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البنك للعام  يسر مجلس إدارة البنك السعودي لالستثمار)البنك( أن يقدم تقريره السنوي عن نشاطات
 م. 2014ديسمبر  31المنتهي في 

 

 نظرة عامة
 

م. 1976الصادر في عام  31شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/كتأسس البنك 
موزعة في أنحاء المملكة العربية السعودية. قسم نسائي  12تحتوي على فرعاً  48ويعمل من خالل 

 .www.saib.com.saموقع البنك على شبكة االنترنت هو و
 

 مالك البنك الرئيسيين هم:
 

  21.51  المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية% 

 17.32    المؤسسة العامة للتقاعد% 

 8.59   شركة سعودي أوجيه المحدودة% 

  7.49  للتمويل الدولية شركة جي بي مورغان% 

  7.33    البنك األهلي التجاري% 
 

 الشرعية والمصرفية التقليديةالضوابط المتوافقة مع واسعة من المنتجات والخدمات  مجموعةيقدم البنك 
المتوسطة والصغيرة من خالل الفرع الرئيسي وشبكة الفروع الممتدة والمؤسسات لألفراد والشركات 

على نطاق المملكة، ويقدم البنك خدمات ومنتجات مصممة خصيصا للشركات والمؤسسات الحكومية 
رياض وجده والخبر. ويقدم البنك وشبه الحكومية من خالل مراكزه اإلقليمية الثالث في كل من ال

لى خدمات إدارة األصول من خالل إضافة إلسواق السعودية والعالمية باألخدمات الوساطة في كل من ا
 في هذا المجال. ةوالتي تعتبر رائدبالكامل له والمملوكة  ةشركته التابع

 

لألفراد، الخدمات  تتوزع أنشطة البنك على ثالثة قطاعات أعمال رئيسة هي: الخدمات المصرفية
في  تابعةت اشرك ثالثةبالكامل  ويمتلك البنك السعودي لالستثمار المصرفية للشركات، والخزينة،

و  وشركة السعودي لالستثمار العقارية االستثمار لألوراق المالية والوساطة همالمملكة العربية السعودية 
شركات سعودية  ثالثة. وباالضافة لذلك يستثمر البنك في شركة السعودي االولى لالستثمار المحدودة

شقيقة وهي امريكان اكسبرس )السعوديه(، اوريكس السعودية للتأجيرالتمويلي، أمالك العالمية للتمويل 
 .والتطوير العقاري

 

 وليس للبنك أي شركات تابعة أخرى أو أنشطة تجارية خارج المملكة العربية السعودية.
 

المملكة العربية السعودية وإلشراف مؤسسة النقد العربي المعمول بها في نممة ألليخضع البنك 
 السعودي واألنممة التي تصدرها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

 

وقد اشتملت أهم إنجازات البنك خالل هذا العام على تعزيز البنك أعماله األساسية والمؤشرات المالية، 
لى تحسين نوعية الخدمات وتوسعة برامج التمويل الشخصي وشبكة الصرف اآللي وتحقيق إباإلضافة 
لى التوسع في تقديم إفي الخدمات المصرفية لألفراد. وكجزء من خطة البنك الهادفة  الميكنةالمزيد من 

تي الخدمات المصرفية لألفراد، واصل البنك التوسع في برنامج )األصالة( للمصرفية اإلسالمية وال
. ومن خالل هذا البرنامج يقوم البنك الضوابط الشرعيةتشمل خدمات التمويل واالستثمار المتوافقة مع 

. الضوابط الشرعيةفرعاً في مختلف مناطق المملكة، تعمل بالكامل وفق أحكـام  ربعينأربعة وأ بتشغيل
 اإلئتماني مع كل منإستمر البنك في عملية مراجعة التصنيف صنيف اإلئتماني فقد وفيما يخص الت



  
  

 م2014تقرير مجلس اإلدارة  
 

 Feb-15-09 2صفحة  

 / ‘-A‘ و‘  ’A-‘ / ‘A-2أكدتا تصنيف البــنك على الدرجات اللتان وكالتي ســتاندرد اند بورز وفيتش 
‘F2’ على عدة جوائز م 2014خالل عام البنك . كما حصل مع نمرة مستقبلية مستقره على التوالي

جائزة و، حوكمة الشركات وجائزة ،مايكروسوفتالتميز من  وجائزة ،عمل افضل بيئةعالمية مثل جائزة 
، وجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة. وحقق البنك انجازات عالمية ومحلية االنجاز الصحاب العمل 
وفقا لمجلة انتيرناشونال فاينانس العالمية يعتبر برنامج اصيل افضل ف ،ماتيوحصل على اعلى التقي

 فوربس الشرق االوسط ان البنك من افضل شركات الوطن العربي. برنامج والء بالمملكة. كما اعلنت
 .برنامج كفالة فيالبنك ضمن افضل البنوك السعودية المشاركة  كما كرم  

  
 نتائج العمليات

 
مليون  149قدره بارتفاع  م2014يون لاير سعودي خالل العام مل 1.436حقق البنك دخالً صافياً بلغ 

مليون لاير سعودي، ويرجع  1.287م والذي بلغ 2013% مقارنة بالعام 12نسبته لاير سعودي أو ما 
 .التشغيلية إلى إرتفاع األرباحهذا االرتفاع بالدرجة األولى 

 
 من إيداعات أسواق المال والعموالت الخاصة دخل صافي دخل العموالت الخاصة، والتي تشمل وارتفع 

المحفمة االستثمارية والقروض مخصوماً منها مصاريف العموالت الخاصة من الودائع والقروض 
مليون لاير سعودي في  1.365م مقارنة بـمبلغ 2014 مليون لاير سعودي في 1.540األخرى، إلى 

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى  %13مليون لاير سعودي و بنسبة  175م بارتفاع قدره 2013
الزيادة في كل من حجم القروض والسلف، اإلستثمارات، وإيداعات أسواق المال باإلضافة إلى 

 .اإلنخفاض في تكلفة التمويل
 

   394م، مقارنة بـ 2014ليون لاير سعودي في العام م 487نكية وبلغ مجموع األتعاب من الخدمات الب
% ويعود 24مليون لاير سعودي وبنسبة  93م  أي بارتفاع قدره 2013العام مليون لاير سعودي في 

 الى تركيز البنك على تطوير قطاعات األعمال الجديدة.  ةسبب الزياد
 

مليون لاير سعودي  2.017يون لاير سعودي، مقارنة بـ مل 2.531 م2014في عام  العملياتبلغ دخل 
قام البنك م 2014. خالل عام %25و أمليون لاير سعودي  514دره م، بارتفاع ق2013في عام 

السعودية "ميد غلف" من استثمار  –بتحويل إستثماره في شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين 
. تم تسجيل هذا االستثمار بالقيمة العادلة له وقت التحويل بربح في شركة زميلة إلى إستثمار متاح للبيع

مليون لاير سعودي قيد في  224بيت تلك القيمة العادلة وقيمته الدفترية، محققا ربح قدره يساوي الفرق 
 أرباح االستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة.

  
ض اوبلغت المصروفات التشغيلية قبل خصم مخصص إنخفاض قيمة االستثمارات المقتناة لغير أغر

مليون  762مقارنة بـ م 2014في عام لاير سعودي مليون  943المتاجرة ومخصص خسائر االئتمان 
نسبة صافي م إلى 2014م. وقد أدى حجم المصروفات التشغيلية في عام 2013لاير سعودي في عام 

م، ويحسب معدل الكفاءة 2013% لسنة 36.36م ، مقارنة بـ 2014%  لسنة 37.69كفاءة بلغت 
دخل التشغيل مخصوماً منها المكاسب  على إجمالي اتمخصصالبقسمة مصاريف التشغيل قبل خصم 

 ، وتمثل هذه النسبة مؤشراً مهماً وأساسياً لمدى كفاءة مراقبة وإدارة الموارد. الغير مكرره
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مليون لاير سعودي في  10المتاجرة بلغ مخصص االنخفاض في االستثمارات المقتناة لغير أغراض 
م بينما بلغ مخصص خسائر االئتمان 2013 عام مليون لاير سعودي في 24 م مقارنة بـ2014عام 
م. وتشكل 2013 عام مليون لاير في 105مقارنة بـمبلغ م 2014في عام مليون لاير سعودي  221

م استمراراً للسياسة المتحفمة التي يعتمدها البنك بإبقاء احتياطيات خسائر 2014عام مخصصات 
وتكون قادرة على استيعاب أية  واالستثمارات القروض عند مستويات تتوافق مع حجم محفمة القروض 

 .باإلضافة إلى التحسن في جودة األصول خسارة محتملة
 
 بلغو م2013% في عام 1.84بـ  مقارنة م2014% في عام 1.65العائد على متوسط الموجودات  بلغ 

% في عام 13.11بـ  مقارنةم 2014في عام % 13.00أيضا العائد على متوسط حقوق المساهمين 
 م .2013

 
 م 2014 لعامي ديسمبر 31من قطاعات األعمال الرئيسية كما في الموحد يتلخص صافي دخل البنك 

 م كما يلي:2013و
 
 

 

 
 قائمة المركز المالي الموحدة

 

مليار لاير سعودي مقارنة بـ  93.6 مجموعهم ما 2014 ديسمبر 31بلغ إجمالي الموجودات كما في 
 وبنسبةمليار لاير سعودي  13.1م وبزيادة قدرها 2013ديسمبر  31مليار لاير سعودي كما في 80.5
16.% 
 

مليار لاير  22.4صل إلى يل% 27أو مليار لاير سعودي  4.7وارتفع صافي االستثمارات بمبلغ 
ستثمارات من الدرجة األولى إبلغت االستثمارات المصنفة ك كما. م2014ديسمبر  31سعودي في 

 .م2014ديسمبر  31كما في للبنك % من إجمالي المحفمة االستثمارية 82
 
مليار لاير  57.5% ليصل إلى 21 أو مليار لاير سعودي 9.9وارتفع صافي القروض والسلف بمبلغ  

مليون لاير سعودي  436 القروض والسلف غير العاملة بلغتو م. 2014ديسمبر  31سعودي كما في 
نسبة  انخفضتو .م2013ديسمبر  31كما في  مليون 395مقارنة بـ م 2014ديسمبر  31كما في 
ديسمبر  31 % كما في0.75 إلى سلفغير العاملة مقارنة باجمالي القروض والوالسلف القروض 

مليون لاير سعودي كما  823 بلغ مخصص خسائر االئتمانوم. 2013في  %0.82م مقارنة بـ 2014
مقارنة بـ  من القروض والسلف غير العاملة% تقريبا 189م بنسبة تغطية قدرها 2014ديسمبر  31في 
 .م2013% في عام 178

 2014  2013 

 )باالف الرياالت(  )باالف الرياالت( 

 268.537  317.538 الخدمات المصرفية لألفراد

 349.990  439.804 الخدمات المصرفية للشركات

 635.149  625.870 الخزينة واالستثمار

 33.158  53.267 والوساطةادارة األصول 

 1.286.834  1.436.479 صافي الدخل
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 مليار لاير سعودي 70.7 % لتصل إلى22 أو مليار لاير سعودي13.7العمالء بمقدار ارتفعت ودائع 
 أو مليار لاير سعودي 6.6بقيمة والتي ارتفعت الودائع تحت الطلب  منها ،م2014في نهاية عام 

 %.17 أو مليار لاير سعودي 7.4 بمقدار ةالعمولبينما ارتفعت الودائع ذات  ،47%
 

مع بنك  بمبلغ مليار لاير سعودياألجل متوسط م بإبرام إتفاقية قرض 2011مايو  30قام البنك بتاريخ 
بالكامل، ويستحق سداده في لمدة خمس سنوات. هذا وقد استخدم القرض  ألغراض التشغيل العام محلي،
مدته خمس متوسط األجل م بإبرام إتفاقية قرض 2012يونيو  24كما قام البنك بتاريخ  .م2016مايو 

ألغراض التشغيل العام. تم إستخدام القرض أيضاً  مع بنك محلي سنوات بمبلغ مليار لاير سعودي
مولة بمعدالت متغيرة. ويحق للبنك تخضع هذه القروض لع  م.2017بالكامل ويستحق سداده في سبتمبر 

سداد كل قرض مبكراً عن موعده وذلك وفقاً لشروط وأحكام إتفاقية كل قرض. تشمل اإلتفاقيات أعاله 
باإلضافه إلى شروط أخرى والتي التزم بها البنك  ةعلى شروط تتطلب المحافمه على نسب مالية معين

 .م2014ديسمبر  31بالكامل  كما في 
 

مليار لاير سعودي  2بإستكمال عملية إصدار سندات دين ثانوية بقيمة  2014يونيو  5قام البنك بتاريخ 
الضوابط مع  متوافقةفي المملكة العربية السعودية لصكوك لمستثمرين محليين من خالل إصدار خاص 

البنك بالحق  سنوات بحيث يحتفم 10ومتطلبات رأس المال المساند. يبلغ أجل هذه الصكوك الشرعية 
في االستدعاء المبكر لهذه الصكوك في نهاية الخمس سنوات األولى من مدة األجل، وذلك بعد الحصول 

تحمل هذه الصكوك ربح نصف سنوي بمقدار سعر اإلقراض بين على الموافقات النمامية ذات الصلة. 
 %.1.45البنوك السعودية )سايبور( لستة أشهر باالضافة إلى 

 

 الملكية وكفاية رأس المال إجمالي حقوق
 

مليار 10.3م ، مقارنة بـ 2014كما في نهاية عام  مليار لاير سعودي 11.9 الىارتفعت حقوق الملكية 
وبلغت نسبة  مليون سهم. 600لبنك م. يبلغ مجموع األسهم القائمه ل2013 لاير سعودي في نهاية العام

مقارنة بـ م 2014ديسمبر  31% كما في  12.66 الموجوداتإجمالي حقوق الملكية إلى إجمالي 
 31كما في  7.90وقد تحسنت رافعة البنك المالية لتصل إلى  م.2013ديسمبر  31كما في  12.74%
 م.2013ديسمبر  31في  7.85م مقارنة بـ 2014ديسمبر 

 
بقيمة إجمالية قدرها لكل سهم لاير سعودي  0.80م بتوزيع أرباح قدرها 2014قام البنك خالل عام 

الزكاة التي تم إستقطاعها من المساهمين السعوديين  خصم بعدبالصافي وذلك  مليون لاير سعودي 440
 م 2014لعام أقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح وباالضافة لذلك  مليون لاير سعودي. 37.5 والبالغة
سعودي للسهم، و لاير  0.80مليون لاير سعودي، تعادل توزيعات األرباح هذه ما مقداره  480بقيمة 
لاير مليون  42 والبالغةالزكاة التي سيتم إستقطاعها من المساهمين السعوديين  خصم بعدبالصافي ذلك 

مليون لاير  6.000م رفع رأس مال البنك من 2014اقترح مجلس اإلدارة في عام كما  سعودي.
مليون  650مليون سهم الى  600مليون لاير سعودي وذلك بزيادة عدد األسهم من  6.500سعودي الى 

 على اتاالقتراح هعرض هذتمليون لاير من بند االرباح المبقاة. وس 500سهم عن طريق رسملة 
 م.2015الجمعية العامة الغير عادية المتوقع انعقادها خالل عام 
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كفاية رأس المال وإستخدام رأس المال النمامي. حيث تفرض مؤسسة النقد تقوم إدارة البنك بمراقبة 
% مقابل الموجودات 8العربي السعودي اإلحتفام بحد أدنى من رأس المال النمامي بمعدل اليقل عن 

 المرجحة المخاطر.
العربي  يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد

السعودي، وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع 
لتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية إلالموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والتعهدات وا

 بإستخدام المبالغ المرجحة إلمهار المخاطر المتعلقة بها.للمشتقات 
 
لركيزة االساسية والمساندة لتصل إلى ابلغت نسبة معدل كفاية رأس مال  م2014ديسمبر   31ا في كم

 .م2013ديسمبر  31% كما في 15.12مقارنة بـ % 17.08
 

 أضواء على الوضع المالي للخمس سنوات الماضية

 (السعودية )بماليين الرياالت 2014 2013 2201 1120 2010

 :ملخص قائمة الدخل     

 (1إجمالى الدخل ) 2.610 2.178 1.868 1.709 1.844

 (2إجمالى المصاريف ) 943 762 632 628 570

 ارباح العمليات 1.667 1.416 1.236 1.081 1.274

 المخصصات  231 129 324 373 845

 صافي الدخل 1.436 1.287 912 708 429

 

 :ملخص الميزانية العمومية     

 صافي ،قروض وسلف 57.473 47.567 34.051 27.114 31.002

 صافي ،استثمارات 22.397 17.696 10.912 8.893 8.060

 إستثمارات في شركات زميلة 846 1.071 966 895 865

 اجمالي الموجودات 93.626 80.495 59.067 51.946 51.491

 ودائع العمالء 70.733 57.044 40.414 36.770 37.215

 الملكيةاجمالي حقوق  11.852 10.253 9.379 8.557 8.141

  

   
 :النسب المئوية

 % الملكيةالعائد على متوسط حقوق  13.00 13.11 10.17 8.48 5.51

 العائد على متوسط الموجودات % 1.65 1.84 1.64 1.37 0.84

 مالءة رأس المال % 17.08 15.12 17.62 19.12 17.29

      

15.81 16.48 15.88 12.74 12.66 
إلى إجمالي الموجودات  الملكيةحقوق 

% 
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 .دخل العمليات و الحصة في دخل الشركات الزميلة من إجمالي الدخل كالً  يتضمن  (1)

المصاريف التشغيلية مستبعد منها كال من المخصصات  ( إجمالي المصاريف تشمل اجمالي2)
 .2010و  2011في  وحصص حقوق الملكية غير المسيطرة

 

 الجغرافي لإليراداتالتحليل 
 

في المملكة العربية السعودية كماهو  أنشطتهتحققت معمم إيرادات البنك بشكل أساسي من 
 )باالف الرياالت السعودية( موضح بالملخص ادناه:

 

 
 إدارة المخاطر 

  

إن التغيرات المستمرة في قطاع الخدمات المالية، ومن ضمنها تنوع العمليات التجارية والمواقع 
تجميع للمخاطر إضافًة إلى إدارة فعالة للمخاطر بما فيها تحديد وقياس والجغرافية، تتطلب 

 نسبة مثلى للعائد مقابل المخاطر. للوصول الىالتخصيص الفعال لرأس المال 
  

بنك، بما في ذلك لواألطراف ذات العالقة في اتوقع أصحاب المصلحة ي ضافة إلى ذلك،إلوبا
 يتضمن توثيقاً جيداً  اً وموثق اً بنك إطارا واضحيكون لل، أن ووكاالت التصنيف الجهات الرقابية

 .عدة أبعاد من أعمال البنك
 

رض قابلية البنك للتع إطارومنهجيه وشفافة من خالل منممة ة بطريقة يدير البنك مخاطر
من قبل مجلس االدارة الذي يشتمل على إدارة المخاطر الشاملة في  للمخاطر، الموافق عليه
تماشى مع ي ض للمخاطررإطار قابلية البنك للتعإن  المخاطر.ورصد الهيكل التنميمي وقياس 

مجلس اعتمدت من والسياسات التي  وتخطيط رأس المال الاستراتيجية البنك وتخطيط األعم
اطار المبادئ المتعلقة بمع  متماثل رض للمخاطرإطار قابلية البنك للتعكما أن  ،إدارة البنك

مؤسسة النقد العربي  تهااعتمد والتيستقرار المالي الصادر من لجنة اال فعالالمخاطر تحمل ال
 .2013نوفمبر  18 بتاريخ السعودي

 
 :التاليةالمالمح الرئيسية  رض للمخاطرقابلية البنك للتع يتضمن إطار

 

  كنتيجة الستراتجية البنك.المفترضه طبيعة المخاطر 

 القدرة على استيعاب المخاطرة( خاللها )يمكن للبنك أن يعمل من  الحدود القصوى التي

 الحدود القصوى لما يجب على البنك تحملة )قابلية تحمل المخاطر(.و

 القابلة للقياس التي ينبغي أخذها )حدود المخاطر خرى األلمخاطر حدود القصوى لال

 .(األخرى

 اإلجمالي  المنطقة الشرقية الغربية  المنطقة المنطقة الوسطى 

2014 1.940.419 390.774 199.983 2.531.176 

2013 1.650.349 260.352 105.963 2.016.665 
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 قياس تحمل ) األعمال وحدات عائداتمقابل من المخاطر  هاليإالمراد الوصول  الحدود

 (المحاطر لنشاط وحدة األعمال

 وبيئة اإللتزام  ، مخاطر تكنولوجيا المعلوماتات، برامج التعويضةقافة المخاطر المطلوبث

 في البنك بشكل عام.

المراجعة الداخلية للبنك برفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة  باإلضافة إلى ما سبق، تقوم إدارة
مدى التزام إدارات البنك بسياسات  التابعة لمجلس اإلدارة والتي توفر تأكيدات مستقلة عن
 في البنك.وإجراءات المخاطر ومدى كفاية وفعالية إدارة المخاطر 

 
  وفيما يلي وصف للمخاطر الهامة التي يتعرض لها البنك وكيفية ادارتها.

 

 مخاطر االئتمان
 

يقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها و تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة 
اآلخر طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية محددة، مما يؤدي إلى تكبد الطرف 

لخسارة مالية. ينشأ التعرض لمخاطر اإلئتمان أساسا عن المخاطر المتعلقة باإلئتمان الموجود 
في محفمة القروض والسلف واإلستثمارات. توجد أيضاً مخاطر إئتمان في األدوات المالية 

 خارج المركز المالي مثل اإللتزامات لمنح اإلئتمان.
 

، كما يستخدم البنك مخاطرالتصنيف داخلي لبإستخدام نمام  البنك إحتماالت التعثر للعمالء يحدد
 ما أمكن ذلك. معتمدة عالمياً مخاطر معد من قبل وكاالت تصنيف التصنيف ل خارجيأيضاً نمام 

 

 مخاطر السوق
 

مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 
المالية نتيجة التقلب في متغيرات السوق كأسعار العموالت و أسعار صرف العمالت لألدوات 

 األجنبية و أسعار األسهم.
 

 سعار العموالتأمخاطر  ( أ
 

تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمالية تقلبات أسعار العموالت والتي بدورها قد تؤثر 
لألدوات المالية. وقد وضع مجلس إدارة على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة 

البنك حدودا متعلقة بالفجوة الخاصة بمخاطر أسعار العموالت للفترات المحددة و يراقب 
البنك مراكزه على أساس يومي ويقوم بإستخدام استراتيجيات التحوط من المخاطر للتأكد 

 من بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة.
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 العمالتب( مخاطر أسعار صرف 
 

تنشأ مخاطر اسعار الصرف من التقلبات في أسعار الصرف السائدة بالسوق وتؤثر على 
المركز المالي للبنك وتدفقاته النقدية. ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر 

 المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت، ويتم مراقبتها يومياً.
 

 مج( مخاطر أسعار األسه
 

تتمثل مخاطر أسعار األسهم في مخاطر إنخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة تغيرات 
محتملة في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حدة. ويقوم مجلس اإلدارة 

 بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة لكل قطاع ويتم مراقبتها يومياً.
 

 
 مخاطر السيولة

 
عدم مقدرة البنك على تلبية صافي متطلبات التمويل الخاصة به. في تمثل مخاطر السيولة ت
تحدث مخاطر السيولة عند وجود إضطراب في السوق أو إنخفاض مستوى اإلئتمان مما يؤدي و

 إلى شح مفاجئ في بعض مصادر التمويل.
 

أكد ويتم عمل اختبارات الت للموجودات والمطلوباتيقوم البنك بمراقبة مستوى السيولة اليومية 
بصفة مستمرة تحت إحتماليات مختلفة والتي تغطي كل من الحاالت الطبيعية والحادة ألحوال 
السوق. جميع سياسات وإجراءات السيولة يتم مراجعتها و الموافقة عليها من قبل لجنة إدارة 
الموجودات و المطلوبات بالبنك. يتم عمل تقارير يومية توضح مستويات السيولة  في البنك 

 .ن ذلك متوافقا مع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعوديويكو
 

 مخاطر العمليات
 

الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق اإلجراءات مخاطر تعرف مخاطر العمليات على أنها 
 الداخلية أو األفراد أو األنممة أو عن أحداث خارجية.

 
على مستوى البنك  اإلدارة تعريفاً يوفر نمام إدارة مخاطر العمليات المعتمد من قبل مجلس 

لمخاطر العمليات ويحدد المبادئ التي يتعين فيها تحديد مخاطر العمليات وتقييمها ومراقبتها 
والسيطرة عليها من خالل التقييم المستمر لمخاطر العمليات وضبطها في كافة أقسام العمل 

كثب لخطط العمل المتفق عليها  وذلك من خالل إجراءات التقييم الذاتي للمخاطر والمراقبة عن
كنتيجة إلجراءات التقييم الذاتي للمخاطر. ووضع جدول لمخاطر العمليات للبنك ككل من أجل 
مراقبة خسائر مخاطر العمليات التي يتم تكبدها على أساس متواصل واتخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية الستبعاد او تقليل تلك الخسائر مستقبال.
 

 لرئيسية لهذا اإلطار من سياسات وإجراءات وضوابط موثقة وشاملة.وتتضمن المكونات ا
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 خطة إستمرارية العمل
 

إدراكا من البنك لمدى أهمية التخطيط الستمرارية األعمال فقد واصل البنك سعيه الدؤوب 
. وال شك أن وجود خطة فعالة 2014محرزا تقدما ملحوما في هذا المجال خالل عام 

من شأنه تسهيل تصدي البنك بطريقة فورية مدروسة ومنسقة في حال الستمرارية األعمال 
أزمات االنقطاع أو التوقف الخطير لعمليات البنك. كما تساعد خطة استمرارية األعمال البنك 
على التصدي بفعالية أيضا ألي خلل أو انقطاع في عملياته وإرجاع العمليات إلى وضعها 

أي كارثة أو حادث طارئ غير متوقع قد يعطل سير  الطبيعي بأسرع وقت ممكن بكفاءة بعد
 العمليات بشكل كلي أو جزئي.

 
بتعزيز مستوى اختبارات خطته الستمرارية األعمال  2014وقد قام البنك خالل عام 

واإلجراءات المتعلقة بها. حيث أجرى البنك اختبارات مفصلة على حالتين منفصلتين من حاالت 
انقطاع العمل وغيرها من االختبارات العديدة في هذا اإلطار خالل السنة. وقد كانت تلك 

لبنك قادر على التعامل مع أي حالة طارئة قد االختبارات ناجحة ومن شأنها تعزيز الثقة بأن ا
تقع في أي وقت. وسيواصل البنك إجراء االختبارات لعملياته من حيث استمرارية األعمال 

 حيث يجري اختبارات ال تقل عن مرتين في السنة.
 

طرح  2014كما عزز البنك عملية التدريب على خطة استمرارية األعمال، حيث تم في عام 
كافة المومفين بضرورة  التي الزم فيهالكتروني خاصة بخطة استمرارية األعمال وحدة تعلم إ

 اإلطالع على الدورة التدريبية االلكترونية واستيعاب مضمونها.
 

على  2012وإقرارا بجهود البنك في مجال خطة استمرارية االعمال، فقد حصل البنك في عام 
ستمرارية األعمال وعمليات مصرفية على ما حققته عملية ا ISO 22301شهادة اآليزو 

األفراد والشركات والخزينة من مستوى رفيع، حيث أكمل البنك عملية الحصول على الشهادة. 
ومن الجدير بالذكر أن البنك كان من أوائل المؤسسات في العالم التي تحصل على هذه الشهادة، 

قوع وبنك من جاهزية في حال حيث يعتبر حصول البنك عليها  إقرارا بحقيقة ما يتمتع به ال
للتصدي ألي حالة طارئة بطريقة فعالة وعملية منسقة  خطةلك البنك تحاالت طارئة حيث يم

 .وفورية
 

 إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات
 

قام البنك السعودي لإلستثمار بتطوير خطة طموحة للتحول اإلستراتيجي في مجال تقنية 
خمس سنوات. و تهدف تلك الخطة لتلبية متطلبات النمو  ىالمعلومات يتم تطبيقها على مد

التوسع في في أعمال البنك. تركز خطة التحول اإلستراتيجي و التي تم عرضها و الموافقة و
عليها من قبل مجلس إدارة البنك على دعم توسع األعمال المصرفية للبنك في قطاعي األفراد و 

 ابطة بين إدارات البنك المختلفة.الشركات، باإلضافة إلى بناء بيئة عمل متر
 

و يتم دعم تطبيق تلك اإلستراتيجية من خالل عملية توثيق كاملة للمشاريع، و اعتماد معايير 
محددة إلدارة و تطبيق المشاريع في مل نمام الحوكمة المعتمد. ذلك باإلضافة إلى متابعة حالة 

إلدارة المشاريع. و يتم التأكد من تطبيق نمام  وحدة مركزيةالمشاريع و الرقابة عليها من خالل 
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حوكمة المشاريع من خالل لجنة اإلشراف و التوجيه ذات هيكلية واضحة و التي يتكون 
 أعضاؤها من اإلدارة العليا بالبنك.

 
. و ، تم إطالق العديد من المشاريع لدعم نمو البنك وتعزيز خدمات العمالء2014خالل عام 

م الصراف الجديد في فروع البنك و الذي تم ربطه بأنممة إدارة عالقات ذلك إطالق نما  شمل
العمالء و الذي يوفر القدرة لمومفي الفروع على تقديم مستويات أعلى من الخدمة للعمالء. كما 
تم إطالق خدمة النقد في حاالت الطوارئ، و التي تمكن العمالء من تنفيذ عمليات سحب النقد 

كما أطلق ريق أجهزة الصراف اآللي دون الحاجة الستخدام البطاقة. على مدار الساعة عن ط
البنك خدمات الرواتب اإللكترونية وخدمات التجارة اإللكترونية، والتي تمكن الشركات من دفع 

 إصدار خطابات اإلعتماد و خطابات الضمان إلكترونيا.اطلق ايضا  خدمة منسوبيها و  رواتب
 

مختارة  مختلفة عمالت اربعتحميل  ر الجديدة، والتي تتيح للعمالءأطلق البنك بطاقة السف كذلك
و كان  الدفع باستخدام العمالت المحلية خالل تواجدهم خارج المملكة.  لتمكينهم من ،الكترونيا  

البنك السعودي لإلستثمار أول بنك على مستوى المملكة في إطالق برنامج والء متكامل للعمالء 
استخدامه واإلستفادة منه. باإلضافة إلى كوننا من أوائل البنوك التي طبقت نمام سهولة بيتميز 

 على مستوى المملكة. أجهزة الصراف اآللي التفاعلية
 

 نتائج قطاعات األعمال
 

تتم إدارة البنك على أساس قطاعات األعمال. ويجري تنفيذ العمليات بين قطاعات األعمال بناء 
على الشروط واألحكام التجارية من خالل استخدام أسعار التحويل ومنهجيات التخصيص. 

لعامي  من القوائم المالية الموحدة على ملخص لنتائج قطاعات األعمال 28يحتوي اإليضاح رقم 
 م.2013م و2014

 
قطاعات التالية:العلى الرئيسية بنك لتنقسم أعمال ا  

 

 الخدمات المصرفية لألفراد
 

المتوافقة مع الضوابط  يقدم البنك السعودي لالستثمار تشكيلة واسعة من الخدمات
المصرفية التقليدية لألفراد وقطاع األعمال من المؤسسات الصغيرة و الشرعية

والمتوسطة من مركزه الرئيس وعبر شبكة من الفروع موزعة على مناطق المملكة 
العربية السعودية. وتشمل الخدمات الحسابات الجارية، وحسابات التوفير وحسابات 

جموعة من المنتجات المصرفية الودائع ألجل، والمرابحة اإلسالمية، كما يقدم البنك م
من خالل فروعه. ويمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة  الضوابط الشرعيةالمتوافقة مع 

 الصرف اآللي لتغطية مناطق المملكة العربية السعودية.
 

 الخدمات المصرفية للشركات
 

 تركز الخدمات المصرفية للشركات على تقديم منتجات وخدمات مالية ذات جودة نوعية
عالية للشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام. ويتم تقديم هذه 
الخدمات من المراكز اإلقليمية الثالث للبنك في الرياض وجدة والخبر لتوفير حلول 
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مالية مبتكرة. وتشمل الخدمات والمنتجات المالية المقدمة تمويل المشاريع، وتمويل 
ل التجارة والخدمات، واالعتمادات المستندية للواردات رأس المال العامل، وتموي

والصادرات، وخطابات االعتماد للدفع عند االقتضاء،خطابات الضمان، خصم 
الكمبياالت، التحصيالت بأنواعها ومنتجات أخرى متعلقة بالتجارة العامة والمتوافقة مع 

 الشريعة االسالمية. 
 

 الخزينة 
 

إدارة المتاجرة بالعمالت األجنبية، وإدارة التمويل والسيولة، تتولى هذه الوحدة مسؤولية 
ومحافم استثمارات البنك والمنتجات المالية. كما تقوم إدارة الخزينة أيضاً بإدارة هيكل 
الموجودات والمطلوبات الخاص بالبنك، ومخاطر أسعار الفائدة، وتقدم التوجيه 

 .لمعطيات حجم الميزانية العمومية واألسعار
 

 شبكة الفروع
 

ً  عشر اثني تحتوي علىثمانية وأربعون فرعاً  م2014عام بلغ عدد فروع البنك نهاية   قسما
م ويقوم حالياً بتشغيل شبكة 2014لي خالل العام اآلصرف جهاز لل 38. كما أضاف البنك نسائياً 

كما   جهاز صرف آلي موزعة في أنحاء المملكة العربية السعودية. 429تضم ما مجموعه 
 جهاز. 3،790إلى  األجهزةمجموع  لجهاز نقاط البيع ليص 1.799أضاف البنك 

 
 برنامج )األصالة( للمصرفية االسالمية

 

. وقد أعطيت هذه الضوابط الشرعيةيقدم البنك تحت برنامج )األصالة( عدة منتجات متوافقة مع 
المنتجات االهتمام الخاص لضمان توافقها مع أحكام الشريعة االسالمية ومالءمتها للسوق 

ادراكاً لتزايد الطلب على المنتجات والخدمات االسالمية وأهمية المصرفية االسالمية، المحلي 
لبنك من خالل هذا باعتبارها توجهاً استراتيجياً للبنوك العاملة في المملكة والمنطقة. ويقوم ا
، وقد تمكن البنك من البرنامج بتشغيل أربعة وأربعون فرعاً تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

المتوافقة مع  ، حيث بلغت القروضالضوابط الشرعيةالمتوافقة مع  والودائع حجم التمويلرفع 
لاير  مليار 7.3قدره م بارتفاع 2014لاير سعودي خالل العام  مليار 30.6 الضوابط الشرعية

 .لاير سعودي مليار 23.3م والذي بلغ 2013% مقارنة بالعام 32وبنسبة زيادة قدرها سعودي 
م 2014مليار لاير سعودي خالل العام  49.1 الضوابط الشرعيةالمتوافقة مع  كما بلغت الودائع

م والذي 2013ام % مقارنة بالع28مليار لاير سعودي وبنسبة زيادة قدرها  10.6بارتفاع قدره 
 مليار لاير سعودي. 38.5بلغ 

 

 الشراكات االستراتيجية
 

 تابعة في المملكة العربية السعودية:البنك ثالثة شركات يمتلك 
 

    شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة، والتي تقدم خدمات الوساطة وخدمات
ويمتلك  مليون لاير سعودي 250ويبلغ رأس مالها  الترتيب والحفم في األوراق المالية،
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جميع االسهم الصادرة تعتبر عادية وال يوجد اية ادوات دين  ،%100البنك فيها نسبة 
 . على الشركة

   ،ويمتلك  لاير سعودي اّلف 500يبلغ رأس مالها  شركة السعودي لالسثمار العقارية
جميع االسهم الصادرة تعتبر عادية وال يوجد اية ادوات دين  ،%100البنك فيها نسبة 

 .على الشركة
    ،اّلف لاير سعودي 25يبلغ رأس مالها  ،شركة السعودي االولى لالستثمار المحدودة 

، جميع االسهم الصادرة تعتبر عادية وال يوجد اية %100ويمتلك البنك فيها نسبة 
 .ادوات دين على الشركة

 
في المملكة  شركات شقيقة ثالثة في السعودي لالستثمار البنكيساهم   ما سبق،لى باإلضافة إ

 على النحو التالي : العربية السعودية

 
     إكسبرس )السعودية( المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة شركة أميركان

مسجله في المملكة العربية السعودية بالمشاركة مع شركة أميركان إكسبرس )الشرق 
% من 50ويمتلك البنك  مليون لاير سعودي 100يبلغ رأس مالها األوسط( البحرين،

رأس مالها، ونشاطها الرئيس هو إصدار البطاقات اإلئتمانية وتقديم منتجات أميركان 
 إكسبرس األخرى في المملكة.

 
    يبلغ  شركة أوريكس السعودية للتأجير التمويلي، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة

مليون سهم  55. عدد األسهم المصدرة فيها مليون لاير سعودي 550مالها رأس 
. ونشاطها الرئيس من األسهم المصدرة %38مليون سهم تمثل  20.90ويمتلك البنك 

 هو تقديم خدمات التأجير التمويلي في المملكة.
 

     شركة أمالك العالمية للتمويل و التطوير العقاري مشاركًة مع عدة شركات محلية و
يبلغ رأس  ية السعوديةبخليجية وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل الشركة في المملكة العر

مليون سهم ويمتلك  90 . عدد األسهم المصدرة فيهامليون لاير سعودي 900مالها 
و نشاطها الرئيس هو تقديم  .ن األسهم المصدرةم% 32مليون سهم تمثل  29البنك 

 منتجات و خدمات التمويل العقاري.
 

 جميع الشركات أعاله مسجلة وتعمل في المملكة العربية السعودية.
 

، قام البنك بتحويل إستثماره في شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة 2014خالل عام  
السعودية "ميد غلف" من استثمار في شركة زميلة إلى إستثمار متاح للبيع حيث لم  –التأمين 

 .يعد هذا  اإلستثمار مؤهالً للمحاسبة عنه كاستثمار في شركة زميلة
 

 التصنيف االئتماني
 

يعتبر التصنيف اإلئتماني عنصراً مهماً للمشاركة في األسواق المالية العالمية، وبما أن اإلقتصاد 
العالمي يتجه نحو التكامل فإنه لم تعد عملية التصنيف اإلئتماني ضرورية لمجرد ضمان التمويل 

إدارة  والدخول الى أسواق رأس المال فحسب، بل وإلمهار االلتزام باتباع أعلى المعايير في
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 من خاللوخالل العام قام البنك بمراجعة شاملة لتصنيفه االئتماني  لمعترف بها دولياً.المخاطر ا
وكالتي ستاندرد اند بورز و فيتش للتقييم االئتماني. فقد قامت وكالة ستاندارد اند بورز بمنح 

وتعرف وكالة لالجلين الطويل و القصير بدون تقلبات تستحق الذكر،  ”A-“ / “A-2“البنك 
 ستاندرد اند بورز هذين التصنيفين كالتالي:

 

     :التصنيف طويل األجل للمصدر 

يمتلك مقدرة قوية على الوفاء بالتزاماته المالية، ” A-“المقترض الحاصل على تصنيف 
لكنه أكثر عرضة، نوعاً ما، للتأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات في المروف 

 من المقترضين الحاصلين على تصنيفات أعلى. واألحوال اإلقتصادية
 

  شهرا(: 12التصنيف قصير األجل للمصدر )أقل من 

يمتلك مقدرة مقبولة على الوفاء بالتزاماته المالية إال أنه ” A-2“المقترض الحاصل على 

أكثر عرضة، نوعاً ما، للتأثيرات السلبية الناتجة عن التغيرات في المروف واألحوال 

 من المقترضين الحاصلين على تصنيفات أعلى .  اإلقتصادية

 
لألجلين الطويل والقصير. وتعرف وكالة ” A-“ / “F2“وقد منحت وكالة فيتش البنك تصنيف 

 فيتش هذين التصنيفين كالتالي:

 

 :التصنيف طويل األجل للمصدر 

إلى وجود توقعات متدنية لمخاطر االئتمان. ولدى المصدر قدرة ” A-“يشير التصنيف 

قوية على الوفاء بااللتزامات المالية، إال أن هذه القدرة أكثر عرضة للتغيرات في 

 المروف واالحوال االقتصادية من الحاصلين على تصنيفات أعلى .

 

  شهرا(: 12التصنيف قصير األجل للمصدر )أقل من 

لية، إلى جودة االئتمان مع مقدرة مقبولة على الوفاء بااللتزامات الما” F2“يشير تصنيف

 إالّ أن هامش األمان ليس بحجم هامش األمان للحاصلين على تصنيفات أعلى.

 

جاءت هذه التصنيفات نتيجة لقوة األداء المالي للبنك، ولجودة أصوله المالية، ومستوى الرسملة 

مدعومين بسياسة محافمة، ودرجة سيولة كافية. وتأخذ هذه التصنيفات باالعتبار أن البنك يعمل 

أقوى القطاعات المصرفية وأفضلها تنميماً في الشرق االوسط وجميع األسواق الناشئة. في أحد 

 وتعكس هذه التصنيفات الممنوحة من قبل وكالتي ستاندرد اند بورز وفيتش قوة التقييم االئتماني

 لالساسيات االقتصادية المتينة للمملكة.

 

تعتبر " معايير تصنيف استثمارية "  هذه التصنيفات من قبل وكالتي ستاندرد اند بورز و فيتش

 .العالميةق اسوفي اال
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 توزيع االرباح
 

يوزع الربح السنوي الصافي للبنك بناءاً على توصيات مجلس االدارة ووفق ما تنص عليه لوائح 
 االشراف البنكي كما يلي:

 

عن احتجاز المبالغ الضرورية لدفع الزكاة عن حصة الشركاء السعوديين وضريبة الدخل  ( أ
حصة الشركاء االجانب حسب النمام المطبق في المملكة. يقوم البنك بدفع المبالغ الى 
مصلحة الزكاة والدخل ومن ثم يقوم بخصم الزكاة المستحقة على الشركاء السعوديين 

 والضريبة المستحقة على الشركاء االجانب من صافي االرباح.
 
ن الصافي وذلك بعد خصم الزكاة % من االرباح المتبقية م25تخصيص ما ال يقل عن  ( ب

والضريبة المستحقتين حسبما ورد في النقطة "أ" أعاله الى االحتياطي النمامي حتى 
 يعادل هذا االحتياطي على االقل رأس المال المدفوع.

 

يراه مجلس  يستخدم المتبقي بعد خصم ماورد أعاله في النقطتين "أ" و "ب" وفق ما ( ج
 عمومية.االدارة وبموافقة الجمعية ال

 
مليون لاير سعودي، بما  480، إقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2014في عام 
لاير سعودي للسهم، وذلك بعد الزكاة التي سيتم إستقطاعها من المساهمين  0.80مقدارة 

 مليون لاير سعودي.  هذا وقد اقترح مجلس االدارة أيضاً إصدار أسهم 42السعوديين والبالغة 
لاير سعودي لكل سهم، بما يعني منح سهم  10سهم بقيمة أسمية مليون  50مجانية مقدارها 
توزيعات األرباح و اصدار األسهم  يأقتراح عرضسهم قائم. هذا وسيتم 12مجاني واحد لكل 

 . 2015الغير العادية التي من المتوقع انعقادها خالل  العامةإجتماع الجمعية على المجانية 
 

مليون لاير  440، أقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية للسنة بقيمة 2013في عام 
لاير سعودي للسهم، و ذلك بعد الزكاة  0.80سعودي، تعادل توزيعات األرباح هذه ما مقداره 

مليون لاير سعودي. هذا وقد  37.5التي سيتم استقطاعها  من المساهمين السعوديين والبالغة 
( 2014 ابريل 01)الموافق  1435 جمادة األخرة 01العادية المنعقدة في  مةالعاأقرت الجمعية 

ذلك االقتراح بشأن توزيعات األرباح. هذا وقد تم دفع صافي توزيعات األرباح  بعد أنعقاد 
 الجمعية.

  
 التغير في ملكية أسهم البنك  )لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين(

 
البنك من أشخاص طبيعيين ممثلين بالمجلس بصفتهم الشخصية. وفيما يلي يتكون مجلس إدارة 

أزواجهم و دارة وكبار المدراء التنفيذيينبيان بإجمالي ما يمتلكه رئيس وأعضاء مجلس اإل
 وأوالدهم القصرمن أسهم أو أدوات دين:
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 أعضاء مجلس اإلدارة:
 

 اسم من تعود له المصلحة تسلسل

 نهاية العام بداية العام

 صافي التغيير
 نسبة التغيير

 عدد األسهم %
أدوات 
 أدوات الدين عدد األسهم الدين

 %2325 85.247 __ 88.913 __ 3.666 عبدهللا صالح بن جمعه 1

 %9 111 __ 1.333 __ 1.222 عبدالرحمن محمد الرواف 2

 %9 90 __ 1.090 __ 1.000 د. عبدالرؤوف محمد مناع 3

 %20.49 34.159 __ 200.866 __ 166.707 علي العذلصالح  4

 %9 222 __ 2.666 __ 2.444 مشاري ابراهيم المشاري 5

 %25 40.002 __ 200.000 __ 159.998 د. فؤاد سعود الصالح 6

 %9 111 __ 1.333 __ 1.222 عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 7

 %9 90 __ 1.090 ___ 1.000 د. عبدالعزيز عبدهللا النويصر 8

 %100 2.000  2.000  0 محمد عبدهللا العلي* 9

 2014يوليو  1 العلي الى مجلس االدارة في تاريخ انضم االستاذ محمدعبدهللا. 
 

 المدراء التنفيذيين:
 

 اسم من تعود له المصلحة تسلسل
 نهاية العام بداية العام

 صافي التغيير
 نسبة التغيير

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم %

1 
 %16.79 211.947 __ 1.474.467 __ 1.262.520 مساعد بن محمد المنيفي

 % (35.56) (66.236) __ 120.000 __ 186.236 رمزي عبدهللا النصار 2

 %108.23 54.116 __ 104.116 _____ 50.000 ديفيد جونسون 3
 

 المدفوعات النظامية
 

تحسم الزكاة المستحقة على المساهمين السعوديين من حصتهم من األرباح الموزعة. أما ضريبة 
مدفوعة من قبل المساهمين غير السعوديين على حصتهم من األرباح الالدخل المستحقة وغير 

 فيتم حسمها من األرباح الموزعة.
 

 حملة األسهم السعوديين. كمامليون لاير سعودي للزكاة لصالح  23.0وقد دفع البنك ما قيمته 
مليون لاير  26.8ن يالمساهمين غير السعوديمن قبل المدفوعة المستحقة وبلغت ضريبة الدخل 

مليون لاير سعودي كضرائب إستقطاع من  6.9سعودي. وقد قام البنك أيضا بدفع ماقيمته 
 م.2014ديسمبر  31المدفوعات لغير المقيمين خالل العام المنتهي في 
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البنك بإستالم تقديرات إضافية للزكاة و ضريبة الدخل والضرائب المستقطعة بإجمالي مبلغ قام 
مليون لاير سعودي يخص إقرارات الزكاة، وضريبة الدخل للبنك وضرائب  16.7يقارب 

 . قام البنك بتقديم إستئناف عن هذة التقديرات.2008إلى  2003مستقطعة عن األعوام من 
 

قرار إلمليون لاير سعودي  وذلك عن ا 383 هزكاة بمبلغ إضافي قدر إستلم البنك تقديرات
. هذه التقديرات اإلضافية كانت بسبب قيام البنك م2013و  2011و 2010 يالزكوي لعام

بخصم إستثمارات محددة طويلة األجل من الوعاء الزكوي، والذي لم تسمح به مصلحة الزكاة و 
هذه التقديرات لدى مصلحة الزكاة و ضريبة الدخل بعد  ضريبة الدخل. وقد قام البنك بإستئناف

التشاور مع مستشاري الزكاة الُمعينين، ولم يصل البنك أي رد بهذا الخصوص. ال يمكن في 
 الوقت الحالي البت بشكل أكيد بشأن أي تقدير معقول حول القيمة النهائية للزكاة المفروضة. 

 
مليون لاير سعودي كتأمينات إجتماعية للمومفين والتي  33.5كما قام البنك بدفع ما قيمته 

مليون لاير سعودي تمثل الحصص المدفوعة من قبل المومفين خالل العام 16.7تتضمن مبلغ 
جتماعية. كما قام البنك أيضا بدفع إلالعامة للتأمينات ا م للمؤسسة2014ديسمبر  31 في المنتهي

 وم تأشيرات ورسوم حكومية أخرى مرتبطة،مليون لاير سعودي مقابل رس 0.50ما قيمته 
 م.2014ديسمبر  31 في مليون لاير سعودي رسوم بلديات خالل العام المنتهي 3.4ومبلغ 

 
 العقوبات والجزاءات النظامية

 

خالل عام التالية لاير سعودي للجهات الرقابية  مليون 9.09بدفع غرامات قدرها  البنكقام 
 :م2014

 
 لاير سعودي مليون 9.03  السعوديمؤسسة النقد العربي 

 لاير سعودي مليون 0.06    هيئة سوق المال
 

 

 السعودة والتدريب

 

السعوديين إلى نسبة المومفين  حيث بلغت السعودة نسبة استمرار زيادة في نتيجة اللتزام البنك
 ك نسبة التوميف النسائيالبن رفعضافة إلى ذلك، إل. وبا2014ديسمبر  31 كما في 81%

 .من مجموع القوى العاملة%15إلى  لتصل
 

تدريبية منفصلة  دورة 728 ه، قدم البنك ما مجموع2014ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
للمومف  يوم تدريبي 9.47متوسط، بمعدل البنك.  يوم تدريب لمومفي 14،162 على موزعه

 .2014الواحد خالل عام 
 

وجها  المتنوعة: طريق مزيج من أساليب التدريبويواصل البنك إجراء دورات تدريبية عن 
 مجاالت كما تقدم هذه البرامج في اإللكتروني.  التعليم في قاعات التدريب وعن طريق لوجه

، وتخطيط أخالقيات العملمكافحة "غسل األموال"، واالمتثال، واالحتيال،  مختلفة مثل
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من % 95ما يزيد على ه  البرامج وقد أجتاز هذاستمرارية األعمال ومبادئ حماية المستهلك،
 مومفي البنك.

 
 متاحة  م اإللكترونييتعللل بوابة مستقله، 2014عام  كما أطلقت إدارة التطوير والتعليم في

البرامج  في  "جميع البنك السعودي لالستثمار للتعليم االلكتروني"أكاديمية تحت مسمى 24/7
مع إمكانية الوصول لها من داخل أو من خارج  االنجليزيةالعربية و هذه البوابة متاحة بالغتين 
 قد قاموامن إجمالي عدد المومفين مومف  1362 هناك . حتى اآلنالبنك باستخدام أي جهاز

تنشيط حساباتهم وبدأو باالستفادة منها، وجميع البرامج تم تصميميها لتتناسب مع مجموع ب
 الكفاءات المطلوبة لمومفي البنك

 
أهم أهداف البنك السعودي لإلستثمار، خلق بيئة عمل محفزة لدعم مفهموم " التعليم  كما أن أحد

المستمر"، وذلك من خالل تقديم مجموعة من البرامج التدريبية تتناسب مع األجيال الجديدة  من 
تم تصميم هذه البرامج لتتوافق مع متطلبات العمل والمهام المطلوبة منهم في  .حديثي التخرج

في تقديم البرامج التدريبية للمومفين الحاليين  البنك استمر نفس الوقتفي وم المهني. قبلهتمس
 والتي تعتبر استمراراً لخطط التطوير الموضوعة لكل مومف. 

 
التدريب لتقديم  ، باإلضافة إلى توسيع نطاق2014دعم هذه االستراتيجية خالل عام واستمر 

من  والمتخرجينالمعينين حديثا  يضم" للبنك الذي الجديدبرنامج الجيل " أستمراراً لـ عدة برامج
يح لمواكبة بشكل صح لتدريبهم وذلكالدراسات العليا وحملة  والجامعات السعودية الكليات

، أطلق البنك بشكل خاص المصرفيلمواجهة تحديات القطاع  كذلك المتغيرات المستقبلية.
ستة  إلى  يمتد". البرنامج السعوديين " جينللخريا ي" حصرلمصرفية الشركات"برنامجا تدريبيا 

 .مية المتخصصة لأشهر الشركات العا وقدم عن طريقأشهر 
 

 12ومدته "  الخريجين الجدد"  وذلك ببرنامج" الخريجين السعوديين" دعمويواصل البنك أيضا 
خريجي الجامعات العالمية والمحلية،    منأفضل المتقدمين  واستقطابإلى اجتذاب  شهر يهدف

مج "المسار نابراستمرار تم كذلك  عالية.  علميةودرجة  ،خلفية أكاديمية قوية لديهم ممن 
مميزي األداء في البنك، بصقل مواهبهم بشكل مكثف  " لتمكين المومفين  ينيللسعود السريع

في ليا ضمن فريق إدارة البنك تولي مناصب ع ولذلك لضمان تأهيلهم بشكل جيد مما يتيح لهم 
 .القريب المستقبل

 
 مزايا الموظفين

 

تستحق المزايا واجبة السداد للمومفين إما عند انتهاء خدماتهم أو خالل مدة عملهم وفقاً للخطوط 
العريضة المنصوص عليها في نمام العمل والعمال السعودي ووفقاً لسياسات البنك. وقد بلغت 

فيما يخص  م 2014ديسمبر  31قيمة المخصصات التي تم تجنيبها خالل السنة المنتهية في 
مليون لاير سعودي ويبلغ رصيد مكافأة نهاية الخدمه ما  3.9أة نهاية الخدمة للمومفين مكاف

 م.2014ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  95.4يقارب 
 

يقدم البنك لمومفيه المؤهلين )المومفين( برنامج تحفيزي محسوب على أساس األسهم 
. بموجب هذا البرنامج يقوم البنك بمنح )البرنامج( والمسمى "برنامج منحة األسهم للمومفين"
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المومفين أسهم يتم إكتسابها خالل أربعة سنوات. تقاس تكلفة البرنامج على أساس قيمة األسهم 
في تاريخ الشراء، والتي يبدأ اإلعتراف بها خالل الفترة التي ينص خاللها الوفاء بشرط الخدمة 

يخ االستحقاق. تسجل خيارات أسهم المومفين بإستخدام طريقه تسعير مناسبه، والتي تنتهي بتار
من قبل البنك بالتكلفة، وتمهر كبند مخصوم من حقوق الملكية بعد تعديل مصاريف المعامالت، 

م بمنح 2014وتوزيعات األرباح، وأرباح أو خسائر بيع األسهم.  قام البنك خالل 
 31.6مليون لاير سعودي وبلغ رصيد البرنامج  22.3سمهاً بقيمة إجمالية قدرها 1.047.695

من القوائم المالية  37م. يحتوي اإليضاح رقم 2014ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في 
 الموحدة على معلومات إضافية حول البرنامج.

 
كما يقوم البنك بتقديم برامج أخرى لإلدخار واألمان الوميفي لمومفيه المؤهلين مبنية على 

شتركة بين المومف والبنك.  تدفع هذه المساهمات للمومفين في تاريخ استحقاق كل مساهمة م
 31برنامج. وقد بلغت قيمة المخصصات التي تم تجنيبها خالل السنة المنتهية في 

مليون لاير سعودي ويبلغ رصيد  4.2م فيما يخص برنامج األمان الوميفي 2014ديسمبر
م.  وقد بلغت قيمة 2014ديسمبر  31عودي كما في مليون لاير س62.8البرنامج ما يقارب 

فيما يخص برنامج   م2014ديسمبر 31المخصصات التي تم تجنيبها خالل السنة المنتهية في 
 مليون لاير سعودي. 51.6اإلدخار 

 
 عقود األطراف ذوي العالقة

 
تكن هناك فإنه لم الموحدة ( في القوائم المالية 34بخالف المعلومات الواردة في االيضاح رقم )

أو المدير المالي أو  الرئيس التنفيذيأطراف ذوي عالقة بأعضاء مجلس اإلدارة أو  أي عقود مع
 أي من أقاربهم.

 

 تكوين مجلس اإلدارة
 

 مجلس اإلداره من السادة التالية أسمائهم:  كونيت
 

عضوية مجالس اإلدارة للشركات 
 المساهمة العامة األخرى

 
 التصنيف

 
 المنصب

 اإلسم

 
 عبدهللا صالح  بن جمعة  رئيس المجلس غير تنفيذي الزامل لالستثمار الصناعي

السعودية  –الوطنية للبتروكيماويات 
 عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس نائب الرئيس غير تنفيذي العالمية للبتروكيماويات

 
 عبدالرحمن محمد الرواف عضومجلس إدارة غير تنفيذي -

 –شركة المراعي –مجموعة صافوال 
مدينة  –هرفي للخدمات الغذائية

 د. عبدالرؤوف محمد مناع عضومجلس إدارة غير تنفيذي المعرفة اإلقتصادية  

 
 عضومجلس إدارة غير تنفيذي السعودية إلعادة التأمين

 
 مشاري ابراهيم المشاري

 
 العذل صالح علي عضومجلس إدارة مستقل شركة االتصاالت السعودية
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 د. فؤاد سعود الصالح عضومجلس إدارة غير تنفيذي بروجاكس السعودية

 
 د. عبدالعزيز عبدهللا النويصر عضومجلس إدارة مستقل -

- 
 محمد عبدهللا العلي* عضومجلس إدارة مستقل

المزمع العامة ين على الجمعية يم وسيعرض هذا التع2014يوليو  1إدارة البنك في تاريخ  محمد عبدهللا العلي عضوا  في مجلسن االستاذ ي*تم تعي
      .2015عقدها خالل 

   

 يضم مجلس اإلدارة اللجان التالية:
 
  اللجنة التنفيذية، وتتكون من خمسة أعضاء، وتقوم هذه اللجنة بممارسة الصالحيات

 االئتمانية والمصرفية والمالية في البنك.

  لجنة المراجعة، وتتكون من خمسة أعضاء إثنان منهم من أعضاء مجلس اإلدارة وثالثة
أعضاء من خارج المجلس، وتقوم لجنة المراجعة باإلشراف على أعمال الرقابة 
 الداخلية وتقدم التوصيات بخصوص تعيين المراجعين الخارجيين واألنشطة التابعة.

 اإللتزام. وتشرف هذه اللجنة أيضاً على أعمال لجنة
 
  لجنة الترشيحات والمكافآت، وتتكون من أربعة أعضاء، وتقوم اللجنة بمهام التوصية

لمجلس اإلدارة بالتعيينات لمجلس اإلدارة بناءاً على السياسات المعتمدة، ومراجعة 
القدرات والمؤهالت لعضوية مجلس اإلدارة بشكل سنوي، ومراجعة تركيبة المجلس 

عن تقديم  مسؤولة أيضاواللجنة  رات الالزمة إن دعت الحاجة.والتوصية بعمل التغيي
وغيرها من ، وتعديالتها لبنكاالتعويضات في  سياسة بالموافقة على للمجلسالتوصيات 

 المتصلة بسياسات واجراءات التعويضات. األنشطة
 

 باالشراف على إدارة ، وتتكون من خمسة أعضاء، وتقوم هذه اللجنة لجنة المخاطر
 المخاطر في البنك سواء مخاطر السوق، او اإلئتمان او مخاطر العمليات.

 
 وفيما يلي قائمة بأعضاء هذه اللجان: 

 

 اللجنة التنفيذية  لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت  *المخاطرلجنة 

عبدالعزيز عبدالرحمن 
 الخميس )الرئيس(

د. عبدالرؤوف محمد  الرئيس( )عبدالرحمن الرواف
 مناع)الرئيس( 

عبدالعزيز عبدالرحمن 
 الخميس )الرئيس(

 عبدالرحمن محمد الرواف محمد عبدهللا العلي مشاري ابراهيم المشاري عبدالرحمن محمد الرواف

 د. فؤاد سعود الصالح صالح الخليفي)عضو خارجي( د. فؤاد سعود الصالح د. فؤاد سعود الصالح

 مشاري ابراهيم المشاري )عضو خارجي(عبدهللا العنزي صالح علي العذل المشاريمشاري ابراهيم 

د. عبدالعزيز عبدهللا 
 النويصر

 )عضومناحي المريخي 
 خارجي(

د. عبدالعزيز عبدهللا 
 النويصر

 م.2014يونيو  1* تم تشكيل اللجنة بتاريخ 
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 حضور أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 م كالتالي:2014اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام  خمسةتم عقد 
 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 م09/03/2014
عبدهللا بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

 ، د. عبدالرؤوف مناع د. عبدالعزيز النويصر، صالح العذل  الخميس،

 م01/06/2014
عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز عبدهللا بن جمعة، 

د.عبدالعزيز ، ، صالح العذل ، د. عبدالرؤوف مناعد. فؤاد الصالح  الخميس،
 النويصر

 م10/09/2014
عبدهللا بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

د. عبدالعزيز  ، صالح العذل، ، د. عبدالرؤوف مناعد. فؤاد الصالحالخميس، 
 ، محمد العليالنويصر

 م03/11/2014
عبدهللا بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

د. عبدالعزيز  ، صالح العذل، ، د. عبدالرؤوف مناعد. فؤاد الصالحالخميس، 
 ، محمد العليالنويصر

 م15/12/2014
عبدهللا بن جمعة، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز 

د. عبدالعزيز  ، صالح العذل، ، د. عبدالرؤوف مناعد. فؤاد الصالحالخميس، 
 ، محمد العليالنويصر

 
 م كالتالي:2014العام  للجنة التنفيذية خالل إجتماعاً  عشر اثناتم عقد 

 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 د. فؤاد الصالح، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري،عبدالعزيز الخميس  م26/01/2014

 م24/02/2014
، د. عبدالعزيز النويصر، د. فؤاد عبدالرحمن الرواف، عبدالعزيز الخميس

 الصالح

 م17/03/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 النويصر الصالح، د. عبدالعزيز

 م20/04/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 م18/05/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 م01/06/2014
د. فؤاد ، الرواف، مشاري المشاريعبدالرحمن ، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 م06/07/2014

د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس
 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 

 م09/09/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 النويصرالصالح، د. عبدالعزيز 
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 م21/09/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 م30/10/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 م26/11/2014
د. فؤاد ، الرواف، مشاري المشاريعبدالرحمن ، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 م25/12/2014
د. فؤاد ، عبدالرحمن الرواف، مشاري المشاري، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د. عبدالعزيز النويصر

 
 م كالتالي: 2014 العام للجنة الترشيحات والمكافأت خالل ينإجتماعتم عقد 

 

 
 م كالتالي:2014اجتماعات للجنة المراجعة خالل العام  اربعةتم عقد 

 

 

 م كالتالي:2014خالل العام  المخاطرللجنة  واحد تم عقد اجتماع
 

 أسماء االعضاء الحضور تاريخ االجتماع

 م26/11/2014
د. فؤاد ، الرواف، مشاري المشاريعبدالرحمن ، عبدالعزيز الخميس

 الصالح، د.عبدالعزيز النويصر
 
 
 
 
 
 
 

 االعضاء الحضورأسماء  تاريخ االجتماع

 ، د. فؤاد الصالح، صالح العذلعبدالرحمن الرواف،  مشاري المشاري م15/01/2014

 ، د. فؤاد الصالح، صالح العذلعبدالرحمن الرواف،  مشاري المشاري م26/11/2014

 االعضاء الحضورأسماء  تاريخ االجتماع

 م06/03/2014
، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي، د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي

 صالح العذل

 م01/06/2014
، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي، د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي

 صالح العذل

 م09/09/2014
مناحي المريخي، ، عبدهللا العنزي، د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي

 صالح العذل

 م14/12/2014
، عبدهللا العنزي، مناحي المريخي، د. عبدالرؤوف مناع، صالح الخليفي

 محمد العلي
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 )باالف الرياالت السعودية(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين 

 
 31العام المنتهي في  بلغت المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التفيذيين خالل

 م كما يلي:2014ديسمبر 
 

 
 إقرار مجلس اإلدارة

 

 يقر مجلس اإلدارة وفقا الفضل المعلومات المتاحة له من جميع النواحي الجوهرية بما يلي: 
 

 بالشكل الصحيح. أُعدت سجالت الحسابات أن 

  بفعالية. ذنفوأن نمام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة 

  على مواصلة نشاطه. البنكقدرة  فيأنه ال يوجد أي شك يذكر 

 الحسابات امراجعو
 

م تعيين السادة / برايس 2014 ابريل 1العادية المنعقدة في  العامة غيرتم في اجتماع الجمعية 
 م.2014ووترهاوس كوبرز والسادة / ديلويت اند توش كمراجعين لحسابات البنك للسنة المالية 

 
 الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية

 

قواعد حوكمة الشركات الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي  جميعيقوم البنك بإتباع 
 م.2014 في مارس

 
يقوم البنك بتطبيق األحكام اإلرشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية و

م فيما 12/11/2006هـ الموافق 21/10/1427السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية في 
 عدا الحكم الوارد ادناة:

 
 
 

أكبر ستة مدراء تنفيذيين  
والذين استلموا أعلى المكافآت 

 الرئيس التنفيذيبما فيهم 
 والمدير المالي

المستقلون وغير 
التنفيذيين من أعضاء 

 مجلس االدارة

أعضاء مجلس 
االدارة 
 التنفيذيين

 - 3.489 13.686 مكافـــــآت

 - 660 5.922 بـــــــدالت

أية مكافآت أخرى 
دفعت شهريا أو 

 سنويا
12.236 - - 
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 المعايير المحاسبية

 

يتبع البنك المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، 
طبقا لنمام مراقبة  والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية. ويقوم البنك بإعداد قوائمه الموحدة

 .والنمام األساسي للبنك البنوك ونمام الشركات السعودي
 

 المراجعة السنوية لفعالية الرقابة الداخلية
 

يشمل نمام الرقابة الداخلي للبنك على إدارة المراجعة الداخلية وإدارة اإللتزام وإدارة المخاطر 
ط والرقابة الداخلية الفعالة التي يتبعها وتؤثر هذه اإلدارات على جميع الجوانب المتعلقة بالضب

البنك. وذلك من خالل ما توفره من عوامل تساعد على الوصول لألهداف المنشودة للبنك مع 
وتعمل هذه اإلدارات وفق متطلبات وضوابط  .عدم اإلخالل بموضوعية واستقاللية تلك اإلدارات

بل اللجان المختصة وذلك تحت إشرافية تقدم من خالل خطة عمل دورية سنوية تعتمد من ق
 إطار متطلبات اإللتزام الصادر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

 
وتقوم إدارة البنك بدعم هذه اإلدارات الرقابية والتأكد من سالمة ونزاهة إجراءاتها مع مراعاة 

 لبعض.اإللتزام بجميع األنممة الداخلية والخارجية وعدم تضارب تلك األنممة مع بعضها ا

   

وكنتيجة لهذه المنمومة الرقابية لم يصدر أية مالحمات جوهرية من أي من اإلدارات الرقابية 
 المذكورة سلفاً.

 

 واإلستدامة خدمة المجتمع
 

كمؤسسة مالية فإن دورنا مع ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ونمو متواصلين، 
 التي نخدمها عمالئنا والمجتمعاتحاجات مساهمينا و وحيث أن؛ بالغ األهميةفي المملكة كبرى 
خدماتنا ومنتجاتنا لضمان  وتحسين واصل تطويرون نتكيف مع هذا التغير علينا أن، متغيرة

 التنمية المستدامة.
 

 أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة رقم المادة

 المادة السادسة
 )د(

يجب على المستثمرين من االشخاص 
ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون 

مثل صناديق -بالنيابة عن غيرهم
االفصاح عن سياساتهم في  -االستثمار

الفعلي في التصويت وتصويتهم 
، وكذلك االفصاح عن تقاريرهم السنوية

كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري 
للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق 

 .األساسية الخاصة باستثماراتهم

اليملك البنك سلطة على هؤالء 
المساهمين ذوي الصفة االعتبارية 
اللزامهم بافصاح سياساتهم التصويتية 

فة الى ان تلك واالستثمارية. وباالضا
االسثمارات التمثل اهمية نسبية في 

 مجموع ملكية أسهم البنك.
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فاالستدامة تمكننا من النمر إلى ما نحدثه من آثار من عدة جوانب. وتستند إدارة االستدامة إلى 
، حيث أن تقرير اإلستدامة السنوي للبنك يمثل آدائنا واالجتماعية والبيئية إدارتنا االقتصادية

 .والتزامنا لجميع أصحاب المصالح
 

. جميع العمليات على مستوى البنكيوجه وإطار االستدامة الخاص بنا يقوم على خمس ركائز 
ت التي تحتاج حددنا المجاالحفم والعون، وقد وهذه الركائز هي: التكليف والنمو والرعاية وال

 .هذه الركائز الخمسةإلى مواصلة التحسين والتطوير تحت مملة 
 

كما حققنا خالل السنوات القليلة الماضية تقدماً كبيراً كأحد رواد القطاع المالي في المملكة 
العربية السعودية، فنحن اليوم نوفر إمكانية أفضل للحصول على التمويل وعدداً أكبر من 

 اتسعت قاعدة عمالئنا أكثر من أي وقت مضى. حيث لذلك، الفروع المخصصة 
 

كما أثبتنا قدرة متزايدة على المساهمة في بيئتينا االجتماعية والطبيعية، إذ نعتبر أن من 
إننا نعتبر من . المستمر تطورالمسؤوليتنا االجتماعية أن نثري مجتمعاتنا المحلية ونساهم في 

من  المحلية وفي تقدم التنمية في المملكة العربية السعوديةمسؤوليتنا المساهمة في المجتمعات 
 المشاريع االجتماعية في مجال التوعية البيئية وتطوير الثقافة المالية.خالل دعم 

 
أما في الجانب البيئي، فقد نجحنا في خفض تكاليف الماء والكهرباء لكل مومف دائم من مومفي 

الورق وعملنا على الحد من استهالكنا للوقود للمساعدة في البنك. كما استثمرنا في آليات توفير 
 المحافمة على الموارد الطبيعية المحدودة.

 
 :ما يلي 2014لعام للبنك  المسؤولية اإلجتماعيةومن أبرز مبادرات 

 
، الدمام مشروع محطات فليكس بايك للدراجات الهوائية والذي تم تطبيقه في كل من جدة

المتواصل لخدمة المجتمع وضمن إستراتيجيته الرائدة بالمشاركة البنك  في إطار سعي واإلحساء

في المملكة  هوائيةالدراجات بتقديم مفهوم مشاركة الالفاعلة في المسؤولية االجتماعية، قام البنك 

العربية السعودية، حيث تضمن مشروع مشاركة الدراجات توزيع العديد من الدراجات في مدن 

ممارسة ة العربية السعودية حيث يسمح هذا المشروع بإستئجار الدراجات ومتعددة داخل المملك

وبدون مقابل  رياضة ركوب الدرجات الهوائية في األماكن المخصصة لذلك بمواصفات عالمية

 .كوسيلة للتدريب أو المواصالت

للعام الثاني على  شملت المومفين والعمالءوالتي  لداء السكريإحتفالية اليوم العالمي نمم البنك 
ت اشتمل كما .ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسكريكان التوالي في مقر اإلدارة الرئيسي، و

لرفع مستوى وعي منسوبيه  ةعلى سلسلة من الفعاليات الصحية واإلجراءات الوقائي االحتفالية
  .أهمية الفحص الدوري للكشف عن أعراضهنشر حول هذا المرض و

دعم جامعة األمير سلطان ، وبكراسي متحركة التخصصي لألبحاث فيصلالملك  مستشفىتزويد 

دراسية، باإلضافة إلى رعاية اليوم العالمي لأليتام بالتعاون مع وزارة  منحة 30بأكثر من 

  الشؤون االجتماعية.



  
  

 م2014تقرير مجلس اإلدارة  
 

 Feb-15-09 25صفحة  

شارك البنك بالتعاون مع  ".واكسب أجرها احفمها"لخيرية رعاية حملة إطعام الرمضانية ا

، حيث تستهدف «احفمها واكسب أجرها»جمعية إطعام حملة شهر رمضان المبارك بعنوان 

 ذلكالحملة ربات البيوت من خالل توجيههن بعدم اإلسراف وتقليل كمية الطعام المعد في 

 .الشهر

 

عودي لالستثمار شارك البنك السحيث . ت العيد في كل من الرياض، الدمام، جدةرعاية إحتفاال

من مسؤوليته قدم دعماً مالياً بهذه المناسبة وذلك انطالقاً و في احتفاالت عيد الفطر المبارك

 كما شارك البنك مع عدة جهات  ،لحضوره في العديد من المناسبات الكبيرة االجتماعية، وتعزيزاً 

 .العيد أنشطةرعاية في 

ات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار فعاليرعاية شارك البنك السعودي لالستثمار في 
كجزء من فعالية اليوم العاملي للدفاع المدني. كما وزع البنك على األطفال  "نحو مجتمع آمن"

 ليعيشوا دور رجل اإلطفاء في ذلك اليوم. قبعات رجل الدفاع المدنيالمشاركين 

من المبادرات، ولكن كانت ، حيث قام البنك بالعديد رمضان لجمعية الصمأنشطة شهر ية رعا
الرعاية في هذا الشهر خاصىة من نوعها وذلك تقديراً لموهبة واصرار المشاركين في 

 .المسابقات مختلقة الذين تحدوا اإلعاقة وحققوا إنجازات مذهلة

 الخاتمة
 

، ويخص الشريفين عن امتنانه لحكومة خادم الحرمين يسر مجلس اإلدارة أن يعبر مرة أخرى
زارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية على دعمهم بالشكر و

 على تعاونهم مساهمي البنكالمتواصل والبناء. ويود المجلس أيًضا أن يتقدم بالشكر إلى جميع 
. كما يعرب المجلس عن تقديره لثقة عمالء البنك السعودي لالستثمار والمساهمين، الدائم

    في البنك وإخالصهم ووالئهم.ولجهود مسؤولي وموم
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 عـــام      .1
 

جمآ دى  25بتآ االخ   31ريماسوم ريملكي اقم م/بموجب  ،شاكة مس همة سعودالة ،)"ريبنك"(يالستثم اتأسس ريبنك ريسعودي 

( فآآي ريمملكآآة ريعابالآآة ريسآآعودالةل العمآآل ريبنآآك بموجآآب ريسآآجل ريتجآآ اي اقآآم 1976الونالآآو  23ريمورفآآق هآآ) ) 1396 يريثآآ ن

 48  وعآدده   فاوعآه  شآبكة  خآالل  ( من1977م اس  16ريمورفق ه) ) 1397رألول   ابالع 25بت االخ  1010011570

 ( في ريمملكة ريعابالة ريسعودالةل إن عنورن ريماكز ريائالسي يلبنك هو كم  اللي:فاع ً  48:  2013فاع ً )
  

 ريبنك ريسعودي يالستثم ا    
 ريماكز ريائالسي    
  3533ص ب    
  11481رياال ض    
 ريمملكة ريعابالة ريسعودالة    

 

يبنآآك أالضآآ ً يعمالئآآه منتجآآ   و خآآدم   مصآآافالة تتمثآآل أهآآدرا ريبنآآك فآآي تقآآدالم ك فآآة أنآآورر ريخآآدم   ريمصآآافالةل كمآآ  القآآدم ر

متورفقة مع ريشاالعة ر سالمالة )ق ئمة علآى مبآدأ تجنآب ريف ئآدة( وريتآي الآتم رعتم دهآ  ورإلشآارا علالهآ  بورسآطة هالئآة شآاعالة 

 مستقلة تم تأسالسه  من قبل ريبنكل 
 

 (:الش ا إيالهم جمالع ً ب) "ريمجموعة"ريت بعة ريت يالة ) شاك تهيريقورئم ريم يالة  و تشمل ريقورئم ريم يالة ريموحدة ريقورئم ريم يالة يلبنك
 

، وهي شاكة ذر  مسؤويالة محدودة مسجلة في ر ستثم ا ك بالت ل - "شاكة ر ستثم ا يألوارق ريم يالة وريوس طة"  ( أ

ه) )ريمورفق 1428اجب  8ص دا بت االخ  1010235995ريمملكة ريعابالة ريسعودالة بموجب ريسجل ريتج اي اقم 

 % من قبل ريبنكل100( وهي مملوكة بنسبة 2007الويالو  22
 

"شاكة ريسعودي يالستثم ا ريعق االة" وهي شاكة ذر  مسؤويالة محدودة مسجلة في ريمملكة ريعابالة ريسعودالة   ( ب

م الو  25ه) )ريمورفق 1430جم دي رألول  29ص دا بت االخ  1010268297بموجب ريسجل ريتج اي اقم 

 يم تبدأ ريشاكة أي أنشطة جوهاالة بعدل% من قبل ريبنكل 100( وهي مملوكة بنسبة 2009
 

ج(  "شاكة ريسعودي يالستثم ا رألويى" وهي شاكة ذر  مسؤويالة محدودة مسجلة في ريمملكة ريعابالة ريسعودالة بموجب 

( وهي مملوكة 2014نوفمبا  9ه) )ريمورفق 1436محام  16ص دا بت االخ  1010427836ريسجل ريتج اي اقم 

 % من قبل ريبنكل يم تبدأ ريشاكة أي أنشطة جوهاالة بعدل100 بنسبة
 

ص ئب بي إن بي ب االب  "وشاكة  ، تم إتم م إتف قالة تحوالل رألعم ل بالن شاكة رإلستثم ا ك بالت ل2011دالسمبا  في

ة ق م  شاك وبموجب تلك رإلتف قالة  لت بعة يلبنك )أمكو(، وهي شاكة ك ن  تعتبا –إلدراة رألصول ريمحدودة" 

تم إستكم ل ك فة ريمتطلب   ريق نونالة وقد رإلستثم ا ك بالت ل ب ألستحورذ على أعم ل وص في موجودر  شاكة أمكول 

 ل 2014ع م يتصفالة شاكة أمكو خالل 
 

 .  أسس اإلعداد 2
  

 بيان اإللتزام   ( أ
  

 يالة ريص داة عن مؤسسة رينقد القوم ريبنك بإعدرد هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدة طبق  يمع الالاريمح سبة يلمؤسس   ريم

من مجلس مع الالا ريمح سبة ريدويالة  ةريعابي ريسعودي )ريمؤسسة(، ويلمع الالاريدويال)ة ريخ صة ب يتق االاريم يالة ريص دا

وك ونظ م ريشاك   ب يمملكة ريعابالة ريسعودالة نكم  العد ريبنك قورئمه ريم يالة ريموحدة يتتم شى مع نظ م مارقبة ريب

 رألس سي يلبنكلوكذيك رينظ م 
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 )تتمة( -.  أسس اإلعداد 2

 أسس القياس    ب(
 

التم إعدرد هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدة وفق ً يمبدأ ريتكلفة ريت االخالة بإستثن ء ريبنود أدن ه ريورادة في ق ئمة ريماكز ريم يي 

 ريموحدة:

 ع ديةلريموجودر  وريمطلوب   ريمقتن ة بغاض ريمت جاة التم قال سه  ب يقالمة ري ل1

 رألدور  ريم يالة ريمصنفة كقالمة ع دية خالل ق ئمة ريدخل ريموحدة التم قال سه  ب يقالمة ريع ديةل ل2

 ل   ر ستثم ار  ريمت حة يلبالع التم قال سه  ب يقالمة ريع ديةل3

ل  ريموجودر  و ريمطلوب   ريم يالة ريمعتاا به  وريمصنفة كبنود تحوط من ريمخ طا، في عالق   ريتحوط من  4 

 خ طا ريقالمة ريع دية ريمؤهلة، التم تسوالته  بتغالار  ريقالمة ريع دية ريماتبطة ب يخطا ريذي تم ريتحوط منهلم

 موظفالن التم قال سه  ب يقالمة ريع ديةلدفع   رألسهم يل ل  ريمطلوب   عن ريتسوال   رينقدالة يتاتالب   تعوالض  5
 

ن يدى ريمجموعة موجودر  أو مطلوب   تم إقتن ئه  ، يم الك2013و  2014دالسمبا  31خالل ريع مالن ريمنتهالالن في 

 ألغارض ريمت جاة، بإستثن ء بعض رألدور  ريم يالة ريمشتقةل 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض ( ج
  

التم عاض هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدة ب يلاير ريسعودي، و تعتبا ريعملة ريوظالفالة يلمجموعةل والتم تقاالب ريبال ن    

 ة ألقاب أيا لاير سعودي، م  يم الذكا خالا ذيكلريم يالة ريمعاوض
  

 واإلفتراضا  المحاسبية الجوهرية  األحكام والتقديرا     ( د
  

إن إعدرد ريقورئم ريم يالة ريموحدة وفق ً يلمعآ الالا ريدويالآة ريخ صآة ب يتقآ االا ريم يالآة، التطلآب إسآتخدرم بعآض رألحكآ م و  

تي تؤثا على مبآ ي  ريموجآودر  وريمطلوبآ   ريمسآجلةل  التطلآب رألمآا ريتقدالار  ورإلفتارض   ريمح سبالة ريه مة وري

أالضآآ ً مآآن رإلدراة أن تمآآ اس حكمهآآ  فآآي طاالقآآة  تطبالآآق ريسال سآآ   ريمح سآآبالة يلمجموعآآةل مثآآل هآآذه رألحكآآ م و 

من ريتقدالار  ورإلفتارض   التم تقالالمه  بإستمارا وبن ءرً علآى ريخبآاة ريسآ بقة وبعآض ريعورمآل رألخآاى، وريتآي تتضآ

ريحصول علآى إستشآ ار  مهنالآة وتوقعآ   يألحآدرس ريمسآتقبلالة ريتآي العتقآد أنهآ  معقويآة فآي مثآل تلآك ريحآ   ل مآن 

رينآآورحي ريه مآآة ريتآآي تسآآتخدم فالهآآ  رإلدراة مثآآل هآآذه ريتقآآدالار  ورإلفتارضآآ   ريمح سآآبالة أو تلآآك ريتآآي تمآآ اس فالهآآ  

 -رألحك م م  اللي:
 

 القروض والسل  خسائر ا نخفاض في قيمة محفظة  - 1
 

القوم ريبنك بت االخ كل تقاالا م يي بمارجعة مح فظ قاوضه يتحدالد خس اة ر نخف ض في ريقالمآة بشآكل محآدد و 

خف ض فآي ريقالمآة الجآب تسآجالله ل السآتخدم ريبنآك حكمآه يتحدالآد مآ  إذر إنإجم يي يتحدالد م  إذر ك ن هن ك خس ئا 

نخف ض في ريقالمة المكن قال سه في ريتآدفق   رنباله يحدس التبعه ك ن هن ك أالة بال ن   المكن مالحظته  تشالا إيى ريت

رينقدالة ريمستقبلالة ريتقدالاالةل إن هذر ريديالل الحتوي على بال ن   المكن مالحظته  وتشالا إيى أن هن ك تغالارً عكسال ً 

  فآآي موقآآا ريسآآدرد يمجموعآآة مآآن ريمقتاضآآالنل تسآآتخدم رإلدراة ريتقآآدالار  فآآي ضآآوء ريخبآآاة ريت االخالآآة ريسآآ بقة

نخف ض في ريقالمة ريمم ثل يتلك اليلقاوض مع رألخذ في رإلعتب ا مؤشار  مخ طا رإلئتم ن وريديالل ريجوهاي ي

ريمخ طا في ريمحفظة عند تقدالا تآدفق ته  رينقدالآة ريمسآتقبلالةل إن ريمنهجالآة ورإلفتارضآ   ريمسآتخدمة يتقآدالا كآل  

جعتهآ  ب نتظآ م يتقلالآل أي فاوقآ   بآالن تقآدالار  ريخسآ اة من ريمب ي  وتوقال  ريتدفق   رينقدالة ريمستقبلالة تآتم مار

 وريخس اة ريفعلالةل 
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 )تتمة( -.  أسس اإلعداد 2
 

 القيمة العادلة لألدوا  المالية   - 2
  

تقوم ريمجموعة بتقالالم رألدور  ريم يالة ، مثل ريمشتق   ، ب يقالمة ريع دية بت االخ كل ق ئمة ماكز م ييل كم  التم 

 (ل6رألدور  ريم يالة ريمقتن ة ب يتكلفة ريمطفأة ضمن رالض ح اقم ) فص ح عنرإل
 

ُتعاا ريقالمة ريع دية بأنه  ريسعا ريذي سالتم إستالمه يبالع أصل أو ريسعا ريمدفور يتحوالل ريتزرم في عملالة 

ل أو تحوالل رعتال دالة بالن متع ملالن في ريسوق بت االخ ريتقالالمل اُلبنى قال س ريقالمة ريع دية على رفتارض أن بالع أص

 يتزرم التم تنفالذه إم :إ
 

 يتزرم ، أوإلفي ريسوق رألس سي يألصل أو ر •
 يتزرم ، وذيك في ح ية غال ب ريسوق رألس سي يإلفي أكثا سوق أفضلالة يألصل أو  •

 
كذيك فإنه الجب يلسوق رألس سي أو ريسوق رألكثا أفضلالة أن الكون ممكن ريدخول يه من قبل ريمجموعةل ُتقالم 

دية ألصل أو ريتزرم ب ستخدرم رفتارض   الستعمله  ريمتع ملون يتسعالا أصل أو ريتزرم وذيك على ريقالمة ريع 

 فاضالة أن ريمتع ملالن السعون ألفضل منفعة رقتص دالةل
 

تأخذ ريقالمة ريع دية ألصل غالا م يي في ر عتب ا قداة ريمتع مل في ريسوق يتويالد منفعة إقتص دالة من خالل 

ى يألصل أو من خالل ريبالع يمتع مل آخا في ريسوق وريذي بدواه سالقوم ب يتوظالا ريتوظالا رألمثل ورألعل

 رألمثل ورألعلى يألصلل
 

م هو مالئم، و بال ن   ك فالة مت حة يقال س ريقالمة ريع دية ، وذيك  حسببتستخدم ريمجموعة ُطاق تقالالم من سبة، 

     اُلمكن مالحظته لعند تعظالم رستخدرم معطال   ممكن مالحظته  وتقلالل رستخدرم معطال 

 

التم تصنالا كل ريموجودر  وريمطلوب  ، وريتي التم قال سه  ب يقالمة ريع دية أو تم ر فص ح عنه  في ريقورئم 

ريم يالة ريموحدة، ضمن ريتسلسل ريهامي ريمذكوا أدن ه، وذيك ألدنى مستوى معطال   جوهاي يقال س ريقالمة 

 ريع دية بشكل ع مل
    

 ا ريمعلنآآة فآآي رألسآآورق رينشآآطة يآآنفس رألدرة ريم يالآآة وريتآآي المكآآن يلمنشآآأة رألسآآع المسآآتوى األول: •
 ريوصول رياله  بت االخ ريقال س )بدون تعدالل(ل

 
رألسع ا ريمعلنة في رألسورق رينشطة يلموجودر  أو ريمطلوب   ريم يالة ريمش بهة أو  المستوى الثاني: •

مبنالآة علآى معلومآ   سآوقالة المكآن  طاق تقالالم أخاى وريتي تكآون فالهآ  جمالآع ريمعطالآ   ريجوهاالآة
 مالحظته ل

 
طاق ريتقالآالم ريتآي  تكآون فالهآ  جمالآع ريمعطالآ   ريجوهاالآة مبنالآة علآى معلومآ    المستوى الثالث: •

 سوقالة المكن مالحظته ل
 

ذر إب ينسبة يلموجودر  وريمطلوب   ريمعتاا به  في ريقورئم ريم يالة ريموحدة بشكل متكاا، فإن ريمجموعة ُتقاا 

بالن ريمستوال   في ريتسلسل ريهامي من خالل إع دة تقدالا ريتصنالا )بن ءرً على أدنى  تحوالل ن قد حدسم ك 

 مستوى معطال   جوهاي يقال س ريقالمة ريع دية بشكل ع م( في نه الة ت االخ كل تقاالا م ييل
 

ر  ريم يالة ريمت حة ُتحدد ريمجموعة ريسال س   ور جارءر  يكالً من قال س ريقالمة ريع دية ريمتكاا مثل ريموجود

 يلبالع غالا ريمتدروية وغالا ريمتكاا مثل ريموجودر  ريمقتن ة يلتوزالع في ريعملال   غالا ريمستماةل
 

تقوم ريمجموعة بتعالالن مقاّلمالن خ اجالن من وق  آلخا ألغارض تقالالم موجودر  محددةل كم  التم تحدالد ريح جة 

ال ا ريمقالماّلن ريخ اجالالن بن ءرً على مع الالا ريمعافة يهؤ ء ريمقاّلمالن ريخ اجالالن على أس س سنويل التم إخت

 ب يسوق، ريسمعة، ر ستقاليالة ور يتزرم ب يمع الالا ريمهنالةل
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 )تتمة( -.  أسس اإلعداد 2

بت االخ كل تقاالا م يي، تقوم ريمجموعة بتحلالل ريحاك   على قالم ريموجودر  وريمطلوب   وريمتطلب إع دة 

 ً يلسال س   ريمح سبالة يلمجموعةل وألغارض هذر ريتحلالل، تقوم ريمجموعة ب يتثب  تقالالمه  أو إع دة تقدالاه  وفق

من ريمعطال   ريائالسالة آلخا تقالالم بورسطة مط بقة ريمعلوم   في عملالة رحتس ب ريتقالالم مع ريعقود وريمستندر  

مع ريمص دا  رألخاى ذر  ريصلةل كم  ُتق ان ريمجموعة ريتغالار  في ريقالمة ريع دية يكل أصل وريتزرم

 ريخ اجالة يتحدالد م  إذر ك ن ريتغالالا معقو ًل

وألغارض ر فص ح عن ريقالمة ريع دية، تقوم ريمجموعة بتحدالد أصن ا ريموجودر  ورأليتزرم   على أس س  

طبالعته ، خص ئصه  وريمخ طا ريمتعلقة ب يموجودر  أو ر يتزرم   وكذيك ريتسلسل ريهامي يلقالمة ريع دية كم  

 وا أعالهلهو مذك
 

 إنخفاض قيمة استثمارا  األسهم والسندا  المتاحة للبيع - 3
  

بمم اسة رألحك م عند مارجعة ر نخف ض في قالمة رستثم ار  رألسهم وريسندر  ريمت حة يلبالع  تقوم ريمجموعة

وألغارض تقدالا والشتمل ذيك ريتأكد فالم  إذر ك ن ر نخف ض جوهاال ً أو مستمارً في ريقالمة ريع دية عن ريتكلفةل 

م  إذر ك ن ر نخف ض جوهاال ً، فإن رينقص في ريقالمة ريع دية التم تقالالمه مق بل ريتكلفة رألس سالة يألصل عند 

 ةر ثب   رألوييل ويتقدالا م  إذر ك ن ر نخف ض مستمارً ، فإن رينقص في ريقالمة ريع دية التم تقالالمه مق بل ريفتا

وفي هذر ريصدد، القوم ريبنك من ريتكلفة رألس سالة عند ر ثب   رألوييل ريتي ك ن  ريقالمة ريع دية يألصل أقل 

 ديالل موضوعي بتقالالم، من بالن عورمل أخاى، ريتغالا ريع دي في رنخف ض أسع ا رألسهم وريسندر ، عند وجود

قدالة تدهوا في ريماكز ريم يي يلجهة ريمستثما فاله ، وأدرء ريصن عة، وريتغالار  في ريتقنالة، وريتدفق   ريني

 رين تجة من رألنشطة ريتشغاللالة وريتمواللالةل
 
 تصني  ا ستثمارا  المحتفظ بها لتاريخ ا ستحقاق  - 4

 

القوم ريبنك بتصنالا ريموجودر  ريم يالة غالا ريمشتقة ذر  ريدفع   ريث بتة أو ريممكن تحدالده  وذر  ر ستحق ق 

الم رينالة وريمقداة  قتن ء مثل قّ هذر ريحكم، فإن ريبنك الريث ب  ك ستثم ار  محتفظ به  يت االخ ر ستحق قل ويلقال م ب

 حتى ت االخ ر ستحق قل  هذه ر ستثم ار
 

 شركا  المستثمر  فيهالتحديد السيطرة على ا  - 5

)ب( كم  تقوم ريمجموعة ب يتصاا  3ض ح التخضع مؤشار  ريسالطاة يتقدالار  رإلدراة، ك  هو مبالن في إ

ستثم االةل ويتحدالد م  إذر ك ن  ريمجموعة مسالطاة على تلك ريصن دالق  ر كمدالا صندوق يعدد من ريصن دالق

تقوم ريمجموعة ب يتاكالز على تقالالم ريمن فع ر قتص دالة يلمجموعة في هذر ريصندوق )بمق انه  م  فإنه ع دةً 

يذيك فقد الجة نتمدالا ريصندوقل وفي إق ية  ( و حقوق ريمستثماالنةدراالة ريمتوقع ريمن فع ريمحتملة مع رياسوم ر

الد حل، وب يت يي يم تقم بتوروحتثماالن في كل رألسأنه  تقوم بدوا وكالل ريم مف ده توصل  ريمجموعة ينتالجة 

 هذه ريصن دالقل ي ةريقورئم ريم يال

 هـ(    مبدأ ا ستمرارية في األعمال

، وقد تأكد  رإلدراة ه ي أعم يعلى ر ستمارا ف ريمجموعةب يتقدالار  ريالزمة يلتأكد من قداة  ريمجموعةق م  إدراة 

ريمص دا ريك فالة يإلستمارا في ر عم ل يلمستقبل ريمنظوال ب  ض فة إيى أنه يم الصل يعلم رإلدراة  ريمجموعةأن يدى 

، وب يت يي فقد تم  على ر ستمارا في أعم يه ريمجموعةأي إعتب ار  م دالة مؤكدة قد الكون يه  تأثالارً ه م ً على قداة 

 ل على أس س مبدأ رإلستماراالة  ستما في مزروية أعم يهتس ريمجموعةورئم ريم يالة ريموحدة رستن درً على أن إعدرد ريق

 قا فو الن و(    المخصصا  المكونة لمقابلة ا لتزاما 

ل تقوم رإلدراة في هذر ريخصوص بتطبالق بعض ضدهالة، مط يب   مق مه د الرألعتيه الستلم ريبنك، خالل دواة أعم 

يحكم عن هذه    المكن تحدالد توقال  دقالق يلوصوليمخصص  ل يب    ريمط تلك إحتال ج حتم يالةإ م يمق بلةرألحك 

 لىدوثه  في رينه الة عريتك يالا و توقال  ح دقتص دالةل تعتمإعن من فع ه  دبريمط يب   أو عن ريمب ي  ريممكن تك

 رألجارءر  ريمتبعة بحسب ريق نونل
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 سبيةملخص ألهم السياسا  المحا  .3

بإستثن ء ريتغالا في ريسال س    ل وأهم ريسال س   ريمح سبالة ريمتبعة في إعدرد هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدةبفالم  اللي بال ن ً 

فإن ريسال س   ريمح سبالة ريمتبعة في إعدرد هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدة  ،)أ( أدن ه3ر الض ح  ريمذكواة في ريمح سبالة

 إعدرد ريقورئم ريم يالة ريموحدة يلسنة ريس بقةلتتم شى مع تلك ريمتبعة في 

 التغير في السياسا  المحاسبية ( أ
 

دالسمبا  31إن ريسال س   ريمح سبالة ريمتبعة تتم شى مع ريمتبعة في إعدرد ريقورئم ريم يالة ريموحدة يلسنة ريمنتهالة في 
، بإستثن ء تطبالالق 2013دالسمبا  31ريمنتهالة في  ريسنوالةريموحدة  كم  هي موضحة في تلك ريقورئم ريم يالة 2013

 لأدن ه ريمع الالا ريجدالدة وريتعدالال  رألخاى على ريمع الالا ريح يالة ريمذكواة
 

(: توفا 27( و معال ا ريمح سبة ريدويي اقم )12( و اقم )10مع الالا ريتق االا ريم يالة اقم )ريتعدالال  على  •
ل التطلب ر عف ء 2014الن الا  1 يالة إبتدرءأ من ريتعدالال  إعف ء ريصن دالق ر ستثم االة من توحالد ريقورئم ريم

ر يزرمي يتوحالد ريقورئم ريم يالة أن تقوم منشأة رستثم االة مؤهلة ب يمح سبة عن ر ستثم ار  في منشأ  تح  
يك ب فتارض ذريسالطاة ورستثم ار  في شاك   زماللة وريمش االع ريمشتاكة ب يقالمة ريع دية خالل ق ئمة ريدخل و

 يمنشأة رستثم االةل رإلستثم االة ستثن ء ريشاك   ريت بعة ريتي تعتبا رمتدردرً من رألنشطة محددة وب شاوط

 هذه ريمعال ا م اللي:، الوضح 2014الن الا  1من  ريمطبق –( 32معال ا ريمح سبة ريدويي اقم ) •
 

قبلي والمكن يدى ريمنشأة ريحق ريق نوني في إنف ذ ريمق صة إذر م ك ن هذر ريحق إيتزرم ً ط ائ ً على حدس مست ( أ
من ريمس ا ريمعت د يألعم ل وفي ح ية ريتخلا، ر عس ا أو ر فالس ريم يي يلمنشأة وك فة  إنف ذه في كالً 

 رألطارا ريمق بلة، و 

تع دل ريتسوالة ر جم يالة مع ريتسوالة ريص فالة، وذيك فقط في ح ية إذر م ك ن  تقنالة ريتسوالة رإلجم يالة تتمتع  ( ب
أو تؤدي إيى رئتم ن غالا ه م ومخ طا سالوية و مع يجة أاصدة مدالنة أو درئنة في ب إلمك نال   ريتي تستبعد 

 دواة أو سالا ريتسوالة ريورحدةل

هذر  الوضح، 2014الن الا  1( حالس النطبق ريتعدالل بأثا اجعي  إبتدرءرً من 36معال ا ريمح سبة ريدويي اقم ) •
فص ح عن إلةل وفق ً يهذر ريتعدالل، فإنة التم رريمستادة يموجودر  مطفئ ريمب ي ريتعدالل إفص ح ً يلمعلوم   عن 

ريمب ي  ريمستادة، كل وحدة تويالد نقدالة وريتي يه  توزالع شهاة أو موجودر  ملموسة بت االخ غالا محدد، فقط 
 عندم  التم رألعتارا بخس اة رألنخف ض في ريقالمة وعكسه ل

، بأن تم إض فة إستثن ءرً 2014الن الا  1( حالس النطبق ريتعدالل إبتدرءرً من 39معال ا ريمح سبة ريدويي اقم ) •
(، يالوفا إعف ءرً من ريتوقا عن رألاتب ط ب يتحوط من ريمخ طا عندم  39محدودرً يمعال ا ريمح سبة ريدويي اقم )

 الكون إستبدرل رأليتزرم غالا ورادرً في ريمستندر  رألويالة يلتحوط من ريمخ طا وفق ً يمع الالا محددةل

 اليةأسس توحيد القوائم المب(  
 

 ريت بعةالتم إعدرد ريقورئم ريم يالة يلشاك   ريقورئم ريم يالة يلبنك وشاك ته ريت بعةل  على ريموحدةريقورئم ريم يالة  هذه تشمل 
ل كم  التم تعدالل ثلة مع ريسال س   ريمح سبالة يلبنك متمسال س   مح سبالة عن نفس ريسنة ريم يالة يلبنك وذيك بإستخدرم 

    ريت بعة، عندريح جة، يتتم شى مع تلك ريسال س   ريمتبعة من قبل ريمجموعةلريسال س   ريمح سبالة يلشاك
 

على  ةريشاك   ريت بعة هي شاك   مستثما فاله  ومسالطا علاله  من قبل ريمجموعةل تعتبا ريمجموعة مسالطا 
ذيك متمكنة شاك   مستثما فاله  عندم  تكون ريمجموعة متعاضة يلحقوق رو متمكنة من ريحقوق في تلك ريشاكة و ك

من ريعورئد ريمختلفه من تلك ريشاكة و أالض ً يداله  ريقداة على ريتأثالا في هذه ريعورئد من خالل سلطته   ريتي تم اسه  
على هذة ريشاكة ريمستثمافاله ل التم إدم ج ريقورئم ريم يالة يلشاكة ريت بعة في ريقورئم ريم يالة ريموحدة منذ ت االخ بدء 

 لبورسطة ريمجموعة ريسالطاة ههذريسالطاة حتى ت االخ توقا 
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هي تلك ريمؤسسة ريتي تم تصمالم أنشطته  بحالس   تدرا بنظ م حقوق ريتصوال ل  بأنه  ريمؤسسة بنظ م خ صُتعاا  

تقوم بإعتب ا عدة  ن ريمجموعةإويغاض تقدالا م  إذر ك ن يلمجموعة ريسلطة على تلك ريمؤسسة ريمستثما فاله ، ف

عورمل مثل ريغاض من وتصمالم ريشاكة ريمستثما فاله ، ريمقداة ريعملالة يتوجاله رألنشطة ريمتعلقة ب يشاكة ريمستثما 

فاله ، طبالعة ريعالقة مع ريشاكة ريمستثما فاله، وحجم ريتعاض يألختالا في ريعورئد من هذه ريشاكة ريمستثما فاله ل 

لك ريمؤسسة بنظ م خ ص منذ ت االخ حصول ريمجموعة على ريسالطاة وحتى ت االخ توقا التم توحالد ريقورئم ريم يالة يت

 ريمجموعة عن ريسالطاةل

التم إعدرد ريقورئم ريم يالة ريموحدة بإستخدرم سال س   مح سبالة وطاق تسعالا متم ثلة وذيك يلعملال   ريمتش بهة 

 ورألحدرس رألخاى ريج االة في نفس ريظاوال

حتفظ به  في مؤسس   رستثم االة نال بًة عن مستثماالنل و  تتضمن ريقورئم ريم يالة مُ موجودر  تقوم ريمجموعة بإدراة  

 ريموحدة ريمافقة ريقورئم ريم يالة يتلك ريمؤسس   إ  إذر ك ن  ريمجموعة تسالطا على تلك ريمؤسس  ل

ن ريمجموعة عند توحالد وأي دخل أو مص االا ن تجة من ريمع مال  ريمتب دية ضمريجوهاالة التم رستبع د رألاصدة  

 ريقورئم ريم يالةل
 

 ج(    ا ستثمارا  في الشركا  الزميلة
 

ب يتكلفة ومن ثم تحسب وفق ً يطاالقة حقوق ريملكالةل تعاا ريشاك     ً تسجل ر ستثم ار  في ريشاك   ريزماللة مبدئال

ن اأس ريم ل ريذي الحق يه م %50يى % إ20ريزماللة بأنه  ريمنشف  ريتي المتلك ريبنك فاله)  رستثم ارً التاروح م  بالن 

 ل ريتي  تتمثل في شاك   ت بعة أو شاركة  ريتصوال  أو ريتي الكون يلبنك تأثالارً فع  ً على قارارته

 

تعاض ر ستثم ار  في ريشاك   ريزماللة  في ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة ب يتكلفة، زرئدرً تك يالا م  قبل إقتن ء 

ل ريشاكة ريزماللة، و ن قص ً أي رنخف ض في ريقالمةل تتضمن حصة ريبنك في دخل ريبنك يحصته في ص في أصو

و خس ئا  بأاب حالتم ر عتارا  ريشاك   ريزماللة ريتغالار  في حصة ريبنك في ص في موجودر  ريشاكة ريزماللةل

 ريشاك   ريزماللة يه  قبل رألستحورذ ضمن ق ئمة ريدخل ريموحدةل
 

 ريخ السدادتامحاسبة   د(              

أي ريت االخ ريذي التم  ،ك فة ريعملال   رإلعتال دالة بشارء وبالع ريموجودر  ريم يالة بت االخ ريسدرد وإيغ ء إثب   التم إثب   

حالنم  النطبق ت االخ ريسدرد، القوم ريبنك بمع يجة أي تغالا في ريقالمة ريع دية بالن  لرآلخافاله تسلالم ريموجودر  يلطاا 

ريعملال   رإلعتال دالة ريمتعلقة  إن درول بنفس ريطاالقة ريتي التم فاله  مع يجة رألصل ريمشتاىلت االخ ريسدرد و ت االخ ريت

زمنالة ريتي ريفتاة ريريعملال   ريتي تتطلب أن التم تسلالم تلك ريموجودر  خالل  تلك بشارء وبالع ريموجودر  ريم يالة هي

 تنص علاله  رألنظمة أو تلك ريمتع اا علاله  في ريس))وقل

 

 و محاسبة التحوط من المخاطر   المالية المشتقةاألدوا  هـ(   
 

، ريعقود ريمستقبلالة ألسع ا ريعمو  ، رألدور  ريم يالة ريمشتقة وريتي تشتمل على عقود ريصاا رألجنبي إثب  التم 

ة )ريمكتتب و ريعمو   ريعمال  أسع ا ريعمو  ، وخال ار ريعمال  و ومق الض   أسع ا إتف قال   رألسع ا رآلجلة،

في  ةإبتدرءرً ب يقالمة ريع دية بت االخ ريدخول في عقد ريمشتق ريم يي و التم إع دة ريقال س  حق ً ب يقالمة ريع ديوريمشتارة( 

ك فة ريمشتق   بقالمته   تقاّلدق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة مع تك يالا ريعملال   ريمعتاا به  في ق ئمة ريدخل  ريموحدةل 

ريمطلوب   عندم  تكون ريقالمة  تقالد ضمن ، وموجبةعندم  تكون ريقالمة ريع دية  ريموجودر  وذيكضمن ريع دية 

خصم ريتدفق   و نم ذج  أو مص دا أسع ا تحدد ريقالمة ريع دية ب ياجور إيى رألسع ا ريمتدروية ب يسوق لس يبةريع دية 

 هو مالئمل حسب م ، اريتسعال و نم ذجرينقدالة 

 

 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحا  حول القوائم المالية الموحدة
 2013و  2014ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في

 
 

 
 

  
 
 
 

      13 
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 إن مع يجة ريتغالا في ريقالمة ريع دية يلمشتق   العتمد على تصنالا تلك ريمشتق   بحسب ريفئ   ريت يالة:

 المشتقا  المقتناة ألغراض المتاجرة  -1 

تداج ريتغالار  في ريقالمة ريع دية يألدور  ريمشتقة ريمقتن ة ألغارض ريمت جاة مب شاة في ق ئمة ريدخل 

تشتمل ريمشتق   ريمقتن ة ألغارض ريمت جاة على تلك ريمشتق     دخل ريمت جاةل ريموحدة وتعاض ضمن

 ريتي   تخضع يمح سبة ريتحوط من ريمخ طا ومشتق   مدمجةل

 المشتقا  المدمجة  -2

تع مل ريمشتق   ريمدمجة في أدور  م يالة أخاى كمشتق   منفصلة وتسجل بقالمته  ريع دية و ذيك إذر م ك ن  

غالا ماتبطة ب يعقد ريمضالا، و إذر م ك ن ريعقد ريمضالا غالا ُمقتنى  ة طاه  رإلقتص دالمالزرته  ومخ

ل تسجل ريمشتق   ريمدمجة ريمنفصلة ريموحدة ريدخل ق ئمةألغارض ريمت جاة أو غالا ُمداج ب يقالمة ريع دية في 

ة ريع دية في ق ئمة ريدخل عن ريعقد ريمضالا بص في قالمته  ريع دية ريتقدالاالة مع رإلعتارا ب يتغالار  في ريقالم

 ريموحدةل 

 محاسبة التحوط من المخاطر  -3

تقآآآوم ريمجموعآآآة بتخصآآآالص مشآآآتق   محآآآددة كآآآأدور  تحآآآوط مآآآن ريمخآآآ طا وذيآآآك فآآآي عالقآآآ   ريتحآآآوط 

 من ريمخ طا ريمؤهلة كم  هو موضح أدن هل
 

 ألغارض مح سبة ريتحوط من ريمخ طا، فقد تم تصنالا تلك ريتحوط   إيى فئتالن: 
 

ريتآآآي تغطآآآي مخآآآ طا ريتغالآآآار  فآآآي ريقالمآآآة ريع ديآآآة يموجآآآودر  ووط مآآآن  مخآآآ طا ريقالمآآآة ريع ديآآآة تحآآآ ( أ)

أو مطلوبآآآآ   ريتحآآآآوط )أو ريموجآآآآودر  أو ريمطلوبآآآآ   فآآآآي ح يآآآآة محفظآآآآة ريتحآآآآوط(، أو راتب طآآآآ   

مؤكآآآآدة غالآآآآا مسآآآآجلة أو جآآآآزء محآآآآدد مآآآآن تلآآآآك ريموجآآآآودر  أو ريمطلوبآآآآ   أو إاتب طآآآآ   مؤكآآآآدة 

 وريتي تؤثا على ص في ريمك سب أو ريخس ئا ريمعلنةل ماتبطة بمخ طا محددة
 

)ب(  تحآآآوط مآآآن مخآآآ طا ريتآآآدفق   رينقدالآآآة وريتآآآي تغطآآآي ريتغالآآآار  فآآآي ريتآآآدفق   رينقدالآآآة سآآآورء ك نآآآ  

متعلقآآآة بمخآآآ طا محآآآددة ماتبطآآآة بآآآ يموجودر  أو ريمطلوبآآآ   ريمتحآآآوط يهآآآ  أو ريعملالآآآ   ريمتوقآآآع 

 ي ريمك سب أو ريخس ئا ريمعلنةلحدوثه  بنسبة ع يالة وريتي تؤثا على ص ف
 

ويكي تكون ريمشتق   مؤهلة يمح سبة ريتحوط من ريمخ طا، فالبد أن الكون ريتحوط من ريمخ طا ذو فع يالة 

ع يالة خالل فتاة ريتحوط، بحالس التم تسوالة ريتغالار  في ريقالمة ريع دية أو ريتدفق   رينقدالة ريخ صة بأدرة 

ريتغالار  ريتي طاأ  على ريبند ريذي تم ريتحوط من مخ طاه، والجب أن خ طا بشكل فّع ل مع مريتحوط من ري

تكون هذه ريتغالار  ق بلة يلقال س بشكل موثوق بهل عند بدرالة ريتحوط من ريمخ طا، الجب توثالق إستارتالجالة 

ا طبالعة ريمخ طووأهدرا إدراة ريمخ طا بم  في ذيك تحدالد أدرة ريتحوط من ريمخ طا وريبند ريمتعلق ب يتحوط 

ريمتحوط منه  وطاالقة تقالالم مدى فع يالة ريتحوط من ريمخ طا وتبع ً يذيك، الجب تقوالم مدى فع يالة ريتحوط من 

 ريمخ طا بصواة مستماةل
 

 ريتحوط من مخ طا ريقالمة ريع دية –أ  – 3
 

 رمريتآزعندم  التم تخصالص مشتق م يي كأدرة تحوط من مخ طا ريتغالا في ريقالمة ريع دية ألصل أو مطلوب أو 

مؤكدة معتاا به وذو تأثالا محتمآل علآى ق ئمآة ريآدخل ريموحآدة فآإن أي ابآح أوخسآ اة مآن إعآ دة تقالآالم أدرة 

ريتحوط من تلك ريمخ طا ب يقالمآة ريع ديآة الآتم رإلعتآارا بآه مب شآاة فآي ق ئمآة ريآدخل ريموحآدة ب إلضآ فة إيآى 

 طا ريمتحوط منه لريتغالا في ريقالمة ريع دية ألدرة ريتحوط من ريمخ طا ريع ئدة يلمخ 
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ب ينسآآبة يبنآآود ريتحآآوط مآآن ريمخآآ طا وريمقالمآآة ب يتكلفآآة ريمطفآآأة، وفآآي ريحآآ    ريتآآي توقآآا فالهآآ  ريتحآآوط مآآن 

بة ريتحآوط مآن  سآمخ طا ريقالمة ريع ديآة يآألدور  ريم يالآة ريماتبطآة بعمآو   خ صآة عآن ريوفآ ء بشآاوط مح

طفآآ ء ريفآآاق بآآالن ريقالمآآة ريدفتاالآآة ألدرة ريتحآآوط عنآآد رإلنتهآآ ء إطا، أو بالعهآآ  أو تنفالآآذه  أو إنته ئهآآ ، الآآتم ريمخآآ 

وريقالمة رإلسمالة على مدرا ريفتاة ريمتبقالة يلتحوط بإستخدرم طاالقة معدل ريعموية ريفعلآيل وعنآد تخفآالض قالمآة 

 فأة مب شاة في ق ئمة ريدخل ريموحدةلنه التم إثب   تسوالة ريقالمة ريع دية غالا ريمطإأدرة ريتحوط، ف
 

 ريتحوط من مخ طا ريتدفق   رينقدالة –ب  – 3
 

عند م  التم تخصالص مشتق م يي كأدرة تحوط من مخآ طا ريتقلبآ   فآي ريتآدفق   رينقدالآة ريع ئآدة يخطآا محآدد 

ة، فآآإن مآآاتبط بأصآآل أو مطلآآوب أو عملالآآة متوقعآآة محتملآآة أو ذر  تآآأثالا محتمآآل علآآى ق ئمآآة ريآآدخل ريموحآآد

ريجزء ريخ ص بآ يابح أو ريخسآ اة مآن أدرة ريتحآوط وريآذي تآم تحدالآده بأعتبآ اه ريجآزء ريفّعآ ل، إذر وجآد، الآتم 

يلجزء غالا ريفّع ل، إذر وجآد، فإنآه الآتم رألعتآارا  نسبةريش مل رألخاى أم  ب ي ريدخل ضمن بنود رإلعتارا به

ريتدفق   رينقدالة ريتي تؤثا على عملالآ   مسآتقبلالة،  يلتحوط من مخ طا ب ينسبةو به في ق ئمة ريدخل ريموحدةل 

فإن رألاب ح أو ريخس ئا ريمعتاا به  ضمن رألحتال طالآ   رألخآاى الآتم تحواللهآ  يق ئمآة ريآدخل ريموحآدة وذيآك 

يآو توقآع ريبنآك أن كآل  ،ب ياغم مآن ذيآك ينفس ريفتاة ريتي أثا  فاله  عملالة ريتحوط في ق ئمة ريدخل ريموحدةل

عآدة يخس ئا ريمعتاا به  في بنآود ريآدخل ريشآ مل رألخآاى يآن الآتم إسآتاج عه  خآالل فتآاة أو أو جزء من  ر

نالا يلمبل  كمآ  يآو يآم الآتم صوالة إع دة تسفي ق ئمة ريدخل ريموحدة  كت تصنالفه  فتار  مستقبلالة فأنه التم إع دة

 ر عتارا بهل

                            

را بأصل غالا م يي أو مطلوب غالا م يي، فإنه وفآي ذر  ريوقآ  ريآذي عندم  تؤدي عملالة تحوط إيى رإلعتا

تم رإلعتارا بهذر رألصل أو ريمطلوب، الآتم إضآ فة رألابآ ح أوريخسآ ئا ريماتبطآة بهآذر رألصآل أو ريمطلآوب، 

 وريتي تم رألعتارا مسبق ً به  مب شاة في بنود ريدخل ريشآ مل رألخآاى، إيآى ريقالآ س رألويآي يتكلفآة رإلقتنآ ء أو

 ريقالمة ريدفتاالة يهذر رألصل أو ريمطلوبل 
 

والتم ريتوقا عن رتب ر مح سبة ريتحوط من ريمخ طا عند رنته ء سآاال ن أدرة ريتحآوط أو عنآدم  الآتم بالعهآ  أو عنآدم  

أو عندم  التم مم اسة ريحق تج هه  أو عندم    تصبح تلك رألدرة مؤهلة يمح سبة ريتحوط من ريمخآ طا  ؤه  هالتم إن

يلفتاة ريتي ك ن ريتحوط مآن ريمخآ طا   اتب طإ  التم ريتوقع بأن ريعملالة ين تحدس أو عندم  القوم ريبنك بحل أو عندم

ريآابح أو ريخسآ اة ريمتاركمآة رين تجآة عآن أدرة ريتحآوط مآن مخآ طا ريتآدفق   تحوالآل الآتم  في تلك ريح يآة، ل وفًع  ً 

تحآدس  فآي حقآوق ريملكالآة إيآى ق ئمآة ريآدخل ريموحآدة عنآدم  رينقدالة ريتي تم إثب ته  في بنود ريدخل ريش مل رألخآاى

 ، الآتم تحوالآل صآ في ريآابححدوس ريمع ملة وريتي تآؤثا علآى ق ئمآة ريآدخل ريموحآدةريعملالةل وفي ح ية ريتوقع بعدم 

 إيى ق ئمة ريدخل ريموحدةل فوارً  س بق ً ضمن بنود ريدخل ريش مل رألخاى ةأو ريخس اة ريمتاركمة ريمثبت ريمثب 
 

 العمال  األجنبية     و(  
 

ا ريتحوالآل ريسآ ئدة بتآ االخ إجآارء ريمعآ مال ل  حول ريمع مال  ريتي تتم ب يعمال  رألجنبالة إيى ريآلاير ريسآعودي بأسآعتُ 

كم  تحول أاصدة ريموجودر  وريمطلوبآ   رينقدالآة ريمسآجلة بآ يعمال  رألجنبالآة فآي نه الآة ريسآنة إيآى ريآلاير ريسآعودي 

يس ئدة بت االخ ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدةل التأيا ابح أو خس اة ريعمال  رألجنبالة يلبنود رينقدالة من بأسع ا ريتحوالل ر

ريفاق بالن ريتكلفة ريمطفأه ب يعملة ريوظالفالة في بدرالآة ريسآنة معآد ً بسآعا ريعمويآة ريفعلآي و ريآدفع   خآالل ريسآنة وبآالن 

ا كمآ  فآي نه الآة ريسآنةل الآتم تسآجالل ك فآة ريفاوقآ   رين تجآة مآن ريتكلفة ريمطفأة ب يعملآة رألجنبالآة محويآة بسآعا ريصآا

قتآآارض إلرألنشآآطة غالآآا ريتج االآآة فآآي ريآآدخل مآآن رألنشآآطة غالآآا ريتشآآغاللالة بق ئمآآة ريآآدخل ريموحآآدة بإسآآتثن ء فاوقآآ   ر

أو خسآ ئا  مخ طا فع ية مق بل ص في ر ستثم ا في أسهم أجنبالةل التم إثب   مك سب ةب يعملة رألجنبالة وريتي تمنح تغطال

تحوالآآل ريعمآآال  ريخ صآآة بأاصآآدة ريموجآآودر  وريمطلوبآآ   رينقدالآآة ريمسآآجلة بآآ يعمال  رألجنبالآآة فآآي ق ئمآآة ريآآدخل 

 ، بإستثن ء ريفاوق   رين تجة عن تحوالل أاصدة ر ستثم ار  في أدور  ريملكالة ريمت حة يلبالعلريموحدة
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أو خس ئا وفاوقآ   أسآع ا ريصآاا ريخ صآة بآ يبنود غالآا رينقدالآة ريمسآجلة ب يقالمآة ريع ديآة كجآزء مآن تداج مك سب 

تسوالة ريقالمة ريع دية إم  في ق ئمة ريدخل ريموحدة أو في بنود ريدخل ريش مل رألخاى، وذيك بحسب طبالعآة ريموجآودر  

 ريم يالة ريمعنالةل
 

بإسآتخدرم  –وريتآي الآتم قال سآه  وفقآ ً يمحآددر  ريتكلفآة ريت االخالآة  –بالآة التم تاجمآة ريبنآود غالآا رينقدالآة فآي ريعملآة رألجن

وريتآي الآتم قال سآه  وفقآ ً  –أسع ا تحوالل كم  في توراالخ إنش ء ريتعآ مال ل أمآ  ريبنآود غالآا رينقدالآة فآي ريعملآة رألجنبالآة 

 فالة ريقالمة ريع ديةل  يلقالمة ريع دية، فإنه التم تاجمته  بإستخدرم أسع ا تحوالل وذيك في ريت االخ ريذي ُحدد 

 

 األدوا  الماليةمقاصة    (  ز
 

عنآد وجآود حآق  ريموحآدة في ق ئمآة ريماكآز ريمآ يي ريمبل  ب يص فيتتم مق صة ريموجودر  وريمطلوب   ريم يالة والداج 

تسآوالة ريموجآودر  مآع ريمطلوبآ   علآى أسآ س ريصآ في، أو بالآع ريموجآودر   ريمجموعآة نآويت نظ مي ملزم و عنآدم 

 الد ريمطلوب   في آن ورحدلوتسد

 

حسب م هو وراد في معال ا مح سآبة أو بريدخل ريموحدة إ  إذر ك ن ذيك  ق ئمة   التم مق صة ريدخل وريمصاوف   في 

 تفسالا مح سبي، وكم  واد بهذر ريخصوص في ريسال س   ريمح سبالة يلمجموعةل
 

   / المصروفا إثبا  اإليرادا (   ح
 

 :خ صةدخل ومص االا ريعمو   ري

تحمآل عمويآة  فآي ق ئمآة ريآدخل  /تكتسآب  التم إثب   دخل ومصآ االا ريعمآو   ريخ صآة يك فآة رألدور  ريم يالآة ريتآي

ريفعلآي هآآو ريمعآآدل ريحقالقآآي ريمسآآتخدم  ريعمآآو   ريخ صآآة ريموحآدة علآآى أسآآ س مبآآدأ معآآدل ريع ئآد ريفعلآآيل إن معآآدل 

أقصا، حالنم   ةعما رألصل أور يتزرم ريم يي ريمتوقع )رو يفتا يخصم ريدفع   و ريمتحصال  رينقدالة ريمستقبلالة، خالل

ألصآل أو إيتآآزرم مآ ييل تقآآوم ريمجموعآة بتقآآدالا ريتآدفق   رينقدالآآة ريمسآآتقبلالة  ةريدفتاالآآ ةالكآون ذيآآك  من سآب ً(، إيآآى ريقالمآ

قبلالة، وذيآك عنآد إحتسآ ب ب ألخذ في رإلعتب ا ك فة رألحك م ريتع قدالة يآألدرة ريم يالآة ويكآن بآدون خسآ ئا رإلئتمآ ن ريمسآت

 لريعمو   ريخ صةمعدل 
 

التم تعدالل ريقالمة ريدفتاالة ألصل أوإيتزرم م يي في ح يآة قالآ م ريمجموعآة بتعآدالل تقآدالار  ريمآدفوع   أو ريمتحصآال ل 

و والسآجل ريتغالالآا فآي ريقالمآة ريدفتاالآة كآدخل أ رألصآلي يفعليريع ئد رتحتسب ريقالمة ريدفتاالة ريمعدية على أس س معدل 

 مص االا عمو   خ صةل
 

عند تخفآالض ريقالمآة ريمسآجلة ألصآل مآ يي أو يمجموعآة متشآ بهة مآن رألصآول ريم يالآة  نتالجآة خسآ ئا ر نخفآ ض فآي 

علآى ريمبلآ  ريآدفتاي  رألصآلي ريفعلآيريع ئآد ريقالمة، الستما ريبنك ب إلعتارا بدخل ريعمو   ريخ صة بإسآتخدرم معآدل 

 ريجدالدل
 

ريفعلي فإنه التم ر خذ في ر عتب ا ك فة رألحك م ريتع قدالة يألدرة ريم يالة )مآن دفعآ   مقدمآة أو  عند إحتس ب معدل ريع ئد

خال ار  أوخالفه( كمآ  التضآمن ذيآك إحتسآ ب  جمالآع رياسآوم ورينقآ ط ريمدفوعآة أو ريمقبوضآة، مصآ االا ريعملالآة، و 

فعلآيل  تعتبآا مصآ االا ريعملالآة مصآ االا ريعالوة أو ريخصم ريتي تعتبا جزءرً   التجزأ مآن سآعا ريعمويآة ريخآ ص ري

 إض فالة ماتبطة بإقتن ء، إصدرا أو بالع موجودر  أو مطلوب   م يالةل
 

 :دخل/ خس اة تحوالل ريعمال 

 لتكبده عند تحققه  أو  التم إثب   أاب ح أو خس ئا تحوالل ريعمال 
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 :أتع ب ريخدم   ريبنكالةدخل  

الآآتم إثبآآ   دخآآل أتعآآ ب ريخآآدم   ريبنكالآآة عمومآآ ً، وريتآآي تمثآآل جآآزءرً أس سآآال ً مآآن إحتسآآ ب معآآدل ريع ئآآد ريفعلآآي علآآى 

ريموجودر  أوريمطلوب   ريم يالة، عند تقدالم ريخدمة ذر  ريعالقة، وعلى أس س رإلستحق قل والتم إثبآ   أتعآ ب ريمحآ فظ 

وطبقآ ً  يعقآود ريخآدم   ريمعنالآةل رألتعآ ب ريمسآتلمة عآن إدراة  ريمدراة وريخدم   رإلستش االة علآى أسآ س زمآن نسآبي

ريموجودر  وخدم   ريحفظ وريخدم   ريمم ثلة رألخاى ريتي التم تقدالمه  على مدى فتاة من ريآزمن، الآتم إثب تهآ  بشآكل 

يقآاض فإنآه الآتم نسبي على مدى ريفتاة ريزمنالة يلخدمة ريمقدمةل في ح يآة مآ  إذر يآم الكآن متوقعآ ً إسآتخدرم ك مآل قالمآة ر

إثبآآ   أتعآآ ب إيتزرمآآ   مآآنح ريقآآاض وفقآآ  يطاالقآآة ريقسآآط ريث بآآ  و علآآى مآآدى فتآآاة رإليتآآزرمل الآآتم إثبآآ   ريمصآآ االا 

 وريعمو   ذر  ريعالقة بأتع ب ريعملال   وريخدم   عند ريحصول على تلك ريخدم  ل
 

 توزيعا  األرباح

 تالمه لالتم إثب   توزالع   رألاب ح عند وجود إقارا بأحقالة إس
 

 صافي دخل المتاجرة

تشآآتمل نتآآ ئن رينشآآ ط   ريتج االآآة علآآى جمالآآع ريمك سآآب وريخسآآ ئا رين تجآآة عآآن ريتغالالآآا فآآي ريقالمآآة ريع ديآآة و دخآآل  

ومصآآ االا ريعمآآو   ريخ صآآة ريمتعلقآآة بهآآ  أو عورئآآد ريموجآآودر  ريم يالآآة و ريمطلوبآآ   ريم يالآآة ريمقتنآآ ة ألغآآارض 

  ل والتضمن هذر أي أس يالب غالا فّع ية مسجلة في مع مال  ريتحوط من ريمخ طالريمت جاة و فاوق   تحوالل ريعمال
 
 و إتفاقيا  إعادة الشراء العكسية (    إتفاقيا  إعادة الشراءط 

 

 إعآ دة)إتف قالآة  ستما ريبنك في إثب   ريموجودر  رألويالة ريمب عة مع رإليتزرم بإع دة شارئه  في تآ االخ مسآتقبلي محآددال

يمت حآة رألسآتثم ار  رق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة، والتم قال سه  وفقآ ً يلسال سآ   ريمح سآبالة ريمتبعآة بشآأن في  شارء(ري

تج ه ريطاا رآلخا يق ء ريمب ي  ريمسآتلمة منآه بموجآب هآذه رإلتف قالآ   فآي رألاصآدة يلبنآوك  يلبالعل  التم إظه ا رإليتزرم

والآتم إعتبآ ا ريفآاق بآالن سآعا ريبالآع وإعآ دة ريشآارء  لهآو مالئآم مالء، حسآبم يعوريمؤسس   ريم يالة رألخاى أو ودرئع ر

  لكمص االا عمو   خ صة، والستحق على مدى فتاة إتف قالة إع دة ريشارء
 

)إتف قالآة إعآآ دة  إلعآ دة بالعهآآ  فآي تآ االخ مسآآتقبلي محآ)دد الآتم إظهآ ا ريموجآودر  رألويالآآة ريمشآتارة مآع وجآآود إيتآزرم  

تآداج  لم يي ريموحدة يعدم إنتق ل ريسالطاة على تلك ريموجودر  رألويالة إيآى ريبنآكرياكز ريشارء ريعكسالة( في ق ئمة ريم

والتم إعتبآ ا ريفآاق  ليدى مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي ةرإلتف قال   في رينقدالة ورألاصد ريمب ي  ريمدفوعة بموجب هذه

ف قالة إعآ دة ريبالآع وعلآى أسآ س معآدل دة ريبالع كدخل عمو   خ صة والستحق على مدى فتاة إتع بالن سعا ريشارء وإ

  لريع ئد ريفعلي
 

 ا ستثمارا (    ي
 

التم في رألصل، إثب   ك فة ر ستثم ار  ب يقالمة ريع دية ش ملة ريمص االا رإلض فالة ريمتعلقة مب شاة بعملالة شارء 

 يخ صةلم على أس س ريع ئد ريفعلي، وتداج في دخل ريعمو   رصر ستثم ار ل تطفأ ريعالوة أو ريخ
 

ب ينسبة يالستثم ار  ريتي التم تدرويه  في رألسورق ريم يالة رينظ مالة، فإن ريقالمة ريع دية تحدد على أس س رألسع ا 

ريمتدروية ب يسوق عند رنته ء ريعمل في ت االخ ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدةل أم  ب ينسبة يلقالمة ريع دية يلموجودر  

 ر ستثم االة فالتم قال سه  ب  عتم د على أس س ص في قالمة ريموجودر  ريمعلنةل ريمدراة ور ستثم ار  في ريصن دالق
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أم  ب ينسبة يالستثم ار  غالا ريمتدروية في ريسوق، التم إجارء تقدالا من سب يلقالمة ريع دية على أس س ريقالمة ريسوقالة 

مش بهة يه  بشكل كبالا، أو على أس س ريتدفق   رينقدالة ريمتوقعةل عند عدم إستط عة ريبنك ريح يالة يألدور  رألخاى ري

، فإنه التم قال سه  بإستخدرم مجموعة من طاق ريتقالالم أو مص دا رألسع ا رينشطة إستخارج ريقالمة ريع دية من رألسورق

أخذه  من رألسورق م  أمكن ذيك أو وريتي تتضمن إستخدرم أس يالب اال ضالة، إن مدخال  رألس يالب رياال ضالة التم 

 بإستخدرم داجة معالنة من ريحكم عند عدم إمك نالة أخذه  من رألسورقل
 

بعد رإلثب   رألويي يالستثم ار  التم ريسم ح بإجارء تحوالال  بالن فئ   ر ستثم ار  ريمختلفة إذر توفا  بعض 

عند إنته ء ريفتاة ريم يالة ريت يالة على رألس س ريموضح ريشاوط ريمحددةل ُتحّدد قالمة كل فئة من ر ستثم ار  ريمختلفة 

 :في ريفقار  ريت يالة
 
  ا ستثمارا  المتاحة للبيع   -1

 
 ءه في أسهم أو سندر  دالن وريتي النوي ريبنك إقتن غالا ريمشتقة  ر ستثم ار  ريمت حة يلبالع بأنه  ر ستثم ار  تعاا 

و قاوض و مدالنالن أو يم التم  رألستحق قكإستثم ار  مقتن ة حتي ت االخ   وريتي يم التم تصنالفاله يمدة زمنالة غالا محددة

وريتي المكن أن ُتب ر نتالجة ريح جة يلسالوية أو ريتغالار  في تصنالفه  كأستثم ار  مداج قالمته  من خالل ق ئمة ريدخل 

 أسع ا ريعمو   ريخ صة وأسع ا صاا ريعمال  أو أسع ا رألسهمل 
 

ة يلبالع بعد إقتن ءه ، ب يقالمة ريع ديةل ب ينسبة يالستثم ار  ريمت حة يلبالع وريتي يم التم ريتحوط تق س ر ستثم ار  ريمت ح

من مخ طا ريتغالا في قالمته  ريع دية، فالتم إثب   رألاب ح أو ريخس ئا رين جمة عن ريتغالا في قالمته  ريع دية مب شاة 

ك ر ستثم ار ل عند إنتف ء أسب ب إثب   هذه ضمن بنود ريدخل ريش مل رألخاى يحالن إنتف ء أسب ب إثب   تل

ريمك سب أو ريخس ئا ريمتاركمة ريمثبتة س بق ً ضمن بنود ريدخل ريش مل رألخاى إيى ق ئمة ا ر ستثم ار ، التم إظه 

 ريدخل ريموحدةل
 

ل توزالع   رألاب ح التم  إثب   دخل ريعمو   ريخ صة في ق ئمة ريدخل ريموحدة بن ًء على ريع ئد ريفعليل والتم إثب   دخ

في ق ئمة ريدخل ريموحدة عند وجود إقارا بأحقالة إستالم تلك ريتوزالع  ل كذيك التم إثب   أاب ح أو خس ئا ريصاا 

 رألجنبي من ر ستثم ار  ريمت حة يلبالع في ق ئمة ريدخل ريموحدةل
 

ن ة ب يتكلفة ريمطفأة" إذر م  ك ن من السمح  ستثم ا مصنا كمت ح يلبالع أن التم إع دة تصنالفه ك) "رستثم ار  أخاى مقت

"رستثم ار  أخاى مقتن ة ب يتكلفة ريمطفأة" و إذر م  ك ن  ريمجموعة يداله  رينالة  ريممكن تعاالا هذر ر ستثم ا ضمن

 وريقداة على ر حتف ظ بذيك رألصل ريم يي يلمدى ريمنظواأو حتى ت االخ رإلستحق قل
 

 ا ستحقاقا ستثمارا  المقتناة حتى تاريخ    -2

تصنا ر ستثم ار  ذر  ريدفع   ريث بتة أو ريممكن تحدالده  ومحدد ت االخ رستحق قه ، ب ستثن ء ر ستثم ار  رألخاى 

مقتن ة حتى ت االخ ر ستحق قل   ريمقتن ة ب يتكلفة ريمطفأة، وريتي يدى ريبنك ريمقداة ورينالة ريموجبة إلقتن ئه  ك ستثم ار

بعد رقتن ئه  ب يقالمة ريع دية متضمنة أي تك يالا إض فالة مب شاة، كم  التم قال سه   حق ً التم قال س هذه ر ستثم ار  

ب يتكلفة ريمطفأة ن قص ً مخصص ر نخف ض في قالمته ل تحسب ريتكلفة ريمطفأة ب ألخذ بعالن ر عتب ا ريخصم أو ريعالوة 

جمة عن هذه ر ستثم ار  في ق ئمة ريدخل عند ريشارء ب ستخدرم أس س ريع ئد ريفعليل تداج أي مك سب أو خس ئا ن 

 أو رنخف ض قالمته ل عندم  التم إيغ ء رإلعتارا به  ريموحدة 

إن ر ستثم ار  ريمصنفة ك ستثم ار  مقتن ة حتى ت االخ رإلستحق ق  المكن بالعه  أو إع دة تصنالفه  بدون ريتأثالا على 

ب ينسبة يسعا ريف ئدة أو مخ طا  هالتم ريتحوط من مخ طاقداة ريبنك إلستخدرم هذر ريتصنالا و  المكن تخصالصه  كبند 

إ  أن ريبالع أو إع دة ريتصنالا في أال ً من ريظاوا  ريسدرد ريمبكا وذيك بسبب طبالعة هذر ر ستثم ا طوالل رألجلل

 ريت يالة ين الؤثا على قداة ريمجموعة إلستخدرم هذر ريتصنالا:
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يبالآآع أو إعآآ دة ريتصآآنالا ريقاالآآب جآآدرً مآآن تآآ االخ رإلسآآتحق ق حالآآس يآآن الكآآون هنآآ ك ثآآأثالا مهآآم علآآى ر •

 ريقالمة ريع دية جارء ريتغالا في سعا ريعموية في ريسوق،
 ريبالع أو إع دة ريتصنالا بعد م  تكون ريمجموعة قد حصل  معظم موجودر  أصل ر ستثم ا، •
منعزيآآآة غالآآآا متكآآآااة خآآآ اج نطآآآ ق تحكآآآم ريمجموعآآآة  ريبالآآآع أو إعآآآ دة ريتصآآآنالا ريع ئآآآدة إيآآآى أحآآآدرس •

 و المكن توقعه ل
 

 القروض والسل  (    ك  
 

ريقاوض وريسلا هي موجودر  م يالة غالا مشتقة مصداة أو مقتن ة بورسطة ريبنك مق بل دفع   ث بتة أو محددةل   التم  

عندم  القوم ريمقتاض ب يسدرد أوعند بالعه   رإلعتارا ب يقاوض وريسلا عند دفع ريمب ي  يلمقتاضل والتم إيغ ء رإلثب  

 أو شطبه  أو إنتق ل جمالع ريمخ طا وريمك سب ريمتعلقة به  بشكل جوهايل
 

 تق س ك فة ريقاوض وريسلا، في رألصل،  ب يقالمة ريع دية  ش ملة ريمص االا ريمتعلقة به ل 
 

ريمتدروية في سوق م يي نشط وريتي يم التم ، وغالا ريبنكالتم إثب   ريقاوض وريسلا ريممنوحة أو ريمقتن ة من قبل  

ريتحوط من مخ طا ريقالمة ريع دية يه ، ب يقالمة ريمطفأة مخصوم ً منه  أي مب ي  تم شطبه  أو أي مخصص   ماتبطة 

 بخس ئا رإلئتم نل
 

 ا نخفاض في قيمة الموجودا  المالية    (  ل  
 

ود أي ديالآل موضآوعي علآى إنخفآ ض قالمآة أي أصآل مآ يي أو التم بت االخ كل تقاالا م يي، إجارء تقالالم يلتأكد مآن وجآ

وفي ح ية وجآود مثآل هآذر ريآديالل، الآتم تحدالآد ريقالمآة ريمقآداة ريق بلآة يإلسآتادرد يآذيك  ةلمجموعة من ريموجودر  ريم يال

مستقبلالة مع أي خس ئا إنخف ض في ريقالمة، ريتي التم حس به  على أس س ص في ريقالمة ريح يالة يلتدفق   رينقدالة ري لرألص

 ريمتوقعة، والتم إثب   هذه ريتغالار  في قالمته  ريدفتاالةل
 
عتب ا ريديالل على رنخف ض ريقاوض و ريسلا ور ستثم ار  ريمقتن ة حتى ت االخ ر سآتحق ق و ذيآك إلالفخذ ريبنك بعالن ر 

ريمآ يي، الآتم شآطبه ر جمآ ييل عنآد عآدم إمك نالآة إسآتادرد رألصآل  ىمن رألصل محددرً بذرتآه و ريمسآتو ألعلى أس س ك

مق بل مخصص ر نخف ض ريمعد يذيك إم  عن طاالق تسجالله في ق ئمة ريدخل ريموحدة مب شاة أو في حس ب مخصص 

 ر نخف ضل التم شطب ريموجودر  ريم يالة فقط عند إستنف ذ جمالع ريطاق ريممكنة يإلستادرد وعند تحدالد قالمة ريخس اةل
 

بعآد ذيآك علآى أسآ س سآعا  التم إثب   دخل ريعمآو   ،ستادردإلقداة ريق بلة يريم قالمته إيىريم يي رألصل فوا تخفالض 

 ستادردل إلريمستخدم في خصم ريتدفق   رينقدالة ريمستقبلالة يغاض قال س ريقالمة ريق بلة ي ريعموية
 

فآ ض وإذر تارجع مبل  ريخس اة في فتاة  حقة وك ن من ريممكن ابط ريتارجع موضوعال ً بحدس وقآع بعآد إثبآ   ر نخ

)مثل ريتحسن في داجة تصنالا ريمدالنالن(، فإنه التم عكس خس اة ر نخف ض في ريقالمآة ريسآ بق إثب تهآ  بورسآطة تعآدالل 

مخصص ريحس ب، كم  التم إثب   ريمبل  ريذي تم عكسه في ق ئمة ريدخل ريموحدة يتخفآالض مصآ االا خسآ ئا رإلئتمآ ن 

 ذر  ريصلةل
 

 دة جآدويته  كقآاوض متآأخاة ريسآدرد بآل تع مآل كقآاوض جدالآدةل تحآدد  المكن إعتب ا ريقاوض وريسآلا ريتآي تآم إعآ

إجارءر  وسال س   إع دة ريجدوية على مع الالا تقاا إمك نالة إستماراالة ريتسآدالد علآى رألاجآح و السآتما إخضآ ر هآذه 

 يلقاضل ريقاوض وريسلا فادال ً أو كلال ً إيى تقدالار  ر نخف ض في ريقالمة بإستخدرم معدل ريعموية رألصلي ريفعلي
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 ا نخفاض في قيمة الموجودا  المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة  - 1
 

التم تصنالا أصل م يي أو مجموعة من ريموجودر  ريم يالة منخفضة ريقالمة في ح ية وجود ديالل موضآوعي علآى 

رألويي يهآ  وبحالآس أن الكآون هنآ ك خسآ اة يهآ  تآأثالا علآى ريتآدفق    ذيك كنتالجة يحدس أو أكثا تم  بعد رإلثب  

 رينقدالة ريمستقبلالة ريمقداة يألصل ريم يي أو يمجموعة من ريموجودر  ريم يالة بشكل موثوق بهل
  

التم تكآوالن مخصآص محآدد يخسآ ئا رإلئتمآ ن نتالجآة يإلنخفآ ض فآي قالمآة ريقآاض أو أي مآن ريموجآودر  ريم يالآة 

ة ريمطفأة، إذر ك ن هن ك ديالل موضوعي بأن ريبنك ين التمكن من تحصالل ك فة ريمب ي  ريمستحقةل إن ريمثبتة ب يتكلف

مبل  ريمخصص ريمحدد هو ريفاق بالن ريقالمآة ريدفتاالآة وريمبلآ  ريمقآدا ريق بآل يإلسآتادردل إن ريمبلآ  ريمقآدا ريق بآل 

رألصآآلي  ريع ئآآدقعآآة، مخصآآومة بنآآ ًء علآآى معآآدل يإلسآآتادرد هآآو ريقالمآآة ريح يالآآة يلتآآدفق   رينقدالآآة ريمسآآتقبلالة ريمتو

 هونةلاريفعلي، متضمن  ريمب ي  ريمقداة ريق بلة يإلستادرد من ريضم ن   وريموجودر  ريم
 

ب إلض فة إيى ريمخصص   ريخ صة بخس ئا رإلئتمآ ن، الآتم تكآوالن مخصصآ   مق بآل أي إنخفآ ض جمآ عي علآى 

على عدة عورمل تتضمن تصنالف   رإلئتم ن ريمحددة يلمقتاض  أس س ريمحفظةل والتم تقدالا هذه ريمخصص   بن ءً 

أو مجموعة من ريمقتاضالن وخباة ريبنك في ريتع مآل مآع ريمقتآاض أو مجموعآة مآن ريمقتاضآالن وأي معلومآ   

ت االخالة مت حة عن ح    رإلخف ق ريسآ بقةل الآتم تعآدالل ريخبآاة ريسآ بقة بشآأن ريخسآ ئا ب سآتخدرم ريبال نآ   ريح يالآة 

 ة يلمالحظة وذيك إلظه ا أثا ريظاوا ريح يالة ريس ئدةلريق بل
 

ب ينسآآبة يلموجآآودر  ريم يالآآة ريمقتنآآ ة ب يتكلفآآة ريمطفآآأة، الآآتم تسآآوالة ريقالمآآة ريدفتاالآآة يألصآآل مب شآآاة أو مآآن خآآالل 

 رستخدرم حس ب مخصص، والداج مبل  ريتسوالة في ق ئمة ريدخل ريموحدةل
 

 المتاحة للبيع ا نخفاض في قيمة الموجودا  المالية - 2
 

ب ينسبة ألدور  ريدالن ريمصنفة ك ستثم ار  مت حة يلبالع، القوم ريبنك بتقالالم م  إذر ك ن هن ك ديالآل موضآوعي علآى 

ر نخف ض في ريقالمة بن ًء على نفس رألسلوب ريمتبع يلموجودر  ريم يالة ريمش بهة وريمداجة ب يتكلفة ريمطفأة وذيآك 

 يكل أدرة م يالة على حدهل

 

راج ريخس اة ريمتاركمة كإنخف ض في ريقالمة ن تن من ريفاق بالن ريقالمة ريمطفأة وريقالمة ريع دية ريح يالة ن قص ً التم إد

 أالة خس ئا يإلنخف ض في ريقالمة يتلك رألدرة تم رإلعتارا به  مسبق ً في ق ئمة ريدخل ريموحدةل
 

ها فآي ريفتآاة ريالحقآة ديالآل موضآوعي التم عكس خس اة ر نخف ض في ريقالمة ضمن ق ئمة ريدخل ريموحدة، إذر ظ

ذو صلة ب إلئتم ن حدس بعد ر عتارا بخس اة ر نخف ض في ريقالمة ك ن قد تم تسجالله  مسبق ً ضمن ق ئمة ريدخل 

 ريموحدةل
 

ب ينسآآبة  سآآتثم ار  رألسآآهم ريمقتنآآ ة ك سآآتثم ار  مت حآآة يلبالآآع، فآآإن ر نخفآآ ض ريجآآوهاي أو ريآآدرئم  فآآي ريقالمآآة 

بإستادرد مبل  ريخس اة رين تجآة مآن  حريتكلفة العتبا ديالل موضوعي على ر نخف ض في ريقالمةل   السمريع دية عن 

إنخفآ ض ريقالمآآة ضآمن ق ئمآآة ريآدخل ريموحآآدة ط يمآآ  أن رألصآل قآآ ئم ب يسآجال ، )وعلالآآه فآأن أي راتفآآ ر ب يقالمآآة 

 ء إثبآ   خسآ اة ر نخفآ ض فآي ريع دية  حق ً الجب أن السجل ضمن بنآود ريآدخل ريشآ مل رألخآاى(ل فآي حآ ل إيغآ

ريقالمة، التم تحوالل ريمك سب أو ريخسآ ئا ريمتاركمآة ريمثبتآة ضآمن بنآود ريآدخل ريشآ مل رألخآاى إيآى ق ئمآة ريآدخل 

 ريموحدةل
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 ا نخفاض في قيمة الموجودا  غير المالية  (     م
 

بتقآدالا مآ  إذر كآ ن هنآ ك مؤشآاعلى إنخفآ ض قالمآة أصآلل إذر مآ  تآورفا هآذر  –كل تقاالآا مآ يي  بت االخ –القوم ريبنك 

فإن ريبنك القآوم بتقآدالا ريمبلآ  ريممكآن  ةريمؤشا أو عند م  تكون ريمارجعة ريسنوالة إلختب ا إنخف ض قالمة أصل مطلوب

يألصآل أو قالمآة ريوحآدة  رينقدالآة ريممكآن تحوالله من رألصلل إن ريمبل  ريممكن تحصاللة من رألصل هو ريقالمآة ريع ديآة 

ن قص ً تك يالا بالعه وقالمته قالآد رإلسآتخدرمل عنآدم  تزالآد ريقالمآة ريدفتاالآة ألصآل أو  –إالهم  أكثا  –تحقالقه  من رألصل 

قالمآآة ريوحآآدة رينقدالآآة ريممكآآن تحقالقهآآ  مآآن رألصآآل أكثآآا مآآن ريمبلآآ  ريممكآآن تحصآآالله مآآن رألصآآل، فآآإن رألصآآل العتبآآا 

و التوجآآب خفآآض قالمتآآة ريدفتاالآآة يتق بآآل ريقالمآآة ريممكآآن تحصآآالله ل فآآي سآآبالل تقآآدالا قالمآآة رألصآآل قالآآد  مآآنخفض ريقالمآآة

رألستخدرم، القوم ريبنك بخصم قالمة ريتدفق   رينقدالة ريمستقبلالة إيى ريقالمة ريح يالة بإستخدرم سعا خصآم العكآس تقآدالار  

في سبالل تحدالد ريقالمة ريع ديآة ألصآل ن قصآ ً تكآ يالا ريسوق يلقالمة ريح يالة يلنقود وكذيك ريمخ طا ريماتبطة بأألصلل  

سآآتخدرم  مضآآ عف   ريتقالآآالم، أو إريبالآآع، فإنآآه الآآتم إسآآتخدرم نمآآ ذج تسآآعالا مالئمآآةل الآآتم تعزالآآز إحتسآآ ب تلآآك رينمآآ ذج ب

 مؤشار  قالمة ع دية مت حة أخاىل
 

مآآ  إذر كآ ن هنآآ ك مؤشآارً علآآى أن تقآدالا بب ينسآبة يلموجآآودر  بإسآتثن ء ريشآآهاة، القآوم ريبنآآك بتآ االخ كآآل تقاالآا مآآ يي 

معتاا به  مسبق ً يم تعد موجودة أورنخفض ل  إذر م توفا  هذة ريمؤشار ، فإن ريبنك ريخف ض في ريقالمة رإلنخس ئا 

القوم بتقدالا ريقالمة ريممكن تحصالله  أو قالمه ريوحدة رينقدالة ريممكن تحقالقه  مآن رألصآلل الآتم عكآس خسآ اة ر نخفآ ض 

ا به  مسبق ً فقط في ح ية تغالالا رإلفتارضآ   ريمسآتخدمة فآي تحدالآد قالمآة رألصآل ريممكآن تحصآالله  في ريقالمة ريمعتا

منذ رألعتارا بأخا خس اة إنخف ض في ريقالمةل التم تحدالد خس اة ر نخف ض فآي ريقالمآة ريمآارد عكسآه  بحالآس  تزالآد 

الة ألصل بعد رإلهالك )في ح ل م  تم تحدالده ( ريقالمة ريدفتاالة عن ريقالمة ريممكن تحصالله  وكذيك  تزالد ريقالمة ريدفتا

نخفآ ض فآي إلنخف ض في قالمة رألصل( في ريسنور  ريسآ بقة عآن قالمآة خسآ اة رإل)وإذر م  يم التم رألعتارا بخس اة ر

 ريقالمة ريمارد عكسه ل التم عكس تلك ريخس اة في ق ئمة ريدخل ريموحدةل
 

 يسنور  ريالحقةلنخف ض في ريشهاة،  المكن عكسه  في رإلإن خس ئا ر
 

 العقارا  األخرى  (     ن
 

تآآؤول يلبنآآك، خآآالل دواة أعم يآآه ريع دالآآة، بعآآض ريعقآآ ار  وذيآآك سآآدردرً يلقآآاوض وريسآآلال تعتبآآا هآآذه ريعقآآ ار  

هآ  يلقآاوض وريسآلا أو ريقالمآة قكموجودر  مت حة يلبالع وتظها هآذه ريعقآ ار  فآي ريبدرالآة بصآ في ريقالمآة ريممكآن تحق

  التم حس ب إستهالك على هآذه  لة يلممتلك   ريمعنالة )أالهم  أقل( مخصوم ً منه  أي تك يالا بالع جوهاالةريع دية ريح يال

 لريموحدةريعق ار ل تسجل رإلالاردر  رين تجة من تأجالا هذه ريعق ار  رألخاى في ق ئمة ريدخل 
 

منهآ  تكآ يالا ريبالآع، فآي ق ئمآة ريآدخل  و بعد رإلثب   رألويي، التم تسجالل أي خس ئا في ريقالمة ريع دية  حقآ ً، مخصآوم ً 

هذه رألصول وعلى أن   تتج وز  بالعريموحدةل التم تسجالل أي مك سب  حقة في ريقالمة ريع دية، مخصوم ً منه  تك يالا 

 ريخس ئا ريمتاركمة، مب شاًة كمك سب مجتمعة مع أالة مك سب أوخس ئا ن تجة عن رإلستبع د في ق ئمة ريدخل ريموحدةل
 

 لممتلكا  والمعدا ا  (    س
 

بآع طاالقآة ُتت لرألارضآي ريمملوكآة   الآتم إسآتهالك لظها ريممتلك   وريمعدر  ب يتكلفة بعد خصم رإلستهالك ريمتآاركمتُ 
ريقسآآط ريث بآآ  فآآي حسآآ ب إسآآتهالك ريممتلكآآ   وريمعآآدر  رألخآآاى وذيآآك علآآى أسآآ س رألعمآآ ا رإلنت جالآآة ريمتوقعآآة 

 يلموجودر  كم  اللي:
 

 سنة  30 -  20    ريمب ني 
 سنور ، أالهم  أقل  5فتاة رإلالج ا أو             تحسالن   ريعق ار  ريمستأجاة 

 سنور  5 – 4  ث س وريمعدر  وريسال ار  ألر
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ومآن ثآم الآتم تعآدالله  إذر  التم مارجعة ريعما رإلنت جي و ريمن فع رإلقتص دالة يهذه ريموجودر  في ت االخ كل تقاالآا مآ يي
يآآزم رألمآآال الآآتم إحتسآآ ب ريمك سآآب و ريخسآآ ئا رين تجآآة عآآن بالآآع ريموجآآودر  علآآى أسآآ س ريفآآاق بآآالن ريقالمآآة ريدفتاالآآة 

 لريموحدةوص في ريمبل  ريمحصلل تداج ريمك سب و ريخس ئا رين تجة في ق ئمة ريدخل 
 

 المطلوبا  المالية     (  ع
 

رئع أسورق ريم ل وودرئع ريعمالء وريقاوض ألجل وسندر  ريقاوض ريمصداة  وأدور  التم في رألصل، إثب   ك فة ود
 ريمدالونالة رألخاى ب يقالمة ريع دية مخصوم ً منه  تك يالا ريمع مال ل

 

التم  حق ً قال س ريمطلوب   ريم يالة ريماتبطة بعمو  ، أو تلك ريتي التم ريمح سبة علاله  فآي ق ئمآة  ريآدخل أو تلآك ريتآي 

حوط من مخآ طا قالمتهآ  ريع ديآة، ب يتكلفآة ريمطفآأة وريتآي الآتم حسآ به  بعآد رألخآذ بعآالن رإلعتبآ ا مبلآ  ريخصآم أو تم ريت

تطفأ ريعالور  وريخصوم   وفق أسس ريع ئد ريفعلي حتى ت االخ رإلستحق ق وتاحل إيآى دخآل أو مصآ االا  -ريعالوة 

 ريعمو   ريخ صةل
 

مآن مخآ طا ريقالمآة ريع ديآة يلتغالآار  فآي ريقالمآة ريع ديآة يلمخآ طا ريمتحآوط  تعدل ريمطلوب   ريم يالة ريخ ضعة يلتحآوط

و ريخسآ ئا أل العتآاا ب يمك سآب ريموحآدةو خس ئا ن تجة في ق ئمة ريدخل أمنه  كحد أعلىل التم رألعتارا بأالة مك سب 

 لريموحدةرين تجة عن إيغ ء إثب   ريمطلوب   ريمسجلة ب يتكلفة ريمطفأة في ق ئمة ريدخل 
 

          (      الضمانا  المالية 

ضم ن   وقبو  ل التم  و ضمن دواة عمل ريبنك ريمعت دة، التم منح ضم ن   م يالة، تتكون من رعتم در  مستندالة

يتزرم   أخاى، والمثل ذيك قالمة إرإلثب   ريمبدئي في ريقورئم ريم يالة ريموحدة يلضم ن   ب يقالمة ريع دية ضمن بند 

يتزرم   ريبنك يكل ضم ن إم  ب يعالوة ريمطفأة أو بأفضل إ حق ً بعد رإلثب   ريمبدئي، التم قال س ريعالوة ريمستلمةل و

تقدالا يلمصاوف   ريمطلوبة يتسوالة أالة تعهدر  م يالة تظها نتالجة يهذه ريضم ن  ، أالهم  أكبال والتم إثب   أي زال دة 

حدة كمصاوف   خس ئا إئتم نالةل كم  التم إثب   يتزرم   ريماتبطة ب يضم ن   ريم يالة بق ئمة ريدخل ريمورإلفي 

ريعالور  ريمحصلة في ق ئمة ريدخل ريموحدة في ص في دخل ريعمو   ورألتع ب بطاالقة ريقسط ريث ب  خالل عما 

 لريضم ن
 

 المخصصا    (  ص
 

يتآزرم ورضآح نآ تن التم تكوالن مخصص   عندم  المكن إجارء تقدالا موثوق به بورسطة ريبنك يمق بلة إيتزرم قآ نوني أو إ

 عن أحدرس م ضالة وتكون إحتم يالة دفع مب ي  يتسوالة رإليتزرم أعلى من إحتم ل عدم ريدفعل
 
 محاسبة عقود اإليجار      ( ق

 

عتبا ك فة عقود رإلالج ا ريتي البامه  ريبنك كمستأجا عقود إالج ا تشغاللالة، وبموجبه  تحمل دفع   رإلالج ا على ق ئمة ت

مدتآه  نتهآ ءفي ح ية إنه ء عقد رإلالج ا ريتشآغاللي قبآل إل ومدى فتاة رإلالج ا ريقسط ريث ب  على ةبطاالق ريموحدةريدخل 

  لتداج أالة غارم   الجب دفعه  يلمؤجا كمصاوا خالل ريفتاة ريتي التم فاله  إنه ء رإلالج ا
 

 النقدية وشبه النقدية      ( ر
         

نقدالة وشبه رينقدالة" بأنه  تلك ريمب ي  ريمداجة فآي رينقدالآة ورألاصآدة ألغارض إعدرد ق ئمة ريتدفق   رينقدالة، تعاا "ري

وريمؤسسآ   رألاصآدة يآدى ريبنآوك  كمآ  تشآمل أالضآ ً  ريودرئآع رينظ مالآة، ستثن ءإبمؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي،  يدى

 لالوم ً أو أقل من ت االخ رإلقتن ء تسعالنريتي تستحق خالل ريم يالة رألخاى 
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 ألدوا  الماليةبا األعترا ش(      إلغاء 
 

ريموجودر  ريم يالة )أو جزء منه ، أو جزء في مجموعة موجآودر  م يالآة متشآ بهة( عنآدم  تنتهآي      رألعتاراالتم ريغ ء 

الل رألصآل والكآون هآذر ريتعآدالل ، أو عنآدم  الآتم تعآدريحقوق ريتع قدالة إلستالم ريتدفق   ريم يالة ريخ صة بهذه ريموجآودر 

 لرألعتاراإليغ ء  مؤهالً 

 

 ريمجموعآةأصل م يي، التم إيغآ ء رإلثبآ   فآي ح يآة قالآ م  ريمجموعة نقل في ريح    ريتي تظها فاله  د    على أن 

بنقآآل معظآآم ريمخآآ طا و ريمك سآآب ريمصآآ حبة يملكالآآة هآآذر رألصآآلل  و فآآي ريحآآ    ريتآآي يآآم الآآتم نقآآل أو إبقآآ ء معظآآم 

عآن ريسآالطاة علآى ريمجموعآة فقط في ح ية تخلآي  رألعتارايمخ طا وريمك سب ريمص حبة يملكالة رألصل، التم إيغ ء ر

ب إلعتارا بأالة حقوق أوريتزرمآ   نشآأ  أو نتجآ  عآن هآذه ريعملالآ   بشآكل منفصآل ريمجموعة رألصل ريم ييل القوم 

 كموجودر  أو مطلوب  ل
 

جزء من تلك ريمطلوب   ريم يالة( وذيك فقط عنآد إسآتنف ذه ، أي عنآدم  الآتم تنفالآذ  التم إستبع د ريمطلوب   ريم يالة )أو أي

 رإليتزرم ريمحدد في ريعقد أو إيغ ؤه أو إنته ء مدتهل
 

 الزكاة وضريبة الدخل   (   
 

ك ة إن مب ي  ريزك ة وضاالبة ريدخل تعد مطلوب   على ريمس همالن ريسعودالالن ورألج نب على ريتوريي و التم إحتس ب ريز

على حصة ريمس همالن ريسعودالالن في حقوق ريملكالة أو في ص في رألاب ح بإستخدرم رألسس ريموضحة بموجآب أنظمآة 

ريزك ة، والتم رحتس ب ضاالبة ريدخل على حصة ريمس همالن رألج نب من حصتهم في ص في ريابح ريمعّدل يلسنة وذيآك 

 بن ءرً على تشاالع   ضاالبة ريدخلل
 

االبة ريدخل على ق ئمة ريآدخل ريموحآدة  يلبنآك حالآس أنهآ  تسآتقطع مآن قالمآة رألابآ ح ريموزعآة  التم تحمالل ريزك ة وض

 على ريمس همالن، أو مستع ضة بورسطة ريمس همالنل
 

 ث(     البرامج التحفيزية للموظفين
 

"بانآ من القدم ريبنك يموظفاله ريمؤهلالن )ريموظفالن( بان من تحفالزي محسوب على أس س رألسهم )ريبانآ من( وريمسآمى 

مؤسسآة رينقآد ريعابآي ريسآعوديل بموجآب هآذر ريبانآ من القآوم ريبنآك بمآنح  قبآل منحة رألسهم يلمآوظفالن" وريمعتمآد مآن

ريموظفالن أسهم التم إكتس به  خالل أابعة سنور ل تق س تكلفآة ريبانآ من علآى أسآ س قالمآة رألسآهم فآي تآ االخ ريشآارء، 

خاليه  ريوف ء بشاط ريخدمة بإسآتخدرم طاالقآة تسآعالا من سآبة، وريتآي  وريتي البدر رإلعتارا به  خالل ريفتاة ريتي النص

تنتهي بت االخ ر ستحق قل تسآجل خالآ ار  أسآهم ريمآوظفالن مآن قبآل ريبنآك ب يتكلفآة، وتظهآا كبنآد مخصآوم مآن حقآوق 

 ريملكالة بعد تعدالل مص االا ريمع مال ، وتوزالع   رألاب ح، وأاب ح أو خس ئا بالع رألسهمل
 

ل إتف قالة حفظ وإدراة ريبارمن مع طاا ث يس مستقل ب ينال بة عن ريمآوظفالن وطبقآ ً يشآاوط رإلتف قالآة، يآن ق م ريبنك بعم

 الكون ريبنك، في أي وق  من رألوق  ، ريم يك ريشاعي يألسهم ريمعنالةل
 

        ب إلضآآ فة يآآذيك، القآآوم ريبنآآك بمآآنح موظفالآآه ريمآآؤهلالن بآآارمن تحفالزالآآة أخآآاى علآآى أسآآ س رألسآآهم ورإلدخآآ ا وريتآآي

 تتم بن ًء على مس هم   مشتاكة بالن ريبنك وريموظفالنل هذه ريمس هم   تدفع يلموظفالن بت االخ إستح ق كل بان منل 
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 خ(      مزايا الموظفين قصيرة األجل
 

التم تسجالله  كمص االا عندم  التم تأدالة ريخدمة  التم قال س مزرال  ريموظفالن قصالاة رألجل على أس س غالا مخصوم كم 

 ذر  ريصلةل
 

ذر إالتم ر عتارا ب  يتزرم يلمبل  ريمتوقع دفعه على حس ب ريمك فف  رينقدالة قصالاة رألجل أو بارمن مشآ اكة رألابآ ح 

بورسآطة ريموظآا م  ك ن يلمجموعة ريتزرم ورضح أو ريتزرم ق نوني آني يدفع هذر ريمبل  كنتالجة يخآدم   سآبق تأدالتهآ  

 يتزرم   بشكل موثوق بهلإلر تقدالا هذه والمكن
 

 ذ(      خدما  إدارة األصول
  

القدم ريبنك خدم   إدراة رألصول عآن طاالآق شآاكته ريت بعآة يعمالئآه وريتآي تتضآمن إدراة بعآض صآن دالق ر سآتثم ا 

صآن دالق ضآمن ر سآتثم ار  وذيك ب يتشآ وا مآع مستشآ اي رسآتثم ا متخصصآالنل الآتم إدارج حصآة ريبنآك فآي تلآك ري

 ريمت حة يلبالع و التم رإلفص ح عن أتع ب ريخدم   ريبنكالة ريمكتسبة ضمن ريدخل من أتع ب ريخدم   ريبنكالة، ص فيل 
 

  

  تعتبا ريموجودر  ريمحتفظ به  بصفة رألم نة أو ر ستثم ا موجودر  خ صة ب يمجموعة وب يت يي   التم إدارجه  فآي 

 موحدةلريقورئم ريم يالة ري
 

 ض(    المنتجا  المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة
 

بعض ريمنتج   ريمصافالة ريق ئمآة علآى مبآدأ تجنآب  يعمالئه  ريمجموعة تقدمإض فة إيى ريخدم   ريمصافالة ريتقلالدالة، 

 ريف ئدة وريمعتمدة من هالئة رياق بة ريشاعالة كم  اللي: 
 

 مبدأ تجنب ريف ئدة: تعاالا ريمنتج   ريمصافالة ريق ئمة على
 

هي رتف قالة على أن القوم ريبنك ببالع سلعة أو أصل ريى ريعمالآل وريتآي الكآون ريبنآك قآد إشآتاره  وإقتن هآ   المرابحة: ل1

 بن ًء على وعد ب يشارء من ريعماللل  التضمن سعا ريبالع على ريتكلفة مض ف  إياله  ه مش ابح متفق علالهل

الع أصل تآم إنشآ ؤه وفآق مورصآف   متفآق بالل بحالس القوم بموجبه  ريبنك بهي إتف قالة بالن ريبنك وريعم اإلستصناع: ل2

 علاله  مسبق ً مق بل سعا متفق علالهل
هي إت)ف قالة بالن ريبنك )كمؤجا( وريذي القوم بشارء أو بن ء رصل يالقوم بتأجالاه ب يت يي وفق ً يطلب ريعمالل  اإلجارة: ل3

ق بل م دي ويفتاة محددة قد تنتهآي ب نتقآ ل ملكالآة رألصآل )ريمستأجا(، بن ءرً على وعد ريعمالل بإالج ا رألصل في م

 من ريمؤجا يلمستأجال
   

ووفق  يلسال س   ريمح سبالة ريمتبعة في إعدرد هذه  ريق ئمة على مبدأ تجنب ريف ئدةوالتم مع يجة ك فة ريمنتج   ريمصافالة 
 ريقورئم ريم يالة ريموحدةل
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 لعربي السعودينقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد ا . 4
   
     رينقدالة ورألاصدة يدى مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي مم  اللي: التكون بند

  2014  2013 
 ب    الريا    

  السعودية

 بف ا رياال   

 ريسعودالة

 643.511  771.835  نقد في ريصندوق

و أاصآآدة أخآآاى يآآدى مؤسسآآة رينقآآد ريعابآآي  إتف قالآآ   إعآآ دة ريشآآارء ريعكسآآالة

 3.249.544  5.026.792  يسعودير

 3.893.055  5.798.627  (27)أنظا إالض ح  –مجمور 

 2.413.974  3.329.067  ودالعة نظ مالة

 6.307.029  9.127.694  اإلجمـالـي 

 

نظ مالآة بودالعآة  حتفآ ظإلرالتعالن على ريبنآك  ينظ م مارقبة ريبنوك وريتعلالم   ريص داة عن مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي  ً طبق

، وألجآل، وريودرئآع رألخآاى ) ور دخآ ا يدى مؤسسة رينقآد ريعابآي ريسآعودي بنسآبة مئوالآة محآددة مآن ريودرئآع تحآ  ريطلآب،

من غالا ريمسموح به إستخدرم تلك ريودالعة رينظ مالآة يتموالآل ريعملالآ   ريالومالآة يلبنآك وب يتآ يي فهآي  لالة كل شها تحسب في نه

 قدالةليالس  جزءرً من رينقدالة و شبه رين
 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسا  المالية األخرى. 5
  

     أاصدة ريبنوك وريمؤسس   ريم يالة رألخاى مم  اللي: التكون بند

  2014  2013 

 ب    الريا    

 السعودية

 بف ا رياال    

 ريسعودالة

 909.325  85.922  حس ب   ج االة
 4.664.204  793.574  إالدرع   أسورق ريم ل

 5.573.529  879.496  جمـالـياإل
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  كما يلي: ا ستثمارا تصن  أ(   
 

 ر ستثم ار  ريمت حة يلبالع ( 1
 

 2014  2013 

 رإلجم يي  خ اج ريمملكة  درخل ريمملكة  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 

 سعودالةرياال    ري بف ا 

 9.452.162 سندر  بعموية ث بتة
 

7.311.706  16.763.868  4.660.622 
 

6.828.071  11.488.693 

 2.032.977 سندر  بعموية ع ئمة
 

1.713.578  3.746.555  1.978.932 
 

2.523.689  4.502.621 

 1.877.045 أسه))م
 

8.636  1.885.681  845.800 
 

8.629  854.429 

 30.845 ةصن دالق رستثم اال
 

-  30.845  36.495 
 

-  36.495 

 - مخصص ر نخف ض في ريقالمة
 

(30.000)  (30.000)  - 
 

(22.786)  (22.786) 

 ا ستثمارا  المتاحة للبيع،   
 13.393.029 صافي

 
9.003.920  22.396.949  7.521.849 

 
9.337.603  16.859.452 

 
 (  رستثم ار  مقتن ة حتى ت االخ ر ستحق ق2
 

 2014  2013 

 رإلجم يي  خ اج ريمملكة  درخل ريمملكة  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 

 رياال    ريسعودالة بف ا 

 - سندر  بعموية ث بتة
 

-  -  - 
 

396.257  396.257 
 - سندر  بعموية ع ئمة

 

-  -  650.000 
 

-  650.000 

 - مخصص ر نخف ض في ريقالمة
 

-  -  - 
 

(209.214)  (209.214) 

 ا ستثمارا  المقتناة حتى   
 - تاريخ ا ستحقاق، صافي

 
-  -  650.000 

 

187.043  837.043 
 
 (  رستثم ار  ، ص في3
 
 2014  2013 

 رإلجم يي  خ اج ريمملكة  درخل ريمملكة  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 

 رياال    ريسعودالة بف ا 

 9.452.162  بتةسندر  بعموية ث
 

7.311.706  16.763.868  4.660.622 
 

7.224.328  11.884.950 

 2.032.977 سندر  بعموية ع ئمة
 

1.713.578  3.746.555  2.628.932 
 

2.523.689  5.152.621 

 1.877.045 أسه))م
 

8.636  1.885.681  845.800 
 

8.629  854.429 

 30.845 صن دالق رستثم االة
 

-  30.845  36.495 
 

-  36.495 

 - مخصص ر نخف ض في ريقالمة
 

(30.000)  (30.000)  - 
 

(232.000)  (232.000) 

 13.393.029 استثمارا ، صافي
 

9.003.920  22.396.949  8.171.849 
 

9.524.646  17.696.495 
 

سآآعودي( ماهونآآة  ) لملالآآون االآآ 5.781:  2013ل سآآعودي )االآآ)  ملالآآون 2.896 ر سآآتثم ار  علآآى مبآآ ي  قآآداه  تشآآتمل

سآعودي  ملالآون االآ) ل 2.968 ر سآتثم ار  ه بلغ   ريقالمآة  ريسآوقالة  يهآذ لبموجب رتف قال   إع دة  شارء يدى  بنوك أخاى

 (لسعودي ملالون اال) ل 5.841 :2013)
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 :ا ب(  فيما يلي تحليالً لمكونا  ا ستثمار
 

 يمت حة يلبالع( ر ستثم ار  ر1
 

2013  2014  

  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي  متدروية  غالا متدروية  رإلجم يي

  رياال    ريسعودالة بف ا

 سندر  بعموية ث بتة 8.576.911  8.186.957  16.763.868  7.879.925  3.608.768  11.488.693

 سندر  بعموية ع ئمة 1.580.322  2.166.233  3.746.555  2.895.598  1.607.023  4.502.621

 أسهم 1.875.545  10.136  1.885.681  844.300  10.129  854.429

 صن دالق رستثم االة 30.845  -  30.845  36.495  -  36.495

(22.786) 
 

(22.786) 
 

- 
 

(30.000) 
 

(30.000) 
 

- 
 مخصص ر نخف ض في 

 ريقالمة    

16.859.452  5.203.134  
 ل11.656

+ 
 

318 

 22.396.949  10.333.326  12.063.623 
 ا ستثمارا  المتاحة للبيع، 

  صافي   
 
 ( رستثم ار  مقتن ة حتى ت االخ رإلستحق ق2
 

2013  2014  

  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي  متدروية  غالا متدروية  رإلجم يي

  رياال    ريسعودالة بف ا

 سندر  بعموية ث بتة -  -  -  190.053  206.204  396.257

 سندر  بعموية ع ئمة -  -  -  650.000  -  650.000

(209.214)  (206.168)  (3.046)  -  -  - 
   مخصص ر نخف ض في       

 ريقالمة         

837.043  36  837.007  -  -  - 
استثمارا  مقـتـناة حتى تاريـخ  

 اإلستحقاق،    صافي
 
 ي( رستثم ار ، ص ف3
 

2013  2014  

  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي  متدروية  غالا متدروية  رإلجم يي

  رياال    ريسعودالة بف ا

 سندر  بعموية ث بتة 8.576.911  8.186.957  16.763.868  8.069.978  3.814.972  11.884.950

 سندر  بعموية ع ئمة 1.580.322  2.166.233  3.746.555  3.545.598  1.607.023  5.152.621

 أسهم 1.875.545  10.136  1.885.681  844.300  10.129  854.429

 صن دالق  رستثم االة 30.845  -  30.845  36.495  -  36.495

(232.000)  (228.954)  (3.046)  (30.000)  (30.000)  - 

 مخصص ر نخف ض في

 ريقالمة 

 ، صافيا استثمار 12.063.623  10.333.326  22.396.949  12.493.325  5.203.170  17.696.495
 

 ريخزالنآةغالآا ريمتدرويآة فآي ريجآدول أعآاله، بشآكل أس سآي، سآندر  ريتنمالآة ريحكومالآة ريسآعودالة و سآندر   ر سآتثم ار تمثل 

 ريسعودالة وسندر  شاك   سعودالة محددةل
 

ملالآون لاير سع)آ)ودي   10.1هم  غالآا  متدرويآة بمبلآ  إن رألسهم ريمداجآة ضآمن بنآد ر سآتثم ار  ريمت حآة يلبالآع تتضآمن أسآ

 ملالون لاير سعودي( وريتي التم إثب ته  ب يتكلفة يعدم إمك نالة قال س قالمته  ريع دية بشكل موثوق بهل  10.1: 2013)
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 لالستثمارا  المدرجة المقتناة حتى تاريخ ا ستحقاق:فيما يلي تحليالً باألرباح والخسائر غير المحققة و القيمة العادلة   ج(

 
2013  2014   

     إجمالي  إجمالي      إجم يي  إجم يي  

     األرباح  الخسائر      رألاب ح  ريخس ئا  

   قيمة الدفتريةال  غير المحققة  غير المحققة  القيمة العادلة  ريقالمة ريدفتاالة  غالا ريمحققة  غالا ريمحققة  ريقالمة ريع دية

   بف ا رياال    ريسعودالة

 سندر  بعموية ث بتة  -  -  -  -  187.043  18.804  (8.016)  197.831

 سندر  بعموية ع ئمة  -  -  -  -  650.000  3.250  -  653.250

 رإلجم يي  -  -  -  -  837.043  22.054  (8.016)  851.081

 
 ثمارا ، صافي، حسب األطرا  األخرى :فيما يلي تحليالً لالست   د(
 

   2014  2013 

  
ب    الريا   

 السعودية

بف ا رياال     

 ريسعودالة
     

 4.536.375  10.718.035  شبه حكومالة ة والحكوممؤسس   

 3.825.332  2.331.403  شاك  

 9.334.788  9.347.511  بنوك و مؤسس   م يالة

 17.696.495  22.396.949  رإلجم يي
 

 تعرض ا ستثمارا  لمخاطر اإلئتمان:  هـ(
 

 
2014 

 

2013 

ب    الريا   
 السعودية

بف ا رياال    
 ريسعودالة

 14.509.938  18.418.747 رستثم ار  من ريداجة رألويى 
 388.238  457.796 رستثم ار  دون ريداجة رألويى 

 2.798.319  3.520.406 غالا مصنفة 
 17.696.495  22.396.949 رإلجم يي

 

ستثم ار  من قبل جه   خ اجالآةل تتضآمن ر سآتثم ار  غالآا ريمصآنفة يالئتم نالة إلريجودة ر تصنالا التم ع دًة ريحصول على

 سندر  شاك   سعودالة وأسهم شاك   سعودالة وصن دالق إستثم االة و إستثم ار  ريملكالة ريخ صةل
 

 القيمة مما يلي:تتلخص التغيرا  في مخصص ا نخفاض في   و(
 

 2014  2013 
ب    الريا    

 السعودية

بف ا رياال     
 ريسعودالة

 298.000  232.000 رياصالد في بدرالة ريسنة

 24.000  10.000 ريمض ا خالل ريسنة
 (90.000)  (212.000) محققةخس ئا   إستادرد

 232.000  30.000 الرصيد في نهاية السنة
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 مما يلي: المثبتة بالتكلفة المطفأة –، صافي قروض والسل تتكون ال  ( أ
 

2014 
 إجمالي  أخرى  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 

 الريا   السعودية ب    

 57.858.711  223.841  40.587.490  11.604.600  5.442.780 قروض و سل  عاملة
 436.395  -  -  132.526  303.869 قروض و سل  غير عاملة
 58.295.106  223.841  40.587.490  11.737.126  5.746.649 إجمالي القروض و السل 
 (822.592)  (229)  (367.839)  (248.572)  (205.952) مخصص خسائر اإلئتمان
 57.472.514  223.612  40.219.651  11.488.554  5.540.697 قروض و سل ، صافي

 

 2013 
 إجم يي  أخاى  قاوض تج االة  قاوض شخصالة  مدالن ج اي 

 رياال    ريسعودالة بف ا 

 47.875.931  78.629  34.168.744  9.368.077  4.260.481 قاوض و سلا ع ملة
 395.015  -  -  96.283  298.732 قاوض و سلا غالا ع ملة

 48.270.946  78.629  34.168.744  9.464.360  4.559.213 إجم يي ريقاوض و ريسلا
 (704.075)  (95)  (335.033)  (182.978)  (185.969) مخصص خس ئا رإلئتم ن

 47.566.871  78.534  33.833.711  9.281.382  4.373.244 قاوض و سلا، ص في

 

ستصآن ر تتضمن ريقاوض وريسلا أعاله منتج   مصافالة متورفقة مع مبدأ تجنب ريف ئدة فالم  التعلآق بعملالآ   ماربحآة وإ 

 ملالون لاير سعودي(ل  23.255: 2013ملالون لاير سعودي ) 30.593وإالج اة وريتي تظها ب يتكلفة ريمطف ة بمبل  
 

 :تتكون التغيرا  في مخصص خسائر اإلئتمان مما يلي ( ب
 

 2014 

 إجمالي  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 
 ب    الريا   السعودية 

 704.075  335.128  182.978  185.969 رياصالد في بدرالة ريسنة
 221.300  32.940  164.464  23.896 ريمض ا / )ريمستاد( خالل ريسنة

 (133.991)  -  (130.078)  (3.913) ، ص فيطوبةشمدالون 
 31.208  -  31.208  - مسبق ً، ص في طوبةشممب ي  محصلة 

 822.592  368.068  248.572  205.952 رياصالد في نه الة ريسنة
 
 

 2013 

 إجم يي  قاوض تج االة  قاوض شخصالة  ج اي مدالن 
 بف ا رياال    ريسعودالة 

 816.488  391.638  72.562  352.288 رياصالد في بدرالة ريسنة
 105.000  22.441  150.161  (67.602) ريمض ا / )ريمستاد( خالل ريسنة

 (228.648)  (78.990)  (50.941)  (98.717) ، ص فيطوبةشمدالون 
 11.235  39  11.196  - ، ص فيمسبق ً  طوبةشممب ي  محصلة 

 704.075  335.128  182.978  185.969 رياصالد في نه الة ريسنة
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 ج( تتكون الجودة اإلئتمانية للقروض والسل  مما يلي:
 

 ة القيمة:( القروض والسل  غير متأخرة السداد وغير منخفض1

 2014  2013 

 

ب    الريا   
  السعودية

بف ا رياال    
 ريسعودالة

 39.327  50.104 ممت زة

 15.688.603  22.696.639 قوالة

 14.151.192  14.881.701 متوسطة 
 7.697.214  7.368.613 مقبوية
 641.073  652.242 ه مشالة

 35.987  2.189 تح  ريمالحظة
 9.094.885  11.478.991 غالا مصنفة

 47.348.281  57.130.479 رإلجم يي
 

 فالم  اللي وصا يلقاوض وريسلا غالا متأخاة ريسدرد وغالا منخفضة ريقالمة:
 

االآآ دة فآآي صآآن عة مسآآتقاةل ماكآآز مآآ يي وتآآدفق   نقدالآآة أفضآآل مآآن مثاللآآه فآآي ريسآآوقل يدالآآه مآآدخل    ممت زة:
 يألسورق ريم يالة تح  ريظاوا ريطبالعالة يلسوقل

 

سوق وماكز م يي قوي مع ت االخ آدرء ن جح يكآن مآع وجآود إسآتثن ءر ، و تعتبآا ريمؤشآار  ريم يالآة     :قوالة
أفضل من مع الالا ريصآن عة ريتآي تنتمآي إيالهآ ل هآذه ريمنشآأة يهآ  حاالآة ريوصآول ريآى رألسآورق ريم يالآة  

 ريح    ريطبالعالةل وفق
 

يشاكة، و تعتبا ريمؤشار  ريم يالة سآلالمة وضآمن معدل ثب   معتدل مع عورمل مخ طاة يلصن عة أور  متوسطة:
معآآ الالا ريصآآن عة ريتآآي تنتمآآي إيالهآآ ل ريوصآآول ريآآى رألسآآورق ريم يالآآة محآآدود وتكآآون ريمنشآآأة عاضآآة 

 يتغالار  دواالةل
 

تعتبآآا عورمآآل ريمخآآ طاة يلصآآن عة أو ريشآآاكة ث نوالآآة، وتعتبآآا ريمؤشآآار  ريم يالآآة أدنآآى مآآن معآآ الالا     مقبوية:
تمآآي إيالهآآ ل مصآآ دا ريتموالآآل ريبداللآآة قآآد تكآآون متآآوفاة ويكنهآآ  قآآد تكآآون محآآدودة  ريصآآن عة ريتآآي تن

 ب يمص دا ريخ صة و ريمؤسس تالة فقطل
 

تعتبا عورمل ريمخ طا يلصن عة أو ريشاكة غالا إالج بالآه، مآع أدرء مآ يي و تشآغاللي ه مشآيل مصآ دا    ه مشالة:
 م ل جدالده مع هذه ريفئةلريتموالل ريبدالله قد  تكون متوفاةل  التوقع ريدخول في أع

 
تعتبا عورمل ريمخ طا يلصن عة أو ريشاكة غالا إالج باله، كم  تعتبآا مخ طاعآدم ريسآدرد ع يالآةل تعتبآا  تح  ريمالحظة:

ريمؤشآآار  ريم يالآآة دون معآآ الالا ريصآآن عة ريتآآي تنتمآآي إيالهآآ  بشآآكل عآآ ل، كمآآ  تعتبآآا مصآآ دا ريتموالآآل 
 ريبداللة محدودة جدرًل

 
 ريع ملة و قاوض أخاىليقاوض وريسلا ريغالا مصنفة ريقاوض ريشخصالة تتضمن ر غالا مصنفة:
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 :(  القروض والسل  متأخرة السداد و غير منخفضة القيمة2  
 

 2014 

 
جاري مدين و 
 إجمالي  قروض شخصية  قروض تجارية

 الريا   السعودية ب    

 128.366  65.222  63.144 الوم 30إيى  1من 
 67.078  60.317  6.761 الوم 90إيى  31من 
 5.591  -  5.591 الوم 180إيى  91من 

 527.197  -  527.197 الوم 180أكثا من 
 728.232  125.539  602.693 إجم يي 

 
 2013 

 
ج اي مدالن و 
 إجم يي  قاوض شخصالة  قاوض تج االة

 رياال    ريسعودالة بف ا 

 40.340  11.204  29.136 الوم 30إيى  1من 
 148.034  46.217  101.817 الوم 90إيى  31من 
 175.361  87.130  88.231 الوم 180إيى  91من 

 163.915  -  163.915 الوم 180أكثا من 
 527.650  144.551  383.099 إجم يي 

 

 اإلقتصادية:  حسب القطاعا  ص خسائر اإلئتمانفيما يلي تحليالً بمخاطر تركيزا  القروض والسل  و مخص  (3
 

2014 

 

  ةغير عامل  ةعامل

 مخصص  خسائر

  اإلئتمان

، قروض و سل 

 صافي

 الريا   السعودية ب     

 378.937  (1.653)  -  380.590  شبه حكومالةو ة الحكوم

 7.183.603  (58.956)  -  7.242.559  م يالة  خدم   بنوك ومؤسس  

 26.211  (175)  -  26.386  أسم كزارعة و 

 6.421.666  (71.107)  21.024  6.471.749  تصنالع

 484.901  (3.939)  -  488.840  تعدالن و تنقالب

 3.982.323  (39.945)  -  4.022.268  بن ء وإنش ءر 

 13.983.270  (203.102)  165.677  14.020.695  تج اة

 1.762.502  (12.531)  -  1.775.033  نقل وإتص   

 1.607.928  (33.802)  14.071  1.627.659  خدم  

 11.488.554  (248.572)  132.526  11.604.600  قاوض شخصالة

 10.152.619  (148.810)  103.097  10.198.332  أخاى

 57.472.514  (822.592)  436.395  57.858.711  اإلجمالي
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 )تتمة( -يصاف ،.  قروض و سل 7
 

 

2013 

 

  ةغالا ع مل  ةع مل

مخصص  

  رإلئتم ن خس ئا

، قاوض و سلا

 ص في

 رياال    ريسعودالة بف ا  

 384.318  (3.882)  -  388.200  شبه حكومالةو ة الحكوم

 2.505.477  (25.308)  -  2.530.785  م يالة  خدم   بنوك ومؤسس  

 743.667  (10.929)  3.913  750.683  زارعة و أسم ك

 6.829.950  (86.790)  21.024  6.895.716  تصنالع

 415.686  (4.199)  -  419.885  تعدالن و تنقالب

 4.665.525  (47.127)  -  4.712.652  بن ء وإنش ءر 

 10.404.381  (170.199)  184.273  10.390.307  تج اة

 213.691  (2.158)  -  215.849  نقل وإتص   

 2.865.942  (44.346)  14.051  2.896.237  خدم  

 9.281.382  (182.978)  96.283  9.368.077  قاوض شخصالة

 9.256.852  (126.159)  75.471  9.307.540  أخاى

 47.566.871  (704.075)  395.015  47.875.931  اإلجمالي
 

 استثمارا  في شركا  زميلة.  8
 

ة حصة ريبنك في ر ستثم ا في ريشاك   ريتي الحتفظ فاله  ريبنك بتأثالا جوهايل  هذه الشمل بند ر ستثم ا في شاك   زمالل
 ر ستثم ار  تق س حسب طاالقة ريملكالةل

 
 اللي:  )أ( تمثل ر ستثم ار  في ريشاك   ريزماللة حصة ريبنك يدى شاك   مسجلة ب يمملكة ريعابالة ريسعودالة كم 

 
  2014  2013 

 %50  %50 "رمكس" ودالة ريمحدودةركسباالس ريسع أماالك نشاكة 
 %38  %38 "رواكس" واكس ريسعودالة يلتأجالاأشاكة 

 %32  %32 شاكة أمالك ريع يمالة يلتموالل و ريتنمالة ريعق االة "رمالك"
ريسعودالة  -ريتع وني  شاكة ريمتوسط وريخلالن يلتأمالن وإع دة ريتأمالن

 %19  - "مالدغلا"
 

 شاكة نعالم يالستثم ا وريتي يالس يداله  أالة عملال   تشغاللالةل% في 20يدى ريبنك أالض ً م  نسبته 
 

 تتلخص ريحاكة في ر ستثم ا في شاك   زماللة مم  اللي:  )ب( 

 2014  2013 

 
ب    الريا   

  السعودية
بف ا رياال    

 ريسعودالة

 965.902  1.070.648 رياصالد في بدرالة ريسنة

 -  53.999 رستثم ار 

 -  (269.736) مت حة يلبالع تحوالل إلستثم ار 

 160.825  79.515 ريحصة في ريدخل
 (56.624)  (88.673) توزالع   أاب ح

 545  598 ريحصة في بنود ريدخل / )ريخس اة( ريش ملة رألخاى
 1.070.648  846.351 الرصيد في نهاية السنة
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 )تتمة( –ا ستثمار في شركا  زميلة .  8
 

 –ريتعآ وني، ق م ريبنك بتحوالل إستثم اه في شاكة ريمتوسط وريخلالن يلتأمالن وإع دة ريتأمالن 2014خالل ريابع رألول من ع م 
ريسعودالة "مالد غلا" من رستثم ا في شاكة زماللة إيى إستثم ا مت ح يلبالع حالس يم العد هذر  رإلستثم ا مآؤهالً يلمح سآبة عنآه 

بالع ب يقالمة ريتقدالاالة ريع دية بت االخ ريتحوالآل بمآ  فآي ذيآك رألابآ ح ك ستثم ا في شاكة زماللةل وقد تم تسجالله ك ستثم ا مت ح يل
ريماتبطة بهذر ريتحوالل وريتي تعآ دل ريفآاق بآالن ريقالمآة ريتقدالاالآة ريع ديآة وريقالمآة ريدفتاالآة يإلسآتثم ا ريمسآجل فآي شآاكة مالآد 

 ار  مقتنآ ه يغالآا رغآارض ثمملالون لاير سعودي وهي مداجآه ضآمن بنآد أابآ ح إسآت 223.9غلال  وقد بلغ  هذه رألاب ح 
 (23أنظا إالض ح ريمت جاة، ص في )

 
 تتلخص حصة ريبنك في ريقورئم ريم يالة يلشاك   ريزماللة ك يت يي: )ج( 

 
   أمالك  اوركس  امكس 

2014 
ب    الريا   

 السعودية
ب    الريا    

 السعودية
ب    الريا    

   السعودية

  370.929 إجمالي الموجودا  
842.814  

824.497   
   491.455  500.392  244.008 إجمالي المطلوبا 

   333.042  342.423  126.921 إجمالي حقوق الملكية
   50.093  94.881  185.048 إجمالي الدخل

   22.170  50.441  108.128 إجمالي المصروفا  
 

 مالد غلا  أمالك  رواكس  رمكس 

2013 
 بف ا رياال   

  الةريسعود
 بف ا رياال   

  ريسعودالة
 بف ا رياال   

 ريسعودالة
 بف ا رياال    

 ريسعودالة

  609.622  701.819  186.761 إجم يي ريموجودر  
242.852 

 53.624  281.506  493.391  94.129 إجم يي ريمطلوب  
 189.228  328.116  208.428  92.632 إجم يي حقوق ريملكالة

 (34.389)  40.711  82.241  161.353 إجم يي ريدخل
 2.178  17.428  44.164  96.206 إجم يي ريمصاوف  

  

 ، صافي. ممتلكا  و معدا 9
 

 ريممتلك   و ريمعدر ، ص في مم  اللي: التكون بند
     األثاث  تحسينا  على    

 

األراضي  

  والمباني

المباني 

  المستأجرة

والمعدا   

 والسيارا 

 اإلجمالـي 

2014  

 رإلجم ي)ي

2013 

 الريا   السعودية ب     التكلفة

 1.345.303  1.415.966  406.412  60.950  948.604  رياصالد في بدرالة ريسنة

 77.382  106.377  78.718  21.909  5.750  رإلض ف  

 (6.719)  (2.638)  (2.638)  -  -  رإلستبع در 

 1.415.966  1.519.705  482.492  82.859  954.354  الرصيد في نهاية السنة

           
           اإلستهالك المتراكم

 478.407  543.432  320.560  46.726  176.146  رياصالد في بدرالة ريسنة

 71.697  68.895  35.764  9.370  23.761  ريمحمل يلسنة

 (6.672)  (2.244)  (2.244)  -  -  رإلستبع در 

 543.432  610.083  354.080  56.096  199.907  السنة الرصيد في نهاية

           
           صافي القيمة الدفترية

   909.622  128.412  26.763  754.447  2014ديسمبر  31كما في 

 872.534    85.852  14.224  772.458  2013دالسمبا  31كم  في 
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 . موجودا  أخرى10
 

 خاى مم  اللي:ريموجودر  رأل التكون بند
 

  2014  2013 

  
ب    الريا   

  السعودية
بف ا رياال    

 ريسعودالة

     مدالنة مستحقة خ صة دخل عمو  
 279.610  197.631  قاوض و سلا - 
 117.433  116.283  رستثم ار  - 
 9.350  872  بنوك و مؤسس   م يالة أخاى - 

 406.393  314.786  ريمدالنة ريمستحقة ريخ صة إجم يي دخل ريعمو  

 276.751  820.865  (11يلمشتق   )إالض ح  ريموجبةريقالمة ريع دية 

 111.624  112.622  (26زك ة و ضاالبة دخل مستحقة من ريمس همالن )إالض ح 

 152.836  152.836  عق ار  أخاى

 202.341  160.047  ذمم عمالء

 83.723  97.744  ممتلك   و معدر  تح  ريتجهالز

 174.639  334.914  موجودر  أخاى

 1.408.307  1.993.814  اإلجمـالـي
 

 . المشتقا  11
 

ريبنآآك، خآآالل دواة أعم يآآه ريع دالآآ)ة، بإسآآتخدرم رألدور  ريم يالآآ)ة ريمشتآآ)قة ريت يالآآ)ة ألغآآارض ريمت جآآ)اة وريتآآ)حوط مآآن  مالقآآو
 ريمخ طا:

 

ب ينسآبة يمق الضآ   أسآع ا ريعمآو  ، عآ دة مآ   لريتدفق   رينقدالة بأخاىوتمثل ريتزرم   يتب دل مجموعة من  المقايضا :     ( أ

و   بسآآعا ث بآآ  وبسآآعا عآآ ئم وبعملآآة ورحآآدة، دون تبآآ دل ريمبآآ ي  رألسآآمالةل مآآتقآآوم رألطآآارا رألخآآاى بتبآآ دل دفآآع ريع

يث بتآة و ريع ئمآة بعمآال  وب ينسبة يمق الض   أسع ا ريعمو   بعدة عمال ، فإنه التم تب دل ريمب ي  رألسمالة مع ريعمو   ر

 المكن كذيك يلمب ي  رألسمالة أن تتغالا بن ءرً على بنود رألتف ق في ح ية مق الض   ريمب ي  رألسمالةل لمختلفة
 
وهآآي عبآآ اة عآآن إتف قالآآ   تع قدالآآة يشآآارء أو بالآآع عملآآة أو سآآلعة أو أدرة م يالآآة معالنآآة بسآآعا  :اآلجلآآة والمسآآتقبليةقآآود الع   ب( 

الآتم تصآمالمه  خصالصآ ً يتلبالآة إحتال جآ   محآددة وريتع مآل بهآ  خآ اج رألسآورق  هذه ريعقود لريمستقبل وت االخ محددالن في

ريم يالة رينظ مالةل التم ريتع مل ب يعقود رآلجلة ب يعملة رألجنبالة وعقود معدل ريعموية رآلجلة بمب ي  محآددة وفآي أسآورق م يالآة 

 بشكل الوميل منظمة، كم  التم تسوالة ريتغالار  في قالمة ريعقود رآلجلة
 

وهي عب اة عن عقآود بأسآع ا عمآو   الآتم ريتفآ وض علالهآ  بصآواة منفآادة وتآنص علآى أن   إتفاقيا  األسعار اآلجلة:    ج( 

السدد نقدرً ريفاق بالن سعا ريعموية ريمتع قد علاله  وسعا ريسوق في ت االخ مستقبلي محدد وذيك عن ريمبل  رألسمي ريمحدد 

 تفق علاله لو خالل ريفتاة ريزمنالة ريم
  

       ق، ويآآالس رإليتآآزرم، يلمشآآتايحآآ( رياوهآآي عبآآ اة عآآن إتف قالآآ   تع قدالآآة، المآآنح بموجبهآآ  ريبآآ ئع )ُمصآآدا ريخالآآ  الخيآآارا :  (  د

)ريمكتتب ب يخال ا(، ويالس رإليتزرم، يبالع أو شارء في ت االخ مستقبلي محدد أو في أي وق  خالل ريفتاة ريزمنالآة ريمنتهالآة 

  وذيك بمبل  محدد من ريعملة أو ريسلع أو أدرة م يالة بسعا محدد سلف ًل في ذيك ريت االخ 

 
مقتنآ ة ألغآارض ريتحآوط مآن ريمخآ طا أدور  مشآتقة ألغارض ريمتآ جاة أو  أدور  مشتقةتنقسم رألدور  ريم يالة ريمشتقة إيى 

 كم  هو موضح أدن ه:
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 )تتمة( -. المشتقا  11

 
 رة أ( المشتقا  المقتناة ألغراض المتاج

 

تتعلآآق  لعآآ  ، وأخآآذ ريماركآآز، وريمضآآ ابة بأسآآع ا ريصآآااالتتعلآآق معظآآم ريمشآآتق   ريمقتنآآ ة ألغآآارض ريمتآآ جاة ب يمب

يتمكالآآنهم مآآن تحوالآآل أو تعآآدالل أو تخفآآالض ريمخآآ طا ريح يالآآة و ريمسآآتقبلالةل  و بنآآوك طآآاح ريمنتجآآ   يعمآآالءبريمبالعآآ   

 وقع ريحصول على أاب ح من ريتغالآار  رإلالج بالآة فآي رألسآع ا أووالتعلق أخذ ريماركز بإدراة مخ طا ماركز ريسوق مع ت

فآآي رألسآآع ا بآآالن رألسآآورق أو ريمنتجآآ     وتتعلآآق ريمضآآ ابة بتحدالآآد ورإلسآآتف دة مآآن ريفاوقآآ  ليمعآآد   أو ريمؤشآآار ر

  لريمختلفة بغاض ريحصول على أاب ح من ذيك
 

 ب( المشتقا  المقتناة ألغراض التحوط من المخاطر
 

قلبآآ   فآآي أسآآع ا تنآآك نظآآ م شآآ مل يقالآآ س وإدراة ريمخآآ طال إن إدراة ريمخآآ طا ريتآآي التعآآاض يهآآ  ريبنآآك نتالجآآة ريالتبآآع ريب

ريصآآاا رألجنبآآي وأسآآع ا ريعمآآو   ضآآمن ريمسآآتوال   ريمقبويآآة وريتآآي القااهآآ  مجلآآس رإلدراة بنآآ ءرً علآآى ريتعلالمآآ   

 ريص داة عن مؤسسة رينقد ريعابي ريسعوديل 

 

مع رألطارا رألخآاى ويمخآ طا ل اة مستوال   معالنة يمخ طا ريعمال  وذيك بوضع حدود يلتع موقد وضع مجلس رإلدر

ماركز ريعمال ل  ُتارقب ريماركز بشكل منتظم وتستخدم إستارتالجال   ريتحوط من ريمخ طا يضم ن بق ء ماركز ريعمآال  

عمو   وذيك بوضآع حآدودرً يلفجآور  ضمن ريحدود ريمقااةل  كم  وضع مجلس رإلدراة مستوى معالن ً يمخ طا أسع ا ري

ريمقآآااةل  الآآتم دواالآآ ً مارجعآآة ريفجآآور  بآآالن أسآآع ا ريعمآآو   ريخ صآآة بآآ يموجودر   ر فآآي أسآآع ا ريعمآآو   يلفتآآا

 وريمطلوب   وتستخدم إستارتالجال   ريتحوط من ريمخ طا في تقلالل ريفجوة بالن أسع ا ريعمو   ضمن ريحدود ريمقااةل
 

ذيآك يتقلالآل تعاضآه ورته ومطلوب ته، الستخدم ريبنآك ريمشآتق   ألغآارض ريتحآوط مآن ريمخآ طا وكجزء من إدراة موجود

 يمخ طا أسع ا ريعمال  وريعمو  ل  والتم ذيك ع دة من خالل ريتحوط من مخ طا مع مال  محددةل
 

تحوط مختلفآةل  الستخدم ريبنك عقود ريصاا رألجنبي رآلجلة في ريتحوط من مخ طا عمال  محددة ويتطبالق إستارجال    

محآددة ن شآئة عآن ريتعآاض يمخآ طا أسآع اعمو    اكم  الستخدم ريبنك مق الض   أسع ا ريعمو   يلتحآوط مآن مخآ ط

 ث بتةل 
 

اللخص ريجدول أدن ه ريقالمة ريع دية ريموجبة وريسآ يبة يآألدور  ريم يالآة ريمشآتقة مآع تحلالآل ب يمبآ ي  رإلسآمالة يلفتآاة ريمتبقالآة حتآى 

ال  ريق ئمآة فآي نه الآة ريسآنة،   موريمعدل ريشهايل إن ريمب ي  رإلسمالة، ريتآي تعتبآا مؤشآارً علآى حجآم ريمعآ ت االخ رإلستحق ق 

 ريمب ي  رإلسمالة   تعكس مخآ طا رإلئتمآ ن إجم ييتعكس ب يضاواة مب ي  ريتدفق   رينقدالة ريمستقبلالة ريمتعلقة به  وب يت يي، فإن 

  لريتي التعاض يه  ريبنك و  مخ طا ريسوق
 

ل ُتعطي شاوط رإلتف قالة ريبنك ريخال ا في ريبالع وريآذي زماللةيدى ريبنك خال ا بالع ن شىء من ريدخول في إتف قالة أصاللة مع شاكة 

مدة رإلتف قالةل اُلعطي خال ا ريبالع ريبنآك ريحآق فآي إسآتالم دفعآة مق بآل  على مدىو م  بعد وذيك  2013 من ريع مممكن مم استه 

بعد ع م ورحد من ذيك ريخال ا، وذيك بن ءرً علآى معآ د   متفآق علالهآ  مسآبق ً  ضآمن رإلتف قالآةل تبلآ   ريشاكة ريزماللةحصته في 

: 2013ملالآآون لاير سآآعودي ) 215.1، يهآآذر ريخالآآ ا م القآآ اب 2014دالسآآمبا  31صآآ في ريقالمآآة ريع ديآآة ريتقدالاالآآة، كمآآ  فآآي 

 يم التضمنه  ريجدول أدن هل (ملالون لاير سعودي 108.2م الق اب 
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 )تتمة( -. المشتقا  11

 

 ج( فيما يلي ملخص لألدوا  المالية المشتقة:
 

   ا ستحقاقتاريخ  للفترة المتبقية حتى اإلسميةالمبالغ 

 المعدل

  الشهري

مآآآآآآآآآآآن          أكثآآآآآآآآآآآر

شهر 12-3   سنوا  5-1  سنوا   5   أشهر  3خالل   

 إجمالي الـمـبالـغ 

  ةاإلســمي

القيمة 

 العادلة

  بةالسال

القيمة 

 العادلة

 2014 الموجبة

  ب    الريا   السعودية

               

مشآآآآتقا  مقتنآآآآاة ألغآآآآراض 

 المتاجرة: 

6.674.310  -  -  4.135.051  655.161  4.790.212  2.600  2.640 

 األجنبآآآآآآي عقآآآآآآود الصآآآآآآر 

  جلةاآل

2.777.812  -  176.963  1.170.736  519.943  1.867.642  112.104  112.981 

 خيآآآآآارا  أسآآآآآعار الصآآآآآر 

 األجنبي

 مقايضا  أسعار العمو    356.028  360.102  3.752.291  -  150.000  600.000  3.002.291  3.505.412

               

المشآآتقا  المقتنآآاة ألغآآراض 

التحآآآآآآوط مآآآآآآن مخآآآآآآاطر 

 القيمة العادلة:

 مقايضا  أسعار العمو   134.080  161.847  2.000.829  93.848  450.468  855.889  600.624  1.869.186

 اإلجمالي  605.729  636.653  12.410.974  1.268.952  5.906.255  1.632.852  3.602.915  14.826.720

 

   ر ستحق قت االخ  يلفتاة ريمتبقالة حتى رإلسمالةريمب ي  

 ريمعدل

  ريشهاي

مآآآآآآآآآآن          أكثآآآآآآآآآآا

شها 12-3   سنور  5-1  سنور   5   أشها  3خالل   

 إجم يي ري)م)ب ي)  

  ةرإلس))مال

 ريقالمة ريع دية

  ريس يبة

ريقالمة 

 ريع دية

 2013 ريموجبة

  بف ا رياال    ريسعودالة

               

مشآآآآآتق   مقتنآآآآآ ة ألغآآآآآارض 

 ريمت جاة: 

1.973.530  -  -  1.312.954  5.152.397  6.465.351  8.645  9.736 

 جنبآآآآآآيرأل عقآآآآآآود ريصآآآآآآاا

  جلةرآل

424.424  -  1.687.145  168.000  66.446  1.921.591  82.599  82.970 

 خالآآآآآ ار  أسآآآآآع ا ريصآآآآآاا

 رألجنبي

 مق الض   أسع ا ريعمو    39.642  38.959  2.520.000  -  500.000  379.870  1.640.130  2.111.585

               

ريمشآآتق   ريمقتنآآ ة ألغآآآارض 

طا ريتحآآآآآوط مآآآآآن مخآآآآآ 

 ريقالمة ريع دية:

 مق الض   أسع ا ريعمو   36.208  84.817  2.546.252  220.000  927.130  1.399.122  -  2.133.583

 رإلجم يي  168.556  215.020  13.453.194  5.438.843  2.908.084  3.466.137  1.640.130  6.643.122

 

 أابآ ح: 2013ملالآون لاير سآعودي ) 4.4مآن مخآ طا ريقالمآة ريع ديآة  مآن أدور  ريتحآوط خالل ريسنةريمسجلة  بلغ  رألاب ح

ملالون لاير  سعآ)ودي  2.2ملالون لاير سعودي(ل بلغ  ريخس ئا من بن)ود ريتحوط ريع ئ)دة  يمخ طا ريتحوط مبل   27.5بقالمة 

 ملالون لاير سعودي(ل 24.7بقالمة  خس ئا: 2013)
 

ملالآون لاير سآعودي صآ في  46.5: 2013ملالآون لاير سآعودي تقاالبآ ً ) 30.9وبل  ص في ريقالمآة ريع ديآة ريسآ يبة يلمشآتق   

 قالمة ع دية س يبة(ل
 

ريقالمآة ريع ديآة ريموجبآة يلمشآتق   ريخ صآة ب يبنآك مآع مؤسسآ   %( تقاالب ً من عقآود 67:  2013) %97 نسبتهم   م إبارمت

ريموجبآة مآع طآاا ورحآد مآن رألطآارا رألخآاى من عقود ريقالمة ريع دية %( 30:  2013) %38م يالة، بالنم  أبام أقل من 

 ل التم ريتع مل ب يمشتق   في قط ر ريخزالنة بشكل ائالسيلكم  في ت االخ ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة
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 أرصدة للبنوك والمؤسسا  المالية األخرى . 12
 

 رألاصدة يلبنوك وريمؤسس   ريم يالة رألخاى مم  اللي: التكون بند
 
  2014  2013 

  
الريا   ب    

  السعودية
بف ا رياال    

 ريسعودالة

 81.313  80.810  حس ب   ج االة

 4.387.664  2.513.672  إتف قال   إع دة ريشارء

 5.359.255  2.407.606  ودرئع أسورق ريم ل

 9.828.232  5.002.088  اإلجمـالـي
 

 ودائع العمالء. 13
 

 ودرئع ريعمالء مم  اللي: التكون بند
    

  2014  2013 

  
ب    الريا   

  السعودية
بف ا رياال    

 ريسعودالة

 13.332.031  19.649.245  تح  ريطلب

 641.354  648.766  إدخ ا

 42.111.729  49.392.429  ألجل

 958.733  1.042.971  أخاى

 57.043.847  70.733.411  اإلجمـالـي
 

مآع ملالآون لاير سآعودي(  1.541: 2013)ملالآون لاير سآعودي  1.130 ر تشتمل ريودرئع ألجل على ودرئع مق بل بالآع سآند

ملالآون االآ) ل  428قآداه  شارئه  في توراالخ مستقبلالة محددةل كم  تشتمل ودرئع ريعمالء رألخاى على مب ي    إلع دة إتف قال  

 قضل يلن القابلةملالون اال) ل سعودي( كضم ن   محتجزة مق بل رإليتزرم   غالا  411: 2013سعودي )
 

 تف صالله  ك آلتي: بم  الع ديه  ب يلاير ريسعودي، على ودرئع بعمال  أجنبالة أعالهتشتمل ريودرئع 
 

  2014  2013 

  
ب    الريا   

  السعودية
بف ا رياال    

 ريسعودالة

 398.770  494.201  تح  ريطلب

 40.921  225.753  إدخ ا

 16.505.126  9.564.383  ألجل

 98.385  50.109  أخاى

 اإلجمـالـي
 
 
 
 

 10.334.446  17.043.202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحا  حول القوائم المالية الموحدة
 2013و  2014ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في

 
 

 
 

  
 
 
 

      37 

 . قروض ألجل14
 

بإبارم إتف قالة قاض ألجل متوسط بمبل  ملال ا لاير سآعودي ألغآارض ريتشآغالل ريعآ م يمآدة  2011م الو  30ق م ريبنك بت االخ  

 ل 2016خمس سنور ل هذر وقد رستخدم ريقاض ب يك مل، والستحق سدرده في م الو 
 

ملالآ ا لاير  1مدتآه خمآس سآنور  بمبلآ   أخآاى بآإبارم إتف قالآة قآاض ألجآل متوسآط 2012الونالآو  24كم  ق م ريبنآك بتآ االخ 

 ل 2017سعودي ألغارض ريتشغالل ريع مل تم إستخدرم ريقاض ب يك مل والستحق سدرده في سبتمبا 
 

رً عن موعده وذيآك وفقآ ً يشآاوط وأحكآ م إتف قالآة تخضع ريقاوض يعموية بمعد   متغالاةل والحق يلبنك سدرد كل قاض مبكا

كل قاضل تشمل رإلتف قال   أعاله على شاوط تتطلب ريمح فظه على نسب م يالآة معالنآه ب إلضآ فة إيآى شآاوط أخآاى وريتآي 

 ل2014دالسمبا  31ريتزم به  ريبنك ب يك مل  كم  في 
 

 . سندا  دين ثانوية15 
 

ملال ا لاير سعودي من خالل إصدرا  2ل عملالة إصدرا سندر  دالن ث نوالة بقالمة بإستكم  2014الونالو  5ق م ريبنك بت االخ 

 10خ ص في ريمملكة ريعابالة ريسعودالة يصكوك متط بقة مع ريشاالعة ومتطلب   اأس ريم ل ريمس ندل البل  أجل هذه ريصكوك 

ور  رألويى من مدة رألجل، وذيك سنور  بحالس الحتفظ ريبنك ب يحق في ر ستدع ء ريمبكا يهذه ريصكوك في نه الة ريخمس سن

بعد ريحصول على ريمورفق   رينظ مالة ذر  ريصلةل تحمل هذه ريصكوك ابح نصا سنوي بمقدرا سعا رإلقارض بالن ريبنوك 

 %ل1.45ريسعودالة )س البوا( يستة رشها ب إلض فة إيى 
 

 . مطلوبا  أخرى16
 

 ريمطلوب   رألخاى مم  اللي: التكون بند
 
  2014  2013 

  

   الريا   ب 

  السعودية

بف ا رياال    

 ريسعودالة

     مستحقة خ صة مص االا عمو  

 15.253  9.826  بنوك و مؤسس   م يالة أخاى -     

 141.050  199.830  ودرئع ريعمالء –     

 156.303  209.656  ريمستحقةريخ صة مجمور مص االا ريعمو   

 215.020  636.653  (11 اقم )إالض حيلمشتق   ريس يبة ريقالمة ريع دية 

 352.748  324.196  مك فأة نه الة ريخدمة ومن فع موظفالن أخاى 

 317.953  238.599  مص االا مستحقة وإحتال طال   أخاى 

 204.826  331.761  وأتع ب خدم   مؤجلة دخل عمو   خ صة

 123.709  297.944  مطلوب   أخاى ل123.710

 1.370.559  2.038.809     اإلجمـالـي
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 أس المال ر. 17
 

 لاير سعوديل 10ملالون سهم، قالم))ة كل سهم  600تكون اأس ريم ل ريمصاح به وريمصدا وريمدفور ب يك مل من ال 
      
  -إن ملكالة اأس م ل ريبنك موزعة على رينحو ريت يي : 

 
  2014  2013 

ب    الريا     

  %  السعودية

رياال      ابف

 %  ريسعودالة
 90.0  4.950.000  90.0  5.400.000  مس همون سعودالون

         مس همون غالا سعودالون:

 7.5  412.500  7.5  450.000  مواغ ن ريدويالة ريمحدودة يلتموالل لب لشاكة ج

 2.5  137.500  2.5  150.000  شاكة بنك مزوهو ريمحدودة

  6.000.000  100  5.500.000  100 
       

ملالون سهم إيى  550سهم مج ني يالزالد عدد رآلسهم ريمصداة وريق ئمة من ملالون  50، ق م ريبنك بإصدرا2014خالل ع م 
 (ل26ملالون سهم )أنظا إالض ح  600

 

 إحتياطي نظامي .18
 

% مآن صآ في 25 القآل عآن تحوالآل مآ    ،القتضي نظ م مارقبة ريبنوك في ريمملكة ريعابالة ريسعودالة و رينظ م رألس سي يلبنآك

 360تآم تحوالآل مبلآ   ،اأس ريم ل ريمدفورل وعلالآه رإلحتال طيالس وي اصالد هذر  أنرينظ مي إيى  رإلحتال طيدخل ريسنة إيى 

رينظآ ميل إن هآذر  رإلحتالآ طيملالون االآ) ل سآعودي( إيآى  322: 2013) 2014ملالون اال) ل سعودي من ص في ريدخل يع م 

 علغالا ق بل يلتوزال رإلحتال طي
 

 التعهدا  واإللتزاما  المحتملة .19
  
 الدعاوى القضائية    ( أ

 

دع وى ير جنب أي مخصص يق ء الُ يم  لمق مة ضد ريبنك متكااهقض ئالة  ، ك ن  هن ك دع وى2014دالسمبا  31بت االخ 

تآم  ذيآك فقآد ومآع لتكبآد خسآ ئا جوهاالآة تسببه  فآي من غالاريمتوقع كونه ريبنك بشأنه ريمستش االن ريق نونالالن  ريتي نصح

في نه الة ريع م  لتتوقع رإلدراة بأن تكون نت ئجه  في غالا مصلحة ريبنك ريتي ريق نونالة ريدع وىيبعض  ص  مخص تجنالب

 ملالون لاير سعوديل  4.6 هم  مجموع ريدع وىك ن  مخصص   ريبنك عن تلك  2014دالسمبا  31في  ريمنتهي
 

 اإللتزاما  الرأسماليةب(   
 

 97.9: 2013) ن االآ) ل سآعوديملالآو 35.3مبلآ   2014دالسآمبا  31كمآ  فآي  ريبنك ىرياأسم يالة يد رإليتزرم  بلغ  

 ملالون اال) ل سعودي( تتعلق بإنش ء مب ني يلفاور ريجدالدة وتوسعة ريماكز ريائالسيل
 

 ج(   التعهدا  واإللتزاما  المحتملة المتعلقة باإلئتمان
 

 لوفالا رألمورل يلعمالء عند طلبه يائالسي من هذه رألدور  هو ضم ن ترن ريغاض إ
 

إن خط ب   ريضم ن ور عتم در  ريمستندالة وريتي تعتبا ضم ن   غالا ق بلة يلنقض من قبل ريبنك ب يسدرد في ح يآة عآدم 

أمآ   لتحملهآ  ريقآاوض وريسآلاي تمكن ريعمالل من ريوف ء بإيتزرم ته تج ه ريطاا ريث يس تحمل نفس مخآ طا رإلئتمآ ن ريتآ

بموجب خط ب   ريضم ن ور عتم در  ريمستندالة فتقل كثالارً عن ريمبل  ريملتزم به يعدم توقع ريبنك قال م  الةرينقدريمتطلب   

  لريطاا ريث يس بسحب رألمورل بموجب رإلتف قالة
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 )تتمة( –. التعهدا  واإللتزاما  المحتملة 19

 

 تسآمح يلطآاا ريث يآس بسآحب ك، نال بآة عآن ريعمالآل،ر عتم در  ريمستندالة وريتي تعتبا بمث بة تعهدر  خطالآة مآن ريبنآإن 

  لمضمونة ع دة ب يبض عة ريتي تخصه ، وب يت يي فإنه  غ يب ً م  تحمل مخ طا أقل –رألمورل وفق شاوط وأحك م محددة 
 

قبآل   ريقبآو التوقع ريبنآك أن الآتم تقآدالم معظآم  لمثل ريقبو   تعهدر  ريبنك يسدرد ريكمبال    ريمسحوبة من قبل ريعمالءت

  لن قبل ريعمالءمسدرده  
 

تمثل رإليتزرم   يمنح رإلئتم ن ريجزء غالا ريمستخدم من رإلئتم ن ريممنوح بشكل ائالسي على قاوض وسلا و ضم ن   

وفالم  التعلق بمخ طا رإلئتم ن ريمتعلقة ب إليتزرم   يمآنح رإلئتمآ ن، فمآن ريمحتمآل أن التعآاض ريبنآك  لورعتم در  مستندالة

  العآ دل إجمآ يي رإليتزرمآ   غالآا ريمسآتخدمة، إ  أن مبلآ  ريخسآ اة ريمحتملآة ريآذي   المكآن تحدالآده فآوارً، يخس اة بمبلآ

التوقع أن الكون أقل كثالارً من إجم يي رإليتآزرم غالآا ريمسآتخدم ألن معظآم رإليتزرمآ   يمآنح رإلئتمآ ن تتطلآب مآن ريعمآالء 

تمثآل ب يضآاواة ريمتطلبآ   رينقدالآة    ريق ئمآة يمآنح رإلئتمآ ن  إن إجمآ يي رإليتزرمآ  لريحف ظ على مع الالا إئتمآ ن محآددة

 بلتنتهي بدون تقدالم ريتموالل ريمطلوأو ريمستقبلالة ألن ريعدالد من هذه رإليتزرم   التم إنه ؤه  
 

 يما يلي تحليالً باإلستحقاقا  التعاقدية لقاء التعهدا  واإللتزاما  المحتملة : ف   (1

 

  اإلجمالي

 5أكثر من 

         شهر 12-3  سنوا  5-1  سنوا 

 3خـــالل 

 أشهر
2014 

 

  ب    الريا   السعودية

 رعتم در  مستندالة    1.239.336  1.129.443  5.171  -  2.373.950

 خط ب   ضم ن 1.806.437  3.854.201  3.085.103  13.714  8.759.455

 قبو   505.893  273.466  536  -  779.895

328.253  243.647  84.606  -  - 

إيتزرم   غالا ق بلة يلنقض 

 يمنح ر ئتم ن 

 اإلجمالي  3.551.666  5.257.110  3.175.416  257.361  12.241.553

 

  رإلجم يي

 5أكثا من 

         شها 12-3  سنور  5-1  سنور 

 3خ)))الل 

 أشها
2013 

 

  بف ا رياال    ريسعودالة

 رعتم در  مستندالة    1.495.897  884.077  327.468  -  2.707.442

 خط ب   ضم ن 1.518.107  3.114.863  2.660.991  68.341  7.362.302

 قبو   454.502  643.667  5.843  -  1.104.012

519.329  241.723  277.606  -  - 

ريتزرم   غالا ق بلة يلنقض 

 يمنح ر ئتم ن

 رإلجم يي  3.468.506  4.642.607  3.271.908  310.064  11.693.085
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 )تتمة( –. التعهدا  واإللتزاما  المحتملة 19

 

دالسآمبا  31، وريق ئمآة كمآ  فآي مآن قبآل ريبنآك ل  ريجزء غالا ريمسآتخدم مآن رإليتزرمآ  ، وريتآي المكآن إيغ ؤهآ  فآي أي وقآ ب

  لسعودي( اال) لملالون  17.675: 2013سعودي )اال) ل ملالون  24.698م  مجموعه  2014
 

 فيما يلي تحليالً للتعهدا  واإللتزاما  المحتملة حسب األطرا  األخرى :  (2
 

2013  2014  

 بف ا رياال   

  ريسعودال)))ة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

 شبه حكومالةو  حكومالة   سمؤس 6.842.955  5.827.479

 شاك   4.791.232  5.273.684

 أخاى بنوك ومؤسس   م يالة 298.964  325.750

 أخاى 308.402  266.172

 اإلجمالي 12.241.553  11.693.085
 

   ةالموجودا  المرهون  د(  
 

ريموجودر  ريماهونة تح  عقود إعآ دة ريشآارء مآع ريبنآوك رألخآاى تتضآمن سآندر  شآاك   و سآندر  بنآوك و سآندر  
 : رألخاىريم يالة  يلموجودر  ريماهونة كضم ن   يدى ريمؤسس   الً اللي تحلالفالم   غالا حكومالةل

 

2013  2014  

ريمطلوبآآآآآآآ   ذر  

  ريموجودر   ريعالقة
المطلوبآآآا  ذا  

  الموجودا   العالقة

  ب    الريا   السعودية  بف ا رياال    ريسعودالة

  رستثم ار  مت حة يلبالع 2.895.543  2.513.672  5.575.047  4.191.640

196.024  206.220  -  - 

 ة حتآآآآآى تآآآآآ االخ مقتنآآآآآرسآآآآآتثم ار  

 رإلستحق ق

 اإلجمالي 2.895.543  2.513.672  5.781.267  4.387.664
 

إن ريموجودر  ريماهونة في ريجدول أعاله تمثل ريموجودر  ريم يالة ريتي من ريممكن إع دة اهنه  أو إع دة بالعه  مآن قبآل 

يشاوط ع دالة و متعآ اا علالهآ  فآي مجآ ل أطارا أخاى تم في رألصل تحوالل تلك رألصول يهمل تتم هذه ريعملال   وفق ً 

 إقارض ر وارق ريم يالة و أنشطة ريتسلالا، و كذيك وفق ً يمتطلب   أسورق ريم ل وريتي التع مل فاله  ريبنك كوسالطل
 

 اإللتزاما  المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية  هـ( 
 
تهآ  ريتآي أبام ،يإليغ ءد رإلالج ا ريتشغاللالة غالا ريق بلة الم  اللي تحلالالً ب يحد رألدنى يدفع   رإلالج ا ريمستقبلالة بموجب عقوف

 :كمستأجا ريمجموعة

2013  2014  

 بف ا رياال   

  ريسعودال)))ة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

 أقل من سنة 30.343  27.635

 من سنة إيى خمس سنور  82.326  75.282

 أكثا من خمس سنور  59.326  78.238

 ياإلجمال 171.995  181.155
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 العمو   الخاصةو مصاري   دخل. صافي 20
 
  ص في ريدخل و مص االا ريعمو   ريخ صة مم  اللي: التكون بند 

2013  2014  

 بف ا رياال   

  ريسعودال)))ة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

 الخاصة:دخل العمو      

 رستثم ار  مت حة يلبالع  - 425.192  352.925

 رستثم ار  مقتن ة حتى ت االخ رإلستحق ق  - 11.570  30.478

 مجمور دخل ريعمو   ريخ صة ب  ستثم ار  436.762  383.403

 قاوض وسلا 1.662.355  1.420.317

 وريمؤسس   ريم يالة رألخاى يدى ريبنوك ةأاصد 66.669  80.441

 اإلجمالي 2.165.786  1.884.161
 

 الخاصة: مصاري  العمو              

 ودرئع ريعمالء 434.544  380.195

 يلبنوك وريمؤسس   ريم يالة رألخاى ةأاصد 126.086  101.990

 قاوض ألجل 36.492  36.994

 دالن ث نوالة سندر  29.109  -

 اإلجمالي 626.231  519.179
 

 . دخل أتعاب خدما  بنكية، صافي21
 

   اللي:ص في دخل أتع ب ريخدم   ريبنكالة ممالتكون بند 
 

2013  2014  

 بف ا رياال   

  ريسعودال)))ة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

 دخل األتعاب:   

 تدرول رألسهم و إدراة ريصن دالق 134.347  85.437

 عملال   تموالل تج اي  105.458  99.561 

 تموالل شاك   و أفارد 257.033  197.246 

 خدم   بنكالة أخاى 43.520  38.186

 إجمالي دخل األتعاب  540.358  420.430
 

 مصاري  األتعاب:   

 خدم   ريحفظ 41.613  20.146

 خدم   بنكالة أخاى 12.216  6.079

 إجمالي مصاري  األتعاب  53.829  26.225

 أتعاب خدما  بنكية، صافي 486.529  394.205
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 . توزيعا  أرباح 22
 

 توزالع   أاب ح مم  اللي:التكون بند 
 

2013  2014  

 بف ا رياال   

  ريسعودال)))ة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

    

 توزالع   أاب ح مستلمة من رستثم ار  مت حة يلبالع 35.366  21.963

 
 ا  مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافياستثمار. مكاسب 23
 

 م  اللي:مك سب رستثم ار  مقتن ة يغالا أغارض ريمت جاة، ص في فالالتكون بند    
2013  2014  

 بف ا رياال   

  ريسعودال)))ة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

 مك سب محققة عن إستثم ار  مقتن ة يغالا أغارض ريمت جاة ومك سب أخاى 178.239  157.604

 (8راب ح تحوالل مالد غلا مت حة يلبالع )إالض ح  223.951  -

 (و -6مة )إالض ح عكس مخصص ر نخف ض في ريقال 212.000  90.000

  محققة عن إستثم ار  مقتن ة يغالا أغارض ريمت جاة خس ئا (201.332)  (89.429)

 مك سب رستثم ار  مقتن ة يغالا أغارض ريمت جاة، ص في 412.858  158.175
 

 . التعويضا  و الممارسا  والحوكمه الخاصة بها24
 

   ريمختلفآة يمآوظفي ريبنآك وفقآ ً يتعاالآا قورعآد ريمؤسسآة بخصآوص وفق ً يتعلالم   ريمؤسسة، فإن ريجدول أدن ه اللخص ريفئ

مم اس   تعوالض   ريموظفالن وريذي التضمن إجم يي ريمب ي  ريث بتة وريمتغالاة يلتعوالض   ريمدفوعة و طاالقة تلك ريدفع  ، 

ريماتبطآة وريمتكبآدة  وريتي تتضمن أالض ً، ريتعوالض   ريمتغالاة ورألخاى ريمستحقة و من فع ريموظفالن رألخآاى وريمصآ االا

 ل2013و  2014دالسمبا  31خالل ريسنتالالن ريمنتهالتالن في 
 

2014   
  الفئـة   التعويضا    التعويضا  المتغيرة

  عدد الموظفين  الثابتة  نقدية  أسهم  إجمالي

 مدارء تنفالذالون   ب    الريا   السعودية

20.992  4.492  16.500  33.559  19 

عدم مم نعة )وظ ئا تتطلب 

 ريمؤسسة(

18.773  4.090  14.683  61.125  134 

موظفون ع ملون في مه م 

 تنطوي على مخ طا

13.301  3.766  9.535  45.705  190 

موظفون ع ملون في مه م 

 رياق بة

 موظفون آخاون 1.135  196.435  35.921  9.839  45.760

 موظفون خ اجالون 85  9.660  1.898  99  1.997

 اإلجمالي  1.563  346.484  78.537  22.286  100.823

 

 تعوالض   متغالاة و أخاى مستحقة  108.276

 من فع موظفالن أخاى و مص االا ماتبطة  76.645

 إجم يي رياورتب وم في حكمه  531.405
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2013    

  ريفئ)ة   يتعوالض   ر  ريتعوالض   ريمتغالاة

  عدد ريموظفالن  ريث بتة  نقدالة  أسهم  إجم يي

 مدارء تنفالذالون   بف ا رياال    ريسعودالة

15.438  3.263  12.175  29.992  15 

)وظ ئا تتطلب عدم مم نعة 

 ريمؤسسة(

13.372  2.778  10.594  51.213  117 

موظفون ع ملون في مه م 

 تنطوي على مخ طا

9.248  1.736  7.512  39.763  168 

موظفون ع ملون في مه م 

 رياق بة

 موظفون آخاون 1.029  169.716  26.298  5.431  31.729

 موظفون خ اجالون 89  10.631  2.174  183  2.357

 رإلجم يي  1.418  301.315  58.753  13.391  72.144

 

 تعوالض   متغالاة و أخاى مستحقة  81.000

 ع موظفالن أخاى و مص االا ماتبطة من ف 56.705

 إجم يي رياورتب وم في حكمه  439.020

 

 ق م مجلس إدراة ريبنك بتأسالس يجنة ريتاشالح   و ريمك فف  )"ريلجنة"( وريتي تتكون من أابعة أعض ء من مجلس رإلدراةل
 

جلس وريمن صب ريتنفالذالآة ريه مآة وذيآك أس س ً عن تقدالم ريتوصالة يمجلس رإلدراة ب يتاشالح يعضواله ريم مسؤويهتعتبا ريلجنة 

إيتزرم ً بإاش در   ئحة حوكمة ريشاك   ريخ صة ب يبنك، و إكم ل ريمارجعة ريسنوالة يلمه ار  ريورجآب توفاهآ  وإسآتقاليالة 

عضوالة مجلس رإلدراة ، و مارجعة تكوالن مجلس رإلدراة، و وضع سال س   يمك فف  و تعوالض   مجلس رإلدراة، ومارقبآة 

 نظ م تعوالض   ريموظفالنلتصمالم 
 

كذيك فإن ريلجنة ُتعتبا مسؤوية عن تقدالم ريتوصالة يمجلس رإلدراة بخصوص رعتم د سال سة ريتعوالض   و أالة تعدالال  على 

تلك ريسال سة، وذيك يلتأكآد مآن أنهآ  متورفقآة مآع إاشآ در  ريمؤسسآة، و ُتعتبآا ريلجنآة أالضآ ً مسآئوية عآن ريمارجعآة ريدواالآة 

   وريمك فأ  و تقالالم طاق دفع ريتعوالض   يلمآوظفالن، وتحدالآد عآالور  رألدرء يمآوظفي ريبنآك بنآ ءرً علآى يسال سة ريتعوالض

 ابح ريبنك ريمعدل على أس س ريمخ طال
 

 ُصمم  سال سة ريمك فف  و ريتعوالض   يجذب وريحف ظ على وتحفالز ريموظفالن ريورعدالنل
 

ضآآ   ريمتغالآاةل تتوقآآا مارجعآ   تقاالآآا تعوالضآ   ريآآدفع ريث بآآ  القآوم ريموظفآآون ب إلشآتارك فآآي ريعدالآد مآآن بآارمن ريتعوال

وريمتغالا على تحقالق ريبنك ألهدرفهل ق م ريبنك بتطبالآق مبآدأ بط قآة تقالآالم رألدرء بحالآس تآم تصآنالا رألهآدرا إيآى أابآع فئآ  : 

 أهدرا م يالة و أهدرا خ صة ب يعمالل و أهدرا خ صة ب إلجارءر  وأهدرا خ صة ب يع ملالنل
 

ريابحالآآة، و مارقبآآة رينفقآآ  ،  :هآآدرا، تتضآآمن تلآآك رينمآآ ذجب ألدرم نمآآ ذج م يالآآة وغالآآا م يالآآة يقالآآ س رألدرء مق انآآة الآآتم إسآآتخ

 ل، و أنظمه تنفالذ رألعم لواض ء ريعمالل، و تطوالا ريموظا، و إاش در  رإلقارض، وإجارءر  رياق بة ريدرخلالة
 

سال سآة إاشآ در  ريمخآ طا  إطآ ا س تشآغالل قآوي وآمآنل تآم تطبالآقالتم ريتاكالز على إدراة ريمخ طا ريفّع ية يلحف ظ على أس 

 وريتي اُلعتبا رإليتزرم به  أمارً أس سال ً يك فة ريقارار  ريخ صة ب يمك فف  بم  في ذيك ريق ئمة على أس س متغالال
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ريمآوظفالن يإليتحآ ق ببآارمن أسآهم ريمآوظفالن كمآ  الآتم تغطالآة بعآض ريمآوظفالن تحآ  ب إلض فة إيى م سآبق، فإنآه الآتم تشآجالع 

 بان من منحة رألسهم يلموظفالن ريتنفالذالالنل

 

كم  تقوم ريشاك   ريت بعة يلبنك بتطبالق أسلوب مش به وذيك بتطبالق سال س   مك فف  وتعوالض   ريموظفالن ريمذكواة أعآاله 

 في إط ا ريمعقويالة في إدراة ريمخ طال
 

ملالآون  54.6مآ  قالمتآه  2014دالسآمبا  31ك ن ريمبل  رإلجم يي يلتعوالض   ريمدفوعة يآإلدراة ريتنفالذالآة يلسآنة ريمنتهالآة فآي 

ملالون لاير سعودي( وبلغ  مزرال  م  بعد ريخدمة يإلدراة ريتنفالذالة ريمستحقة أو ريمدفوعة يلسنة  45.4: 2013لاير سعودي )

 ملالون لاير سعودي( 3.0: 2013ملالون لاير سعودي ) 1.8ته م  قالم 2014دالسمبا  31ريمنتهالة في 
 

 . ربح السهم األساسي و المخفض25
 

وذيك بتقسالم صآ في دخآل  2013و  2014دالسمبا  31تم إحتس ب ريابح رألس سي وريمخفض يلسهم يلسنتالن ريمنتهالتالن في 

(ل ونتالجآة 26)أنظآا إالضآ ح  2014الآة فآي ملالون سهم، وذيك بعد إظهآ ا أثآا رصآدرا رألسآهم ريمج ن 600ريسنة على عدد 

قآد تآم تعداللآه بآأثا اجعآي يآالعكس إصآدرا  2013دالسآمبا  31يلسنة ريمنتهالة في وريمخفض ذيك، فإن ابح ريسهم رألس سي ي

 رألسهم ريمج نالةل
 

 والزكاة الشرعية وضريبة الدخل  توزيعا  األرباح  .26
 

لاير سعودي  0.80ملالون لاير سعودي، بم  مقدراة 480قدالة بقالمة ، إقتاح مجلس رإلدراة توزالع   أاب ح ن2014في ع م 

ملالآون لاير سآعوديل  هآذر وقآد رقتآاح  42يلسهم، وذيك بعد ريزك ة ريتي سالتم إستقط عه  من ريمس همالن ريسعودالالن وريب يغة 

ل سآهم، بمآ  العنآي مآنح لاير سآعودي يكآ 10سهم بقالمة أسآمالة  ملالون 50مجلس ر دراة أالض ً إصدرا أسهم مج نالة مقدراه  

إجتمآ ر  علآىأقتآارح توزالعآ   رألابآ ح و رصآدرا رألسآهم ريمج نالآة  عاضسهم ق ئمل هذر وسالتم  12سهم مج ني ورحد يكل 

 ل 2015ريجمعالة ريعمومالة ريغالا ريع دالة ريتي من ريمتوقع رنعق ده  خالل 

 

لاير  0.80لالآآون لاير سآآعودي، بمآآ  مقآآدراة م 440، إقتآآاح مجلآآس رإلدراة توزالعآآ   أابآآ ح نقدالآآة بقالمآآة 2013فآآي عآآ م 

ملالآون لاير سآعوديل  هآذر  37.5سعودي يلسهم، وذيك بعد ريزك ة ريتي سالتم إستقط عه  من ريمس همالن ريسآعودالالن وريب يغآة 

لاير سآعودي يكآل سآهم، بمآ   10هم بقالمآة أسآمالة ملالآون سآ 50صدرا أسهم مج نالة مقدراه وقد رقتاح مجلس ر دراة أالض ً إ

سهم ق ئمل هذر وقد تم رعتم د توزالع   رألاب ح ورصدرا رألسآهم ريمج نالآة ريمقتاحآة مآن 11ي منح سهم مج ني ورحد يكل العن

رباالآل  1هآ) )ريمورفآق  1435جمآ دي ريثآ ني  1قبل مس همي ريبنك في إجتم ر ريجمعالة ريعمومالآة غالآا ريع دالآة ريمنعقآدة فآي 

 حوالل رألسهم ريمج نالة يمس همي ريبنك بعد إنعق د ريجمعالةل(ل و قد تم دفع ص في توزالع   رألاب ح وت2014
 

ملالون لاير سعودي، تع دل توزالع   رألاب ح  385، أقتاح مجلس رإلدراة توزالع   أاب ح نقدالة يلسنة بقالمة 2012في ع م 

 31.6ودالالن وريب يغة لاير سعودي يلسهم، و ذيك بعد ريزك ة ريتي سالتم رستقط عه   من ريمس همالن ريسع 0.70هذه م  مقدراه 

مآآ اس  11)ريمورفآآق  1434ابالآآع ثآآ ني  29ملالآآون لاير سآآعوديل هآآذر وقآآد أقآآا  ريجمعالآآة ريعمومالآآة ريع دالآآة ريمنعقآآدة فآآي 

نعقآآ د إبعآآد   ريبنآآك يسآآم همي ( ذيآآك ر قتآآارح بشآآأن توزالعآآ   رألابآآ حل هآآذر وقآآد تآآم دفآآع صآآ في توزالعآآ   رألابآآ ح2013

 ريجمعالةل
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 )تتمة( –والزكاة الشرعية وضريبة الدخل   األرباح توزيعا. 26
 

 إسآتقط رسآتقط ر ريزكآ ة ريشآاعالة ريمسآتحقة ويلمسآ همالن غالآا ريسآعودالالن بعآد ريلمس همالن ريسعودالالن بعآد  رألاب حتم دفع ال

 ريضاالبة ريمستحقة كم  اللي:
 

 يمس همالن ريسعودالالن:ر  ( أ
 

 92.9 مبلآ  القآ اب 2013حتآى عآ م  2010عآن ريعآ م  عودالالنريسآ ريمسآ همالن  ريزك ة ريشاعالة ريمسآتحقة علآىبلغ   
ملالآون  32.7مبلآ  القآ اب  2014ل  بلغ  ريزك ة ريمتوقعة على ريمسآ همالن ريسآعودالالن عآن عآ م سعودي  اال) لملالون 

ملالون لاير سعودي  125.6مبل  الق اب  2014لاير سعوديل بل  مجمور ريزك ة على ريمس همالن ريسعودالالن حتى ع م 
حتآى عآ م  2010سالتم خصمه  من حصتهم في توزالعآ   رألابآ ح ريمسآتقبلالةل بلغآ  ريزكآ ة ريمتاركمآة مآن عآ م وريتي 
 لاير سعودي على ريسهمل 0.23م  الق اب  2014

 

 :ريسعودالالن يمس همالن غالار  ( ب

ديل ملالآون لاير سآعو 21.9مبلآ   2014بلغ  ضاالبة ريدخل ريمقداة على حصة ريمس همالن غالا ريسعودالالن عن ع م   
 ل2014 الوجد أالة ضاالبة دخل غالا مستع ضة عن ريسنور  قبل ع م 

 

 30هذر ريتقدالم بتآ االخ  الستحقق م ريبنك بتقدالم ملا ضاالبة ريدخل وريزك ة ريخ ص به يمصلحة ريزك ة وضاالبة ريدخل حالس 

 ل2014دالسمبا  31وذيك عن ريع م ريمنتهي في  2015أباالل 

 

ملالآون لاير  16.7الة يلزك ة و ضاالبة ريدخل وريضارئب ريمسآتقطعة بإجمآ يي مبلآ  القآ اب ق م ريبنك ب ستالم تقدالار  إض ف 

ل قآ م ريبنآك 2008إيآى  2003سعودي الخص إقارار  ريزك ة، وضاالبة ريدخل يلبنك وضارئب مستقطعة عآن رألعآورم مآن 

ملالآون لاير سآعودي  وذيآك عآن  383 هرستلم ريبنك تقدالار  زك ة بمبل  إض في قآدا كم  بتقدالم رستئن ا عن هذة ريتقدالار ل

ل هذه ريتقدالار  رإلض فالة ك ن  بسبب قال م ريبنك بخصم رسآتثم ار  محآددة 2010و  2011و 2013 ر قارا ريزكوي يع م 

طواللآآة رألجآآل مآآن ريوعآآ ء ريزكآآوي، وريآآذي يآآم تسآآمح بآآه مصآآلحة ريزكآآ ة و ضآآاالبة ريآآدخلل وقآآد قآآ م ريبنآآك ب سآآتئن ا هآآذه 

ريزك ة و ضاالبة ريآدخل بعآد ريتشآ وا مآع مستشآ اي ريزكآ ة ريُمعالنآالن، ويآم الصآل ريبنآك أي اد بهآذر  ريتقدالار  يدى مصلحة

الض ً مع مجموعة من ريبنوك ريسعودالة بافع هذر رألمآا إيآى ريجهآة رياق بالآةل   المكآن فآي ريوقآ  أريخصوصل وقد ق م ريبنك 

 الة يلزك ة ريمفاوضةل ريح يي ريب  بشكل أكالد بش ن أي تقدالا معقول حول ريقالمة رينه ئ
 

 النقدية و شبه النقدية .27
 

  رينقدالة وشبه رينقدالة ريمداجة في ق ئمة ريتدفق   رينقدالة من رآلتي :التكون بند 

2013  2014  

 بف ا رياال   

  ريسعودال)))ة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

3.893.055  5.798.627 

 فالم  عدر  نقدالة وأاصدة يدى مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي

 (4رينظ مالة )إالض ح  ريودالعة    

3.973.529  879.496 

 تستحق  وريمؤسس   ريم يالة رألخاى أاصدة يدى ريبنوك

 الوم ً من ت االخ رإلقتن ء     تسعالنخالل    

 جماليإلا 6.678.123  7.866.584
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 قطاعا  األعمال  .28
 

ا رإلدراالآة ريدرخلالآة ريخ صآة ب يعن صآا رألس سآالة يلبنآك وريتآي الآتم مارجعتهآ  التم تعاالا قط ع   رألعم ل على أس س ريتقآ اال

 دواال ً بورسطة مجلس رإلدراة بصفته ريوظالفالة كمتخذ يلقارا ريائالسي وذيك ألغارض توزالع ريموراد وتقالالم رألدرء يلقط ع  ل 
 

عت دةل التم قال س رإلالاردر  من رألطارا  ريخ اجالآة تتم ريتع مال  بالن ريقط ع   ريتشغاللالة وفق ً يألحك م وريشاوط ريتج االة ريم

وريمقدمآآة يمجلآآس رإلدراة بطاالقآآة متم ثلآآة مآآع تلآآك ريمعاوضآآة فآآي ق ئمآآة ريآآدخل ريموحآآدةل   توجآآد بنآآود دخآآل أو مصآآ االا 

 لةريموجودر  وريمطلوب   يلقط ع   ريمختلفة ريموجودر  وريمطلوب   ريتشغاللال تمثلل جوهاالة بالن ريقط ع   ريتشغاللالة
 
 

 الم اس ريبنك نش طه ريائالسي في ريمملكة ريعابالة ريسعودالةل تتكون ريقط ع   ريتشغاللالة يلبنك مم اللي:
 

 طاع التجزئة ق
 

يألفآآارد وريمنشآآف  ريصآآغالاة أخآآاى  إئتم نالآآةودرئآآع ومنتجآآ   ، قآآاوض و بشآآكل أس سآآي التضآآمن هآآذر ريقطآآ ر
 وريمتوسطة ريحجمل

 
 طاع الشركا ق

     
 ل وريمؤسس  ودرئع ومنتج   إئتم نالة أخاى يلشاك   ريكباى  قاوض و ،بشكل أس سي التضمن هذر ريقط ر

 
 طاع الخزينة ق
 

 رألخاىل وخدم   ريخزالنة ور ستثم ار  قدالم خدم   أسورق ريم لتبشكل أس سي،  التضمن هذر ريقط ر
 

 قطاع إدارة األصول والوساطة
 

 وإدراة وتقدالم ريمشواة وريحفظ يألوارق ريم يالةل  تتضمن أنشطة إدراة ر صول وريوس طة خدم   ريتع مل
 

ل ريعموية على ريقط ع   ريتشغاللالة ب عتم د أسآع ا تحوالآل ريمآورادل تتضآمن مسآ همة صآ في رسآع ا تحوالآل ريمآوراد فآي  تحمَّ

ريمطلوبآ  ل  ريمعلوم   ريقط عالة أدن ه ص في دخل ريعمو   يكل قط ر بعد رسع ا تحوالل ريموراد يتك يالا ريموجودر  وع ئد

 أعاله من أطارا خ اجالةلرألخاى  تتأيا ك فة إالاردر  ريقط ع  
 

 2014دالسآمبا  31تتكون ريبال ن   ريقط عالة يلبنك ريمقدمة يمجلس رإلدراة من إجم يي موجودر  ومطلوب   ريبنك كم  فآي  ( أ

 يك ريت االخ كم  اللي:، إجم يي دخل ريعملال  ، مص االا ريعملال   وص في دخل ريسنتالن ريمنتهالتالن في ذ2013و 
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 )تتمة( –قطاعا  األعمال  .28
 

 اإلجمالـي 

قطاع إدارة  

األصول 

  قطاع الخزينة  والوساطة

 قطاع

  الشركا 

 قطاع

 2014 التجزئة

  ب    الريا   السعودية

 إجم يي ريموجودر  23.193.047  38.278.086  31.796.739  358.568  93.626.440

 إجم يي ريمطلوب    16.980.001  12.107.762  52.664.308  22.237  81.774.308

1.539.555 

 

30.787  229.037  568.088  711.643 

بعآآآآد تطبالآآآآق  صآآآآ في ريعمآآآآو  

 أسع ا تحوالل ريموراد

486.529 

 

94.192  15.144  229.703  147.490 

دخآآآآآل أتعآآآآآ ب خآآآآآدم   بنكالآآآآآة، 

 ص في

505.092 
 

 دخل ريعملال   رألخاى 63.753  29.951  404.635  6.753

 إجم يي دخل  ريعملال   922.886  827.742  648.816  131.732  2.531.176

942.912 

 

78.465  92.461  243.725  528.261 

مصآآآآآآآآ االا ريعملالآآآآآآآآ   قبآآآآآآآآل 

مخصصآآآ   ر نخفآآآ ض فآآآي 

 ريقالمة

231.300 

 

-  10.000  144.213  77.087 

مخصصآآآآآآ   رألنخفآآآآآآ ض فآآآآآآي       

 ص في  ريقالمة،

 إجم يي مص االا ريعملال   605.348  387.938  102.461  78.465  1.174.212

 ريدخل من ر نشطة ريتشغاللالة 317.538  439.804  546.355  53.267  1.356.964

79.515 

 

-  79.515  -  - 

شآآآآآاك   ريريحصآآآآآة فآآآآآي دخآآآآآل 

 زماللةري

1.436.479 
 

 ل ريسنةدخص في  317.538  439.804  625.870  53.267
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 )تتمة( –. قطاعا  األعمال 28
 

 رإلجم ي)ي

قط ر إدراة  

رألصول 

  قط ر ريخزالنة  وريوس طة

 قط ر

  ريشاك  

 قط ر

 2013 ريتجزئة

  بف ا رياال    ريسعودالة

 إجم يي ريموجودر  19.760.596  30.357.079  29.600.375  777.363  80.495.413

 إجم يي ريمطلوب    19.283.662  5.184.039  45.738.965  35.972  70.242.638

1.364.982 

 

19.091  445.120  369.244  531.527 

صآآآآ في ريعمآآآآو   بعآآآآد تطبالآآآآق 

 أسع ا تحوالل ريموراد

394.205 

 

65.577  6.621  208.071  113.936 

دخآآآآآل أتعآآآآآ ب خآآآآآدم   بنكالآآآآآة، 

 ص في

257.478 
 

 دخل ريعملال   رألخاى 32.725  28.039  182.169  14.545

 إجم يي دخل  ريعملال   678.188  605.354  633.910  99.213  2.016.665

761.656 

 

66.055  135.586  178.756  381.259 

مصآآآآآآآآ االا ريعملالآآآآآآآآ   قبآآآآآآآآل 

مخصصآآآ   ر نخفآآآ ض فآآآي 

 ريقالمة

129.000 

 

-  24.000  76.608  28.392 

مخصص رألنخفآ ض فآي ريقالمآة، 

 ص في

 إجم يي مص االا ريعملال   409.651  255.364  159.586  66.055  890.656

1.126.009 
 

 ريدخل من ر نشطة ريتشغاللالة 268.537  349.990  474.324  33.158

160.825 

 

-  160.825  -  - 

ريحصآآآآآة فآآآآآي دخآآآآآل ريشآآآآآاك   

 ريزماللة

1.286.834 
 

 دخل ريسنةص في  268.537  349.990  635.149  33.158

 
 ا يلي تحليالً لمخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من قطاعا  األعمال أعاله:فيم  ب( 

 
 

  اإلجمالي

قطاع إدارة 

األصول 

 2014 قطاع التجزئة          قطاع الشركا   قطاع الخزينة  والوساطة

  ب    الريا   السعودية

81.595.310  312.261  24.243.383  35.936.997  21.102.669 

ريموجآآودر  ريمداجآآة فآآي ق ئمآآة   

 ريماكز ريم يي ريموحدة

 ريتعهدر  ور يتزرم   ريمحتملة 5.240.957  3.511.311  219.099  -  8.971.367

 ريمشتق     -  -  1.009.576  -  1.009.576
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 )تتمة( –. قطاعا  األعمال 28
 

  رإلجم يي

قط ر إدراة 

رألصول 

 2013 قط ر ريتجزئة          قط ر ريشاك    خزالنةقط ر ري  وريوس طة

  بف ا رياال    ريسعودالة

71.907.543  737.313  24.818.286  29.882.427  16.469.537 

ريموجآآودر  ريمداجآآة فآآي ق ئمآآة   

 ريماكز ريم يي ريموحدة

 ريتعهدر  ور يتزرم   ريمحتملة 4.461.768  3.861.389  238.514  -  8.561.671

 ريمشتق     -  -  600.561  -  600.561
 

ور اصآدة يآدى م عآدر رينقدالآة ريموحدة في ق ئمة ريماكز ريم يي  ريمداجةتتضمن مخ طا رإلئتم ن ريقالمة ريدفتاالة يلموجودر  
ي يمخ طا ريمع دل رإلئتم نأم   ،رألخاى ريموجودر  ،، ريعق ار  رألخاىمؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي، ريممتلك   وريمعدر 

 فتداج ضمن مخ طا رإلئتم نل ريتعهدر  ور يتزرم   ريمحتملة وريمشتق  
 

 مخاطر اإلئتمان .29
 

القوم ريبنك بإدراة مخ طا رإلئتم ن ريتي التعاض يه  و تتمثل مخ طا رإلئتم ن في عدم مقداة طاا م  علآى ريوفآ ء ب يتزرم تآه 
رآلخا يخس اة م يالةل النشأ ريتعاض يمخ طا رإلئتم ن أس س ً عن ريمخ طا بشأن أدرة م يالة محددة، مم  الؤدي إيى تكبد ريطاا 

ريمتعلقة ب إلئتم ن ريموجود في محفظة ريقاوض وريسلا ور ستثم ار ل توجد أالض ً مخ طا إئتم ن في رألدور  ريم يالة خ اج 
ريتعثآا يلعمآالء بإسآتخدرم نظآ م تصآنالا القآالم ريبنآك إحتمآ     ق ئمة ريماكآز ريمآ يي ريموحآدة مثآل رإليتزرمآ   يمآنح رإلئتمآ نل

 مخ طا درخلي، كم  الستخدم ريبنك أالض ً نظ م  تصنالا مخ طا خ اجي معد من قبل وك    تصنالا ائالسالة م  أمكن ذيكل
 

يدى ريبنك إطآ ا شآ مل إلدراة مخآ طا رإلئتمآ ن وريتآي تتضآمن مارجعآة مسآتقلة  يوظالفآة رإلئتمآ ن و ومارقبآة عملالآة مخآ طا 

القوم ريبنك بمارقبة مخ طا رإلئتم ن عن طاالق اق بة ريتعاض يمخ طا رإلئتم ن وريحآد مآن ريمعآ مال  مآع أطآارا  رإلئتم نل

يالآتمكن ريبنآك مآن  رإلئتمآ ن محددة وريقال م بتقالالم ريمآالءة ريم يالآة يهآذه ر طآارا ب سآتمارال تآم تصآمالم سال سآ   إدراة مخآ طا

ريمخآآ طا ور يتآآزرم ب يحآآدود ريموضآآوعالةل والآآتم اق بآآة ريتعآآاض ريفعلآآي  تحدالآآد ووضآآع  حآآدود  ريمخآآ طا ريمالئمآآة ويمارقبآآة

يلمخ طا مق بل ريحدود ريموضوعة بشآكل منآتظمل كمآ  القآوم ريبنآك أحال نآ ً بإقفآ ل ريمعآ مال  أو ريتنآ زل عنهآ  يصآ يح أطآارا 

ريتكلفآة ريمتوقعآة إلسآتبدرل عقآود أخاى يتقلالل مخ طا رإلئتم نل تتمثل مخ طا رإلئتم ن يآدى ريبنآك فالمآ  التعلآق ب يمشآتق   فآي 

ريمشتق   في ح ية إخفآ ق رألطآارا رألخآاى فآي ريوفآ ء بإيتزرمآ تهم و ريآتحكم بمسآتوى مخآ طا رإلئتمآ ن ريمقبويآة، كمآ  القآوم 

 ريبنك بتقالالم رألطارا رألخاى مستخدم  نفس رألس يالب ريمتبعة في أنشطة رإلقارضل
 

ة عآدد مآن رألطآارا رألخآاى ينشآ ط   مم ثلآة أو مم اسآة أعمآ يهم فآي نفآس الظها ريتاكز في مخ طا رإلئتمآ ن عنآد مزرويآ

عنآد  ريتع قدالآة مريمنطقة ريجغارفالة أو الكون يهم نفس ريخص ئص رإلقتص دالة ريتي سآتؤثا فآي مقآداتهم علآى ريوفآ ء ب يتزرمآ ته

مخآآ طا رإلئتمآآ ن مآآدى  ُتظهآآا ريتاكآآزر  فآآي لحآآدوس تغالآآار  فآآي ريظآآاوا ر قتصآآ دالة أو ريسال سآآالة أو ريظآآاوا رألخآآاى

 حس سالة أدرء ريبنك مق بل أالة تطوار  تؤثا على قط ر أو منطقة جغارفالةل
 

ة ر قآارض يتفآ دي ريتاكآز فآي ريمخآ طا ريخ صآة بآأفارد معالنآالن أو ظآالقآوم ريبنآك بآإدراة مخآ طا رإلئتمآ ن وذيآك بتنوالآع محف

كمآ  العمآل ريبنآك  لضآ ً بأخآذ ريضآم ن  ، حسآبم  هآو مالئآمكم  القآوم ريبنآك أال لمعالنة أنشطةمجموعة من ريعمالء في أم كن أو 

 على ريحصول على ضم ن   إض فالة من رألطارا رألخاى عند مالحظة ظهوا تعثا يلقاوض وريسلا ريمعنالةل 
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ريمبآام و مارقبآة ريقالمآة ريسآوقالة تقوم رإلدراة بمارقبآة ريقالمآة ريسآوقالة يلضآم ن   وطلآب ضآم ن   إضآ فالة أخآاى وفقآ  يلعقآد 

 يلضم ن عن كثب خالل مارجعة كف الة مخصص   خس ئا ر نخف ض في ريقالمةل
 

تتمثل سندر  ريدالن ريمداجة في ر ستثم ار  بشكل أس سي في مخ طا تتعلق بدالون سال دالة ودالون مؤسس  ل البآالن ر الضآ ح 

(ل 7يتفصالل حول مكون   ريقاوض وريسلا، أنظا رإلالضآ ح )( تحلالل ر ستثم ار  حسب رألطارا رألخاىل يمزالد من ر6)

أمآ  ب ينسآبة يلمعلومآ    ،(11تم رإلفص ح عن ريمعلوم   ريمتعلقة بمخآ طا رإلئتمآ ن ريخ صآة ب يمشآتق   فآي رإلالضآ ح  )كم  

يمخآآ طا  ( و ريمعلومآآ   بخصآآوص ريتعآآاض19ريمتعلقآآة ب إلاتب طآآ   و رإليتزرمآآ   ريمحتملآآة فإنهآآ  مبالنآآة فآآي رإلالضآآ ح )

(ل ريمعلومآآآ   بخصآآآوص مآآآدى ريتعآآآاض يمخآآآ طا رإلئتمآآآ ن 28رإلئتمآآآ ن حسآآآب قط عآآآ   ر عمآآآ ل مبالنآآآة فآآآي رإلالضآآآ ح )

 (ل35ريماجحة مبالنة في رإلالض ح ) ريتشاالعالة ومخ طاه 
 

اوضل الستخدم ريبنك نظ م تصنالا يإلئتم ن وريذي الستخدم كأدرة يلمس عدة في إدراة جودة مخ طا رإلئتم ن ضمن محفظآة ريقآ

هذر ريتصنالا التضمن داج   تفصل بالن ريمح فظ ريع ملآة ومنخفضآة ريقالمآة و تعمآل علآى توجالآه مخصصآ   يهآذه ريمحآ فظ 

ومخصصآآ   أخآآاى محآآددةل  الحآآدد ريبنآآك تصآآنالا كآآل عمالآآل علآآى حآآده بنآآ ًء علآآى عورمآآل م يالآآة و معآآ الالا تقالآآالم تج االآآة 

وية، تاكالبة اأس ريم ل، ريقطآ ر ريتجآ اي، جآودة رإلدراة، موضوعالة و شخصالة تغطي كل من خدمة ريقاض، ريابحاله، ريسال

و مالءة ريشاكةل القوم ريبنك بعمل تصنالا جودة على جمالآع ريمقتاضآالن وريآذي الارجآع والوثآق مآن قبآل وحآدة إدراة مخآ طا 

 مستقلة مؤسسة في ريبنك يهذر ريغاضل 
 

كس ريتغالآار  فآي رألسآورق و ريمنتجآ   و رإلجآارءر  القوم ريبنك بصفة  دواالة بمارقبة سال س   و أنظمة إدراة ريمخ طا يآتع
 لريتشاالعالةريمم اس   رين شئة ورألاش در   ريخ اجالة أفضلوريبالئة رألقتص دالة 
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 . التركز الجغرافي30
 

 خاطر اإلئتمان:للموجودا  والتعهدا  واإللتزاما  المحتملة وم الهامةفيما يلي التوزيع الجغرافي للفئا      أ (
  

  دول أخرى  اإلجمالي

جنوب شرق 

  آسيا

 أمريكا 

  أوروبا  الشمالية

ول الخليج د

األخرى 

والشرق 

  األوسط

لمملكة العربية ا

 2014 السعودية

  ب    الريا   السعودية

  ريموجودر              

9.127.694  -  -  9.425  7.433  893  9.109.943 

 مؤسسة رينقدنقدالة وأاصدة يدى 

  ريعابي ريسعودي

879.496  761  711  43.375  73.290  261.359  500.000 

 أاصدة يدى ريبنوك وريمؤسس   

 ريم يالة رألخاى

 رستثم ار ، ص في  13.175.242  6.407.319  947.139  1.679.179  -  188.070  22.396.949

 ، ص فيقاوض وسلا 57.472.514  -  -  -  -  -  57.472.514

 رستثم ار  في شاك   زماللة 846.351  -  -  -  -  -  846.351

 إجم يي ريموجودر   81.104.050  6.669.571  1.027.862  1.731.979  711  188.831  90.723.004

 ريمحتملة ريتعهدر  ورإليتزرم   10.447.320  380.249  350.969  694.766  -  368.249  12.241.553

             
 ريقصوى )التم  ئتم ن مخ طا ر

 :عاضه  بقالمة ريمع دل  ر ئتم ني(  

                       ريمحتملة ريتعهدر  ورإليتزرم   7.380.247  311.568  291.914  684.084  -  303.554  8.971.367

  ريمشتق   218.726  64.953  725.897  -  -  -  1.009.576
  

  اىدول أخ  رإلجم يي

جنوب شاق 

  آسال 

 أماالك 

  أواوب   ريشم يالة

ول ريخلالن د

رألخاى 

وريشاق 

  رألوسط

يمملكة ريعابالة ر

    2013 ريسعودالة

  بف ا رياال    ريسعودالة

  ريموجودر              

6.307.029  -  -  15.245  10.376  761  6.280.647 

 نقدالة وأاصدة يدى مؤسسة رينقد

  ريعابي ريسعودي

5.573.529  77  2.042  835.551  726.066  1.109.695  2.900.098 

 أاصدة يدى ريبنوك وريمؤسس  

 ريم يالة رألخاى

 رستثم ار ، ص في  7.982.038  5.999.112  1.423.285  2.058.803  -  233.257  17.696.495

 قاوض وسلا، ص في 47.461.695  105.176  -  -  -  -  47.566.871

 رستثم ار  في شاك   زماللة 1.070.648  -  -  -  -  -  1.070.648

 إجم يي ريموجودر   65.695.126  7.214.744  2.159.727  2.909.599  2.042  233.334  78.214.572

 ريمحتملة ريتعهدر  ورإليتزرم   9.802.766  425.656  588.184  563.267  -  313.212  11.693.085

              

             
 ريقصوى )التم  مخ طا رإلئتم ن

 عاضه  بقالمة ريمع دل ر ئتم ني(:  

                       ريمحتملة ريتعهدر  ورإليتزرم   7.066.393  272.213  455.454  529.911  -  237.700  8.561.671

  ريمشتق   152.364  46.914  401.283  -  -  -  600.561
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 )تتمة( -جغرافي. التركز ال30
 

إن مب ي  ريمع دل رإلئتم ني تعكس ريمب ي  رين تجة عآن تحوالآل ريمطلوبآ   خآ اج ق ئمآة ريماكآز ريمآ يي ريموحآدة  إيآى مخآ طا 

رإلئتم ن ريمع دل ريتي تحمله  ريقاوض بإستخدرم معد   تحوالل إئتم نالة محددة من قبل مؤسسة رينقآد ريعابآي ريسآعوديل  الآتم 

 حوالل إئتم نالة يلتعاا على مخ طا رإلئتم ن ريمحتملة نتالجة قال م ريبنك بتنفالذ تعهدرتهل إستخدرم معد   ت
 

   و 2014دالسآمبا  31كمآ   فآي يلقآاوض وريسآلا غالآا ريع ملآة ومخصآص خسآ ئا رإلئتمآ ن  ريتوزالآع ريجغارفآي التاكز  ب( 

 في ريمملكة ريعابالة ريسعودالةلب يك مل  2013
 

 . مخاطر السوق       31
 

طا ريسوق هي ريمخ طا ريمتعلقة ب يتذبذب في ريقالمة ريع ديآة أو ريتآدفق   رينقدالآة ريمسآتقبلالة يآألدور  ريم يالآة نتالجآة ريتقلآب مخ 

في متغالار  ريسوق كأسع ا ريعمو   و أسع ا صاا ريعمآال  رألجنبالآة و أسآع ا رألسآهمل الصآنا ريبنآك تعاضآه يمخآ طا 

 ريسوق إيى دف تا مت جاة أو دف تا بنكالةل
 

 المتاجرة: عمليا  –أ(   مخاطر السوق 
 

ق م مجلس رإلدراة بوضع حدود مقبوية يمستوى ريمخ طا عند إدراة دف تا ريمت جاةل يدى ريبنك ح يالآ ً دفآ تا متآ جاة عقآود 

 عمال  أجنبالة و مق الض   أسع ا عمو  ل 
  

 :العمليا  المصرفية –ب(   مخاطر السوق 
 

أسآع ا ريعمآو    ريتعآاض يمخآ طا ائالسالة من   في ريدف تا ريبنكالة بصواة  اركز ريبنكتنشأ مخ طا ريسوق ريمتعلقة بم

 و مخ طا ريسالوية و مخ طا ريعمال  و مخ طا أسع ا رألسهمل
 

 (  مخاطر أسعار العمو   1
 

ق   رينقدالآة تنشأ مخ طا أسع ا ريعمو   من رحتم يالة تأثالا تقلب   أسآع ا ريعمآو   وريتآي بآدواه  قآد تآؤثا علآى ريتآدف

ريمسآآتقبلالة أو ريقآآالم ريع ديآآة يآآألدور  ريم يالآآة ور يتزرمآآ   كآآ يقاوض و ريسآآلال وضآآع مجلآآس إدراة ريبنآآك حآآدودر متعلقآآة 

ب يفجوة ريخ صة يمخ طاأسع ا ريعمآو   يلفتآار  ريمحآددة و الارقآب ريبنآك ريماركآز والقآوم بإسآتخدرم خطآط ريتحآوط مآن 

 ريحدود ريمقااةل  ريمخ طا يلتأكد من بق ء ريماركز ضمن
 

البالن ريجدول ريت يي حس سالة آث ا تقلب   أسع ا ريعمال  ريجدالاة ب يحآدوس وريمعقويآة مآع بقآ ء ريمتغالآار  رألخآاى ث بتآة 

وذيك على ق ئمة ريدخل ريموحدة يلبنك أو حقوق ريملكالةل تعتمد ريتغالار  ريجدالاة ب يحدوس وريمعقوية علآى ريتحاكآ   فآي 

اُلظهآا ريتآأثالا ر الجآ بي رحتمآ ل صآ في ريزالآ دة فآي ق ئمآة  (ل2014-2010آخآا خمآس سآنور  ) أسع ا ريعمآو   خآالل

ريدخل ريموحدة وحقوق ريملكالة، في حالن اُلظها ريتأثالا ريسلبي إحتم ل ص في ر نخف ض في ق ئمة ريدخل ريموحآدة وحقآوق 

 ريملكالةل 

 

ضة في أسع ا ريعمو   ريخ صة علآى صآ في دخآل تمثل حس سالة ص في دخل ريعمو   ريخ صة تأثالا ريتغالار  ريمفتا

ريعمو   خالل ريعآ م معتمآدرً علآى ريموجآودر  ريم يالآة وريمطلوبآ   ريم يالآة ريمقتنآ ة يغالآا أغآارض ريمتآ جاة ذر  ريسآعا 

 ، بم  في ذيك تأثالار  أدور  تغطالة ريمخ طال2013و  2014دالسمبا  31ريع ئم في 
 

بمآ  فآي ذيآك  –كالة بإع دة تقالالم ريموجودر  ريمت حآة يلبالآع ذر  سآعاريعموية ريث بتآة تحتسب آث ا ريتقلب   على حقوق ريمل

ورين تجآة عآن تآأثالا أي تغالآار  مفتاضآة فآي  2013و  2014دالسآمبا  31كم  في  –أي تأثالا ماتبط بتغطالة ريمخ طا 

ار  إسآتحق ق ريموجآودر  أو أسع ا ريعمو  ل  كم  التم تحلالل حس سالة تأثالا هذه ريتقلبآ   علآى حقآوق ريملكالآة حسآب فتآ

ريمق الضآ   و الآتم تحلالآل ومارقبآة جمالآع ريتعاضآ   يمخآ طا ريمحآ فظ وذيآك حسآب ريعمآال  و الفصآح عآن ريحس سآال   

 ريمتعلقة به   بف ا رياال    ريسعودالةل
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 . مخاطر السوق )تتمة(31
 

 2014    ب    الريا   السعودية
        الملكيةآثار التقلبا  على حقوق   

  شهر أو اقل 6 شهر 12-6 سنوا  5-1 سنوا  5أكثر من   اإلجمالي

أثر التقلبا  على 

صافي دخل 

  العمو   الخاصة

الزيادة 

)ا نخفاض( في 

 العملة  نقاط األساس

 لاير سعودي  -34+/6  +2.829/-499  +5.843/-1.032 +2.693/-475 - +17.329/-3.058  +25.865/-4.565

 دو ر أمريكي  -1+/35  +497/-17.397  +3/-119 +30/-1.084 +1.433/-50.271 +1.875/-65.629  +3.341/-117.103

 يورو  -13+/141  -43+/471  - - - -  -

 

 2013    بف ا رياال    ريسعودالة
        ريملكالةآث ا ريتقلب   على حقوق   

  قلأشها أو ر 6 شها 12-6 سنور  5-1 سنور  5أكثا من   رإلجم يي

أثا ريتقلب   على 

ص في دخل ريعمو   

  ريخ صة

ريزال دة 

)ر نخف ض( في 

 ريعملة  نق ط رألس س

 لاير سعودي  -24+/157  +279/-1.824  +765/-5.005 +610/-3.988 - +12.307/-80.508  +13.682/-89.501

 دو ا أماالكي  -18+/100  +16.273/-90.408  +39/-214 +115/-638 +5.664/-31.469 +9.431/-52.394  +15.249/-84.715

 الواو  -66+/200  -1.409+/4.269  - - - -  -

 

ريعمآو   ريسآ ئدة فآي ريسآوق علآى ماكآزه ريمآ يي و  أسآع افي  متعلقة ب يتقلب  مخ طا ريتعاض ألث اعدة القوم ريبنك بإدراة 

 تدفق ته رينقدالةل
 

 وحدةدم ريتورفق في إع دة تسعالا أسع ا ريعمو   وريتي التم مارقبته  من قبل الحدد مجلس رإلدراة ريمستوال   ريعلال  ريمقبويه يع

 ريخزالنة ب يبنكل
 

التعاض ريبنك يمخ طا أسع ا ريعمو   نتالجآة يعآدم ريتطآ بق أو يوجآود فجآور  فآي قآالم ريموجآودر  وريمطلوبآ   ورألدور   

القآوم ريبنآك بآإدراة هآذه ريمخآ طا  لالاه  فآي فتآاة محآددةخ اج ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة ريتي تستحق أو سآالتم إعآ دة تسآع

 لوراالخ إع دة تسعالاريموجودر  وريمطلوب   من خالل إستارتالجال   إدراة ريمخ طا أسع ا ريعمو  ت وذيك بمط بقة
 

وريمبآ ي  خآ اج علآى موجآودر  ومطلوبآ   ريبنآك  شآتملتكمآ   لول أدن ه على ملخص يمخآ طا أسآع ا ريعمآو  رريجد تشتمل

 لت االخ رإلستحق ق، أالهم  الحدس أو ً و مصنفة حسب ت االخ تجدالد رألسع ا أ ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة
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  اإلجمالي

غير مرتبطة 

  بعمولة

 5أكثر من 

  سنوا 

1-5 

  أشــهر 12-3  سنوا 

 3الل خ

 2014 أشــهر

  ب    الريا   السعودية

 يموجودر  ر           

9.127.694  4.141.694  -  -  -  4.986.000 

ينقد رقدالة وأاصدة يدى مؤسسة   ن

             ريسعوديريعابي 

879.496  -  -  -  -  879.496 

اصدة يدى ريبنوك وريمؤسس   ريم يالة أ

  رألخاى  

 ر ، ص في ستثم ار 5.094.873  6.581.560  4.737.576  4.006.506  1.976.434  22.396.949

 اوض وسلا، ص في ق 30.119.073  18.861.757  8.096.828  394.856  -  57.472.514

 رستثم ار  في شاك   زماللة -  -  -  -  846.351  846.351

 ممتلك   ومعدر ، ص في  -  -  -  -  909.622  909.622

 وجودر  أخاى م 316.654  1.677.160  -  -  -  1.993.814

 يي ريموجودر    جمإ 41.396.096  27.120.477  12.834.404  4.401.362  7.874.101  93.626.440

     
 يمطلوب   وحقوق ريملكالة  ر           

5.002.088  -  -  -  -  5.002.088 

 ة )ال)ريم ي اصدة يلبنوك وريمؤسس  أ

 رألخاى 

 درئع ريعمالء و 25.017.386  24.803.399  -  -  20.912.626  70.733.411

 قاوض ألجل 2.000.000  -  -  -  -  2.000.000

 سندر  دالن ث نوالة 2.000.000  -  -  -  -  2.000.000

 مطلوب   أخاى -  2.038.809  -  -  -  2.038.809

 قوق ريملكالة ح -  -  -  -  11.852.132  11.852.132

 جم يي ريمطلوب   وحقوق ريملكالة إ 34.019.474  26.842.208  -  -  32.764.758  93.626.440

 

-  (24.890.657)  4.401.362  12.834.404  278.269  7.376.622 

آث ا ريتقلب   في سعا ريعموية على 

ريبنود درخل ق ئمة ريماكز ريم يي 

 ريموحدة

-  -  (1.351.404)  (1.155.889)  (415.469)  2.922.762 

على  آث ا ريتقلب   في سعا ريعموية

ريبنود خ اج ق ئمة ريماكز ريم يي 

 ريموحدة

 إجم يي فجوة مخ طا أسع ا ريعمو   10.299.384  (137.200)  11.678.515  3.049.958  (24.890.657)  -

-  -  24.890.657  21.840.699  10.162.184  10.299.384 

ريفجوة ريتاركمالة آلث ا ريتقلب   في 

 أسع ا ريعمو  
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  رإلجم يي

غالا ماتبطة 

  بعموية

 5أكثا من 

  سنور 

1-5 

  أش))ها 12-3  سنور 

 3الل خ

 2013 أش))ها

  بف ا رياال    ريسعودالة

 يموجودر  ر           

6.307.029  3.071.029  -  -  -  3.236.000 

ينقد رقدالة وأاصدة يدى مؤسسة   ن

             ريسعوديريعابي 

5.573.529  -  -  -  1.600.000  3.973.529 

اصدة يدى ريبنوك وريمؤسس   ريم يالة أ

  رألخاى  

 ر ، ص في رستثم ا 6.848.413  1.753.618  3.940.566  4.287.452  866.446  17.696.495

 اوض وسلا، ص في ق 26.158.933  14.422.670  6.865.279  119.989  -  47.566.871

 رستثم ار  في شاك   زماللة -  -  -  -  1.070.648  1.070.648

 ممتلك   ومعدر ، ص في  -  -  -  -  872.534  872.534

 وجودر  أخاى م 409.592  998.715  -  -  -  1.408.307

 يي ريموجودر    جمإ 40.626.467  18.775.003  10.805.845  4.407.441  5.880.657  80.495.413

     
 يمطلوب   وحقوق ريملكالة  ر           

9.828.232  -  -  -  787.313  9.040.919 

 ة )ال)ريم ي اصدة يلبنوك وريمؤسس  أ

 رألخاى 

 درئع ريعمالء و 27.858.949  14.454.640  208.770  -  14.521.488  57.043.847

 قاوض ألجل 2.000.000  -  -  -  -  2.000.000

 طلوب   أخاى م 184.847  1.185.712  -  -  -  1.370.559

 قوق ريملكالة ح -  -  -  -  10.252.775  10.252.775

 جم يي ريمطلوب   وحقوق ريملكالة إ 39.084.715  16.427.665  208.770  -  24.774.263  80.495.413

 

-  (18.893.606)  4.407.441  10.597.075  2.347.338  1.541.752 

ي سعا ريعموية على آث ا ريتقلب   ف

ريبنود درخل ق ئمة ريماكز ريم يي 

 ريموحدة

-  -  -  (1.398.990)  (1.427.132)  2.826.122 

آث ا ريتقلب   في سعا ريعموية على 

ريبنود خ اج ق ئمة ريماكز ريم يي 

 ريموحدة

 ع ا ريعمو  إجم يي فجوة مخ طا أس 4.367.874  920.206  9.198.085  4.407.441  (18.893.606)  -

-  -  18.893.606  14.486.165  5.288.080  4.367.874 

ريفجوة ريتاركمالة آلث ا ريتقلب   في 

 أسع ا ريعمو  

 
يقالمة رإلسمالة يآألدور  ريم يالآة خآ اج ق ئمآة ريماكآز ريمآ يي رمثل ريفجوة يلماركز خ اج ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة ص في ت

  لا أسع ا ريعمو  ريتي تستخدم في إدراة مخ ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحا  حول القوائم المالية الموحدة
 2013و  2014ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في

 
 

 
 

  
 
 
 

      56 

 . مخاطر السوق )تتمة(       31

 ( مخاطر العمال 2
 

تتمثل مخ طا ريعمال  في مخ طا تذبذب قالمة رألدور  ريم يالة بسآبب ريتقلبآ   فآي أسآع ا صآاا ريعمآال  رألجنبالآةل قآ م 

جعآة هآذه ريماركآز علآى أسآ س مجلس رإلدراة بوضع حدود يمستوى ريتعاض يهذه ريمخ طا يماركز ريعمآال ل و تآتم مار

 الومي كم  الستخدم إستارتالجال   تحوط من ريمخ طا يلتأكد من مارقبة ماركز ريعمال  ضمن ريحدود ريمقااةل
 

، فآي ريموجآودر  و 2013و  2014دالسآمبا  31اُلبالن ريجدول أدن ه ريعمال  ريتي التعاض ريبنآك يلمخآ طا فالهآ  كمآ  فآي 

اة في ريدف تا ريبنكالةل القوم هذر ريتحلالل في ريجدول أدن ه بحس ب تأثالا ريتغالار  ريجدالاة ريمطلوب   وريتدفق   رينقدالة ريمقد

ب يحدوس و ريمعقوية يسعا صاا ريعملة رألجنبالة مق بل ريلاير ريسعودي، بن ءرً على ت االخ ريتحاك   في سآعا ريصآاا، 

مآآة ريع ديآآة يحس سآآالة عملآآة ريموجآآودر  و مآآع بقآآ ء ريمتغالآآار  رألخآآاى ث بتآآة علآآى ق ئمآآة ريآآدخل ريموحآآدة )بسآآبب ريقال

ريمطلوبآآ   ريم يالآآة فآآي ريآآدف تا ريبنكالآآة( وريملكالآآة )بسآآبب ريتغالآآا فآآي ريقالمآآة ريع ديآآة يمق الضآآة ريعمآآال  وعقآآود ريصآآاا 

ريمستقبلالة ريمستخدمة يتغطالة مخ طا ريتدفق   رينقدالة(ل تقالم ريتغالار  ريجدالاة ب يحدوس و ريمعقوية علآى أسآ س تحاكآ   

(ل الظهآا ريتآأثالا رإلالجآ بي يلزالآ دة ريمتوقعآة فآي 2014 – 2010سآ بقة )ريريصاا رألجنبي خآالل ريخمآس سآنور  سعا 

ريآآدخل ريموحآآد أو حقآآوق ريملكالآآة ريموحآآدة بالنمآآ  الظهآآا ريتآآأثالا ريسآآلبي يصآآ في ر نخفآآ ض فآآي ريآآدخل ريموحآآد أو ريملكالآآة 

 ريموحدةل
 

 األثر على حقوق الملكية 
 ديةب    الريا   السعو 

 
 األثر على صافي الدخل

  التغير في سعر الصر  %  ب    الريا   السعودية 

 العمال  المعرضة للمخاطر

 2014ديسمبر  31كما في 

 12.953/+9.645- 
 

 دو ر أمريكي  -0.09+/0.13  +2.300/-3.089

13.226/+11.690- 
 

 يورو  -10.25+/11.60  -44+/50

- 
 

 يه استرلينيجن  -13.01+/4.22  +19/-58
 

 رألثا على حقوق ريملكالة 
 ب  ا رياال    ريسعودالة 

 
 رألثا على ص في ريدخل

  ريتغالا في سعا ريصاا %  ب  ا رياال    ريسعودالة 

 ريعمال  ريمعاضة يلمخ طا

 2013دالسمبا  31كم  في 

 7.761/+8.312- 
 

 دو ا أماالكي  -0.08+/0.07  +128/-119

22.857/+20.103- 
 

 الواو  -11.20+/12.74  -32+/37

- 
 

 جناله رستايالني  -12.65+/7.89  +7.816/-4.878

 
 ( مركز العمال 3
 

 ريتعاض آلث ا ريتقلب   في أسع ا صاا ريعمال  رألجنبالة ريس ئدة ب يسوق على ماكزه ريمآ يي وتدفق تآهبإدراة ريبنك قوم ال

سآورء مقبوية يكل عملآة وبشآكل إجمآ يي يماركآز ريعمآال ، وضع حدود يمستوى ريتعاض ريبوالقوم مجلس رإلدراة  لرينقدالة

فالمآ  اللآي تحلآالالً ب يتعاضآ   ريجوهاالآة ريخ صآة ب يبنآك بشآأن  لخآالل ريالآوم، والآتم مارقبتهآ  الومالآ ً ك ن  في نه الة ريالوم أو

 ريعمال  رألجنبالة كم  في نه الة ريسنة:

2013  2014  

 بف ا رياال   

  ريسعودال)))ة

 ب    الريا  

  سعوديـــةال

  مركز دائن )مدين(  ماكز درئن )مدالن(

    
 و ا أماالكيد (2.464.988)  (159.877)

 الواو 433  290 

 جناله رستايالني 446  (61.797) 

 الن ال ب ني 13  337

 داهم رم ارتي 38.502  5.240

 أخاى 17.926  (19.165)
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 سهم:( مخاطر أسعاراأل4
 

تتمثل مخ طا أسع ا رألسهم في مخ طا إنخف ض ريقالم ريع دية يألسهم في محفظة رستثم ار  ريبنك نتالجة تغالآار  محتملآة 

 معقويه في مستوال   مؤشار  رألسهم وقالمة كل رستثم ا على حدةل
 

يتغالآآار  فآآي مؤشآآار  الوضآآح ريجآآدول أدنآآ ه ريتآآ ثالا علآآى رسآآتثم ار  ريبنآآك فآآي رألسآآهم و ريصآآن دالق ر سآآتثم االة  مآآن ر

تقآدا  رألسورق ذر  ريصآلة، مآع بقآ ء ريعورمآل رألخآاى ث بتآة، و الوضآح أالضآ ً ريجآدول ذيآك ريتآأثالا علآى حقآوق ريملكالآةل

يلخمآس  ريمؤشار ريتغالار  ريجدالدة ب يحدوس وريمعقوية في مؤشار  رألسورق ذر  ريصلة على أس س ريشاك   في تلك 

الظهآا  حآالن ريموحآدة فآي ريملكالآة حقآوقفآي  ريمحتملآةا ر الج بي ريزال دة ثالا ريتأ(ل الظه2014 – 2010سنور  ريس بقة )

 ريملكالة ريموحدةل حقوقرينقص ريمحتمل في  ريتأثالا ريسلبي 

 

   2014ديسمبر  31  2013دالسمبا  31

ريتآآآآآآ ثالا بآآآآآآف ا رياالآآآآآآ    

  ريسعودالة

 ريتغالا في

  سعا ر سهم

التآآآآآآآاثير بآآآآآآآ    الريآآآآآآآا   

  السعودية

 في التغير

 مؤشر السوق  سعر ا سهم  %

 تداول  -44.64/%+%15.95  -837.872/%+%299.456  -37.30/%+%29.99  -315.442/%+%253.675

 غير مدرجة   -5.00/%+%5.00  -507+/507  -5.00/%+%5.00  -506+/506
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ك فآي صآعوبة تلبالآة ريمتطلبآ   ريخ صآة بتموالآل ريمطلوبآ   ريم يالآة تمثل مخ طا ريسالوية تلك ريمخ طا ريتي سالورجه  ريبنآ

تحآآدس مخآآ طا ريسآآالوية عنآآد وجآآود  لوريتآآي الآآتم تسآآوالته  إمآآ  بتسآآلالم نقدالآآة أوتسآآلالم موجآآودر  م يالآآة أخآآاى خ صآآة بآآه

 لوالآآلمإضآآطارب فآآي ريسآآوق أو إنخفآآ ض مسآآتوى رإلئتمآآ ن ممآآ  الآآؤدي إيآآى شآآح مفآآ جا و فآآواي فآآي بعآآض مصآآ دا ريت

الآآل مآآن هآآذه ريمخآآ طا، ق مآآ  رإلدراة بتنوالآآع مصآآ دا ريتموالآآل، وإدراة ريموجآآودر  بعآآد رألخآآذ بعآآالن رإلعتبآآ ا تآآوفا ويلتقل

ريسآآالوية، وريحفآآ ظ علآآى اصآآالد كآآ ا  يلنقدالآآة وشآآبه رينقدالآآة ورألوارق ريم يالآآة ريق بلآآة يلبالآآع كجآآزء مآآن موجودرتهآآ  ع يالآآة 

  لريسالوية
 

لتأكآد مآن تآوفا سآالوية من سآبةل تآتم مارقبآة مسآتوى ريسآالوية ريالومالآة والآتم عمآل تقوم رإلدراة بمارقبآة مآدى رإلسآتحق ق   ي

رختبآ ار  ضآغوط   ريسآآالوية بصآفه مسآآتماة تحآ  إحتم يالآآ   مختلفآة وريتآآي تغطآي كآآل مآن ريحآآ    ريطبالعالآة وريحآآ دة 

موجآودر  و ريمطلوبآ   ألحورل ريسوقل جمالع سال س   وإجارءر  ريسالوية التم مارجعته  و ريمورفقة علاله  من قبل يجنة ري

ب يبنكل التم عمل تق االا الومالآة توضآح مسآتوال   ريسآالوية  فآي ريبنآكل والآتم عمآل تقاالآا ملخآص متضآمن ً جمالآع ريحآ    

التم مارقبة  فإنهب إلض فة إيى ذيك،  رإلستثن ئالة وريحلول ريمتخذة وتقدالمه بصفة دواالة إيى يجنة ريموجودر  و ريمطلوب  ل

شكل منتظم يالتورفق مع إاش در  مؤسسآة رينقآد ريعابآي بة ص في ريتموالل ريمستقا يلبنك نسبسالوية ورينسبة تغطالة كالً من 

 يتحمآلطالآة أوضآ ر رغعآدة حآ    يت بحسآببشآكل منآتظم و حملريآ)تالقآوم ريبنآك كآذيك بآإجارء إختبآ ار   م ريسعوديل ك

  دالة و غالاريع دالةلعيلسوق في ر مورل ري
 

بودالعة  رينقد  ريبنك يدى مؤسسة الحتفظرألنظمة ريص داة عن مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي، وطبق ً ينظ م مارقبة ريبنوك و

رإلدخآآ ا  ودرئآآعمآآن  %(4: 2013) %4و  ريودرئآآع تحآآ  ريطلآآبمآآن إجمآآ يي %(  7: 2013) %7تسآآ وي نظ مالآآة 

مآن إيتزرمآ   ودرئعآه فآي  % 20ريبنك بإحتال طي سالوية   القل عآن  الحتفظإض فة إيى ريودالعة رينظ مالة،  وريودرئع آلجلل

سآآندر  ريتنمالآآة ريحكومالآآة  والكآآون هآآذر رإلحتالآآ طي مآآن رينقآآد أو لمؤسسآآة رينقآآد ريعابآآي ريسآآعودي يآآدىشآآكل نقآآد وأاصآآدة 

كمآ  المكآن يلبنآك تآوفالا مبآ ي    ًلريموجودر  ريتي المكن تحوالله  إيى نقآد خآالل فتآاة   تزالآد عآن ثالثآالن الومآ ريسعودالة أو

ريسآعودالة    إع دة ريشارء يدى مؤسسآة رينقآد ريعابآي ريسآعودي مق بآل سآندر  ريتنمالآة ريحكومالآةإض فالة من خالل تسهالال

  من ريقالمة ر سمالة يهذه ريسندر ل %70ويغ الة 
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 أ( ملخص اإلستحقاقا  التعاقدية للموجودا  والمطلوبا :
 

ل 2013و  2014دالسآمبا  31وريمطلوب   كم  في  ر ع قدالة يلموجودرإلستحق ق   ريت تشتمل ريجدرول أدن ه على ملخص 

و على أس س ريفتاة ريمتبقالة بت االخ ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة حتى ت االخ رإلستحق ق ريتع قدي و  الأخذ بعالن رإلعتبآ ا 

تمثآآل ريمبآآ ي  ريموضآآحة  لتآآ االخ رإلسآآتحق ق ريفعلآآي حسآآبم  تظهآآاه ريوقآآ ئع ريت االخالآآة يإلحتفآآ ظ بآآ يودرئع مآآن قبآآل ريبنآآك

ب يجدرول أدن ه ريتدفق   رينقدالة غالا ريمخصومة ريمتع قد علاله  بالنم  القوم ريبنك بإدراة مخ طا ريسآالوية رألصآالله بنآ ء علآى 

  لريتدفق   رينقدالة غالا ريمخصومة ريمتوقعة يكالً من ريماركز ريتع قدالة و غالا ريتع قدالة 

 

  اإلجمالي

بدون تاريخ 

استحقاق 

  محدد

 5أكثر من 

  سنوا 

1-5 

  أشــهر 12-3  سنوا 

 3الل خ

 2014 أشــهر

  ب    الريا   السعودية

 يموجودر  ر           

9.127.694  4.141.694  -  -  -  4.986.000 

ينقد رقدالة وأاصدة يدى مؤسسة   ن

             ريسعوديريعابي 

879.496  85.922  -  -  -  793.574 

ريبنوك وريمؤسس   أاصدة يدى 

            ريم يالة رألخاى 

            تثم ار ، ص في سر 2.623.313  5.717.403  7.278.790  4.801.007  1.976.436  22.396.949

     قاوض و سلا, ص في 21.711.445  18.217.968  14.601.820  2.941.281  -  57.472.514

 م ار  في شاكة ريزماللةرستث -  -  -  -  846.351  846.351

            ممتلك   ومعدر ، ص في -  -  -  -  909.622  909.622

            موجودر  أخاى  316.654  1.677.160  -  -  -  1.993.814

            إجم يي ريموجودر   30.430.986  25.612.531  21.880.610  7.742.288  7.960.025  93.626.440

     
 يمطلوب   وحقوق ريملكالة  ر            

5.002.088  80.810  -  -  -  4.921.278 

 ة )ال)ريم ي اصدة يلبنوك وريمؤسس  أ

 رألخاى 

 درئع ريعمالء و 25.017.386  21.026.255  3.777.144  -  20.912.626  70.733.411

 قاوض ألجل -  -  2.000.000  -  -  2.000.000

 سندر  دالن ث نوالة -  -  -  2.000.000  -  2.000.000

 طلوب   أخاى م -  2.038.809  -  -  -  2.038.809

 قوق ريملكالة ح -  -  -  -  11.852.132  11.852.132

 جم يي ريمطلوب   وحقوق ريمس همالن إ  29.938.664  23.065.064  5.777.144  2.000.000  32.845.568  93.626.440

24.652.527  -  3.860.276  4.808.268  11.163.365  4.820.618 

ريمشتق  ، ريتعهدر  ور يتزرم   

            ريمحتمله 
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  رإلجم يي

بدون ت االخ 

رستحق ق 

  محدد

 5أكثا من 

  سنور 

1-5 

  أش))ها 12-3  سنور 

 3الل خ

 2013 أش))ها

  بف ا رياال    ريسعودالة

 يموجودر  ر           

6.307.029  3.071.029  -  -  -  3.236.000 

ينقد رقدالة وأاصدة يدى مؤسسة   ن

             ريسعوديريعابي 

5.573.529  909.325  -  -  1.600.000  3.064.204 

أاصدة يدى ريبنوك وريمؤسس   

            ريم يالة رألخاى 

            رستثم ار ، ص في  2.966.178  2.356.491  5.985.999  5.521.384  866.443  17.696.495

          قاوض وسلا، ص في 18.368.850  13.720.709  12.947.205  2.530.107  -  47.566.871

        رستثم ار  في شاك   زماللة -  -  -  -  1.070.648  1.070.648

            در ، ص فيممتلك   ومع -  -  -  -  872.534  872.534

            موجودر  أخاى  409.592  998.715  -  -  -  1.408.307

            إجم يي ريموجودر   28.044.824  18.675.915  18.933.204  8.051.491  6.789.979  80.495.413

     
 يمطلوب   وحقوق ريملكالة  ر            

9.828.232  -  -  -  787.313  9.040.919 

 ة )ال)ريم ي اصدة يلبنوك وريمؤسس  أ

 رألخاى 

 درئع ريعمالء و 27.858.949  14.454.640  208.770  -  14.521.488  57.043.847

 قاوض ألجل -  -  2.000.000  -  -  2.000.000

 طلوب   أخاى م 184.847  1.185.712  -  -  -  1.370.559

 قوق ريملكالة ح -  -  -  -  10.252.775  10.252.775

 جم يي ريمطلوب   وحقوق ريمس همالن إ  37.084.715  16.427.665  2.208.770  -  24.774.263  80.495.413

25.146.279  -  1.950.193  6.738.045  7.550.691  8.907.350 

ريمشتق  ، ريتعهدر  ور يتزرم   

            ريمحتمله 

 
ق بلة جمالع ريمطلوب   ويتغطالة تعهدر  ريقاوض ريق ئمة من رينقد، أاصدة يدى مؤسسة تتضمن ريموجودر  ريمت حة يم

رينقد ريعابي ريسعودي، بنود في طوا ريتحصالل، قاوض و سلا بنوك وعمالءل إن فتار  رإلستحق ق ريمتاركمة 

 ( من هذه ريقورئم ريم يالة ريموحدةل   1-)ج 19 يلتعهدر  ورإليتزرم   مبالنة في رإلالض ح 
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 ب( تحليل إستحقاقا  المطلوبا  المالية بحسب فترا  اإلستحقاق التعاقدية المتبقية:
 

بن ءرً على إيتزرم   إع دة  2013و  2014دالسمبا  31دن ه إستحق ق   ريمطلوب   ريم يالة كم  في أاللخص ريجدول 

ةل إن إجم يي بنود ق ئمة ريماكز ريم يي ين تتط بق مع هذر ريجدول بسبب إض فة ريدفع ريتع قدالة غالا ريمخصوم

مدفوع   ريعمو   ريخ صة ريى رإلستحق ق   ريتع قدالةل تم تحدالد إستحق ق   ريمطلوب   ريغالا مخصومة بن ءرً على 

دي، و  ت خذ في ر عتب ا ريفتاة ريمتبقالة في ت االخ ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة ريى ت االخ رإلستحق ق ريتع ق

رإلستحق ق   ريمتوقعه ريفع يةل التوقع ريبنك أن  القوم كثالا من ريعمالء بطلب إع دة ريدفع في ت االخ مبكا، وبذيك ين 

الكون ملزم ب يدفع وب يت يي   العكس ريجدرول أدن ه تأثالا ريتدفق   رينقدالة ريمتوقعة حسبم  تظها ريوق ئع ريت االخاله 

 درئع يدى ريبنك ليإلحتف ظ ب يو

 فالم  اللي ملخص ً إلستحق ق   ريمطلوب   غالا ريمخصومة:

 إلجماليا
بدون تاريخ 

 ستحقاق محددإ

 5أكـثر من 

 شهراً  12-3 سنوا  5-1 سنوا 

 3ـالل خ

 2014 أشــهر

  الريا   السعودية ب   

79.735.499 20.993.436 2.000.000 5.777.144 21.026.255 29.938.664 
 غير   مطلوبا

 مشتقة

 مشتقا  1.268.952 5.906.255 1.632.852 3.602.915 - 12.410.974

 إ جمالي 31.207.616 26.932.510 7.409.996 5.602.915 20.993.436 92.146.473

 
 

 إلجم يير
بدون ت االخ 

 ستحق ق محددإ

 5أك)ثا من 

 شهارً  12-3 سنور  5-1 سنور 

 3)الل خ

 2013 أش))ها

    ريسعودالةرياال   بف ا

68.872.079 14.521.488 - 2.208.770 15.241.953 36.899.868 
مطلوب    غالا 

 مشتقة

 مشتق   5.438.843 2.908.084 3.466.137 1.640.130 - 13.453.194

 إ جم يي 42.338.711 18.150.037 5.674.907 1.640.130 14.521.488 82.325.273
 
 والمطلوبا  المالية           .   القيمة العادلة للموجودا 33
 

إن ريقالمة ريع دية هي ريقالمة ريتي الآتم بهآ  تبآ دل موجآودر  مآ  أو سآدرد مطلوبآ   مآ  بآالن أطآارا ارغبآة فآي ذيآك بشآاوط 

الستخدم ريبنآك ريتسلسآل ريهامآي ريتآ يي عنآد إحتسآ ب وعآاض ريقالمآة ريع ديآة يآألدور  ريم يالآة كمآ  هآو مبآالن  لتع مل ع دية

 ل2 –( د) – 2رالض ح 
 

 2013و  2014دالسآمبا  31ريجدول ريت يي الوضح تحلالالً يلموجودر  وريمطلوب   ريم يالة ريمسجلة بقالمته  ريع دية كم  في 

 حسب مستوال   ريتسلسل ريهاميل
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 2014 ستوى األولمال  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

  الريا   السعودية ب   

 الموجودا  المالية:       

 مشتقا  األدوا  المالية -  605.729  215.136  820.865

 ا ستثمارا  المتاحة للبيع 12.063.623  10.246.506  86.820  22.396.949

 اإلجمالي 12.063.623  10.852.235  301.956  23.217.814

 المطلوبا  المالية:       

 مشتقا  األدوا  المالية -  636.653  -  636.653

 اإلجمـالـي -  636.653  -  636.653

 

 2013 ستوى رألولمري  ريمستوى ريث ني  ريمستوى ريث يس  رإلجم يي

  رياال    ريسعودالة بف ا

 ريموجودر  ريم يالة:       

   رألدور  ريم يالةمشتق  -  168.556  108.195  276.751 

 ر ستثم ار  ريمت حه يلبالع 11.656.318  5.191.591  11.543  16.859.452

 رإلجم يي 11.656.318  5.360.147  119.738  17.136.203

 ريمطلوب   ريم يالة:       

 مشتق   رألدور  ريم يالة -  215.020  -  215.020

 رإلجم) ي)ي -  215.020  -  215.020

 

ق ئمآة ريماكآز ريمآ يي ريموحآدة،  تختلآا جوهاالآ ً عآن ريقالمآة ريدفتاالآة فآي  قالمة ريع دية يألدور  ريم يالة غالا ريمداجآةإن ري

ريمداجة في ريقورئم ريم يالة ريموحدةل ُتداج ريقالمة ريع دية يلقاوض و ريسلا ور ستثم ار  ريمقتن ة حتى ت االخ ر ستحق ق و 

ض ألجل ورألاصآدة يآدى ريبنآوك ورألاصآدة يلبنآوك، وريتآي تآداج ب يتكلفآة ريمطفآأة،   ودرئع ريعمالء ذر  ريعموية وريقاو

تختلآآا جوهاالآآ  عآآن ريقالمآآة ريدفتاالآآة ريمداجآآة فآآي ريقآآورئم ريم يالآآة ريموحآآدة بسآآبب عآآدم وجآآود إخآآتالا جآآوهاي بأسآآع ا 

ريفتآار  ريقصآالاة يألاصآدة يآدى  ريعمو   ريس ئدة فآي ريسآوق يآألدور  ريم يالآة ريمشآ بهة يألسآع ا ريمتع قآد علالهآ  وبسآبب

 ريبنوك ورألاصدة يلبنوكل
 

إن ريقالمة ريع دية يالستثم ار  ريمقتن ة حتى ت االخ رإلستحق ق وريمداجة ب يتكلفة ريمطفأة تحدد عآن  طاالآق رألسآع ا ريمعلنآة 

إن ريقالمة ريع دية يهذه يلسوق عند توفاه  أوعن طاالق نم ذج تسعالا ك يتي تستخدم في بعض ح    ريسندر  بعموية ث بتةل 

 ج(ل-6ر ستثم ار  تم رإلفص ح عنه  ب إلالض ح اقم )
 

تحدد ريقالمة ريع دية يلمشتق   ورألدور  ريم يالة خ اج ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحدة علآى أسآ س رألسآع ا ريمتدرويآة ب يسآوق 

المآآة ريع ديآآة وريمآآداج قالمتهآآ  فآآي ق ئمآآة ريآآدخل عنآد توفاهآآ  أو وفقآآ  ينمآآ ذج ريتقالآآالم ريمن سآآبةل البلآآ  إجمآآ يي ريتغالآآار  فآآي ريق

: مك سآب بقالمآة  2013ملالآون لاير سآعودي ) 106.9ريموحدة، وريمقآداة بإسآتخدرم نمآ ذج ريتقالآالم ريمن سآبة، مك سآب بقالمآة 

 ملالون لاير سعودي(ل 128.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنك السعودي لالستثمار

 إيضاحا  حول القوائم المالية الموحدة
 2013و  2014ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في

 
 

 
 

  
 
 
 

      62 

 )تتمة( –.   القيمة العادلة للموجودا  والمطلوبا  المالية 33
 

ريقالمة رين تجة عن نم ذج ريتسعالا عن سعا ريعملالة رألصلالة يألدرة ريم يالةل العاا ريفاق بالن سعا ريعملالة و المكن أن تختلا 

نم ذج ريتسعالا ب) )أاب ح وخس ئا ريالوم رألول(ل التم رإلعتارا بهآ  إمآ  عآن طاالآق رطف ئهآ  خآالل مآدة ريعملالآة وريتآي تؤجآل 

درم معلومآ   سآوقالة المكآن مالحظتهآ ، أو الآتم رإلعتآارا بهآ  مآن خآالل حتى الكون ب إلستط عة تحدالد ريقالمآة ريع ديآة بإسآتخ

رإلستبع دل إن ريتغالار  ريالحقة في ريقالمة ريع دية العتاا به  مب شاة في ق ئمة ريآدخل ريموحآدة دون عكآس أابآ ح و خسآ ئا 

 ريالوم رألول ريمؤجلةل
 

 .   المعامال  مع األطرا  ذا  العالقة          34
 

تخضع أاصدة و مع مال   رألطارا ذر   ل كم ي سال ق أعم يه ر عتال دالة، ب يتع مل مع أطارا ذر  عالقةالقوم ريبنك ف
أصدا  مؤسسة  وقد ريعالقة ألحك م نظ م مارقبة ريبنوك ورألنظمة رألخاى ريص داة عن مؤسسة رينقد ريعابي ريسعوديل

ريشاك   يلبنوك ريع ملة في ريمملكة ريعابالة ريسعودالة حوكمة  دئ يمب تحدالث ً  ،2014، خالل ع م رينقد ريعابي ريسعودي
ريح جة ريى مع يجة تلك ريمع مال  ذر  ريصلة بشكل ع دل وبدون رعط ء أويوالة يتلك  و طارا ذر  ريعالقةرألتعاا ريتي 

  تحدد تض اب ريمص يح ريمحتمل ضمن تلك ريمع مال ، وكذيك تقاا متطلب   ر فص ح عن تلك ريمع مال و رألطارا
 .ريخ صة ب ألطارا ذر  ريعالقة

 
ريسال سة  هألطارا ذر  ريعالقة يتتورفق هذرس سال سة ريتعاالا ور فص ح عن مع مال  ق م ريبنك بتحدال، 2014خالل ع م 

ل ريتي تم  ريمورفقة علاله  من قبل مجلس إدراة ريبنكومع ريلورئح ريجدالدة ريص داة عن مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي، 
 ريلورئح ريتعاالف   ريت يالة بخصوص رألطارا ذر  ريعالقة: وتشمل هذه  

 

 إدراة ريبنك و/أو أفارد رألساة ريمب شاالن، •
 ريمس همالن ريائالسالالن يلبنك و/أو أفارد رألساة ريمب شاالن،  •
   ريتي التم ريمح سبة عنه  ب ستخدرم طاالقة ريملكالة،فريمنش و ماللة يلبنكزريشاك   ري •
 ، و من قبل ريبنك التم إدراته من فع رألخاى ريتي ريمثل ريتق عد أو خطط  موظفي ريبنك من فعصن دالق  •
أي أطارا أخاى تكون إدراته  وريسال س   ريتشغاللالة ريخ صة به  متأثاة جوهاال ً بشكل مب شا أو غالا مب شا  •

   لمن قبل ريبنك

ريسلطة يوضع ريسال س   يدالهم وريذالن ريمسؤويالة يتحقالق أهدرا ريبنك  تشمل إدراة ريبنك أويئك رألشخ ص ريذالن التحملون
ورتخ ذ ريقارار  ريتي التم من خاليه  مت بعة تلك رألهدرال وب يت يي الشمل تعاالا رإلدراة أعض ء مجلس إدراة ريبنك 

 وأعض ء إدراة ريبنك ريتي تتطلب إعتم د عدم ريممن عة من مؤسسة رينقد ريعابي ريسعوديل
 

رألزورج ورألو د ورألحف د وريذالن قد الكونور مس همالن ائالسالالن أو أعض ء إدراة  الشمل أفارد أساة ريمب شاالن رآلب ء و
 مالن أو مؤثاالنلكأن الكونور متح بالنهماالن أو تؤدي ريعالقة رألساالة ثرعتب اهم متحكمالن مؤوريذالن المكن 

 
أو مصلحة ريتصوال  % من حق ملكالة ريتصوال  يلبنك و/ 5ريمس همالن ريائالسالالن ريمالك ريذالن الملكون أكثا من الشمل 
 .يلبنك
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 )تتمة(          –.   المعامال  مع األطرا  ذا  العالقة 34
 

،2014ديسمبر31المعمالتوالمدرجةبالقوائمالماليةالموحدةكمافيهذهتتلخصاألرصدةالناتجةعن (أ)

 كاآلتي:2013

2013  2014  

 بف ا رياال   

  ريسعودال)))ة

  ب    الريا 

  السعوديـــة

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين: -1   

 يدى ريبنوك وريمؤسس   ريم يالة رألخاىأاصدة  111.038  1.182.715

 أاصدة يلبنوك وريمؤسس   ريم يالة رألخاى -  94.319

 قاوض وسلا 611.467  1.111.334

 ودرئع ريعمالء 12.841.895  6.863.149

 قاض ألجل 1.000.000  1.000.000

 سندر  دالن ث نوالة 704.000  -

 ريتعهدر  ورإليتزرم   ريمحتملة 2.725.819  4.526.169

   

الشركا  الزميلة للبنك والمؤسسا  التي يتم المحاسبة عنها  -2

 باستخدام طريقة الملكية:

 قاوض وسلا  771.007  222.000

 ودرئع ريعمالء 91.484  331.118

 ريتعهدر  ورإليتزرم   ريمحتملة 712.077  606.801

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين: -3   

 قاوض وسلا  98.161  61.037

 ودرئع ريعمالء 209.557  63.499

   

صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى  -4

 التي يتم ادارتها من قبل البنك:

 و مطلوب   أخاى ودرئع ريعمالء 137.273  150.258
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  )تتمة(          –.   المعامال  مع األطرا  ذا  العالقة 34

 ب(فيمايليتحليالًباإليراداتوالمصاريفالمتعلقةبالمعامالتمعاألطرافذاتالعالقةوالمدرجةفيالقوائمالمالية)

الموحدة:

 

 (ل24ريسنة في رإلالض ح اقم ) خاللتم رإلفص ح عن ريتعوالض   رإلجم يالة ريمدفوعة يإلدراة ريتنفالذالة 

 

 س المالأربكفاية وهيكل .   ا يضاحا  الخاصة 35
 

 أ(  كفاية رأس المال
 

عند إدراة  اأس ريمآ ل رإليتآزرم بمتطلبآ   اأس ريمآ ل ريموضآوعة مآن قبآل مؤسسآة رينقآد ريعابآي  ريبنكتتضمن أهدرا 

 ريسعودي يضم ن قداة ريبنك على رإلستماراالة وريمح فظة على ق عدة اأس م ل قوالةل
 

س ريمآآ ل وإسآآتخدرم اأس ريمآآ ل رينظآآ ميل  تفآآاض مؤسسآآة رينقآآد ريعابآآي ريسآآعودي تقآآوم إدراة ريبنآآك بمارقبآآة كف الآآة اأ

% يآاأس ريمآ ل رينظآ مي مق بآل ريموجآودر  8رإلحتف ظ بحد أدنى من اأس ريم ل رينظ مي ورإلحتف ظ بمعدل  القآل عآن 

 ريماجحة ريمخ طال
 
 
 
 
 
 
 
 

2013  2014  

 بف ا رياال   

  ريسعودال)))ة

 ب    الريا  

  السعوديـــة

 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين: -1   

   خ صةدخل عمو  40.093  55.777

 مص االا عمو   خ صة 68.363  76.327

 أتع ب خدم   بنكالة 5.577  23.379

   

الشركا  الزميلة للبنك والمؤسسا  التي يتم المحاسبة عنها  -2

 باستخدام طريقة الملكية:

 دخل عمو   خ صة 882  330

 أتع ب خدم   بنكالة 5.368  288

 ن:إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشري -3   

 دخل عمو   خ صة 2.728  1.004

 مص االا عمو   خ صة 11  -

 أتع ب خدم   بنكالة 173  7

   

صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى  -4

 التي يتم ادارتها من قبل البنك:

 مص االا عمو   خ صة 511  327

 مجلس  األخرى:ء مجلس اإلدارة ولجان الامكاف   أعض -5 4.149  3.708
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    )تتمة(       – س المالأر.   ا يضاحا  الخاصة بكفاية وهيكل 35
 

ة اأسآآم يه وذيآآك بإسآآتخدرم ريمعآآد   ريمحآآددة مآآن قبآآل مؤسسآآة رينقآآد ريعابآآي ريسآآعودي، الآآالقآآوم ريبنآآك بمارقبآآة مآآدى كف 

ريمؤهل مع ريموجودر  ريمداجآة فآي رينظ مي وبموجبه  التم قال س مدى كف الة اأس ريم ل وذيك بمق انة بنود اأس ريم ل 

تزرمآ   ريمحتملآة وريمبآ ي  رإلسآمالة يلمشآتق   بإسآتخدرم ريمبآ ي  ريماجحآة ق ئمة ريماكز ريم يي ريموحآدة وريتعهآدر  ور ي

 لريمخ طا ريمتعلقة به   اإلظه
 

اللخص ريجدول أدن ه موجودر  ريبنك ريماجحة يلمخ طا يلاكالزة رألويى، اأس ريمآ ل رألس سآي وريمسآ ند و نسآب كف الآة 

 اأس ريم لل
 

2013  2014  

 بف ا رياال   

 ريسعودال)))ة

   الريا  ب   

  السعوديـــة

 مخ طا ر ئتم ن يلموجودر  ريماجحة يلمخ طا 78.193.597  67.282.100

 مخ طا ريعملال   يلموجودر  ريماجحة يلمخ طا 3.477.661  3.146.249

 مخ طا ريسوق يلموجودر  ريماجحة يلمخ طا 2.475.089  287.438

 يلموجودر  ريماجحة يلمخ طا   –مجمور رياكالزة رألويى  84.146.347  70.715.787

 اأس ريم ل رألس سي 11.833.837  10.233.954

 اأس ريم ل ريمس ند 2.536.985  461.023

 إجم يي ارس ريم ل رألس سي وريمس ند 14.370.822  10.694.977

 نسبة معدل كف الة اأس ريم ل   

 أس سي 14.06%  14.47%

 أس سي + ريمس ند 17.08%  15.12%
 

إحتس ب  ريموجودر  ريماجحة  يلمخ طا يلاكالزة رألويى و اأس ريم ل ريمس ند ورألس سي و نسب كف الآة اأس ريمآ ل  تم

وفق ً إلط ا ريعمل ريموضور بورسطة مؤسسة رينقد ريعابي ريسعودي ورإلاشآ در   2013و  2014دالسمبا  31كم  في 

ل إن 2014النآ الا  1لآذرن السآاى مفعويهمآ  مآن تآ االخ وري IIIبآ زل  مقآاار ب ريخ صة بتطبالق تقوالم اأس ريمآ ل بحسآ

و إاش در  مؤسسة رينقد ريعابآي  II يلجنة ب زلقد تم إحتس بهم  وفق ً   2013دالسمالا  31أاق م ونسب ريمق انة كم  في 

 ريسعودي ريتي ك ن  س االة وقته ل
 

 ب( إيضاحا  هيكل رأس المال
 

ر كتاونآآآي سآآآالقوم ريبنآآآك ب إلفصآآآ ح علآآآى موقعآآآه ل IIIببآآآ زل العتبآآآا ريبنآآآك مط يبآآآ ً بعمآآآل إالضآآآ ح   محآآآددة خ صآآآة 

)www.saib.com.sa(  وذيك وفق ً يمتطلب   مؤسسة رينقد ريعابي ريسعوديل علم ً بأن هذة ريبال ن     تخضع يلفحآص

 لريمارجعالن ريخ اجالالنأو ريمارجعة من قبل 
 

 صول و الوساطةاألخدما  إدارة .   36
 

رسآتثم ا   دالقل تشآمل هآذه ريخآدم   علآى إدراة صآنريت بعآة  شآاك ته من خالل  يعمالئه خدم   رستثم االة  ريمجموعةقدم ت

ملالآون لاير سآعودي تقاالبآ ً                      4.599بمجمآور موجآودر  تحآ  رإلدراة بلغآ   ب يتع ون مع مستش اي رسآتثم ا متخصصآالن

الآآون لاير سآآعودي(ل وتتضآآمن هآآذه ريصآآن دالق صآآن دالق مآآدراة تحآآ  محآآ فظ شآآاعالة معتمآآده بمبلآآ  مل 4.342: 2013)

 ملالون لاير سعودي(ل  1.069: 2013ملالون لاير سعودي تقاالب ً ) 1.710

 

 

 

http://www.saib.com.sa/
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 خيارا  أسهم الموظفين .  37
 

فالمآ  اللآي ريخصآ ئص ريه مآة ق ئمة فآي نه الآة ريسآنة، و  يلموظفالن رألسهمدفع   على أس س  ةمن تحفالزالربا ريمجموعةيدى 

 :يه 

 2014و  2013، 2012، 2011الن الا  1توراالخ ريمنحة: 

 2018و  2012توراالخ ر ستحق ق: بالن 

 سنور  يكل بان من 4مدة ريمنحة: 

 شاوط ريمنحة: بق ء ريموظفالن ريمش اكالن على اأس ريعمل 

 طاالقة ريسدرد: أسهم 

 لاير سعودي يلسهمل 5لاير سعودي إيى  4.54من  ريتكلفة على ريموظفالن ريمشتاكالن في ريبان من:
 

يه  متوسآط عمآا تع قآدي مآاجح مآ  بآالن سآنة إيآى أابعآة  2013و  2014دالسمبا  31إن خال ار  رألسهم ريق ئمة كم  في 

 سنور ، تمنح هذه رألسهم بن ء على شاوط ريخدمة و الوجد أي إشتارط   ماتبطة بح ية ريسوقل
 

 شاط ريبق ء على اأس ريعمل فقط وغالا متعلق بشاط ريسوقل التم منح خال ار  رألسهم تح 
 

% من رألسهم ريممنوحآة فآي 25و  2010% من رألسهم ريممنوحة يلموظفالن في الن الا 25، ق م ريبنك بمنح 2014في ع م 

ملالآون  22.3سآهم بتكلفآة تقآدا بآ)  1.047.695بمآ  العآ دل  2012% من رألسهم ريممنوحة فآي النآ الا 25و  2011الن الا 

 لاير سعوديل
 

% من رألسهم ريممنوحآة فآي 25و  2011من رألسهم ريممنوحة يلموظفالن في الن الا  %50، ق م ريبنك بمنح 2013في ع م 

ملالآون لاير  13.4سهم بتكلفآة تقآدا بآ)  927.326بم  الع دل  2009% من رألسهم ريممنوحة في الن الا 25و  2010الن الا 

 سعوديل
 

 بالتقارير المالية الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعدالمعايير الدولية الخاصة    .38
 

حتآى   2015مآن ريسآنة ريم يالآة  إعتبآ ارً  ريبنآكتطبالقه  علآى  السايقا  ريمجموعة عدم ريتطبالق ريمبكا يلمع الالا وريتي من 

 :2018ريسنة ريم يالة 
 ريمفعولساي ال     

ريسنوالة  فتار للي
 بعدريتي تبدأ في أو 

   2018الن الا 1   رألدور  ريم يالة    9يم يالة ريدويي اقم معال ا ريتق االا ر 

   2017الن الا 1   ر الاردر  من ريعقود مع ريعمالء  15معال ا ريتقاالا ريم يالة ريدويالة اقم 
 

   ريتعدالال  على معال ا ريتق االا ريم يالة
 11ريدويي اقم 

على ريمص يح  ر ستحورذ ريمح سبة عن 
 ريمشتاكة ريعملال  في 

 2016 الن الا1  

   ريتعدالال  على معال اي ريمح سبة ريدويي 
 38و اقم  16اقم 

طاق ر ستهالك ريتوضالح بخصوص  
 ور طف ء ريمقبوية

 2016الن الا 1  

   ريمح سبة ريدويي معال اريتعدالال  على 
 19اقم 

 2015الويالو  1   ريموظا مس همةتعاالا خطط ريمن فع:  

  ريتحسالن   ريسنوالة على مع الالا ريتق االا   ريتعدالال  على مع الالا ريتق االا ريم يالة
 2012 - 2010ريم يالة دواة 

 2015الويالو  1  

  ريتق االاعلى مع الالا  ريسنوالةريتحسالن     ريتعدالال  على مع الالا ريتق االا ريم يالة 
 2013 - 2011ريم يالة، دواة  

 2015الويالو  1  
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 )تتمة(          –رة والتي لم يسري مفعولها بعد المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية الصاد   .38
 

ة ريمعآ الالا و ذيهآ ح يال ً بتقالالم م  تنطوي علاله ريمع الالا وريتعدالال  أعآاله علآى ريمجموعآة و توقالآ  ريتطبالآق ريمجموعةقوم ت

 ل2018إيى ع م  2016ريتي الساي تطبالقه  على ريتق االا ريم يالة من ع م 
 

 .   أرقام المقارنة  39
 

 تصنالا بعض أاق م ريمق انة يلسنة ريس بقة كي تتم شى مع تصنالف   ريسنة ريح يالةل  أعالد
 

 .   موافقة مجلس اإلدارة   40
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ل2015الن الا  28ه) ريمورفق 1436ابالع ث ني  8 خرعتمد  ريقورئم ريم يالة ريموحدة من مجلس رإلدراة بت اال 
 

 (   مراجعة)غير 3إفصاحا  خاصة بالركيزة الثالثة لبازل  .  41
 

عن بال ن   كمالة ونوعالة محددة تتعلق ب إلفصآ ح    www.saib.com.saسالقوم ريبنك ب إلفص ح على موقعه ر يكتاوني 

وذيآك وفقآآ ً يمتطلبآ   مؤسسآآة رينقآد ريعابآآي ريسآعوديل هآآذه رإلفصآ ح   غالآآا خ ضآآعة  3ة بآآ ياكالزة ريث يثآة يبآآ زل ريخ صآ

 يلتدقالق أو ريفحص من قبل ريمارجعالن ريخ اجالالنل 
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