقٌاس وجمٌع النسخ السابقة لاالدوات المالٌة:  81معٌار المحاسبة الدولٌة رقم  وٌحل محلجمٌع مراحل مشروع االدوات المالٌة  ٌبٌن
ة تغطٌة المخاطر. ٌسرى مفعول للتصنٌف والقٌاس واالنخفاض ومحاسب ةجدٌد ات. استحدث المعٌار متطلب1الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم 

ٌجب بٌق المبكر لهذا المعٌار. طمع السماح بالت 2183ٌناٌر  8سنوات المالٌة التً تبدأ فً أو بعد لعلى ا1معٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم ال
 1لمعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم للسابقة ٌسمح بالتطبٌق المبكر للنسخ اإلزامٌة.  غٌر بؤثر رجعً ولكن معلومات المقارنة تطبٌق المعٌار

أثر على  1لمعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم كون لتطبٌق اٌ. س2185فبراٌر  8( إذا كان تارٌخ التطبٌق قبل 2188، و 2181، 2111)
 تصنٌف وقٌاس الموجودات المالٌة للمجموعة، ولكن ال ٌوجد أثر على تصنٌف وقٌاس المطلوبات المالٌة للمجموعة. 

 
 : مساهمات الموظفٌنالبرامج المحددة للمزاٌا – 39معٌار المحاسبة الدولً رقم على تعدٌالت 

 
البرامج المحددة  عنمن المنشؤة أن تؤخذ بعٌن االعتبار مساهمات الموظفٌن أو أطراف آخرى عند المحاسبة  (81)معٌار المحاسبة الدولً رقم ٌتطلب 

ألنه ال على المجموعة،  التعدٌل. ال ٌتوقع أن ٌنطبق هذا 2180لسنوات المالٌة التً تبدأ فً أو بعد ا ٌولٌو على ا. وٌسري مفعول هذا التعدٌل لمزاٌاا
 .مات من الموظفٌن أو أطراف اخرىهعة لدٌها مساٌوجد منشؤت ضمن المجمو
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 معاٌٌر صدرت ولم ٌبدأ سرٌانها بعد )تتمة(ت(  

 
  4134 – 4131 لالعوامسنوٌة التحسٌنات دورة ال

 
 تشمل ما ٌلً:ووال ٌتوقع أن ٌكون لها تؤثٌر جوهري على المجموعة،  2180ٌولٌو  8ٌسري مفعول هذه التحسٌنات اعتبارا  من 

 

 دفعات محسوبة على االسهم -2المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم 

 األعمال تجمٌع -8المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم 

 ٌةقطاعات التشغٌلال -3المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم 

 الموجودات غٌر الملموسة 83والمعدات ومعٌار المحاسبة الدولً رقم  الممتلكات -81معٌار المحاسبة الدولً رقم 

 إفصاحات االطراف ذات العالقة – 20معٌار المحاسبة الدولً رقم 
 
 

  4135 – 4133 لالعوامسنوٌة التحسٌنات دورة ال
 تشمل ما ٌلً:ووال ٌتوقع أن ٌكون لها تؤثٌر جوهري على المجموعة،  2180ٌولٌو  8ٌسري مفعول هذه التحسٌنات اعتبارا  من 

 

 األعمال تجمٌع -8المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم 

 القٌمة العادلة قٌاس -88المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم 

 استثمارات عقارٌة – 01معٌار المحاسبة الدولً رقم 

 إٌرادات من عقود مبرمة مع العمالء -85المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم 

 الحصص عملٌات االستحواذ علىترتٌبات مشتركة: محاسبة  -88تعدٌالت على المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم 

 المقبولة لالطفاء واالستهالك الطرق: توضٌح  83 و 81معٌار المحاسبة الدولً رقم على  ٌالت تعد

 لقوائم المالٌة المنفصلةفً ا: طرٌقة حقوق الملكٌة 29معٌار المحاسبة الدولً رقم على تعدٌالت 
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 شركة مساهمة سعودٌة
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 النقدٌة واألرصدة لدى مإسسة النقد العربً السعودي   - 6

 

 4136   2188  

 2,111,220  488,385,8 الصندوقفً  نقد

 5,188,311  886598388 نظامٌة ودٌعة

 9,128,158  ,3481,9893 إٌداعات أسواق المال

 89,913  ,638,8 أخرى  أرصدة

 80,198,901  ,438474854 اإلجمالً

 

النقد العربً طبقا لنظام مراقبة البنوك و التعلٌمات الصادرة عن مإسسة النقد العربً السعودي، ٌتعٌن على البنك االحتفاظ بودٌعة نظامٌة لدى مإسسة 
مٌة لدى مإسسة إن الودٌعة النظا ٌة كل شهر.االسعودي بنسب مئوٌة محددة من الودائع تحت الطلب، واإلدخار، وألجل، والودائع األخرى تحسب فً نه

 (.23الٌومٌة للبنك ولذلك ال تمثل جزء من النقدٌة وشبه النقدٌة )إٌضاح  موٌل العملٌاتتلال تستخدم العربً السعودي النقد 

 

 المإسسات المالٌة األخرىو األرصدة لدى البنوك - 7

 4136   2188  

 8,182,299  3873,8,71 جارٌة حسابات

 8,950,110  7,,63,8 إٌداعات أسواق المال

 2,919,838  389578847  اإلجمالً

  

 اإلستثمارات، صافً  - 8

 كما ٌلً: االستثماراتتصنف   أ-8

 ( مدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل3

 

 اإلجمالً خارج المملكة داخل المملكة  

 4136  2188  4136  2188  4136  2188  

 89,008 368757 89,008 368757 - - صنادٌق استثمارٌة وأخرى

مدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة 

 89,008 368757 89,008 368757 - - الدخل

        
 متاحة للبٌع  (4       

       

 3,083,310 84,885,5, 9,893,982 89798166, 8,101,852 54,8559 سندات بعمولة ثابتة 

 312,185 ,,95783 818,833 958,71 511,129 ,63865, سندات بعمولة عائمة 

 8,100,581 ,3,1,9,47 11,891 546 130,811 8956,,381 أسهم 

 552,888 7,58491 221,828 43788,3 828,281 58,8819 أخرى 

 81,119,901 ,96,33,,31 3,151,818 848,8,99, 2,303,853 488478539 متاحة للبٌع  

 - (635) - (635) - - مخصص اإلنخفاض فً القٌمة 

 81,119,901 318,958,17 3,151,818 848,85,8, 2,303,853 488478539   ، صافًللبٌع متاحة
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 اإلستثمارات، صافً )تتمة( - 8

 ( استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفؤة 5

 اإلجمالً خارج المملكة داخل المملكة  

 4136  2188  4136  2188 4136  2188  

 88,258,285 3985,68687 8,139,133 ,386,5884 82,818,229 ,3,89118,5 سندات بعمولة ثابتة 

 0,198,112 587958713 051,285 - 8,128,929 587958713 سندات بعمولة عائمة 

مقتناة استثمارات آخرى 
 89,828,899 988,,44898 8,583,228 ,386,5,84 85,930,150 ,438696855 بالتكلفة المطفؤة، صافً

 23,203,811 88418,,558 1,185,159 98,788769 83,188,882 ,468339887 االستثمارات، صافً إجمالً

 

 

 فٌما ٌلً تحلٌالً لمكونات االستثمارات:    ب-8

 4136  2188  

 اإلجمالً غٌر متداولة متداولة اإلجمالً غٌر متداولة متداولة 

 28,191,191 82,811,010 1,091,195 ,4,88818,6 3,844,83,8 9865488,4 سندات بعمولة ثابتة 

 0,118,199 2,291,828 2,130,150 ,,6874,88 5848886,8 384848414 سندات بعمولة عائمة 

 8,100,581 18,891 138,811 ,381,9847 38546 8956,,381 أسهم 

 511,990 850,111 080,995 79,8,47 3718656 66,8593 أخرى 

 - - - (635)  - (635) مخصص  اإلنخفاض فً القٌمة 

 23,203,811 80,110,311 88,558,098 8,418,,,55 4388688641 8,,3484498 إجمالً اإلستثمارات، صافً 

 

 .ة السعودٌةٌسندات الحكومالالخزٌنة والصكوك وسندات غٌر المتداولة بعمولة ثابتة وعائمة، بشكل رئٌسً، من  السنداتتتكون 
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 )تتمة(اإلستثمارات، صافً  – 8

 : المقتناة بالتكلفة المطفؤة فٌما ٌلً تحلٌالً لألرباح و الخسائر غٌر المحققة والقٌم العادلة لالستثمارات األخرى   ج-8

 

 
  4136  2188  

 

 القٌمة الدفترٌة

إجمالً األرباح 

 غٌر المحققة

إجمالً 

الخسائر 

 القٌمة الدفترٌة  القٌمة العادلة غٌر المحققة

 إجمالً

األرباح غٌر 

 المحققة

إجمالً 

الخسائر 

 القٌمة العادلة غٌر المحققة

االستثمارات األخرى 
 :ؤةالمقتناة بالتكلفة المطف

  

 88,885,251 09,025 888,011 88,258,285 3986338894 58,19 638158 3985,68687 سندات بعمولة ثابتة 

 0,838,091 - 811,589 0,198,112 588718985 548441 988,4, 587958713 سندات بعمولة عائمة 

 89,581,985 09,025 201,138 89,828,899 4581848877 588149 ,3518,3 988,,44898 اإلجمالً 

         

 

 :األطراف األخرىلالستثمارات حسب  تحلٌالً فٌما ٌلً   د-8

  

  4136  2188  

 20,881,111 4,8,918479 حكومٌة وشبه حكومٌة  

 2,988,510 5853383,9 بنوك ومإسسات مالٌة أخرى  

 191,128 383458364 شركات 

 003,130 7738838 أخرى  

 23,203,811 8,418,,,55 اإلجمالً

ملٌون لاير سعودي ( مرهونة بموجب اتفاقٌات إعادة شراء لدى    8,518:   2188ملٌون لاير سعودي )  8,111 لل قدرهعلى مب االستثماراتتشتمل 
 .ملٌون لاير سعودي(   8,518:   2188ملٌون لاير سعودي ) 8,113بنوك وعمالء آخرٌن. بلغت القٌمة السوقٌة لهذه اإلستثمارات  

   

 االستثماراتقٌمة فً نخفاض اإللحركة مخصص  بٌانفٌما ٌلً   هـ-8

 

  4136  2188  

 23,825 - الرصٌد فً بداٌة السنة

 - 635 مجنب خالل السنة

 (23,825) - استرداد مبالل مجنبة سابقا  

 - 635 الرصٌد فً نهاٌة السنة
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 القروض والسلف، صافً  - ,

 مما ٌلً: )وجمٌعها مقتناة بالتكلفة المطفؤة(، أ( تتكون القروض والسلف  

 
4136   

 بطاقات ائتمان 

 

 قروض شخصٌة 

قروض تجارٌة 
 وجاري مدٌن 

 

 جمالً اإل
 8,,31781368 989778463, 468,568,41 5468,47 قروض وسلف عاملة، إجمالً  

 3819783,6 381468,37 878771 68939 قروض وسلف غٌر عاملة، صافً 

 318831989,1 189,98978, 468,1185,1 5498866 إجمالً القروض والسلف 

 (485,78976) (8776,,484) (978,46) (488,8) االئتمان، صافً  مخصص انخفاض  خسائر

 3158,468138 88948614,, 468,168868 ,548898 القروض والسلف، صافً 

     
2188      

 31,511,591 11,181,318 22,581,920 855,151 قروض وسلف عاملة، إجمالً 

 8,118,591 153,002 08,825 8,318 قروض وسلف غٌر عاملة، صافً

 11,581,801 19,531,885 22,518,101 851,912 إجمالً القروض والسلف 

 (2,150,101) (8,113,583) (38,558) (8,158) مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافً 

 33,051,811 15,121,919 22,099,013 859,388 القروض والسلف، صافً 

     

بالتكلفة المطفؤة  تم إظهارها ةارــوإجحة ــمرابو تورق تمثل اتفاقٌات متوافقة مع أحكام الشرٌعةمنتجات مصرفٌة على صافً، والسلف، القروض  تشتمل
 لاير سعودي(.  ملٌار  52,3:  2188لاير سعودي ) ملٌار 11,8بقٌمة 

 

 خسائر االئتمان:انخفاض حركة مخصص بب( فٌما ٌلً بٌان 

 

4136   

 بطاقات ائتمان 

 

قروض تجارٌة  قروض شخصٌة 
 وجاري مدٌن 

 

 اإلجمالً 

 481768161 ,3898,875 58773, 38973 الرصٌد فً بداٌة السنة 

 7668653 539,869 4388851 8374, مجنب خالل السنة 

 (,434873) (855) (,416867) (,864,) دٌون معدومة مشطوبة 

 485,7,976 8776,,484 978,46 488,8 الرصٌد فً نهاٌة السنة 

     
2188      

 2,113,923 2,119,131 33,113 2,190 الرصٌد فً بداٌة السنة 

 125,839 081,012 811,589 1,893 مجنب خالل السنة 

 (8,211,395) (8,153,101) (218,180) (1,118) دٌون معدومة مشطوبة 

 2,150,101 8,113,583 38,558 8,158 الرصٌد فً نهاٌة السنة 

      

  
ألضف لاير  121,133: 2188ألضف لاير سضعودي ) 551,338مبلضل  2180دٌسضمبر  88انخفضاض خسضائر االئتمضان، صضافً للسضنة المنتهٌضة فضً  مخصضصبلل 

 ألف لاير سعودي(. 8,318: 2188ألف لاير سعودي ) 1,052بمبلل  قائمة الدخل الموحدةدٌون معدومة مشطوبة مباشرة إلى  وٌشتمل علىسعودي(، 
 

بضمانات للتقلٌل من مخاطر االئتمان فً محفظة القروض والسلف. وتشتمل هذه الضمانات فً   ،إلقراضا لعملٌات خالل دورة أعماله العادٌةٌحتفظ البنك ( ج
اإلحتفاظ وغٌرها من الموجودات الثابتة. وٌتم  واسهم محلٌة ودولٌة وعقارات مالٌةنقدٌة أخرى وضمانات تحت الطلب وودائع ألجل والغالب على ودائع 

 .الممكن تحقٌقهاعلقة بها بصافً القٌمة تجهة المخاطر المالمو اوتتم إدارتهبالضمانات فً الغالب مقابل القروض الشخصٌة والتجارٌة 
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 القروض والسلف، صافً )تتمة(  - ,
 

 االقتصادي: خسائر اإلئتمان حسب القطاعانخفاض   (  فٌما ٌلً تحلٌالً بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصصد
 

 
القروض والسلف 

  العاملة، إجمالً
القروض والسلف 
  غٌر العاملة، صافً

  انخفاض مخصص
  خسائر اإلئتمان

 القروض والسلف،
 صافً 

4136         

 -  -  -  - شبه حكومٌة  ٌة وحكوم – 8

 ,38484845  -  -  ,38484845 بنوك ومإسسات مالٌة أخرى – 2

 7,38,79  (38567)  -  7,58416 زراعة وأسماك   – 8

 348,4381,3  (3468673)  78637  ,348961833 تصنٌع  – 0

 381918694  -  -  381918694 مناجم وتعدٌن – 5

 587788888  -  -  587788888 ماء، غاز، وخدمات صحٌة  كهرباء، – 1

 8,698984,  (75,8411)  5688815  89638779, بناء وإنشاءات   – 9

 37815787,7  (8397,,7)  ,78,884  3781778374 تجارة  – 3

 6879,8338  (,811,,)  8,86,,  687988481  واتصاالتنقل  – 1

 4889984,9  (98,18)  ,,3783  ,4,895,91 خدمات – 81

 478183,4,4  (8,8,63)  18689,  4781798766 قروض شخصٌة وبطاقات ائتمان –88

 498985,665  (4,58453)  ,3,14  5184678868 أخرى – 82

 31781368,,8  3819783,6  (38,1189,,)  316861,8995 

 (,,8,689)  (,,8,689)  -  - االنخفاض الجماعًمخصص  

 3158,468138  (485,78976)  3819783,6  8,,31781368 اإلجمالً 
  
 

1882         

 80,198  -  -  80,198 شبه حكومٌة  ٌة وحكوم – 8

 8,001,109  -  -  8,001,109 بنوك ومإسسات مالٌة أخرى – 2

 920,921  (2,130)  -  929,010 زراعة وأسماك   – 8

 88,021,815  (889,182)  5,818  88,512,111 تصنٌع  – 0

 2,811,932  -  -  2,811,932 مناجم وتعدٌن – 5

 2,333,388  -  -  2,333,388 ماء، غاز، وخدمات صحٌة  كهرباء، – 1

 1,811,289  (090,195)  800,858  1,031,181 بناء وإنشاءات   – 9

 85,131,232  (511,888)  535,910  85,118,511 تجارة  – 3

 8,801,018  (81,839)  -  8,851,911  واتصاالتنقل  – 1

 2,855,111  (81,219)  81,825  2,855,313 خدمات – 81

 22,310,119  (55,300)  05,823  22,395,138 قروض شخصٌة وبطاقات ائتمان –88

 81,028,803  (822,515)  82,311  81,988,190 أخرى – 82

 31,511,591  8,118,591  (8,532,115(  33,129,208 

 (098,885)  (098,885)  -  - االنخفاض الجماعًمخصص  

 33,051,811  (2,150,101)  8,118,591  31,511,591 اإلجمالً 
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 زمٌلة اتفً شرك اتاالستثمار -, 

   4136   2188  

 081,101  6888755  الرصٌد فً بداٌة السنة

 81,039  4,87,6  صافً، األرباح فًالحصة 

 011,588  ,696833  اإلجمالً

 

وٌبلل  لاير سعوديملٌار  2 به المصرح الزمٌلة ركةـــــرأسمال الش بللٌ .)شركة زمٌلة( الشركة السعودٌة لتموٌل المساكنبنك فً تؤسٌس الشارك 

 وقد بدأت الشركة لهذه الشركة.  المصدرس المال أ% من ر01مثل ٌو ملٌون لاير 821قام البنك بدفع مبلل و .ملٌون لاير 311رأسمالها المصدر 

 .الملكٌةوفقا  لطرٌقة حقوق  فً الشركة الزمٌلة حصة البنك المحاسبة على ت، وتم2119من عام   األخٌرأعمالها فً الربع  الزمٌلة

آٌه آي جً والبنك العربً الوطنً للتؤمٌن التعاونً فً المملكة العربٌة السعودٌة، وتبلل حصة البنك  -شارك البنك فً تؤسٌس شركة متالٌف 

وتمت المحاسبة على  2188ربع الرابع من عام ملٌون لاير سعودي. بدأت الشركة أعمالها فً ال 895% من إجمالً رأس مال الشركة البالل 81

 2180فبراٌر  25حصة البنك فً الشركة الزمٌلة وفقا  لطرٌقة حقوق الملكٌة. حصلت الشركة على موافقة مإسسة النقد العربً السعودي فً 

لهذه  المصدر% من رأس المال 81تمثل  ملٌون لاير سعودي 52,5قام البنك بدفع مبلل لممارسة أعمال التؤمٌن فً المملكة العربٌة السعودٌة. 

ملٌون لاير سعودي  232,2فً هذه الشركة  المتداولة لالستثمارقٌمة التبلل  .ةودٌعفً سوق األسهم الس الزمٌلة الشركة. وتم إدراج أسهم الشركة

  .ملٌون لاير سعودي( 801,5: 2188)

 

 الممتلكات والمعدات، صافً  - 9

 

األراضً  

 والمبانً

 العقاراتتحسٌنات 

 المستؤجرة

األثاث والمعدات 

 والسٌارات 

مشارٌع 

 تحت التنفٌذ

لعام  اإلجمالـً

4136   

لعام  اإلجمالـً

2188   

      التكلفة 

 8,109,288 6,,585848 ,3,98,5 388148,45 6,58385 3819,8381  بداٌة السنة الرصٌد فً  

 821,110 5188,38 31186,6 3638,34 5788,8 4,8,76 ضافات اإل

 (80,088) (698581) - (3588,8) (3,84,5) (3,8613) ستبعاداتاإل

 8,812,930 588418361 4918434 38,518,69 6938788 3831,8835 الرصٌد فً نهاٌة السنة

 المتراكم  االستهالك
   

 

  

 8,501,121 38,378688 - 381948,58 ,55,8,7 4,,4,68  بداٌة السنةالرصٌد فً 

 839,320 3,98874 - 33,8564 ,568,8 588664 المحمل للسنة

 (88,293) (518936) - (358,83) (3786,7) (,3888) اإلستبعادات

 8,985,011 68416,,38 - ,3839,863 57,8463 5398768 الرصٌد فً نهاٌة السنة

       صافً القٌمة الدفترٌة

  38,678958 4918434 7558554 3568547 ,818,,,   4136دٌسمبر  53فً كما 

 8,109,883  831,983 511,339 885,815 382,833  2188دٌسمبر  88فً كما 
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  الموجودات األخرى     - 31

 4136   2188  

    مدٌنة: مستحقةعموالت خاصة 

 201  7,  بنوك ومإسسات مالٌة أخرى –

 32,581  868,41 استثمارات –

 823,991  6788477 قروض وسلف –

 80,111  ,38864 مشتقات –

 005,119  ,,75,86 إجمالً العموالت الخاصة المستحقة المدٌنة

 891,118  3788889 (88القٌمة العادلة اإلٌجابٌة للمشتقات )إٌضاح  

 235,918  8993,,4 مصارٌف مدفوعة مقدما  

 888,215  ,743,56 أخرى

 8,208,580  387158696 اإلجمالً

 

 المشتقات   - 33

 :البنك، خالل دورة أعماله العادٌة، باستخدام األدوات المالٌة المشتقة التالٌة ألغراض المتاجرة ولتغطٌة المخاطر مٌقو
 

 أ( المقاٌضات

لمقاٌضات أسعار العموالت، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل  إلتزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدٌة بؤخرى. وبالنسبة المقاٌضات تمثل

العموالت بسعر ثابت  دفع والت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلل. أما مقاٌضات العمالت، فٌتم بموجبها تبادلمدفع الع

موالت بسعر لعت بعمالت مختلفة، فإنه ٌتم بموجبها تبادل أصل المبلل وامع أصل المبلل وذلك بعمالت مختلفة. وفً حالة مقاٌضة أسعار العموال

 ثابت وبسعر عائم بعمالت مختلفة.
 

  ب( العقود اآلجلة والمستقبلٌة 

ن العقود اآلجلة عبارة عن اتفاقٌات تعاقدٌة لشراء أو بٌع عملة أو بضاعة أو أداة مالٌة بسعر وتارٌخ محددٌن فً المستقبل. إالمستقبلٌة اآلجلة والعقود 

ا عقود الصرف األجنبً المستقبلٌة والعقود مهً عقود ٌتم تصمٌمها خصٌصا  لتلبٌة احتٌاجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالٌة النظامٌة. أ

 ت فً قٌمة العقود المستقبلٌة ٌومٌا .المستقبلٌة الخاصة بؤسعار العموالت فٌتم التعامل بها وفق أسعار محددة فً األسواق النظامٌة وٌتم تسدٌد التغٌرا

 

  ج( اتفاقٌات األسعار اآلجلة

عبارة عن عقود مستقبلٌة خاصة بؤسعار العموالت وتنص على أن ٌسدد نقدا  الفرق بٌن سعر العمولة المتعاقد علٌه وسعر  اتفاقٌات األسعار اآلجلة

 الزمنٌة المتفق علٌها. السوق فً تارٌخ مستقبلً محدد وذلك عن أصل المبلل وخالل الفترة

 

 د( الخٌارات 

 إما لشراء أو بٌع (ق، ولٌس االلتزام، للمشـتري ) المكتتب بالخٌارحعبارة عن اتفاقٌات تعاقدٌة، ٌمنح بموجبها البائع ) مصدر الخٌار ( ال الخٌارات

 عملة أو بضاعة أو أداة مالٌة بسعر محدد سلفا  فً تارٌخ مستقبلً محدد أو فً أي وقت خالل الفترة الزمنٌة المنتهٌة فً ذلك التارٌخ.

 

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

المبٌعات بطرح المنتجات  أنشطة قأسعار الصرف. تتعلوموازنة عات، وأخذ المراكز، ٌتتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة بالمب

مع توقع للعمالء والبنوك لتمكٌنهم من تحوٌل أو تعدٌل أو تخفٌض المخاطر الحالٌة والمستقبلٌة. وٌتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق 

ار الصرف بتحدٌد واالستفادة من الفروقات لمعدالت أو المإشرات، وتتعلق موازنة أسعا الحصول على أرباح من التغٌرات اإلٌجابٌة فً األسعار أو

 فً أسعار الصرف بٌن األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك .
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 المشتقات )تتمة(  - 33

 لمشتقات المقتناة ألغراض تغطٌة المخاطر ا

قلبات فً أسعار الصرف تالمخاطر التً ٌتعرض لها البنك نتٌجة الٌتبع البنك نظام شامل لقٌاس وإدارة المخاطر والتً ٌتعلق جزء منها بإدارة 

ى األجنبً وأسعار العموالت ولتقلٌل مخاطر أسعار العمالت والعموالت لتكون ضمن المستوٌات المقبولة التً ٌقررها مجلس اإلدارة بناءا  عل

 التوجٌهات الصادرة عن مإسسة النقد العربً السعودي.

مع األطراف األخرى ولمخاطر مراكز العمالت. تراقب مراكز ل وضع مجلس اإلدارة مستوٌات معٌنة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدودا  للتعام وقد

ا  العمالت ٌومٌا  وتستخدم إستراتٌجٌات تغطٌة المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معٌن

المقررة. ٌتم دورٌا  مراجعة الفجوات بٌن أسعار العموالت الخاصة  اتاطر أسعار العموالت وذلك بوضع حدودا  للفجوات فً أسعار العموالت للفترلمخ

 بالموجودات والمطلوبات وتستخدم إستراتٌجٌات تغطٌة المخاطر فً تقلٌل الفجوة بٌن أسعار العموالت ضمن الحدود المقررة.

ذلك لتقلٌل تعرضه لمخاطر أسعار العمالت والعموالت. وموجوداته ومطلوباته، ٌستخدم البنك المشتقات ألغراض تغطٌة المخاطر  وكجزء من إدارة

ككل. إن التغطٌة قائمة المركز المالً وٌتم ذلك عادة من خالل تغطٌة مخاطر معامالت محددة وكذلك باستخدام إستراتٌجٌة تغطٌة المخاطر المتعلقة ب

ال تخضع لمحاسبة تغطٌة المخاطر وتقٌد المشتقات ذات العالقة  ،تالعموالبمخاطر أسعار ، بخالف تغطٌة المحفظة المرتبطة ٌجٌة للمخاطراإلسترات

 كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة.

مقاٌضات أسعار العموالت ٌستخدم البنك عقود الصرف األجنبً اآلجلة ومقاٌضات العمالت فً تغطٌة مخاطر عمالت محددة. كما ٌستخدم البنك 

 محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر أسعار عموالت ثابتة.  روالعقود المستقبلٌة الخاصة بؤسعار العموالت لتغطٌة مخاط

وفً مثل هذه . وٌستخدم البنك أٌضا  مقاٌضات أسعار العموالت لتغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر عائم

فً ذلك تفاصٌل البنود المغطاة وأداة تغطٌة المخاطر، وٌتم قٌد هذه المعامالت على  ماحاالت، ٌجب توثٌق طبٌعة تغطٌة المخاطر وأهدافها رسمٌا ، بال

 أنها تغطٌة مخاطر القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة .

المشتقة مع تحلٌل بالمبالل اإلسمٌة للفترة المتبقٌة حتى تارٌخ االستحقاق والمعدل  عكس الجدول أدناه القٌمة العادلة اإلٌجابٌة والسلبٌة ل دوات المالٌةٌ

الت القائمة فً نهاٌة السنة، ال تعكس بالضرورة مبالل التدفقات النقدٌة المستقبلٌة مالشهري. إن المبالل اإلسـمٌة، التً تعتبر مإشرا  على حجم المعا

لل اإلسمٌة ال تعكس مخاطر اإلئتمان التً ٌتعرض لها البنك والتً تقتصر عادة على القٌمة العادلة اإلٌجابٌة المتعلقة بها  وبالتالً، فإن هذه المبا

 للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.

 

 األدوات المالٌة المشتقة

 لمبالغ اإلسمٌة للفترة المتبقٌة حتى تارٌخ اإلستحقاقا

4136  

 

لقٌمة ا
العادلة 
 اإلٌجابٌة

لقٌمة ا
العادلة 
 السلبٌة

جمالً المبالغ إ
 اإلسمٌة

 5ـــــــالل خ
 سنوات 7-3 شهر 34-5 أشــــهر

 7كثر من أ
 المعدل الشهري سنوات

         : مقتناة ألغراض المتاجرة

 ,318398878 678775 689418949 4859,8,11 4118111 878684,4, 6683,4 ,738,5 قاٌضات أسعار العموالت م
العقود المستقبلٌة الخاصة بؤسعار 

 4866888,4 - 484838893 - 338893 484,585,4 - - العموالت والخٌارات

 81988149, - ,33853 48,738878 581198,57 48,19,,78 ,51831 ,,7,88 عقود الصرف األجنبً اآلجلة 

 38831,8311 - ,58,1,868 3187338371 88,738867 4189,18484 6589,9 668416 خٌارات العمالت

          :مقتناة لتغطٌة مخاطر القٌمة العادلة

 34834,8565 ,,7,784 ,,98,3389 881118111 - 38849,8476 3448167 58161 مقاٌضات أسعار العموالت 
مقتناة لتغطٌة مخاطر التدفقات 

         النقدٌة : 

 - - - - - - - - الت ومقاٌضات أسعار العم

 6,89,78,44 8518,51 41883585,4 438,818818 989,583,3 89,9,,7489 4618536 3788889 إلجمالً ا
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 األدوات المالٌة المشتقة

 لمبالل اإلسمٌة للفترة المتبقٌة حتى تارٌخ اإلستحقاقا

2188  

لقٌمة ا : مقتناة ألغراض المتاجرة
العادلة 
 اإلٌجابٌة

لقٌمة ا
العادلة 
 السلبٌة

جمالً المبالل إ
 اإلسمٌة

 8ـــــــالل خ
 سنوات 5-8 شهر 82-8 أشــــهر

 5كثر من أ
 المعدل الشهري سنوات

 9,819,881 58,191 1,081,310 8,190,188 201,111 9,931,830 880,882 881,890 قاٌضات أسعار العموالت م
العقود المستقبلٌة الخاصة بؤسعار 

 5,800,113 - 20,385 - - 20,385 - - والخٌاراتالعموالت 

 3,135,198 - 8,312 8,089,111 0,311,153 1,881,121 28,185 51,108 عقود الصرف األجنبً اآلجلة 

 88,800,519 - 2,181,181 9,128,510 8,152,531 88,811,281 2,321 2,325 خٌارات العمالت

          :مقتناة لتغطٌة مخاطر القٌمة العادلة

 0,513,193 25,381 2,091,925 18,951 05,113 2,102,222 38,898 0,351 مقاٌضات أسعار العموالت 
مقتناة لتغطٌة مخاطر التدفقات 

         النقدٌة : 

 - - 8,289,511 - - 8,289,511 83,112 - الت ومقاٌضات أسعار العم

 81,911,988 99,583 82,912,992 1,111,120 3,323,501 88,819,311 289,081 891,118 إلجمالً ا

  
 (.ألف لاير 22,833: 2188ألف لاير ) 99,050 اقدرهنقدٌة امش وهبتارٌخ قائمة المركز المالً الموحدة، ولم ٌتم تسوٌتها بتم اإلفصاح عن  المشتقات بالمبالل االجمالٌة 

 وطبٌعة المخاطر المغطاة، وأداة تغطٌة المخاطر وقٌمتها العادلة:عكس الجدول أدناه ملخصا  بالبنود والمحافظ المغطاة مخاطرها، ٌ

 

 صف البنود المغطاةو

 لقٌمة العادلةا مخاطرها

القٌمة عند بدء 

 المخاطر داة تغطٌةأ لمخاطرا التغطٌة
 لعادلةالقٌمة ا

 إلٌجابٌةا
لقٌمة العادلة ا

 السلبٌة

4136        

 8888,1 3885,3 مقاٌضات أسعار العموالت القٌمة العادلة  ,881,9814 8835183,9 استثمارات بعمولة ثابتة 

 788519 38445 مقاٌضات أسعار العموالت القٌمة العادلة  ,6843,844 684,58535 روض بعمولة ثابتة ق

 3184,3 - مقاٌضات أسعار العموالت القٌمة العادلة 881118111 8813184,3 ثابتةبعمولة  ودائع

 

المغطاة  صف البنودو

 لقٌمة العادلةا مخاطرها

القٌمة عند بدء 

 داة تغطٌة المخاطرأ لمخاطرا التغطٌة
لقٌمة العادلة ا

 إلٌجابٌةا
لقٌمة العادلة ا

 السلبٌة

4135        

 21,225 - مقاٌضات أسعار العموالت القٌمة العادلة  2,182,131 2,153,118 استثمارات بعمولة ثابتة 

 50,101 0,351 مقاٌضات أسعار العموالت القٌمة العادلة  181,888 111,221 روض بعمولة ثابتة ق

 83,112 - مقاٌضات أسعار العموالت التدفق النقدي  8,289,511 8,255,512 روض بعمولة عائمة  ق

 

 تغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة
العموالت المتعلقة بالتدفقات النقدٌة المستقبلٌة على الموجودات والمطلوبات المقتناة لغٌر المتاجرة والتً تحمل لمخاطر التغٌرات فً اسعار  ٌتعرض البنك

ذلك، ونتٌجة عمولة خاصة بسعر متغٌر. ٌستخدم البنك عادة مقاٌضات أسعار العموالت لتغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة على مخاطر أسعار العموالت هذه. ك
مإكدة بالعمالت األجنبٌة مثل الدٌون المصدرة بعمالت أجنبٌة، ٌتعرض البنك لمخاطر العمالت األجنبٌة ومخاطر أسعار العموالت الخاصة لالتزامات ال

 المغطاة بمقاٌضات أسعار العموالت بعمالت مختلفة.
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 تغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة )تتمة(
 

الربح التً ٌتوقع أن تحدث خاللها التدفقات النقدٌة المغطاة والتارٌخ الذي ٌتوقع بؤن تإثر فٌه على  الفترات دٌسمبر، 88 كما فً ،ٌوضح الجدول أدناه 
 أو الخسارة.

 

 سنوات  7 – 5 سنوات  5 – 3 خالل سنة واحدة   4136

 - - - التدفقات النقدٌة الواردة  )الموجودات(

 - - - )المطلوبات(التدفقات النقدٌة الصادرة 

 - - - الواردة )الصادرة(صافً التدفقات النقدٌة 

    

2188     

 21,509 21,513 88,881 التدفقات النقدٌة الواردة  )الموجودات(

 (55,191) (20,121) (9,028) التدفقات النقدٌة الصادرة )المطلوبات(

 الواردة )الصادرة(صافً التدفقات النقدٌة 
5,339 8,192 (23,582) 

 

 الموحدة لاير سعودي من حقوق الملكٌة الى قائمة الدخل ملٌون 8,1المتراكمة البالغة  الخسائرإن التوقف عن محاسبة تغطٌة المخاطر أدى الى إعادة تصنٌف  

 فً األرقام المذكورة أعاله. ا، قد تم تضمٌنهلاير سعودي(ملٌون  2,5قدرها  تراكمٌة خسائر:  2188)

 

بٌنما أبرم أقل من  ،% ( من القٌمة العادلة اإلٌجابٌة للمشتقات الخاصة بالبنك مع مإسسات مالٌة85 : 2188) تقرٌبا   %88تم إبرام ما نسبته 

  .قائمة المركز المالً الموحدة% ( من عقود القٌمة العادلة اإلٌجابٌة مع طرف واحد من األطراف األخرى كما فً تارٌخ 89:  2188)  82%

 ٌتم التعامل بالمشتقات فً قطاع الخزٌنة بشكل رئٌسً.

  

 األرصدة للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى  - 34
 

 4136   2188  

 811,559  3668739 حسابات جارٌة

 9,098,518  38343,,8,  أسواق المالودائع 

 9,108,153  981378861 اإلجمالً 

 

 ودائع العمالء     - 35
   

 4136   2188  

 59,833,958  ,898485888 تحت الطلب

 02,308,218  7688388,11 ألجل

 810,113  9,8945 ادخار

 1,181,891  ,,,788738 أخرى  

 811,892,982  ,,349885383 اإلجمالً 
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   ودائع العمالء )تتمة(  - 35

 

إلعادة  اتملٌون لاير سعودي ( مع اتفاقٌ   128:   2188ملٌون لاير سعودي )  2,281الودائع ألجل ودائع مقابل بٌع سندات قدرها  تتضمن

ودي ـــــــــون رٌــال سعـــــــــــلٌم 8,118درها ــــودائــع العمـــالء األخـــرى مبـــالل ق منـــتتضقبلٌة محددة. كما ـــشرائها فً توارٌخ مست

 ة للنقض.  بلملٌون لاير سعودي ( كضمانات محتجزة لقاء االلتزامات غٌر القا 8,128:   2188) 

 

 تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبٌة تفاصٌلها كاآلتً :  
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 80,552,131  3189788981 ألجل

 8,189,321  ,38,618,3 تحت الطلب

 8,281  38977 ادخار

 803,311  3,98,64 أخرى  

 81,808,135  986,7,,348 اإلجمالً 

 

 

 المطلوبات األخرى    - 36
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    دائنة: مستحقةعموالت خاصة 

 388  38199 بنوك ومإسسات مالٌة أخرى –

 50,138  31,85,9 ودائع العمالء –

 18,191  7,,58, مشتقات –

 0,555  68763 سندات دٌن مصدرة  –

 820,128  8,36,,3 العموالت الخاصة المستحقة الدائنة إجمالً

 289,081  4618536 (88القٌمة العادلة السلبٌة للمشتقات )إٌضاح 

 أخرى
584888371 

 
2,130,211 

 8,105,921  ,,5889684 اإلجمالً

 

 مصدرة دٌن سندات   - 37

ملٌون دوالر أمرٌكً بموجب  511سنوات بمبلل  81بعمولة عائمة مدتها  ثانوٌة، سندات 2111دٌسمبر  88خالل السنة المنتهٌة فً  ،أصدر البنك

أسعــــــار عموالت خاصة حسب  فً االصل ملٌون دوالر أمرٌكً. تحمل هذه السندات 351برنامج السندات األوروبٌة المتوسطة األجل البالغة 

. هذه السندات غٌر قابلة للتحوٌل وغٌر مضمونة ومسجلة فً سوق لندن ل وراق سأسا نقطة 38 زائدا  أسعار العموالت السائدة بٌن البنوك فً لندن 

 تم ،الزٌادة شرط على وبناء   ،  2188 أكتوبر 88  من إعتبارا   .من إصدارها سنوات 5المالٌة. ٌحتفظ البنك بحق السداد المبكر لهذه السندات بعد 

 أساس. نقطة 888 زائدا   لندن فً البنوك بٌن السائدة العموالت أسعار حسب العمولة تعدٌل سعر

وتم  فً السوق الثانوي من السندات المصدرةأمرٌكً ملٌون دوالر  51تم استرداد ما قٌمته ، 2111دٌسمبر  88وخالل السنة المنتهٌة فً  

 . استبعادها

  



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  4135و   4136دٌسمبر  53للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)

21 

 

 

 رأس المال   - 38

لاير للسهم وذلك بعد مصادقة الجمعٌة العامة غٌر  81، بقٌمة اسمٌة قدرها منحةملٌون سهم  851، تم إصدار  2180 دٌسمبر 88المنتهٌة فً  السنةخالل 

ملٌون سهم، بقٌمة اسمٌة  8,111، بلل عدد أسهم البنك القائمة والمصدرة 2180دٌسمبر  88. فً 2180مارس  89العادٌة للمساهمٌن المنعقدة بتارٌخ 

  :ن ملكٌة رأس مال البنك موزعة على النحو التالًإ ر وقائم(.ملٌون سهم مصد 351: 2188لاير للسهم الواحد ) 81قدرها 

 

 4136   2188  

 116  816 مساهمون سعودٌون 

 016  616 األردن – ش.م.عالعربً  البنك

 

 االحتٌاطً النظامً   - ,3

السنة إلى اإلحتٌاطً النظامً  ل% من صافً دخ25عن لبنـــك، تحوٌل ما ال ٌقل ا وعقد تؤسٌسٌقتضً نظام مراقبة البنوك فً المملكة العربٌة السعودٌة 

 88دخل السنة المنتهٌة فً  صافً ملٌون لاير سعودي من  921علٌه، تم تحوٌل مبلل قدره ٌاطً رأس المال المدفوع.إلى أن ٌساوي رصٌد هذا اإلحت

 غٌر قابل للتوزٌع. النظامً طًملٌون لاير سعودي ( إلى اإلحتٌاطً النظامً. إن اإلحتٌا  101:   2188)  2180 دٌسمبر

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة   - ,3

 (  الدعاوى القضائٌة  أ

دعاوى، لأي مخصصات جوهرٌة لقاء هذه ا البنك جنبٌمقامة ضد البنك. لم روتٌنٌة ، كانت هناك دعاوى قضائٌة 2188و   2180دٌسمبر  88ً فكما 

 على نصٌحة المستشارٌن القانونٌٌن التً تشٌر إلى أنه من غٌر المتوقع تكبد خسائر جوهرٌة. وذلك بناءا  

 

 ب ( اإللتزامات الرأسمالٌة

 ومعدات. ملٌون لاير سعودي( تتعلق بشراء مبان   882:  2188ملٌون لاير سعودي ) 813 االلتزامات الرأسمالٌة للبنك بلغت ، 2180دٌسمبر  88فً كما 

 

 ج (  التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان 

 لرئٌسً من وراء هذه األدوات هو ضمان توفٌر األموال للعمالء عند طلبها. ان الغرض إ

التً تعتبر ضمانات غٌر قابلة للنقض من قبل البنك بالسداد فً حالة عدم تمكن العمٌل من الوفاء بالتزاماته  –إن خطابات الضمان واالعتمادات المستـندٌة 
 تحملها القروض والسلف.ً تحمل نفس مخاطر اإلئتمان الت -تجاه األطراف الثالثة 

بلل الملتزم به لعدم توقع البنك قٌام الطرف الثالث بسحب األموال بموجب خطابات الضمان واالعتمادات المستندٌة فتقل كثٌرا  عن الم ٌةأما المتطلبات النقد

 بموجب االتفاقٌة.

وفق شروط وأحكام  كمبٌاالتالتً تعتبر بمثابة تعهدات خطٌة من البنك نٌابة عن العمٌل والتً تسمح للطرف الثالث بسحب  – ةإن االعتمادات المستندٌ
 محددة مضمونة عادة بالبضاعة التً تخصها، وبالتالً فإنها غالبا  ما تحمل مخاطر أقل. 

 ن قبل العمالء. مالعمالء. ٌتوقع البنك أن ٌتم تقدٌم معظم القبوالت قبل سدادها  علىمثل القبوالت تعهدات البنك لسداد الكمبٌاالت المسحوبة ت

تمان الجزء غٌر المستخدم من اإلئتمان الممنوح على شكل قروض وسلف و ضمانات واعتمادات مستندٌة. وفٌما ٌتعلق بمخاطر تمثل االلتزامات لمنح اإلئ

ال أن مبلل الخسارة اإلئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح اإلئتمان، فمن المحتمل أن ٌتعرض البنك لخسارة بمبلل ٌعادل إجمالً االلتزامات غٌر المستخدمة، إ

أقل كثٌرا  من إجمالً االلتزام غٌر المستخدم ألن معظم االلتزامات لمنح اإلئتمان تتطلب من العمالء  ٌكونحتملة الذي ال ٌمكن تحدٌده فورا، ٌتوقع أن الم

من هذه االلتزامات  بلٌة ألن العدٌدتمثل بالضرورة المتطلبات النقدٌة المستق الحفاظ على معاٌٌر إئتمان محددة. إن إجمالً االلتزامات القائمة لمنح اإلئتمان ال

 انتهاإها بدون تقدٌم التموٌل المطلوب.أو ٌتم إنهاإها 
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 التعهدات واإللتزامات المحتملة )تتمة(  - ,3

 ج (  التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان )تتمة(

 : الخاصة بالبنكواإللتزامات المحتملة تعهدات لل التعاقدٌة ٌما ٌلً تحلٌالً باالستحقاقاتف(    3

 

 إلجمالًا سنوات  7كثر من أ تاسنو 7-3 شهر 34-5 أشهر 5الل خ  4136

 اعتمادات مستندٌة   
586738715 488498551 46,859, - 8854,8451 

 خطابات ضمان
,835785,, 3186618395 ,89868153 4158,,, 478,6586,, 

 قبوالت
38433839, ,838838 468,,3 - 4819,88,6 

 التزامات مإكدة لمنح االئتمان 
618,,1 8568,7, 898879 3,,883, 9458937 

 أخرى
- 7118111 - 35388,3 85388,3 

 ,46,99,,57 73683,8 ,8517897, ,3781878,9 ,338,5,898 إلجمالً ا

      

 
 

2188       

 اعتمادات مستندٌة   
8,128,852 8,339,101 952,911 - 5,112,119 

 خطابات ضمان
1,151,881 3,115,890 1,898,011 821,315 20,181,383 

 قبوالت
8,132,892 081,018 85,128 - 8,581,330 

 التزامات مإكدة لمنح االئتمان 
- 281,152 8,111,581 - 2,211,013 

 أخرى
- - - 803,012 803,012 

 80,098,181 211,829 3,113,918 88,223,111 80,110,318 إلجمالً ا

      

 

دٌسمبر  88لل الجزء غٌر المستخدم من االلتزامات غٌر المإكدة، والتً ٌمكن إلغاإها من جانب البنك فً أي وقت، والقائمة كما فً ب

 ملٌون لاير سعودي(.  83,998 : 2188ملٌون لاير سعودي ) 28,022 ما مجموعه  2180

 

 واإللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى : (  فٌما ٌلً تحلٌالً للتعهدات  4

 

  4136  2188  

    
 21,515,288 87,,68,,49  شركات

 1,911,030 783738865  بنوك ومإسسات مالٌة أخرى

 221,333 -  حكومٌة و شبه حكومٌة

 351,181 488791,  أخرى

 80,098,181 ,46899,,57  اإلجمالً 
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 واإللتزامات المحتملة )تتمة(التعهدات   - ,3

 الموجودات المرهونة د (

فٌما ٌلً تحلٌال  للموجودات  الحكومٌة وغٌر الحكومٌة. البنوك تشملاألوراق المالٌة المرهونة بموجب إتفاقٌات إعادة الشراء المبرمة مع البنوك األخرى 

   هونة كضمانات لدى المإسسات المالٌة األخرى :رالم

 

2188   4136   

لمطلوبات ذات ا

 العالقة

لمطلوبات ذات ا  لموجوداتا 

 العالقة

  لموجوداتا 

        

122,598  8,511,151 
 

484378,,9  58998843, 
 (1ستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفؤة )إٌضاح إ

 

 هـ (  االلتزامات المتعلقة بعقود اإلٌجار التشغٌلٌة :

 التً أبرمها البنك كمستؤجر : لدفعات اإلٌجار المستقبلٌة بموجب عقود اإلٌجار التشغٌلٌة غٌر القابلة لالغاء،ٌما ٌلً تحلٌال  بالحد األدنى ف

 

 4136   2188  

    
 11,311  3148,65 أقل من سنة

 288,151  4,483,7 من سنة إلى خمس سنوات 

 11,823  3418699 سنوات    خمسأكثر من 

 اإلجمالً 
717874, 

 
083,109 

 

 صافً دخل العموالت الخاصة   - 39

 4136   2188  

   دخل العموالت الخاصة : 

 820,208  ,84888 متاحة للبٌع  -إستثمارات 

 253,928  ,,4,485 استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفؤة  -

 5678177  832,110 

    

 28,932  418,89 أرصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى

 8,501,855  58,478587 قروض وسلف 

 8,100,118  6819384,9 اإلجمالً 

 

    مصارٌف العموالت الخاصة:

 88,301  3,8651 للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى أرصدة

 529,288  6448197 ودائع العمالء 

 23,105  ,4,836  سندات دٌن  مصدرة

 591,112  68,88,5 اإلجمالً

 8,890,311  58844,838 صافً دخل العموالت الخاصة
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 ، صافً  عموالتالتعاب واألدخل   - 41

 4136  2188  

    : والعموالت دخل األتعاب

 819,108  3,,3448 تداول األسهم وإدارة الصنادٌق

 812,131  54187,7 تموٌل تجاري

 888,811  33589,3 بطاقات ائتمان

 191,201  384688159 خدمات بنكٌة أخرى

 8,512,190  38,158588 اإلجمالً   

    مصارٌف األتعاب والعموالت: 

 811,185  31,88,4 بطاقات إئتمان 

 8,113  38645 أتعاب الوساطة والحفظ

 5,88,16 خدمات بنكٌة أخرى 
 

881,158 

 6,88,99 اإلجمالً 
 

001,591 

 8,158,813  ,38538878 دخل األتعاب والعموالت، صافً

 

 ، صافًاألدوات المالٌة المدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخلارباح  – 43 

 
 4136   2188  

ٌ ر فً القٌمة العادلة للموجودات المالٌة المقتناة  كاستثمارات مدرجة قٌمتها  التغ
 8,918  58493 العادلة فً قائمة الدخل

 

 دخل المتاجرة، صافً  - 44

 

 4136  2188  

 28,580  (3689,6) سندات بعمولة ثابتة

 83,888  3985,7 مشتقات 

 18,125  68613 االجمالً

 

 توزٌعات األرباح   - 45

 

 4136   2188  

    

 52,310  648758 إستثمارات متاحة للبٌع 

 

 اإلستثمارات المقتناة لغٌر أغراض المتاجرة، صافً  قٌمة  فً وانخفاضأرباح )خسائر(   - 46

 
 4136   2188  

 21,891  555 أرباح محققة عن استثمارات متاحة للبٌع
 89,191  - ارباح محققة عن استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفؤة

مقتناة بالتكلفة   ىاالنخفاض فً  قٌمة استثمارات أخرأرباح )خسائر(  
 (635) المطفؤة

 

23,825 

 90,599  (1,) اإلجمالً
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 ، صافًالعملٌات األخرى دخل  - 47

 
  4136   2188  

 91,815  88,761  مبالل مستردة عن قروض وسلف سبق شطبها

 81,891  -  أرباح إستبعاد عقارات أخرى

 (183)  8,3,1  ممتلكات ومعدات استبعاد)خسائر( أرباح 

 01,851  ,,43,8  أخرى

 888,119  ,,96,5  اإلجمالً

 

  والمعدل األساسًربح السهم   - 48

العائد السنة دخل وذلك بتقسٌم صافً  2188و 2180دٌسمبر  88فً  تٌنالمنتهٌ تٌنالمالٌ تٌنوالمعدل للسن األساسًتم إحتساب ربح السهم 

  . 2180فً  المنحةجعً، أثر التغٌٌر فً عدد األسهم نتٌجة إلصدار أسهم ربؤثر  ،ملٌون سهم وذلك إلظهار 8,111البنك على  لمساهمً

 هو نفس ربح السهم األساسً. بالكامل ربح السهم المعدلإن 

 

 األرباح والزكاة وضرٌبة الدخل  توزٌعات إجمالً   - ,4

 ٌشتمل إجمالً توزٌعات األرباح على ما ٌلً:

  4136   2188  

 -  6718111  توزٌعات أرباح مرحلٌة مدفوعة

 025,111  7718111  أرباح مقترح توزٌعها

 085,123  6968895  فرق السنة الماضٌة(الزكاة )تشمل 

 301,123  386968895  اإلجمالً

  2180 دٌسمبر 88المنتهٌة فً  السنةملٌون لاير سعودي على المساهمٌن من صافً دخل  051إعتمد مجلس اإلدارة توزٌع أرباح مرحلٌة بمبلل 
 خصم الزكاة وضرٌبة الدخل. لاير لكل سهم، صافً بعد 1.05بما ٌعادل ( ٌوجد: ال 2188)

 
دٌسمبر  85) سعوديملٌون لاير  551 قدرهاعلى توزٌع ارباح نقدٌة  2180دٌسمبر  22مجلس االدارة فً اجتماعه المنعقد بتارٌخ  أوصى
 الحالٌة المملوكةمن األسهم سهم  89كل ل منحةأسهم  8بمعدل  منحةملٌون لاير سعودي وإصدار اسهم  025: توزٌع أرباح نقدٌة قدرها 2188
 لموافقة الجمعٌة العامة. هذه توزٌعات االرباحتخضع . (من االرباح المبقاةسعودي ملٌون لاير  8,511مبلل تحوٌل بوذلك 

 كما ٌلً:وتوزٌعات األرباح للمساهمٌن السعودٌٌن وغٌر السعودٌٌن بعد خصم الزكاة وضرٌبة الدخل على التوالً  تدفع
 

 الزكاة

 (.لٌون لاير سعودي م  259: 2188ملٌون لاير ســــــــــعودي )   219 للسنة نٌالسعودٌ الشرعٌة المستحقة على المساهمٌن الزكاةبلغت 
 

 ضرٌبة الدخل

 لٌون لاير سعودي ( .  م 213: 2188ملٌون لاير سعــودي ) 282 دخل السنة الحالٌة صافً الضرٌبٌة على حصة المساهم غٌر السعودي من اإللتزاماتبلغت 

 

إلى مصلحة الزكاة والدخل. تم تسوٌة الربوط الزكوٌة للسنوات حتى    2188جمٌع السنوات المالٌة السابقة حتى عام  قدم البنك اإلقرارات الزكوٌة عن
 813والتً نتج عنها مطالبات إضافٌة بقٌمة  2113حتى  2111بشكل نهائً. قامت مصلحة الزكاة بمراجعة االقرارات الزكوٌة عن األعوام من   2115

ض البنك ملٌون لاير.  وقد جاءت هذه األعباء اإلضافٌة بشكل رئٌس نتٌجة إلستبعاد بعض االستثمارات طوٌلة األجل من قبل مصلحة الزكاة. وقد اعتر
ب نٌت علٌها هذه األعباء الزكوٌة اإلضافٌة،. وقد قام البنك بشكل بالتنسٌق مع جمٌع البنوك األخرى العاملة فً المملكة العربٌة السعودٌة على األسس التً 

 رسمً باالعتراض على هذه التقٌٌمات وفً انتظار رد مصلحة الزكاة والدخل. 

 بشكل موثوق. التقٌٌمهذا ال ٌستطٌع البنك تحدٌد أثر وبشكل نهائً مع مصلحة الزكاة والدخل،  2188حتى  2111الربوط الزكوٌة للسنوات من  تقٌٌمتم لم ٌ

التً اتخذها البنك بالتنسٌق مع البنوك األخرى العاملة فً المملكة العربٌة  توترى اإلدارة أن النتٌجة النهائٌة لالعتراضات المقدمة للمصلحة واإلجراءا

 السعودٌة بهذا الخصوص ال ٌمكن تحدٌدها بشكل موثوق فً الوقت الراهن.



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  4135و   4136دٌسمبر  53للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)

24 

 

 

 النقدٌة وشبه النقدٌة   - ,4

 :من اآلتً  الموحدة تتكون النقدٌة وشبه النقدٌة المدرجة فً قائمة التدفقات النقدٌة

 4136   2188  

 1,181,338  368,358383 ( 0نقدٌة وأرصدة لدى مإسسة النقد العربً السعودي فٌما عدا الودٌعة النظامٌة ) إٌضاح 

 2,919,838  389578847 أرصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى تستحق خالل تسعٌن ٌوما   من تارٌخ االقتناء  

 اإلجمالً
388,6,8,,8 

 
88,319,110 
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مبادئ ومعاٌٌر مجلس االستقرار المالً، طبق البنك "سٌاسة التعوٌضات المبنٌة على  المتوافقة معباالستناد إلى تعلٌمات مإسسة النقد العربً السعودي 
 تنافسٌة وتحتوي السٌاسة على حزمةتضع السٌاسة أهمٌة قصوى لربط التعوٌضات بالمخاطر ومن قبل مجلس إدارة البنك.  والتً تم اعتمادهاالمخاطر"، 

 وأثرها على رأسمال البنك. وتوقٌتها االرباحاحتماالت تحقٌق  السٌاسة  التؤكد من أن التعوٌضات تراعًتضمن متوازنة للتعوٌضات الثابتة والمتغٌرة. كما 
وتحقٌق االستقرار المالً والتعامل الرشٌد مع المخاطر الناجمة عن ممارسات  ضرورة وجودة إدارة مخاطر فعالةكما تركز سٌاسة التعوٌضات على 
والتؤكد من  ،كافة أنواع المخاطر الجوهرٌة الحالٌة والمحتملة وكذلك تكلفة رأس المال لجهة ممارسات التعوٌضات التعوٌضات. ٌضع البنك فً االعتبار

العمل، الوضع المالً، األداء التشغٌلً، أوضاع السوق، احتماالت  نوعتوازن بٌن العوامل العامة للصناعة المصرفٌة والعوامل الخاصة بالبنك مثل  وجود
 نمو العمل، األحكام اإلدارٌة المالئمة وغٌرها.

األرباح، األداء على ٌقوم مجلس اإلدارة بتحدٌد واعتماد مخصص المكافآت استنادا  إلى عدد من العوامل ومنها أداء البنك بالمعاٌٌر المطلقة والنسبٌة، ثبات 
وحدات العمل على مستوى  توزٌع المكافآت على، عند وبالمقابلالطوٌل، مخصص الحوافز للسنوات السابقة، أوضاع السوق وغٌرها من العوامل.  المدى

لسابقة، وات االبنك، ٌوضع فً االعتبار نوع العملٌات المنفذة، مستوى المخاطر، األهمٌة النسبٌة ل رباح، محركات العمل المحددة، مخصص الحوافز للسن
 األداء الحالً وثبات مستوى أداء الوحدة.  

ومن أجل المساعدة فً الرقابة واإلشراف  .تقع على عاتق مجلس اإلدارة بشكل مطلق مسإولٌة تعزٌز مبادئ الحوكمة الفاعلة وممارسات التعوٌض السلٌمة
تتكون لجنة الترشٌحات والتعوٌضات من ثالثة أعضاء غٌر  ضات.شكل مجلس اإلدارة لجنة للترشٌحات والتعوٌ ،على تصمٌم وتشغٌل نظام التعوٌضات

سٌاسة وتعدٌل مجلس اإلدارة لمراجعة  ومفوضة من قبل. وللجنة الصالحٌة المطلقة سها عضو مستقل من أعضاء المجلسأوٌرتنفٌذٌٌن من مجلس اإلدارة 
ة العتمادها، وذلك لضمان كفاٌة وفعالٌة السٌاسة لتلبٌة األهداف التً وممارسات التعوٌضات فً البنك ورفع التوصٌات بهذا الشؤن إلى مجلس اإلدار

المخاطر ب المعدلةالمكافآت بالتنفٌذٌٌن فً البنك وترفع التوصٌات المتعلقة  المدراء مكافآت ومكوناتوضعت من أجلها. تقوم اللجنة كذلك بمراجعة مستوى 
 إلى مجلس اإلدارة العتمادها.

تهدف إلى التؤكد من تطبٌق سٌاسة التعوٌضات بثبات فً البنك لتحقٌق األهداف التً وضعت من اجلها. وقد قام البنك بوضع آلٌة مراقبة  إن عملٌة الحوكمة
 . بشكل سلٌم لسٌاسةاتتٌح التقٌٌم المنتظم لخصائص تصمٌم ممارسات التعوٌضات وتطبٌق 

4136 

  

 فئات الموظفٌن

 

 عدد الموظفٌن

 

 تعوٌض ثابت
نقداً  دفعت ةمتغٌر تكالٌف

 4136فً 
 

كبار التنفٌذٌٌن الذٌن ٌتطلب تعٌٌنهم موافقة  -8
 478397 638473 41 العربً السعوديمإسسة النقد 

2- 
 4,8353 78489, 3,5 موظفون ٌإدون مهام تشتمل على مخاطر 

8- 

 3183,7 3158817 615 موظفون ٌإدون مهام رقابٌة

 7,84,9 ,,85883 ,5897 موظفون آخرون -0

 1,,3418 888534, 68776 اإلجمالً  

  3568111  2180تعوٌض متغٌر مستحق خالل عام  

  45685,4  تكالٌف موظفٌن أخرى* 

  3845688,6  إجمالً الرواتب وما فً حكمها 
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2188 

  

 فئات الموظفٌن

 

 عدد الموظفٌن

 

 تعوٌض ثابت

تكالٌف متغٌرة دفعت نقدا  

  2188فً 

كبار التنفٌذٌٌن الذٌن ٌتطلب تعٌٌنهم موافقة  -8
 22,831 01,001 21 مإسسة النقد العربً السعودي

 23,512 31,019 859 موظفون ٌإدون مهام تشتمل على مخاطر  -2

 1,180 13,023 812 موظفون ٌإدون مهام رقابٌة -8

 55,512 111,100 0,109 موظفون آخرون -0

 881,110 335,823 0,531 اإلجمالً  

  815,111  2188تعوٌض متغٌر مستحق خالل عام  

  811,188  تكالٌف موظفٌن أخرى* 

  8,831,151  إجمالً الرواتب وما فً حكمها 

 العمل والتدرٌب والتطوٌر ومزاٌا الموظفٌن االخرى.* تكالٌف الموظفٌن األخرى تشمل تعوٌضات نهاٌة الخدمة والتؤمٌنات االجتماعٌة والسفر ألغراض 

 

     ٌةالتشغٌلقطاعات ال  - 51
 

التً تتم  ،القطاعات التشغٌلٌة على اساس التقارٌر الداخلٌة التً تخص مكونات البنك بؤن ٌتم تحدٌد( 3الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم ) المعٌارٌتطلب 

 ها. مراجعتها بشكل منتظم من قبل الجهات العلٌا المختصة باتخاذ القرار فً البنك بهدف تخصٌص الموارد الالزمة لهذه القطاعات ولتقٌٌم أدائ

 

 :التالٌةرئٌسٌة ال ٌةالتشغٌلقطاعات المن  المجموعةتكون ترٌة، األغراض إد

 

 ائتمانٌة ومنتجات استثمارٌة ل فراد.  ودائع وتسهٌالت : طاع التجزئة ق

   
مالء االعتبارٌٌن والمنشآت التجارٌة عوودائع ومنتجات ائتمانٌة أخرى للشركات الكبرى وال وسلف روضق : طاع الشركات ق

 الصغٌرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى فرع البنك فً لندن.

   
 واالستثمارٌة، التموٌل والسٌولة، ومخاطر أسعار العمالت والعموالت للبنك.ٌدٌر المحفظة التجارٌة  : طاع الخزٌنة ق

   
قطاع خدمات االستثمار 

 والوساطة

وحفظ  والمشورةوالتً تشمل التعامل واإلدارة والترتٌب  االستثمار وأنشطة إدارة األصولإدارة خدمات  :

 .األوراق المالٌة

   
على رأس المال والتكالٌف غٌر الموزعة والموجودات والمطلوبات الخاصة باإلدارة العامة  تشمل الدخل : أخـــرى

 واألقسام المساندة األخرى.

 
. تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات المجموعةوفقا لنظام التحوٌل المتبع من قبل  ٌةقطاعات التشغٌلالتقٌد المعامالت بٌن 

 التشغٌلٌة وهً أٌضا  تمثل غالبٌة الرصٌد.والمطلوبات 

. إن إجمالً الموجودات والمطلوبات فً لندن ولها فرع دولً واحدنشاطها بشكل رئٌسً فً المملكة العربٌة السعودٌة،  المجموعةمارس ت

 ككل.  للمجموعة  لموحدةا ذا الفرع ال تعتبر جوهرٌة بالنسبة للقوائم المالٌةهوالتعهدات وااللتزامات المحتملة ونتائج أعمال 
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،  وإجمالً دخل ومصارٌف العملٌات وصافً الدخل  2188و   2180دٌسمبر  88جودات ومطلوبات المجموعة كما فً وٌما ٌلً تحلٌال  بإجمالً مفأ ( 

 للسنتٌن المنتهٌتٌن فً هذٌن التارٌخٌن لكل قطاع من القطاعات التشغٌلٌة: 
 

 أخــرى اإلجمالً

قطاع خدمات 
االستثمار 

 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزٌنة الوساطةو
4136  

 إجمالً الموجودات ,5889,6899 1,,485468, 7484578,56 7,83,7 ,581,6878 386888,8577

 استثمارات فً شركات زمٌلة - - - - ,696833 ,696833

 إجمالً المطلوبات 8179,,8887 88865484,9 318,658,16 588567 3498419 366814,8798

 دخل أتعاب وعموالت، صافً  6178,61 5,,8,58 ,,,3,8 34589,9 ,,9683 ,38538878

 إجمالً دخل العملٌات 8134,,483 ,48317818 ,58,7,, 3578371 41783,7 7871,8384

 إجمالً مصارٌف العملٌات 387,68188 818544, 8799,, 58933, 838895 4887,8793

 أرباح شركات زمٌلة، صافً فًالحصة  - - - - 4,87,6 4,87,6

 المسٌطرةالربح العائد لحقوق الملكٌة غٌر  - - - - (48317) (48317)

 صافً الدخل العائد لمساهمً البنك 8158968 384668,68 ,98837, 838459 38,8983 78171,,48

 مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافً 4358643 55,8684 - - - 5,,7718

 استهالك وإطفاء 7,,3518 48387 58897 68764 6,86,7 3,98874
 
 

 أخــرى اإلجمالً

قطاع خدمات 
االستثمار 
 قطاع التجزئة قطاع الشركات قطاع الخزٌنة والوساطة

2188  

 إجمالً الموجودات  82,123,311  11,852,188  02,191,113  99,581     2,311,801   889,185,020

 فً شركات زمٌلة اتاستثمار    -              -              -              -           011,588 011,588

 إجمالً المطلوبات  59,818,185  58,828,089  1,838,130  82,118     105,188      883,909,181

 دخل أتعاب وعموالت، صافً   210,208        592,989        81,212          815,513  18,531        8,158,813    

 إجمالً دخل العملٌات  2,118,008    8,938,208    192,185     882,081   801,381      5,811,505   

 إجمالً مصارٌف العملٌات  8,508,195    310,183       11,158       90,128     09,812        2,121,331   

 أرباح شركات زمٌلة، صافً فًالحصة     -                  -                  -    -            81,039        81,039        

 العائد لحقوق الملكٌة غٌر المسٌطرة الربح    -                  -                  -              -           (2,103)       (2,103)        

 العائد لمساهمً البنكصافً الدخل   501,013       181,118       332,512     89,511     881,858      2,522,015   

 مخصص انخفاض خسائر االئتمان، صافً  288,818        088,135          -              -              -              121,133       

 استهالك وإطفاء  881,188        2,911           8,550           1,828       83,981        839,320       
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 فٌما ٌلً تحلٌال  لمخاطر اإلئتمان الخاصة بالمجموعة لكل قطاع من القطاعات التشغٌلٌة أعاله : ب( 

ما عدا النقدٌة، الممتلكات والمعدات، العقارات األخرى،   قائمة المركز المالً الموحدةتتضمن مخاطر االئتمان القٌمة الدفترٌة للموجودات المدرجة فً 
 . أ( 82فً مخاطر االئتمان )إٌضاح  المعادل االئتمانً لمخاطر التعهدات واإللتزامات المحتملة والمشتقات تم إدراج .والموجودات األخرى

 

 مخاطر اإلئتمان   -53

. تنشؤ عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشؤن أداة مالٌة، مما ٌإدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالٌةل فً ثتتم والتً  مخاطر اإلئتماندٌر البنك ٌ
تنتج عن األدوات المالٌة خارج  ٌةاالستثمارٌة، كما أن هنالك مخاطر إئتمان واألنشطةالقروض والسلف أنشطة اإلقراض المرتبطة ب من أساسًمخاطر االئتمان بشكل 

 .  مثل التزامات القروضالمركز المالً قائمة 

تم  األطراف بصورة مستمرة. ٌحاول البنك التقلٌل من مخاطر اإلئتمان وذلك بمراقبتها، ووضع حدودا  للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقوٌم مالءة هذه 
تحدٌد المخاطر ووضع حدود مالئمة لهذه المخاطر وكذلك كً ٌتمكن من مراقبة المخاطر ومدى االلتزام بتلك بحٌث ٌتمكن البنك من سٌاسات إدارة المخاطر  تصمٌم
المتعلقة بؤنشطته التجارٌة وذلك بإبرام إتفاقٌات مقاصة رئٌسٌة والدخول فً  مراقبة حدود مخاطر اإلئتمان، ٌقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمانلة إضاف الحدود.

، كما ٌقوم البنك أحٌانا  باقفال المعامالت أو التنازل عنها لصالح ترتٌبات ضمان مع األطراف األخرى فً ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر
المحتملة إلستبدال عقود المشتقات إذا أخفقت األطراف األخرى فً  التكلفة تمثلر االئتمان الخاصة بالمشتقات مخاط إن .األطراف األخرى لتقلٌل مخاطر االئتمان

 أنشطةٌم ولتق المتبعةٌم األطراف األخرى بإستخدام نفس األسالٌب وتق ٌتم ،مخاطر االئتمان التً ٌمكن أن ٌتحملها البنكمستوى  للتحكم فً .الوفاء بالتزاماتها
  اإلقراض.

فً نفس المنطقة الجغرافٌة أو ٌكون لهم نفس الخصائص  أنشطتهمٌنتج التركز فً مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة 
 أو السٌاسٌة أو الظروف األخرى. التعاقدٌة عند حدوث تغٌرات فً الظروف اإلقتصادٌة ماإلقتصادٌة التً ستإثر فً مقدرتهم على الوفاء بإلتزاماته

 ٌشٌر التركز فً مخاطر اإلئتمان إلى مدى تؤثر أداء البنك تجاه التطورات التً قد تطرأ على صناعة ما أو منطقة جغرافٌة معٌنة. 

راد أو مجموعة من العمالء فً أماكن أو فً المخاطر الخاصة بؤفالمفرط التركز  لضمان عدمة اإلقراض ظتنوٌع محف من خاللٌقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان 
البنك أٌضا  للحصول على ضمانات إضافٌة من الطرف اآلخر إذا ما ظهرت أي  ٌسعىكما  ما هو مالئم. أنشطة معٌنة. كما ٌقوم البنك أٌضا  بؤخذ الضمانات، حسب

 قٌمة القروض والسلف الممنوحة ل فراد. فً مإشرات تدل على إنخفاض

التً تم  كما تقوم بمراقبة القٌمة السوقٌة للضمانات .راقبة القٌمة السوقٌة للضمانات وتطلب تقدٌم ضمانات إضافٌة وفقا  لاتفاقٌة المبرمة ذات الصلةتقوم اإلدارة بم
ٌ رات فً ال لتعكسبمراجعة سٌاسات وأنظمة إدارة المخاطر  بانتظامٌقوم البنك  كفاٌة مخصص خسائر إنخفاض القٌمة.لمدى خالل مراجعتها  الحصول علٌها تغ

 المستجدة. األسالٌب وإتباع أفضل األسواقمنتجات 

 - 1ى فً اإلٌضاح )تمثل سندات الدٌون المدرجة فً المحفظة اإلستثمارٌة، بشكل أساسً، مخاطر دٌون سٌادٌة. تم تبٌان تحلٌل اإلستثمارات حسب األطراف األخر
(، بٌنما تم تبٌان المعلومات المتعلقة بالتعهدات واإللتزامات المحتملة فً 82بمخاطر اإلئتمان الخاصة بالمشتقات فً اإلٌضــــاح ) ةن المعلومات المتعلق(. تم تبٌاد

بالحدود  المتعلقة(، كما تم تبٌان المعلومات 81فً اإلٌضاح رقم ) ٌةالتشغٌلقطاعات ال(. تم تبٌان الحد األقصى لمخاطر االئتمان التً تتعرض لها 83اإلٌضاح )
 (. 89القصوى لمخاطر االئتمان مع أوزان المخاطر النسبٌة فً اإلٌضاح )

ٌم كل مقترض وفقا لنظام ودرجات للقروض العاملة وثالث لغٌر العاملة. ٌتم تق عشرمن المخاطر، منها  ثالثة عشر درجةٌقوم البنك بتصنٌف مخاطر اإلئتمان إلى 
نوع الشركة. ٌف موضوعً مطور داخلٌا وٌتم بموجبه تقوٌم المخاطر بناء على إعتبارات مالٌة ونوعٌة منها قوة اإلدارة، خصائص الصناعة، أداء الحساب وتصن

معٌن من درجات تصنٌف تتم مراجعة الدرجات الممنوحة لمخاطر اإلئتمان دورٌا من قبل وحدة مستقلة لمراجعة اإلئتمان. ٌعتبر اإلئتمان المصنف دون مستوى 
مة الدفترٌة وفقا ل سس المخاطر إئتمانا منخفض القٌمة، وٌتم تكوٌن مخصص خاص له وذلك بمقارنة القٌمة الحالٌة للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتوقعة مع القٌ

لقٌمة على مستوى المحفظة لمجموعة من التسهٌالت اإلئتمانٌة (. ٌتم أٌضا قٌاس وإثبات مخصص جماعً إلنخفاض ا81الواردة فً معٌار المحاســــبة الدولً رقم )
 المتشابهة والتً لم تحدد منفردة كتسهٌالت منخفضة القٌمة.

4136  

 قطاع الخزٌنة  قطاع الشركات   قطاع التجزئة

قطاع خدمات 
االستثمار 
 إلجمالــــًا أخرى والوساطة

المركز الموجودات المدرجة فً قائمة 
 37,88118935 3849,8,36 538635 7389318834 3897484,3, 55861,8,15 المالً الموحدة

 3,,3,81348 48341 5378,61 - 985,8,,358 48917,757 التعهدات وااللتزامات المحتملة 

 383458,47 - - 383458771 4,7 - المشتقات  

       

2188        

المركز الموجودات المدرجة فً قائمة 
 882,111,980 8,281,103 81,832 02,839,890 11,120,103 21,258,012 المالً الموحدة

 81,815,812 - 90,288 - 82,128,018 8,811,981 التعهدات وااللتزامات المحتملة 

 991,102 - - 911,388 1,311 - المشتقات  



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  4135و   4136دٌسمبر  53للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)
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 :الموحدة قائمة المركز المالً موجودات داخل –أ( مخاطر االئتمان 

 4136   2188  

     :، صافًقروض وسلف

    قروض شخصٌة 

 859,388  ,548898  بطاقات ائتمان

 22,099,013  468,168868 قروض ألجل 

 اإلجمالً 

 

4781538836  22,385,811 

 قروض شركات 

   

 82,338,898  3783598443 قروض مشتركة 

 0,293,128  881568,74 جاري مدٌن 

 03,892,250  7,86518954 قروض ألجل 

 33,209  ,869,, أخرى

 15,121,919  88948614,, اإلجمالً 

    

    : ، صافًاالستثمارات

 28,191,191  ,4,88818,6 سندات بعمولة ثابتة

 0,118,199  ,,6874,88 سندات بعمولة عائمة 

 8,180,888  388,888,1 أخرى 

 23,203,811  88418,,558 اإلجمالً 

    

 881,910,095  35,88118444 اإلجمالً الكلً 

 

 :الموحدة بنود خارج قائمة المركز المالً –ب( مخاطر االئتمان 

 4136   2188  

 9458937 قروض والتزامات أخرى مرتبطة باالئتمانال لمنح التزامات
 

2,211,013 

 568,1381,5 ضمانات مالٌة 
 

82,215,858 

 ,578,46899 اإلجمالً 
 

80,098,181 

 

 :ج( الجودة االئتمانٌة للقروض والسلف

  2188   4136 البٌان

 39,155,181  314,474,843 غٌر متؤخرة السداد وغٌر منخفضة القٌمة 

 308,381  8193,,383 متؤخرة السداد وغٌر منخفضة القٌمة 

 2,182,890  ,48889847 منخفضة القٌمة )أي قرض بمخصص خاص(

 11,581,801  318831989,1 إجمالً القروض والسلف 

 (2,150,101)  (485,78976) انخفاض خسائر االئتمان، صافً  مخصص

 33,051,811  3158,468138 القروض والسلف، صافً 



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  4135و   4136دٌسمبر  53للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)
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 منخفضة القٌمة : وغٌرمتؤخرة السداد  غٌرد( قروض وسلف   

 

 4136   2188  

    التصنٌف:

 01,398,115  ,6983598,1 (0-8مخاطر منخفضة )

 05,991,812  748,188773 (3-5مخاطر مقبولة )

 015,501  6188584 (81-1تحت المراقبة )

 31484748843 اإلجمالً 

 

39,155,181 

    

على مالٌة مع قدرة ممتازة إلى عالٌة  شروط و ( ٌشمل قروض الشركات والقروض التجارٌة والتً تحتوي على عناصر مخاطر0-8التصنٌف )
 .تحوٌل الراتب أو ضمان عقاراتب مضمونةقروض  التصنٌف شملٌبالنسبة للتجزئة  .السداد

، للسدادمالٌة مع قدرة مقبولة إلى جٌدة شروط و( ٌشمل قروض الشركات والقروض التجارٌة والتً تحتوي على عناصر مخاطر 3-5التصنٌف )
 .أعالهإضافة إلى قروض التجزئة غٌر المضمنة فً الفئة المذكورة 

 .الشدٌد من قبل اإلدارة االنتباهحالٌا  ولكنه ٌحتوي على نقاط ضعف محتملة تتطلب المضمون ( ٌشمل اإلئتمان 81-1التصنٌف )

 

 وغٌر منخفضة القٌمة دهـ( قروض وسلف متؤخرة السدا
  

4136  

 قروض شخصٌة  بطاقات إئتمان

قروض تجارٌة 

 اإلجمالً  وجاري مدٌن

 3838,8148 968485 1,,381748 5,,418 ٌوم  81السداد حتى  متؤخرة 

 78734 78734 - - ٌوم  11-81متؤخرة السداد  

 8,84, 8,84, - - ٌوم  11-11متؤخرة السداد   

 78893 78893 - - ٌوما   11متؤخرة السداد ألكثر من  

 اإلجمالً  
418,,5 381748,,1 336854, 383,,8193 

     
2188      

     

 918,130 812,281 118,808 25,588 ٌوم  81متؤخرة السداد حتى  

 08,582 08,582 - - ٌوم  11-81متؤخرة السداد  

 11 11 - - ٌوم  11-11متؤخرة السداد   

 9,890 9,890 - - ٌوما   11متؤخرة السداد ألكثر من  

 308,381 852,132 118,808 25,588 اإلجمالً

     

 ( قروض وسلف منخفضة القٌمةو

 4136   2188  

 2,010,008  486578393 قروض شركات 

 809,188  ,456818 قروض تجزئة 

 2,182,890  ,48889847 اإلجمالً 

 

  



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  4135و   4136دٌسمبر  53للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)
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 المالٌة )إستثمارات( للموجودات ةالجودة االئتمانٌ (ز

 

ٌتم تصنٌفها حٌث  ،فٌما عدا االستثمارات المركبةبإستخدام درجات تصنٌف مخاطر ائتمان خارجٌة،  االئتمانٌة لالستثمارات الجودةتتم إدارة 

  وضح الجدول التالً الجودة االئتمانٌة حسب كل فئة:ٌو .ستخدام درجات تصنٌف إئتمان داخلٌةإب

 

 4136   2188  

 ,3889118,5 السندات الحكومٌة السعودٌة 
 

88,388,219 

 3684,58718  من الدرجة االولىاستثمارات 
 

85,108,893 

 4668931 دون الدرجة االولىاستثمارات 
 

811,911 

 4,678,975 استثمارات غٌر مصنفة 
 

8,210,825 

 88418,,558 ، صافً تإجمالً االستثمارا
 

23,203,811 

    

 

تتكون خزٌنة. الوسندات  بعمولة عائمةوسندات سندات التنمٌة الحكومٌة السعودٌة من  ، بشكل أساسً،ة السعودٌة ٌالحكوم تتتكون السندا

إستــــاندرد وكالة تصـــــــنٌف  حسب (أ أ أ  إلـــى  ب ب ب) االستثمارات من الدرجة األولى على مخاطر ائتمان تعادل درجة التصنٌف

 .آند بـــورز

 سهم.األ فً ستثماراتاالو االستثمارأساسً، من صنادٌق  غٌر المصنفة، بشكل االستثماراتتتكون 

  

 ( الضماناتح

 كما ٌلً: تعزٌزات إئتمانٌة أخرىٌطلب   أو، كضمانالضمانات المحفوظة   مصادرةمن خالل  الموجوداتٌحصل البنك على  

 

   4136   
2188  

 الدفترٌة  القٌمة  القٌمة الدفترٌة كضمان المحتفظ بها اتطبٌعة الضمان

 81,313,858  4486178,19 أسهم مدرجة 

 0,810,815  ,3,8434846 ممتلكات 

 0,010,211  785,48149 أخرى 

 23,011,983  66899989,7 اإلجمالً 

 



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  4135و   4136دٌسمبر  53للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)
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 المطلوبات المالٌة و مخاطر االئتمان والمالٌة  الموجوداتتركز مخاطر  - 54 

 التركز الجغرافً أ(    

     مخاطر االئتمان الرئٌسة للبنك حسب المناطق الجغرافٌة:فٌما ٌلً بٌان ب 

     

4136  

لمملكة العربٌة ا

 السعودٌة

ول مجلس د
التعاون الخلٌجً 
األخرى ومنطقة 
 وروباأ الشرق األوسط

مرٌكا أ
 الشمالٌة

مرٌكا أ
 الالتٌنٌة

نوب شرق ج
 إلجمالًا ول أخرىد آسٌا

  لموجودات ا
 

     
قدٌة وأرصدة لدى مإسسة ن 

 2122522327 - - - - 22482 - 2122492845 السعودي   النقد العربً

رصدة لدى البنوك والمإسسات أ
 129352625 484 1912184 - 5412874 7592912 4432171 - األخرى   المالٌة

 3328762216 - 1192211 - 621572918 8322117 125612254 2522162726 استثمارات، صافً 

 4942117 - - - - - - 4942117 استثمارات فً شركات زمٌلة

 11327242116 1322814 - - - 3712191 442218 11321762813 روض وسلف، صافً ق

 161,282,291 1332288 2992385 - 626992792 129642692 221472633 15121372511 إلجمالً ا

         

         لمطلوباتا

للبنوك والمإسسات  رصدةأ
 9,115,641 262935 12294 - 9262658 2,121,649 529392114 - المالٌة األخرى 

 12926312178 142676 278 - 528 3722429 1342346 12921182921 دائع العمالء و

 126872511 - 2242251 - - 6232251 8412111 - سندات دٌن مصدرة

 326942278 - - - 22 181 12141 326932135 مطلوبات آخرى

 14421282596 412611 2252822 - 9272218 321172518 629142491 13228112956 اإلجمالً 

 المحتملة وااللتزامات التعهدات
2322542922 226922769 425142895 5112819 82271 427392616 222716 35,724,998 

 
الحد األقصى لمخاطر االئتمان         

 بمبالغ المعادل االئتمانً( )تظهر
        

 1721122871 52571 222262533 42381 2392173 221162221 122742784 1121462319 المحتملة  التعهدات وااللتزامات

 المشتقات
7,6887, ,8,,, 64,8881 3158673 - - 4,1 383458,47 

 

 

  



 البنك العربً الوطنً 

 شركة مساهمة سعودٌة

 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  4135و   4136دٌسمبر  53للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)
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 )تتمة( المالٌة ومخاطر االئتمان تركز مخاطر الموجودات  -54

 )تتمة(التركز الجغرافً   ( أ

2188  

لمملكة العربٌة ا

 السعودٌة

ول مجلس د
التعاون الخلٌجً 
األخرى ومنطقة 
 وروباأ الشرق األوسط

مرٌكا أ
 الشمالٌة

مرٌكا أ
 الالتٌنٌة

نوب شرق ج
 إلجمالًا ول أخرىد آسٌا

  لموجودات ا
 

     
قدٌة وأرصدة لدى مإسسة ن 

 80,198,901 - - - - 2,181 - 80,111,881 السعودي   النقد العربً
رصدة لدى البنوك والمإسسات أ

 2,919,838 811 821,391 - 208,095 583,918 218,385 8,111,111 األخرى   المالٌة

 23,203,811 - 888,111 - 1,233,292 8,282,838 2,112,312 83,188,882 استثمارات، صافً 

 011,588 - - - - - - 011,588 فً شركات زمٌلة اتاستثمار

 33,051,811 - - - 881,815 811,821 18,509 39,311,115 روض وسلف، صافً ق

 880,111,183 811 282,091 - 1,112,882 2,801,352 2,881,830 828,585,121 إلجمالً ا

         

         لمطلوباتا

رصدة للبنوك والمإسسات أ
 9,108,153 581 8,108 - 5,350,058 93,981 8,188,191 18,951 المالٌة األخرى 

 811,892,982 8,812 591 - 8,132 805,858 882,098 815,311,239 دائع العمالء و

 8,139,511 - 220,251 - - 128,251 301,111 - سندات دٌن مصدرة

 8,105,921 - - - 20 - 511 8,105,811 مطلوبات آخرى

 883,909,181 8,193 221,091 - 5,359,559 8,109,888 2,535,188 811,121,808 اإلجمالً 

 80,098,181 20,821 0,533,818 1,158 831,103 8,991,021 0,158,988 28,180,129 المحتملة وااللتزامات التعهدات

 
الحد األقصى لمخاطر االئتمان         
 )تظهر بمبالغ المعادل االئتمانً(

        

 81,815,812 9,819 2,811,818 5,098 819,302 8,513,528 8,111,593 81,021,533 المحتملة  التعهدات وااللتزامات

 المشتقات
815,255 85,829 851,101 33,912 223 - - 991,102 

 

تحوٌل  معاملإلى معادل مخاطر القروض بإستخدام  الموحدة المركز المالًإن مبالل المعادل االئتمانً تعكس المبالل الناتجة عن تحوٌل المطلوبات خارج قائمة 

 تحوٌل االئتمان هو تحدٌد المخاطر االئتمانٌة المحتملة المرتبطة بتنفٌذ اإللتزامات. معاملاالئتمان المحددة من قبل مإسسة النقد العربً السعودي. الغرض من 

 

 خسائر اإلئتمان: نخفاضا ب (  فٌما ٌلً التوزٌع الجغرافً للقروض والسلف غٌر العاملة ومخصص

 

 خسائر اإلئتمانانخفاض  مخصص  روض وسلف غٌر عاملة، صافًق 

 4136  2188  4136  2188  

     

 2,150,101 485,78976 8,118,591 3819783,6 المملكة العربٌة السعودٌة  
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 مخاطر السوق -55

ٌ رات ل نتٌجةمخاطر السوق هً المخاطر المتعلقة بتقلبات القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ل دوات المالٌة   ل تغٌرات التً تحدث فً السوق مثل تغ

  .مصرفٌةتجارٌة أو  لمحفظة. ٌصنف البنك مخاطر السوق األسهمأسعار العمالت األجنبٌة أو أسعار  ،تالعموالأسعار 

  

 المحفظة التجارٌة –أ( مخاطر السوق   

ورٌا  بتطبٌق وضع مجلس اإلدارة حدودا  لمستوٌات المخاطر المقبولة إلدارة المحفظة التجارٌة. وإلدارة مخاطر السوق للمحفظة التجارٌة، ٌقوم البنك د 

 المإشراتللخسائر االقتصادٌة المحتملة بناء  على مجموعة من ٌم مراكز مخاطر السوق ولوضع تقدٌرات وتقبهدف القٌمة المعرضة للمخاطر منهجٌة 

ٌ رات المتعلقة ب االفتراضات و   السوق. ظروفتغ

وعلى مدى فترة زمنٌة  وبموجب طرٌقة القٌمة المعرضة للمخاطر، ٌتم تقدٌر التغٌر السلبً المحتمل فً القٌمة السوقٌة للمحفظة عند مستوى معٌن من الثقة 

ٌ رات المحتملة فً القٌمة السوقٌة للمحفظة التجارٌة بناء  على البٌانات التارٌخٌة. ٌتم تصمٌم ولتق لقٌمة المعرضة للمخاطرا طرٌقةالبنك  محددة. ٌستخدم ٌم التغ

لمخاطر لالقٌمة المعرضة  نماذجاستخدام  فً قصورالسوق العادٌة، لذلك فهنالك  ظروقعادة  لقٌاس مخاطر السوق فً لمخاطر لالقٌمة المعرضة  طرٌقة

 إحصائً. على شكل بٌانالحركات المستقبلٌة تكون أسعار السوق كما أنها تفترض بؤن  على التغٌرات فًوتارٌخٌة  معدالت إرتباطألنها مبنٌة على 

من الخسائر التً ال ٌتوقع تجاوزها  % 11 قدره ثقةمستوى  باستخدام ةموضوععبارة عن تقدٌرات  ،البنك  ٌتبعهاالتً لمخاطر القٌمة المعرضة لإن طرٌقة  

% على مدى ٌوم واحد ٌوضح بؤن الخسائر التً تجاوزت مبلل القٌمة المعرضة 11فً حالة ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة ٌوم واحد. إن إستخدام نسبة 

 .مرة واحدة كل مائة ٌومأكثر من   -فً المتوسط  -للمخاطر ٌجب أن ال تحدث 

. وقد تختلف المحددة الثقةخارج نطاق فترة لكنها ال تشتمل على أي خسائر قد تحدث و ٌوم العمل نهاٌةالمحفظة عند مخاطر  المعرضة للمخاطرة القٌمتمثل  

مإشرات ذات معنى عن  تعطًهذه الحسابات ال و إن ، خصوصا  القٌمة المعرضة للمخاطرعن النتائج التً ب نٌت على حسابات  الفعلٌة النتائج التجارٌة

 .غٌر االعتٌادٌةوالخسائر التً ٌمكن أن تتحقق فً ظل ظروف السوق  األرباح

شمل ٌ الذي القصورنً علٌها النظام تتضمن بعض ب  بالرغم من أن القٌمة المعرضة للمخاطر تعتبر أداة هامة لقٌاس مخاطر السوق، إال أن اإلفتراضات التً 

 ما ٌلً:

فً معظم الحاالت ، ولكن  واقعٌا   إفتراضا   ذلككز خالل فترة ٌوم واحد، وٌعتبر اتغطٌة أو بٌع المر بؤن ٌتملٌوم واحد اإلبقاء على الثقة تفترض فترة  (8

 ٌتسم فٌها السوق بانعدام حاد للسٌولة لفترة طوٌلة.قد ال ٌنطبق على الحاالت التً 

فهنالك إحتمال بنسبة  وحتى لو تم استخدام هذا المستوى من الثقة، .النسبةالخسائر التً قد تحدث خارج هذه ال ٌعكس % 11بنسبة  إن مستوى الثقة (2

 % بؤن تتجاوز الخسائر القٌمة المعرضة للمخاطر.8

 تداول.نهاٌة ٌوم العمل، وبالتالً ال تعكس المخاطر التً قد تتعرض لها المراكز خالل ٌوم ال فًتحتسب القٌمة المعرضة للمخاطر  (8

ل ٌعتمد قٌاس القٌمة المعرضة للمخاطر على مركز البنك وتذبذب أسعار السوق، وقد تنخفض القٌمة المعرضة للمخاطر بالنسبة للمراكز التً تظ (0

 .وبالعكسبدون تغٌٌر إذا ما انخفض تذبذب األسعار 

وكذلك إلى  غٌر المتغٌرة خرىاألمراكز الإن قصور منهجٌة القٌمة المعرضة للمخاطر ٌتم تجاوزه من خالل إضافة حدود القٌمة المعرضة للمخاطر إلى 

قوم البنك إضافة لذلك، ٌ .تجارٌةحدود أثار التقلبات األخرى، وذلك ٌشمل الحدود الموضوعة لمواجهة مخاطر التركزات المحتملة فً إطار كل محفظة 

التً تحدث الظروف غٌر العادٌة التً قد تحدث، وٌتم رفع تقارٌر منتظمة عن الخسائر المحتملة  للوقوف علىباجراء اختبارات تحمل للمحفظة التجارٌة 

 اختبارات التحمل إلى لجنة الموجودات والمطلوبات للمراجعة. خالل
 

 :السعودٌة بمالٌٌن الرٌاالت  2188و   2180دٌسمبر  88للبنك للسنتٌن المنتهٌتٌن فً  القٌمة المعرضة للمخاطرفٌما ٌلً البٌانات الخاصة ب

      

   4136   2188  

   

 

تحوٌل مخاطر 

 العمالت األجنبٌة

 

 

 العمولة مخاطر 

 الخاصة

 

 مخاطر

أسعار 

 ألسهما

 

 

 

  إجمالً المخاطر

  

 

تحوٌل مخاطر 

 العمالت األجنبٌة

 

 

 العمولة مخاطر

 الخاصة

 

 مخاطر 

اسعار 

  األسهم

 

 

 

  إجمالً المخاطر

القٌمة المعرضة للمخاطر 
 954,.1 - 1.4653 756,.1 دٌسمبر  88كما فً 

 
1.9111 1.8880 - 1.1919 

متوسط القٌمة المعرضة 
 1,,4.6 - ,,,4.4 1.8153 للمخاطر 

 

1.1010 2.0358 - 2.3322 
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 )تتمة(مخاطر السوق   - 55
 

 أو المحفظة المصرفٌة لمحفظة غٌر التجارٌة ا -مخاطر السوق ب(   

 األسهم.و االجنبٌة العمالت وتحوٌل تالعموالأسعار  تغٌراتتنشؤ مخاطر السوق للمحفظة غٌر التجارٌة أو المراكز المصرفٌة من  

 تالعموال( مخاطر أسعار 3  

ٌ راتمن إحتمال أن تإثر  تالعموالتنشؤ مخاطر أسعار   على القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة ل دوات المالٌة. وضع مجلس  تالعموال ارأسع تغ
المراكز ضمن  لضمان بقاءلفترات محددة. ٌقوم البنك بمراقبة المراكز ٌومٌا  مستخدما  إستراتٌجٌات تغطٌة المخاطر  تالعموالأسعار  لتقلباتاإلدارة حدودا  

 .المقررة الفجواتحدود 

أو   قائمة الدخل الموحدة، على ثابتة األخرى العناصر مع بقاء، العموالت الخاصةفً أسعار  مدى تؤثٌر التغٌرات المحتملة المعقولة ةول التالٌاوضح الجدت  
ٌ رات المفترضة فً أسعار  أثر فًالدخل  األثر علىتمثل ٌ. الملكٌةحقوق   على اساس وذلك خالل العامالخاصة  العموالتعلى صافً دخل  تالعموالالتغ

تم أدوات تغطٌة المخاطر.   أثر، بما فً ذلك  2180دٌسمبر  88بسعر عائم كما فً  لغٌر أغراض المتاجرة ةالمطلوبات المالٌة المقتناوالموجودات المالٌة 
 88تغطٌة المخاطر ذات الصلة كما فً  أثربما فً ذلك  بعمولة ثابتةالمالٌة المتاحة للبٌع  الموجوداتٌم وبإعادة تق وذلك الملكٌةحقوق  إحتساب األثر على

ٌ رات المفترضة فً  أثر والناتجة عن  2180دٌسمبر  الموجودات أو إستحقاق  تارٌخ حسب الملكٌةحقوق  آثار التقلبات علىتم تحلٌل ٌ. أسعار العموالتالتغ
 بمالٌٌن الرٌاالت السعودٌة. عن اآلثار المتعلقة بهاوٌتم اإلفصاح حسب العمالت  العملٌات المصرفٌة مخاطر وتحلٌل ، تتم مراقبة المقاٌضات

  

  4136                       

 العملة
 الزٌادة فً

 األساسنقاط 
 لدخاألثر على 
 الخاصة العموالت

 
 اإلجمالً الملكٌةحقوق  على األثر

أشهر  8   
 أو أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  3-7
 أو أقل 

 7أكثر من 
 سنوات

 

 (1.97) (1.33) (6,.1) - - 57.17 31+ لاير سعودي 

 (67.,) - (55.,) (1.19) (1.15) (38.,) 31+ دوالر أمرٌكً

 (1.35) (1.14) - (1.31) (1.13) (,1.1) 31+ أخرى 
 

   4136                  

 العملة
 النقص فً

 األساس  طنقا
دخل  على األثر

 الخاصة تالعموال
 

 الملكٌةحقوق  على األثر
  

 اإلجمالً

أشهر  8   
 أو أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  3-7
 أو أقل 

 7أكثر من 
 سنوات

 

 1.97 1.33 6,.1 - - (57.17) 31- لاير سعودي 

 67., - 55., 1.19 1.15 38., 31- دوالر أمرٌكً

 1.35 1.14 - 1.31 1.13 ,1.1 31- أخرى 
 

2188 

 العملة
الزٌادة فً 
 نقاط األساس

 لاألثر على دخ
 العموالت الخاصة

 
 اإلجمالً األثر على حقوق الملكٌة

أشهر أو  1   
 أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  8-5
 أو أقل 

 5أكثر من 
 سنوات

 

 (8.08) (1.28) (8.81) (1.11) (1.10) 88.25 81+ لاير سعودي 

 (28.30) - (28.98) (1.18) (1.81) (9.11) 81+ دوالر أمرٌكً

 (1.88) (1.12) (1.18) (1.12) (1.10) (1.01) 81+ أخرى 
 

   2188                  

 العملة
النقص فً 

 األساس  طنقا
األثر على دخل 

 الخاصة تالعموال
 

 األثر على حقوق الملكٌة
  
 اإلجمالً

أشهر  1   
 أو أقل

سنة واحدة 
 أو أقل

سنوات  8-5
 أو أقل 

 5أكثر من 
 سنوات

 

 8.08 1.28 8.81 1.11 1.10 (88.25) 81- لاير سعودي 

 28.30 - 28.98 1.18 1.81 9.11 81- دوالر أمرٌكً

 1.88 1.12 1.18 1.12 1.10 1.01 81- أخرى 
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 )تتمة( أو المحفظة المصرفٌةالمحفظة غٌر التجارٌة  -ب( مخاطر السوق   

 )تتمة(ت ( مخاطر أسعار العموال3

  الموحدة المركز المالًالخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة مخاطر أسعار العموالت 

 . النقدٌة وتدفقاتهالمالً  مركزهمخاطر آثار التقلبات فً أسعار العموالت فً السوق على  ٌدٌر البنك

المسجلة  المجموعةكما ٌشتمل الجدول على موجودات ومطلوبات  .المجموعةتعرض لها تالتً  لمخاطر أسعار العموالت ٌشتمل الجدول أدناه على ملخص
لمخاطر أسعار العموالت نتٌجة لعدم  المجموعةتعرض تتارٌخ االستحقاق، أٌهما ٌحدث أوال . و أ التعاقدٌة بالقٌمة الدفترٌة مصنفة حسب تارٌخ تجدٌد األسعار

التً تستحق أو سٌتم تجدٌد أسعارها فً فترة الموحدة المركز المالً ات خارج قائمة التطابق أو لوجود فجوات فً قٌم الموجودات والمطلوبات واألدو
 وارٌخ تجدٌد أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتٌجٌات إدارة المخاطر.ت محددة. ٌقوم البنك بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة

 

 إلجمالً ا ٌر مرتبطة بعمولة غ سنوات 7كثر من أ سنوات  7-3 شهر  34-5 أشــهر 5ــــالل خ  4136

       لموجودات ا
لنقد اقدٌة وأرصدة لدى مإسسة ن

 ,438474854 983848631 - - - ,3481,9893 العربً السعودي 

رصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة أ
 389578847 3873,8,71 - - - 7,,63,8 األخرى 

 88418,,558 94,,15,,3 383818887 83,78883, 881,98943 ,68,18,,38 استثمارات، صافً 

 3158,468138 - 3,189,814 ,4489,6868 4,87818195 7483198,76 روض وسلف، صافً ق

 ,696833 ,696833 - - - - استثمارات فً شركات زمٌلة 

 3588856 3588856 - - - - قارات أخرى ع

 38,678958 38,678958 - - - - ممتلكات ومعدات، صافً 

 387158696 387158696 - - - - وجودات أخرى م

 386888,8577 38,486,555 ,4,451,48 ,53,381,34 5588718136 3,585,835, لً الموجودات  اجمإ

       

       لمطلوبات وحقوق الملكٌة  ا
رصدة للبنوك والمإسسات المالٌة أ

 981378861 3668739 - - 6,,8,,8 ,83,5845, األخرى 

 دائع العمالء و
55,44,,399 46841389,5 8837, - ,4,396,,69 349885383,, 

 طلوبات أخرى م
- - - - 5889684,, 5889684,, 

 سندات دٌن  مصدرة
388,,8711 - - - - 388,,8711 

 قوق الملكٌة ح
- - - - 4188598,79 4188598,79 

 جمالً المطلوبات وحقوق الملكٌة إ
65819,8958 468,,98,7, 8837, - 9888,58617 386888,8577 

ئمة المركز الفجوة للبنود داخل قا
  (1,619,1,4,) ,48451848 53837589,3 ,8,81837, ,,5,848688 المالً الموحدة 

لفجوة للبنود خارج قائمة المركز ا
  - (8,,7,68) (9886786,9) 33855784,7 (383178141) المالً الموحدة

لمخاطر جمالً الفجوة الخاضعة إ
  (1,619,1,4,) 388678693 43871,8694 4181978654 ,5,8379887 أسعار العموالت

إجمالً الفجوة التراكمٌة الخاضعة 
  - 1861981,4, 8,8587,3,, 7,847781,9 ,5,8379887 لمخاطر أسعار العموالت 
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 )تتمة( المحفظة المصرفٌةأو المحفظة غٌر التجارٌة  -ب( مخاطر السوق   

 )تتمة( تال( مخاطر أسعار العمو3

 )تتمة( الموحدة مخاطر أسعار العموالت الخاصة بالموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالً 

 إلجمالً ا ٌر مرتبطة بعمولة غ سنوات 5كثر من أ سنوات  5-8 شهر  82-8 أشــهر 8ــــالل خ  2188

       لموجودات ا
لنقد اقدٌة وأرصدة لدى مإسسة ن

 80,198,901 9,101,913 - - - 9,128,158 العربً السعودي 

رصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة أ
 2,919,838 8,182,299 - - - 8,950,110 األخرى 

 23,203,811 8,181,888 8,215,111 3,928,880 5,129,818 81,133,585 استثمارات، صافً 

 33,051,811 - 131,115 21,880,118 20,558,119 02,111,838 روض وسلف، صافً ق

 011,588 011,588 - - - - فً شركات زمٌلة  اتاستثمار

 881,180 881,180 - - - - قارات أخرى ع

 8,109,883 8,109,883 - - - - ممتلكات ومعدات، صافً 

 8,208,580 8,208,580 - - - - وجودات أخرى م

 889,185,020 80,191,025 8,195,198 21,185,919 81,093,011 12,890,998 لً الموجودات  اجمإ

       

       لمطلوبات وحقوق الملكٌة  ا
رصدة للبنوك والمإسسات المالٌة أ

 9,108,153 811,559 - - 952,181 1,981,015 األخرى 

 811,892,982 12,311,810 - 8,350 21,182,312 22,331,912 دائع العمالء و

 8,105,921 8,105,921 - - - - طلوبات أخرى م

 8,139,511 - - - - 8,139,511 سندات دٌن  مصدرة

 81,833,080 81,833,080 - - - - قوق الملكٌة ح

 جمالً المطلوبات وحقوق الملكٌة إ
88,218,959 28,810,123 8,350 - 35,292,335 889,185,020 

ئمة المركز الفجوة للبنود داخل قا
  (98,212,011) 8,195,198 21,188,108 1,888,582 88,138,180 المالً الموحدة 

لفجوة للبنود خارج قائمة المركز ا
  - (25,301) (8,281,111) 519,132 901,903 المالً الموحدة

جمالً الفجوة الخاضعة لمخاطر إ
  (98,212,011) 8,151,888 29,311,158 1,121,180 88,381,912 أسعار العموالت

إجمالً الفجوة التراكمٌة الخاضعة 
  - 98,212,011 11,252,821 08,058,891 88,381,912 لمخاطر أسعار العموالت 

 

 إدارة مخاطر أسعار العموالت .لقٌمة اإلسمٌة ل دوات المالٌة المشتقة التً تستخدم فً اصافً  ةالموحد المركز المالًمثل الفجوة للبنود خارج قائمة ت

دامه فً حساب القٌمة الحالٌة ن سعر العمولة الفعلً ) العائد الفعلً ( ل داة المالٌة هو السعر الذي تحسب بموجبه القٌمة الدفترٌة ل داة المالٌة، وذلك عند استخإ
ة المسجلة بالتكلفة المطفؤة، وسعر السوق الحالً ل داة بعمولة عائمة أو األداة المسجلة ذه األداة. إن هذا السعر ٌعتبر السعر التارٌخً ل داة المالٌة بعمولة ثابتهل

 بالقٌمة العادلة.
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 مخاطر السوق )تتمة( - 55 

 )تتمة( أو المحفظة المصرفٌةالمحفظة غٌر التجارٌة  -ب( مخاطر السوق   
 

 ( مخاطر العمالت4

ٌ ر قٌمة األدوات المالٌة بسبب تغٌرات أسعار العمالت األجنبٌة مخاطر العمالت هً المخاطر الناتجة عن  التً تنشؤ فً ٌتم تحوٌل مخاطر العمالت  .تغ

لمخاطر كل عملة مختلفة وتتم إدارة تلك المخاطر كجزء من المحفظة التجارٌة. ٌضع مجلس اإلدارة حدودا   ،الى المحفظة التجارٌة المحفظة المصرفٌة

 وتتم مراقبتها ٌومٌا . ،ف الخسائر وحدود القٌمة المعرضة للمخاطروذلك ٌشمل المراكز ووق
 

فٌما ٌتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدٌة   2180دٌسمبر  88ٌوضح الجدول التالً العمالت التً ٌتعرض البنك بشؤنها لمخاطر جوهرٌة كما فً  

العمالت مقابل اللاير السعودي مع  فً أسعارالتغٌرات المحتملة المعقولة  إثر التحلٌلٌحتسب ووالتدفقات النقدٌة المتوقعة.  لغٌر اغراض المتاجرة المقتناة

الخاضعة  لموجودات والمطلوبات النقدٌة المقتناة لغٌر أغراض المتاجرةل)بسبب القٌمة العادلة   الموحدة قائمة الدخلعلى ثابتة العناصر األخرى  بقاء

ٌ ر القٌمة العادلة لمقاٌضات العمالت المستخدمة لتغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة(. ٌشٌر األثر  الملكٌةحقوق  ىاألثر علوكذلك  (ألسعار العمالت )بسبب تغ

  الموحدة قائمة الدخلاإلنخفاض المحتمل فً  صافً ، بٌنما ٌشٌر األثر السلبً إلى الملكٌةأو حقوق  قائمة الدخل الموحدةاإلٌجابً إلى الزٌادة المحتملة فً 

 .الملكٌةأو حقوق 
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 مخاطر العمالت 

نسبة التغٌر فً أسعار 

 األثر على صافً الدخل  العمالت )%(

نسبة التغٌر فً  

  األثر على صافً الدخل أسعار العمالت )%(

 (28.031) +5  8.719 +7 دوالر أمرٌكً 

 (1.858) -8  1.337 -5 ٌورو 

 (1.135) -8  1.115 -5 جنٌه استرلٌنً
 

 العمالت( مراكز 5

وضع حدود لمستوى بالنقدٌة. ٌقوم مجلس اإلدارة  ٌدٌر البنك مخاطر آثار التقلبات فً أسعار الصرف السائدة بالسوق على مركزه المالً وتدفقاته   
فٌما ٌلً تحلٌال  بالمخاطر الجوهرٌة الخاصة بالبنك المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالً لمراكز العمالت، لٌال  وخالل الٌوم، وٌتم مراقبتها ٌومٌا . 

 كما فً نهاٌة السنة بشؤن العمالت األجنبٌة التالٌة: 
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 ()مدٌن مركز دائن  مركز دائن )مدٌن( 

) دوالر أمرٌكً   

3

8

3

9

4

.

4

,

9

) 

35183,7  (011,988) 

5 ٌورو   

,

1 

(58,5,)  5,882 

3 جنٌه إسترلٌنً 

7

6 

(313)  2,320 

     

 ( مخاطر أسعار األسهم6

ٌ رات لات المقتناة لغٌر أغراض المتاجرة نتٌجة  فً محفظة االستثمار ل سهمتشٌر مخاطر أسعار األسهم إلى مخاطر إنخفاض القٌمة العادلة    لتغ
 فً مستوٌات مإشر األسهم وقٌمة كل سهم على حده. المحتملة المعقولة

 

مع بقاء العناصر األخرى للبٌع نتٌجة للتغٌرات المحتملة المعقولة فً مإشر األسهم  األسهم المتاحةفٌما ٌلً بٌان باألثر على استثمارات البنك فً  
 :ثابتة
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 مإشرات السوق

 

ٌُرات   األسهم )%( مإشرتغ

الرٌاالت آالف ب األثر

 السعودٌة

  

ٌ رات   األسهم )%( مإشرتغ

لرٌاالت آالف اب األثر

 السعودٌة

      

 416531 +5  858,87 +7 تداول 
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 مخاطر السٌولة         -56 

مستوى  تمثل مخاطر السٌولة عدم مقدرة البنك على تلبٌة متطلبات التموٌل الخاصة به. تحدث مخاطر السٌولة عند وجود اضطراب فً السوق أو انخفاض
وٌل. وللتقلٌل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنوٌع مصادر التموٌل، وإدارة الموجودات بعد األخذ مفً بعض مصادر الت انخفاضاإلئتمان مما ٌإدي إلى 

 . للتداولبعٌن االعتبار توفر السٌولة، والحفاظ على رصٌد كاف  للنقدٌة وشبه النقدٌة واألوراق المالٌة القابلة 

:  2188) %9البنك لدى مإسسة النقد بودٌعة نظامٌة تعادل  ٌحتفظمراقبه البنوك وكذلك التعلٌمات الصادرة عن مإسسة النقد العربً السعودي،  لنظام وطبقا  
% 21سٌولة ال ٌقل عن  باحتٌاطًمن إجمالً ودائع االدخار والودائع ألجل. كما ٌحتفظ البنك   %(0:  2188) %0و ودائع تحت الطلب المن إجمالً  %(9

ال تزٌد عن  فترةالتً ٌمكن تحوٌلها إلى نقد خالل  تأو الموجودا الحكومٌة السعودٌةالتنمٌة  تأو سنداهذا االحتٌاطً من النقد  وٌتكون.  ودائعهمن التزامات 
  ثالثٌن ٌوما .

دى مإسسة النقد العربً السعودي مقابل سندات التنمٌة الحكومٌة كما ٌمكن للبنك الحصول على سٌولة إضافٌة وذلك من خالل تسهٌالت إعادة الشراء ل
 % من القٌمة اإلسمٌة للسندات المحتفظ بها.95السعودٌة لغــــاٌة 

 حسب الفترة المتبقٌة لإلستحقاقات التعاقدٌة المخصومةغٌر تحلٌل المطلوبات المالٌة  (3

 غٌر المخصومة التزامات السدادبناء  على   2188و   2180دٌسمبر  88للمطلوبات المالٌة كما فً ٌشتمل الجدول أدناه على ملخص باالستحقاقـات التعاقدٌة 
ال تتطابق مع قائمة المركز المالً  المبالل اإلجمالٌةفإن  ،حتى تارٌخ االستحقاق مضمنة فً الجدولالمدفوعة . وحٌث إن العموالت الخاصة المتعاقد علٌها
على أساس الفترة المتبقٌة بتارٌخ قائمة المركز المالً الموحدة حتى تارٌـخ االستحقـاق وال تؤخذ بعٌن  تم تحدٌد االستحقاقات التعاقدٌة للمطلوبات الموحدة. وقد

ٌإثر الدفع فٌه، كما إن الجدول ال العمالء بالتسدٌد فً التارٌخ المبكر المطلوب من البنك  ٌطالب ٌتوقع البنك أنال المتوقع. و االعتبار تارٌخ االستحقاق الفعلً
 حسبما تظهره الوقائع التارٌخٌة لالحتفاظ بالودائع من قبل البنك. التدفقات النقدٌة المتوقعة على 
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 سنوات  7-3 شهر  34-5 أشــهر 5ــــالل خ

 7كثر من أ

 سنوات

دون تارٌخ ب

 إلجمالًا إستحقاق محدد 

        المالٌة المطلوبات

 9813,8698 3668739 - - 8,98471 ,83,68,4,  للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى  رصدةأ

 ,351,748,35 8718,,484, - 4658631 46,884,953 55,564,491  دائع العمالء و

        أدوات مالٌة مشتقة

 9,78854 - ,618,4 8,88796 41,8347 7181,7  ذمم دائنة متعاقد علٌها    

 (558775,) - (6483,5) (8838813) (,314844) (4,8773)  ذمم مدٌنة متعاقد علٌها    

 38,678637 - - ,38,36855 398,91 ,,3383  سندات دٌن  مصدرة

 ,363,654,34 486448147, (38567) 61,,3,9,4 ,98,,,47,6 59,,63,781  جمالً المطلوبات المالٌةإ

 

 

2188         

        المالٌة المطلوبات

 9,108,011 811,559 - - 950,218 1,981,102  رصدة للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى أ

 819,289,150 18,189,301 - 223,553 28,811,083 22,115,883  دائع العمالء و

        أدوات مالٌة مشتقة

 111,158 - 0,312 091,821 810,898 28,851  ذمم دائنة متعاقد علٌها    

 (585,108) - (5,858) (021,812) (90,091) (85,101)  ذمم مدٌنة متعاقد علٌها    

 8,992,103 - - 8,908,219 21,118 88,211  سندات دٌن  مصدرة

 881,929,982 18,839,819 (501) 2,121,188 20,881,120 21,018,229  جمالً المطلوبات المالٌةإ
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   )تتمة(مخاطر السٌولة  - 56

 البنكب الخاصةتحلٌل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكٌة  (4

أعاله بخصوص ( 8)تحلٌل بالموجودات والمطلوبات وذلك حسب التوارٌخ التً ٌتوقع استردادها أو سدادها فٌها. أنظر االٌضاح ٌشتمل الجدول أدناه على 
 الخاصة بالبنك.المطلوبات المالٌة غٌر المخصومة المتعاقد علٌها 

لسٌولة ل تحملمـن توفر السٌولة الكافٌة لدى البنك . كما تتم مراقبة موقف السٌولة الٌومً وٌتم إجراء إختبار  كدتقوم اإلدارة بمراقبة االستحقاقات التعاقدٌة للتؤ
ة سٌاسات وإجراءات السٌولة من قبل لجنة الموجودات تتم مراجع .االعتٌادٌة وغٌر االعتٌادٌةباستخدام سٌنارٌوهات متعددة تغطً كال  من ظروف السوق 

ته التابعة وفرعه بالخارج، كما ٌقدم تقرٌر موجز إلى لجنة اوالمطلوبات وتخضع لموافقتها. ٌتم إصدار تقارٌر ٌومٌة بشؤن موقف السٌولة لدى البنك وشرك
 ذة.  الموجودات والمطلوبات ٌشتمل على االستثناءات واإلجراءات التصحٌحٌة المتخ
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  سنوات 7كثر من أ سنوات  7-3 شهر  34-5 أشــهر 5ــــالل خ

دون تارٌخ ب

 إلجمالًا إستحقاق محدد 

        لموجودات ا

ة النقد سقدٌة وأرصدة لدى مإسن
 العربً السعودي 

 3481,9893, - - - 983848631 438474854, 

رصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة أ
 األخرى 

 63,8,,7 - - - 3873,8,71 389578847 

  استثمارات، صافً 
35,453,854 788758384 318565816, 4896686,5 3,,15,,94 558,,88418 

  روض وسلف،  صافً ق
4,8,9,863, 4487668765 5784468793 ,81,68759 981,48947 3158,468138 

  استثمارات فً شركات زمٌلة 
- - - - 696833, 696833, 

  قارات أخرى ع
- - - - 3588856 3588856 

  ممتلكات ومعدات،  صافً 
- - - - 38,678958 38,678958 

  وجودات أخرى م
- - - - 387158696 387158696 

 386888,8577 ,47,,47,55 3381498134 ,67878,885 4,839,8,17 64,,76,758  الً الموجودات  مجإ

        

          الملكٌةلمطلوبات وحقوق ا

أرصدة للبنوك والمإسسات المالٌة 
 األخرى 

 
,83,5845, 8,,8,,6 - - 3668739 981378861 

 ,,349885383 8718,,484, - 4178875 4683338343 ,5581588,9  ودائع العمالء 

 ,,5889684 ,,5889684 - - - -  طلوبات أخرى م

 8711,,388 - - 8711,,388 - -  سندات دٌن  مصدرة

 4188598,79 4188598,79 - - - -  قوق الملكٌة ح

 386888,8577 988,788184 - 38,958375 468,998117 6384418357  جمالً المطلوبات وحقوق الملكٌة إ
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 مخاطر السٌولة )تتمة(   - 56

 البنك )تتمة(  ب الخاصةتحلٌل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكٌة ( 4
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  سنوات 5كثر من أ سنوات  5-8 شهر  82-8 أشــهر 8ــــالل خ

دون تارٌخ ب

 إلجمالًا إستحقاق محدد 

        لموجودات ا

ة النقد سقدٌة وأرصدة لدى مإسن
 العربً السعودي 

 9,128,158 - - - 9,101,913 80,198,901 

رصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة أ
 األخرى 

 8,950,110 - - - 8,182,299 2,919,838 

  استثمارات، صافً 
1,139,018 5,810,180 81,351,808 8,031,553 8,181,888 23,203,811 

  روض وسلف،  صافً ق
81,115,001 28,818,533 88,018,151 5,882,118 950,051 33,051,811 

  فً شركات زمٌلة  اتاستثمار
- - - - 011,588 011,588 

  قارات أخرى ع
- - - - 881,180 881,180 

  ممتلكات ومعدات،  صافً 
- - - - 8,109,883 8,109,883 

  وجودات أخرى م
- - - - 8,208,580 8,208,580 

 889,185,020 80,320,395 3,122,228 02,882,111 21,011,522 05,911,919  الً الموجودات  مجإ

        

        لمطلوبات وحقوق الملكٌة  ا

للبنوك والمإسسات المالٌة  أرصدة
 األخرى 

 
1,981,015 952,181 - - 811,559 9,108,153 

 811,892,982 18,189,301 - 211,119 28,181,100 22,883,838  ودائع العمالء 

 8,105,921 8,105,921 - - - -  طلوبات أخرى م

 8,139,511 - - 8,139,511 - -  سندات دٌن  مصدرة

 81,833,080 81,833,080 - - - -  قوق الملكٌة ح

 889,185,020 38,028,588 - 8,333,819 28,933,131 23,389,101  جمالً المطلوبات وحقوق الملكٌة إ
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 المالٌة للموجودات والمطلوبات القٌمة العادلة  -57

 
 التالٌة لتحدٌد القٌمة العادلة ل دوات المالٌة واإلفصاح عنها: ٌستخدم البنك المستوٌات

 
 لنفس األداة ) بدون تعدٌل( ةنشطال المالٌة سواقاألالمستوى األول: األسعار المتداولة فً 

 
خالتها دأخرى ٌتم تحدٌد كافة مباستخدام طرق تسعٌر مماثلة أو  لموجودات ومطلوبات ةنشطال المالٌة سوقاالالمستوى الثانً: األسعار المتداولة فً 

 السوق القابلة للمالحظة. اتالهامة على أساس بٌان
 

   طرق تسعٌر ال ٌتم تحدٌد اي من مدخالتها الهامة على أساس بٌانات السوق القابلة للمالحظة.المستوى الثالث: 
 
 

 اإلجمالً المستوى الثالث المستوى الثانً المستوى األول  4136

     المالٌة  الموجودات

 368757 - 368757 - موجودات مالٌة مدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل 

 17,,95,,31 ,698,5 38,158788 98361,514 استثمارات مالٌة متاحة للبٌع 

 3788889 - 3788889 - أدوات مالٌة مشتقة 

 اإلجمالً 
98361,514 38,,68,,1 698,5, 338186,919 

 
    

 المطلوبات المالٌة 
    

 4618536 - 4618536 - أدوات مالٌة مشتقة 

 اإلجمالً 
- 4618536 - 4618536 

     

 
 

 اإلجمالً المستوى الثالث المستوى الثانً المستوى األول  2188

     الموجودات المالٌة 

 89,008 - 89,008 - موجودات مالٌة مدرجة قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل 

 81,119,901 15,118 8,391,132 3,108,811 استثمارات مالٌة متاحة للبٌع 

 891,118 - 891,118 - أدوات مالٌة مشتقة 

 88,812,118 15,118 2,115,821 3,108,811 اإلجمالً 

 
    

 المطلوبات المالٌة 
    

 289,081 - 289,081 - أدوات مالٌة مشتقة 

 289,081 - 289,081 - اإلجمالً 

     

 تحدٌدٌتم  .فً السوق بتارٌخ القٌاس متعاملٌنالسعر الذي ٌتم استالمه لبٌع أصل ما أو دفعه لتحوٌل مطلوبات فً معاملة عادٌة بٌن إن القٌمة العادلة هً 
 إما: قد تمت اتافتراض أن عملٌة بٌع األصل أو تحوٌل المطلوببقٌاس القٌمة العادلة 

 
 ، أو للموجودات والمطلوباتفً السوق الرئٌس  -8

 .فً السوق االكثر منفعة لتلك الموجودات والمطلوبات فً حالة غٌاب السوق الرئٌس -2
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 )تتمة( إٌضاحات حول القوائم المالٌة الموحدة
  4135و   4136دٌسمبر  53للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 (بآالف الرٌاالت السعودٌة)

42 

 

 القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة )تتمة( -57
 

، مقاٌضات العمالت، النظامٌة االسواقالتً تمت خارج  من مقاٌضات أسعار العموالت الخاصةالمستوى الثانً فً تتكون المشتقات المصنفة 
. ٌتم تقٌٌم المشتقة دوات المالٌةاألخٌارات أسعار العموالت الخاصة، عقود صرف العمالت االجنبٌة الحالٌة واآلجلة، خٌارات العمالت وغٌرها من 

خالل مإشرات األسواق القابلة للمالحظة  طرق التقٌٌم الخاصة بالبنك. إن المدخل إلى هذه الطرق ٌتم منستخدام إهذه المشتقات بالقٌمة العادلة ل
 فً السوق. أوسعالتً تتداول فٌها، والتً ٌتم الحصول علٌها من مقدمً البٌانات المستخدمة على نحو 

 
 بالسوق، وٌتم تقٌٌم قٌمتها العادلة أسعار متداولةوالتً ال ٌوجد لها  العادٌةالسندات الثانً تشمل  المستوىفً االستثمارات المتاحة للبٌع المصنفة 

 لمنحنٌات العائد وهوامش االئتمان.مدخالت بٌانات السوق القابلة للمالحظة  تتضمنالتً  المخصومة التدفقات النقدٌةستخدام إب
 

وٌتم تقٌٌم قٌمتها  داولة بالسوق،والتً ال ٌوجد لها أسعار متتشمل صنادٌق األسهم الخاصة المستوى الثالث فً االستثمارات المتاحة للبٌع المصنفة 
خالل السنة بحركة . تتعلق حركة االدوات المالٌة بالفئة الثالثة قائمة المركز المالًبتارٌخ  موجودات معلن عنهاالعادلة بناء  على آخر صافً قٌمة 

 القٌمة العادلة فقط.
 

، باستثناء االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفؤة، واالستثمارات المقتناة الموحدة إن القٌمة العادلة ل دوات المالٌة داخل قائمة المركز المالً
القٌمة العادلة  إن. الموحدة عن القٌمة الدفترٌة المدرجة فً القوائم المالٌة ٌا  بالتكلفة المطفؤة، ال تختلف جوهر والمسجلةحتى تارٌخ االستحقاق 

بالتكلفة المطفؤة ال  المسجلةوسندات الدٌون المصدرة واألرصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوك  مولةالمرتبطة بعللقروض والسلف وودائع العمالء 
بسبب عدم وجود اختالف جوهري ألسعار العموالت السائدة بالسوق الموحدة تختلف جوهرٌا  عن القٌمة الدفترٌة المدرجة فً القوائم المالٌة 

 د علٌها وللفترات القصٌرة ل رصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوك.ل دوات المالٌة المشابهة عن تلك المتعاق
 

لة األسعار المتداو على أساسبالتكلفة المطفؤة  المقتناةاألخرى  واالستثماراتالمقتناة حتى تارٌخ االستحقاق  لالستثمارات المقدرة تحدد القٌمة العادلة
القٌمة العادلة لهذه  السندات بعمولة ثابتة )على التوالً(. تم اإلفصاح عن النسبة لبعضطرق التسعٌر فً حالة استخدامها ببالسوق عند توفرها أو 

 .1باإلٌضاح رقم  االستثمارات
 

 طرقعلى أساس األسعار المتداولة بالسوق عند توفرها أو الموحدة  ائمة المركز المالًتحدد القٌمة العادلة للمشتقات واألدوات المالٌة خارج ق
 30ة التسعٌر المناسب طرقفً قائمة الدخل الموحدة والمقدرة باستخدام  ةالتسعٌر المناسبة. ٌبلل إجمالً قٌمة التغٌرات فً القٌمة العادلة والمدرج

 ملٌون لاير سعودي(. 02:  2188ملٌون لاير سعودي )
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دورة أعماله العادٌة، مع أطراف ذات عالقة. وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بؤن المعامالت مع األطراف ذات العالقة قد تمت  ٌتعامل البنك، خالل
األخرى. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص علٌها فً نظام مراقبة البنوك  فااألطرمع  التعاملبنفس شروط 

 ة النقد العربً السعودي.والتعلٌمات الصادرة عن مإسس
    

 كاآلتً : الموحدة القوائم المالٌة فً دٌسمبر والمدرجة  53كانت األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت فً  ( أ

 4136   2188  

    األردن -البنك العربً ش.م.ع. 

 821,211  4968,76 أرصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى 

 050,812  ,48,85855 للبنوك والمإسسات المالٌة األخرى  أرصدة

 0,893,513  585938711 محتملة ال وااللتزاماتتعهدات ال

 28,113  - المشتقات )بالقٌمة العادلة(

    
 موظفً اإلدارة وكبار المساهمٌن اآلخرٌن والشركات المنتسبة لهم: أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

  
 2,980,311  6839,8744 قروض وسلف 

 0,981,985  458675,,, ودائع العمالء

 8,181,885  38,558438 محتملة ال وااللتزاماتتعهدات ال

    صنادٌق البنك االستثمارٌة 

 080,991  66,8593   استثمارات

 8,801  548677 قروض وسلف

 991,111  5968438 ودائع العمالء 

    زمٌلة اتشرك

 2,050,921  ,,87,,486 قروض وسلف

 810,111  ,8815 ودائع العمالء 

  

  لبنك.المصدر لمال ال% من رأس 5ٌقصد بكبار المساهمٌن اآلخرٌن )بإستثناء المساهم غٌر السعودي( أولئك الذٌن ٌمتلكون أكثر من نسبة 



 البنك العربً الوطنً 
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 :الموحدة القوائم المالٌةباإلٌرادات والمصارٌف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة فً  فٌما ٌلً تحلٌالً  (ب

 

 4136   2188  

 851,288  3518874 دخل عموالت خاصة 

 05,518  6,8,63 مصارٌف عموالت خاصة 

 20,331  498,69 دخل أتعاب وعموالت

 0,205  ,,,68 مكافؤة أعضاء مجلس اإلدارة 

  

 ج( فٌما ٌلً تحلٌال بإجمالً مبالغ التعوٌضات المدفوعة لكبار موظفً اإلدارة خالل السنة:

 

 4136  2188 

 51,185  788755 مزاٌا قصٌرة األجل )رواتب وبدالت(

 مزاٌا ما بعد التعٌٌن )تعوٌضات نهاٌة الخدمة والتؤمٌنات اإلجتماعٌة(

 والتؤمٌنات االجتماعٌة( 
88753  1,988 

    

توجٌه اللتخطٌط ولولٌة إتنفٌذي، الذٌن لدٌهم السلطة والمسالدارة اإلٌقصد بكبار موظفً اإلدارة أولئك األشخاص، بما فٌهم عضو مجلس 
 واإلشراف على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة.

 

 كفاٌة رأس المال     - ,5

تتمثل أهداف المجموعة فً إدارة رأس المال فً اإللتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مإسسة النقد العربً السعودي والحفاظ على 
 مقدرة المجموعة على االستمرار فً العمل وفقا لمبدأ اإلستمرارٌة وكذلك الحفاظ على رأسمال أساسً قوي.

ستخدام المعدالت المحددة من قبل مإسسة النقد العربً السعودي، وبموجبها ٌتم قٌاس إة رأسمالها وذلك بٌتقوم المجموعة بمراقبة مدى كفا 
ٌة مدى كفاٌة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المإهل مع الموجودات المدرجة فً قائمة المركز المالً وااللتزامات والمبالل اإلسم

 مخاطرها النسبٌة. ارإلظه ستخدام األرصدة المرجحةإللمشتقات ب

قامت مإسسة النقد العربً السعودي بوضع اطار عمل وارشادات بخصوص تطبٌق هٌكلة رأس المال طبقا لما نصت علٌه توصٌات لجنة 
( واجمالً 8تم إظهار الموجودات المرجحة المخاطر الموحدة طبقا للركن ) ،. علٌه2188ٌناٌر  8والتً سرى مفعولها اعتبارا من  8بازل 

      س المال والنسب ذات العالقة على أساس موحد بالنسبة للمجموعة وكما ٌلً:أر
 

4136   2188  

 882,110,022  34989678,44 الموجودات المرجحة المخاطر  –مخاطر االئتمان 

 1,352,553  3381388677 المرجحة المخاطر الموجودات -مخاطر العملٌات 

 188,228  998684, الموجودات المرجحة المخاطر -مخاطر السوق 

 828,993,218  3638,838859 الموجودات المرجحة المخاطر -( 3إجمالً الركن )

 83,155,050  4181738535 رأس المال األساسً 

 8,801,885  ,,3814486 رأس المال المساند 

 81,318,531  4381,58,91 إجمالً رأس المال االساسً ورأس المال المساند

    نسبة كفاٌة رأس المال

 %85.19  %36.35 نسبة كفاٌة رأس المال األساسً 

 %81.11  %8,.36 نسبة كفاٌة رأس المال األساسً + رأس المال المساند
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 كفاٌة رأس المال )تتمة(    - ,5

 الزٌادة فً رأس المال النظامً فً هذه السنة إلى مساهمة أرباح السنة الحالٌة فً ذلك. عزى ت 

  

مال  تقوم المجموعة بالحفاظ على إدارة قاعدة رأس المال بشكل نشط وذلك لتغطٌة المخاطر المالزمة ل عمال. ٌتم مراقبة كفاٌة رأس
لموضوعة من قبل لجنة بازل والمتبعة من قبل مإسسة النقد العربً السعودي بشؤن ، من بٌنها القواعد والنسب اتستخدام إجراءآإالمجموعة ب

 اإلشراف البنكً.

 

  خدمات إدارة االستثمار  - ,5

 0,819إدارة بعض الصنادٌق اإلستثمارٌة. ٌبلل إجمالً موجودات هذه الصنادٌق  علىمل ت، تشاخدمات استثمارٌة لعمالئه تقدم المجموعة

 ملٌون لاير سعودي(.   0,218:  2188) ملٌون لاير سعودي

 فً هذه الصنادٌق ضمن اإلستثمارات المجموعة. تدرج حصة الموحدةالقوائم المالٌة هذه ال ٌتم توحٌد القوائم المالٌة لهذه الصنادٌق فً 

 المتاحة للبٌع، كما تدرج األتعاب المكتسبة لقاء إدارة تلك الصنادٌق ضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

وبالتالً ال تدرج فً  بالمجموعةعلٌها، ال تعتبر موجودات خاصة  ةنأو مإتم ةوصٌ ا، بصفتهالمجموعةإن الموجودات المودعة كؤمانات لدى 
 .الموحدة القوائم المالٌة

  5 لجنة بازل بموجب أطر العمل وفقاً لتوصٌاتاإلفصاحات   - 59

سٌتم نشر هذه االفصاحات فً  .8ٌجب القٌام ببعض االفصاحات النوعٌة والكمٌة بموجب أطر العمل التً نصت علٌها توصٌات لجنة بازل 

مإسسة النقد العربً  من قبل ٌة المحددةنخالل الفترة الزموذلك  (www.anb.com.sa) موقع البنك االلكترونً على شبكة اإلنترنت

 .البنك حساباتمراجعً . إن هذه االفصاحات ال تخضع للمراجعة من قبل يالسعود
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 .(2185 فبراٌر 88الموافق )هـ 8081 اآلخرربٌع  22من مجلس اإلدارة بتارٌخ  الموحدة اعتمدت القوائم المالٌة
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