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فكرة التقرير
التو�س��ع يف املنتج��ات �اخلدم��ات للبن��ك ال�س��عودي لال�س��تثمار  �تطلعات��ه للم�س��تقبل، يتطل��ب ر�ؤية 

م�ستقبلية مبتكرة .

خادم احلرمني ال�سريفني
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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

�يل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
�زير الداخلية

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

�يل �يل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
�زير الدفاع
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البنك السعودي لإلستثمار 
تاأ�س�س البنك ال�سعودي لالإ�ستثمار )�سركة م�ساهمة �سعودية( مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/31 ال�سادر يف تاريخ 1976/06/23م �مقره الرئي�سي 
يف الريا�س. بداأ البنك عملياته يف مار�س 1977م ، �ميتلك البنك حاليًا 48 فرعًا موزعة يف اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية. �ت�سمل قائمة مالك 

البنك مايلي:

املالك ال�سعوديني:
%17.26 املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية  	•
%17.32 املوؤ�س�سة العامة للتقاعد  	•

�سركة �سعودي اأ�جيه املحد�دة   %8.59 	•
البنك الأهلي التجاري   %7.20 	•

 %39.63 م�ساهمني �سعوديني اآخر�ن  	•
  %90.00   

املالك الغري �سعوديني:
%7.50 جي بي مورغان الد�لية للتمويل املحد�دة  	•
%2.50 بنك ميز�هو التجاري املحد�د  	•

%10.00   

ي��ع��م��ل ال��ب��ن��ك ال�����س��ع��ودي ل��الإ���س��ت��ث��م��ار م��ن خ���الل م���راك���زه الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ث��الث �م���ن خ���الل �سبكة ال���ف���ر�ع امل��م��ت��دة ع��ل��ى ن��ط��اق اململكة 
الإ�سالمية  ال�سريعة  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة   � التقليدية  البنكية  �اخل��دم��ات  املنتجات  م��ن  �ا���س��ع��ة  ت�سكيلة  البنك  �ي��ق��دم   ، ال�سعودية  العربية 
مايلي: امل��ق��دم��ة  امل��ال��ي��ة  �امل��ن��ت��ج��ات  اخل��دم��ات  �ت�سمل  احل��ك��وم��ي��ة.   �امل��وؤ���س�����س��ات  �ال�����س��رك��ات   ، �ال�����س��غ��رة  املتو�سطة  �امل�����س��اري��ع  ل��الأف��راد 

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

خطابات ال�سمان 	• الإعتمادات امل�ستندية  	•
القر��س الق�سرة �املتو�سطة الأجل 	• متويل ال�سادرات �الواردات  	•

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

�دائع اإئتمانية 	• متويل امل�ساريع ال�سناعية �التجارية  	•
خدمات اأ�سواق املال 	• القر��س امل�سرتكة  	•

خدمات بيع ��سراء الأ�سهم املحلية �الد�لية 	• التمويل اجل�سري  	•
حلول التحوط من املخاطر 	•

)عمالت اأجنبية، ال�سلع، العمولت.(  

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

يف منتجات �خدمات التاأمني �التاأجر �التمويل العقاري �البطاقات الإئتمانية.



الفرع الرئي�سي والإدارة العامة
�س.ب 3533 الريا�س 11481 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0114778433 فاك�س:0114776781

اخلزينة
هاتف: 0114792851/0114761580

فاك�س: 0114761976

املنطقة الو�سطى

 فرع ال�سليمانية 
هاتف: 0114608989 فاك�س: 0114605997

 فرع التخ�س�سي 
هاتف: 0112817122 فاك�س: 0112817131

 فرع ال�سويدي 
هاتف: 0112676016 فاك�س:0114250849

 فرع امللز  
هاتف: 0114771860 فاك�س:0112917657

 فرع ال�سفا 
هاتف: 0112984500 فاك�س:0112983254

 فرع الروابي 
هاتف: 0114921685 فاك�س:0112080978

 فرع البديعة 
هاتف: 0114182652 فاك�س:0114181539

 فرع الرو�سة 
هاتف: 0112084670 فاك�س:0112084636

 فرع النزهة 
هاتف: 0114532345 فاك�س:0114541708

 فرع الريان 
هاتف: 0112087580 فاك�س:0114932504

 فرع غرناطة 
هاتف: 0112494511 فاك�س:0112494630

 فرع الغدير 
هاتف: 0112759172 فاك�س:0112753628

 فرع حي امللك فهد 
هاتف: 0112291602 فاك�س:0112291572

 فرع طريق خري�ص 
هاتف: 0112390077 فاك�س:0112308740

 فرع الن�سيم  
هاتف: 0112359888 فاك�س:0112359703

 فرع الرحمانية 
هاتف: 0114833048 فاك�س:0114834678

  فرع الوادي  
هاتف: 0112742020 فاك�س:0112107242

 فرع اخلرج 
هاتف: 0115444033 فاك�س:0115444865

 فرع العقيق 
هاتف: 0114895708 فاك�س:0114895716

منطقة الق�سيم

 فرع بريدة 
هاتف: 0163271777 فاك�س:0163698752

 فرع عنيزة  
هاتف: 0163635757 فاك�س:0163624747

 فرع حائل  
هاتف: 0165383200 فاك�س:0165332186

-------------------------------------------------------
املنطقة الغربية

الإدارة الإقليمية للمنطقة الغربية �فرع جدة
�س.ب 5577 جدة 21432 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0126531010 فاك�س:0126532333

 فرع اجلامعة  - جدة 
هاتف: 0126320536 فاك�س:0126326835

 فرع طريق امللك - جدة 
هاتف: 0126078500 فاك�س:0126595944

 فرع �سارع الأمري ماجد  - جدة 
هاتف: 0126758666 فاك�س:0126749603

 فرع ال�سفا  - جدة 
هاتف: 0126284747 فاك�س:0126793824

 فرع البوادي  - جدة 
هاتف: 0122567441 فاك�س:0122567128

 فرع �سارع الأمري �سلطان  - جدة 
هاتف: 0122364455 فاك�س:0122364450

 فرع مكة 
هاتف: 0125447755 فاك�س:0125607315

 فرع العزيزية - مكة 
هاتف: 0125594477 فاك�س:0125272213

 فرع الطائف 
هاتف: 0127429288 فاك�س:0127429566

 فرع املدينة املنورة - املدينة املنورة 
هاتف: 0148485511 فاك�س:0148486548

 فرع خمي�ص م�سيط - خمي�ص م�سيط  
هاتف: 0172377770 فاك�س:0172208514

 فرع اأبها - اأبها 
هاتف: 0172255889 فاك�س:0172257300

 فرع جنران - جنران 
هاتف: 0175291414 فاك�س:0175292514

 فرع جازان - جازان 
هاتف: 0173235812 فاك�س:0173235823

  فرع تبوك - تبوك 
هاتف: 014280055 فاك�س:0144222895

-------------------------------------------------------
املنطقة ال�سرقية

الإدارة الإقليمية للمنطقة ال�سرقية �فرع اخلرب
�س.ب 1581 اخلرب 31952 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0138827999 فاك�س:0138822803

 فرع قرطبة - اخلرب 
هاتف: 0138478800 فاك�س:0138592976

 فرع الدمام 
هاتف: 0138342020 فاك�س:0138349111

 فرع الريان - الدمام 
هاتف: 0138423811 فاك�س:0138416021

 فرع اأحد - الدمام 
هاتف: 0138183838 فاك�س:0138226972

 فرع القطيف 
هاتف: 0138638999 فاك�س:0138631276

فرع اجلبيل 
هاتف: 0133469666 فاك�س:0133476374

 فرع الأح�ساء 
هاتف: 0135824999 فاك�س:0135826999

 فرع الهفوف 
هاتف: 0135893232 فاك�س:0135892975

-------------------------------------------------------
الأق�سام الن�سائية

الفرع الرئي�سي - املعذر )لل�سيدات(  
هاتف: 0114778433 فاك�س:0118743071

ق�سم امللز )لل�سيدات( 
هاتف:0114784570 فاك�س:0114763385

ق�سم الرحمانية )لل�سيدات(  
هاتف: 0114833958 فاك�س:0114808766

ق�سم الوادي )لل�سيدات( 
هاتف:0112742020  فاك�س:0112107063

ق�سم عنيزة )لل�سيدات( 
هاتف:0163617744  فاك�س:0163655192

ق�سم الطائف )لل�سيدات( 
هاتف: 0127429288 فاك�س:0127427587

ق�سم ال�سفا - جدة )لل�سيدات( 
هاتف: 0126284747 فاك�س:0122710046

ق�سم العزيزية - مكة )لل�سيدات( 
هاتف: 0125593863 فاك�س:0125594581

ق�سم املدينة )لل�سيدات( 
هاتف:0148487038  فاك�س:0148487265

ق�سم خمي�ص م�سيط )لل�سيدات( 
هاتف:0172377770  فاك�س:0172201681

ق�سم قرطبة - اخلرب )لل�سيدات( 
هاتف: 0138593515  فاك�س:0138591606

 األستاذ عبداهلل بن صالح بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالعزيز الخميس
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالرحمن محمد الرواف
عضو مجلس اإلدارة

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

يف بر�ت

مدير عام اإدارة املحافظ ال�س��تثمارية باملوؤ�س�سة 
العامة للتاأمينات الجتماعية. �سغل ع�سو جمل�س 
اإدارة العديد من البنوك �ال�سركات. حا�سل على 
درجة البكالوريو���س يف اإدارة الأعمال من جامعة 
اأركن�سا���س �درج��ة املاج�س��تر يف الإدارة العام��ة 
م��ن جامعة جن��وب كاليفورني��ا بالوليات املتحدة 

الأمريكية.

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

بالوليات املتحدة الأمريكية

د. عبدالرؤوف مناع
عضو مجلس اإلدارة

د. عبدالعزيز بن عبداهلل النويصر
عضو مجلس اإلدارة

ع�سو جمل�س الإدارة للعديد من ال�سركات العامة 
�الهيئ��ات احلكومي��ة، عم��ل اأ�س��تاذًا م�س��اعدًا يف 
الفيزي��اء يف جامع��ة املل��ك �س��عود، حا�س��ل عل��ى 
درجة البكالور�ي�س يف الريا�سيات �الفيزياء من 
جامع��ة كاليفورنيا �درجة املاج�س��تر �الدكتوراه 
يف الفيزي��اء من جامعة دي��وك بالوليات املتحدة 

الأمريكية.

الع�سو املنتدب ال�س��ابق ملجموعة �سافول. رئي���س 
تنفي��ذي للعدي��د م��ن ال�س��ركات الرئي�س��ية مث��ل 
جمموع��ة �ساف��ول، مدين��ة اإعم��ار القت�سادي��ة. 
حا�س��ل عل��ى درج��ة البكالوريو���س يف الهند�س��ة 
للب��رت�ل  فه��د  املل��ك  جامع��ة  م��ن  امليكانيكي��ة 
جامع��ة  م��ن  املاج�س��تر  �درج��ة  �املع��ادن، 
كاليفورنيا بركل��ي، �درجة الدكتوراه من جامعة 

�ا�سنطن يف �سياتل بالوليات املتحدة الأمريكية

األستاذ مشاري المشاري
عضو مجلس اإلدارة

د. فؤاد بن سعود الصالح
عضو مجلس اإلدارة

تدرج يف عدة منا�سب حكومية حتى تقاعد برتبه 
عقي��د يف �زراه الدف��اع، حالي��ًا �س��ريك �موؤ�س���س 
لعديد من ال�سركات العامة يف جمال الإن�ساءات، 
حا�س��ل عل��ى درج��ة البكالوريو���س يف الهند�س��ة 
�درج��ة  مارت��ن  �س��انت  كلي��ة  م��ن  امليكانيكي��ة 
املاج�س��تر �الدكتوراه يف الهند�سة الإن�سائية من 

جامعة �ا�سنطن يف الوليات املتحدة الأمريكية.

بن��ك  اإدارة  التنفي��ذي �ع�س��و جمل���س  الرئي���س 
كب��رة  بنكي��ة  بخ��ربة  يتمت��ع  �س��ابقًا.  اجلزي��رة 
��سامله �ي�س��غل حاليا ع�سو جمل�س اإدارة العديد 
من ال�س��ركات. حا�سل على بكالوريو���س يف اإدارة 
الأعمال م��ن جامعة اأ�ريج��ون بالوليات املتحدة 

الأمريكية.

األستاذ محمد بن عبداهلل العلي
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ صالح العلي العذل
عضو مجلس اإلدارة

تدرج يف العديد من املنا�سب التنفيذية ب�سند�ق 
التمني��ة ال�س��عودي اإل��ى اأن مت تعيين��ة يف من�س��ب 
م�س��اعد املدي��ر الع��ام، �ه��و ع�سو جمل���س اإدارة 
درج��ة  عل��ى  حا�س��ل  ال�س��ركات،  م��ن  العدي��د 
اللي�سان���س يف الفل�س��فة �الجتم��اع م��ن جامع��ة 
جامع��ة  م��ن  الإدارة  يف  عل��ي  �دبل��وم  دم�س��ق، 

هارتفورد بالوليات املتحدة الأمريكية.

النائ��ب الأعل��ى لرئي���س اأرامك��و لل�س��وؤ�ن املالي��ة 
)�سابقًا(.

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

يف اأرلنغتون.

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

ميكن ��سف الإقت�ساد العاملي هذا العام بال�سعف تنيجة التباطوؤ يف منو الإقت�ساديات الكربى مما نتج عنه اإنخفا�س 
يف الطلب على النفط �بالتايل الإنخفا�س يف اأ�سعارها. هذا النخفا�س يف الطلب كان له تاأثر جوهري على اململكة 
اإلى %9.5  اإلى القطاع امل�سريف الذي �سهد انخفا�سّا يف منو قطاع القر��س  العربية ال�سعودية �الذي ��سل تاأثره 

مقارنة مع 12.1% يف العام ال�سابق.

على الرغم من الظر�ف الإقت�سادية ال�سعبة فقد متكن البنك من حتقيق �سايف ربح لل�سنة قدره 1.329 مليون ريال 
�سعودي �ذلك بانخفا�س قدره 7.5% عن عام 2014م، كما ارتفع �سايف القر��س �ال�سلف بن�سبة 4.4% خالل العام 
لي�سل اإلى 60 مليار ريال �سعودي. �ارتفع اإجمايل حقوق امل�ساهمني لي�سل اإلى 12 مليار ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 

2015م حمققًا عائدًا قدره 11.1% على متو�سط حقوق امل�ساهمني.

�ا�ستمر البنك ببذل اجلهود يف جمال توطني الوظائف حيث متكن من زيادة ن�سبة ال�سعودة لتبلغ 83.2% �ارتفع عدد 
موظفي البنك من الن�ساء لي�سل اإلى 17.8% من جمموع القوى العاملة.

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

�البيئي.

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

التزامهم  البنك �جميع موظفيه على  بال�سكر لإدارة  الإدارة  اأع�ساء جمل�س  بالنيابة عن  اتقدم  اأن  اأ�د  �يف اخلتام 
اأتقدم بالنيابة عن جمل�س الإدارة بال�سكر ملقام �زارة املالية �موؤ�س�سة  �تفانيهم لتحقيق هذه النتائج اجليدة. كما 

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

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

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

.www.saib.com.sa الكرت�ين على �سبكة النرتنت هو

مالك البنك الرئي�سيني هم:

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

 %8.59 �سركة �سعودي اأ�جيه املحد�دة                            	•
 %7.50 �سركة جي بي مورغان الد�لية للتمويل                   	•
  %7.20 البنك الأهلي التجاري                                       	•

�ال�سركات  التقليدية لالأفراد  ال�سرعية �امل�سرفية  ال�سوابط  املتوافقة مع  املنتجات �اخلدمات  البنك جمموعة �ا�سعة من  يقدم 
�املوؤ�س�سات املتو�سطة �ال�سغرة من خالل الفرع الرئي�سي ��سبكة الفر�ع املمتدة على نطاق اململكة، �يقدم البنك خدمات �منتجات 
م�سممة خ�سي�سا لل�سركات �املوؤ�س�سات احلكومية ��سبه احلكومية من خالل مراكزه الإقليمية الثالث يف كل من الريا�س �جده 
�اخلرب. كما يقدم البنك خدمات الو�ساطة يف كل من الأ�سواق ال�سعودية �العاملية بالإ�سافة اإلى خدمات اإدارة الأ�سول من خالل 

�سركته التابعة �اململوكة له بالكامل، �سركة ال�ستثمار لال�راق املالية �الو�ساطة، �التي تعترب رائدة يف هذا املجال.

يخ�سع البنك لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية �لإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �اللوائح �التعليمات التي 
ت�سدرها �زارة التجارة �هيئة ال�سوق املالية.

�قد ا�ستملت اأهم اإجنازات البنك خالل هذا العام على ال�ستمرار يف تعزيز البنك اأعماله الأ�سا�سية �املوؤ�سرات املالية، بالإ�سافة 
ال�سرف  �سبكة  �زيادة  ال�سخ�سي  التمويل  برامج  يف  �التنوع  اخلدمات  نوعية  �حت�سني  عمالئه  قاعدة  تو�سيع  يف  ال�ستمرار  اإلى 
الآيل �حتقيق املزيد من امليكنة يف اخلدمات امل�سرفية لالأفراد. �كجزء من خطة البنك الهادفة اإلى التو�سع يف تقدمي اخلدمات 
التمويل  ت�سمل خدمات  �التي  الإ�سالمية  للم�سرفية  )الأ�سالة(  برنامج  التو�سع يف  البنك  �ا�سل  �ال�سركات،  لالأفراد  امل�سرفية 
�ال�ستثمار املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية. �من خالل هذا الربنامج يقوم البنك بت�سغيل اأربعة �اأربعني فرعًا يف خمتلف مناطق 
البنك يف عملية مراجعة  اإ�ستمر  فقد  الإئتماين  الت�سنيف  �فيما يخ�س  ال�سرعية.  ال�سوابط  اأحك�ام  �فق  بالكامل  تعمل  اململكة، 
 )’A-’ / ’F2‘ � ’BBB+ / ’A-2‘ ( الت�سنيف الإئتماين مع كل من �كالتي �س��تاندرد اند بورز �فيت�س اللتان �سنفتا الب��نك على الدرجات
( على التوايل مع نظرة م�ستقبلية �سالبة �م�ستقرة. كما ح�سل البنك خالل عام 2015م على عدة جوائز عاملية مثل جائزة اف�سل 
بيئة عمل يف ال�سعودية من منظمة اأف�سل مكان عمل، جائزة التميز من �سركة فيزا )VISA( العاملية، جائزة امللك خالد للتناف�سية 
الربيطانية،  الولء  املالية من جملة  لعام 2015 عن اخلدمات  الولء  برنامج  امللك خالد اخلرية، جائزة  موؤ�س�سة  من  امل�سوؤ�لة 
جائزة التوظيف من معهد الإدارة العامة بالريا�س، التكرمي �سمن اأكرث 100 عالمة جتارية ر�اجًا يف ال�سعودية من �سحيفة الوطن 
ال�سعودية، جائزة اأف�سل ممار�سات بيئية م�ستدامة من منتدى امل�سوؤ�لية الجتماعية �ال�ستدامة لل�سركات، �اأخرًا التتويج بالو�ساح 

الذهبي من اأكادميية تتويج بدبي.

نتائج العمليات
حقق البنك دخاًل �سافيًا بلغ 1.329 مليون ريال �سعودي خالل العام 2015م باإنخفا�س قدره 107 مليون ريال �سعودي اأ� ما ن�سبته 

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

ال�ستثمارية  املحفظة   � املال  اأ�سواق  اإيداعات  من  اخلا�سة  العمولت  دخل  ت�سمل  �التي  اخلا�سة،  العمولت  دخل  �سايف  �ارتفع 
�القر��س خم�سومًا منها م�ساريف العمولت اخلا�سة من الودائع �القر��س الأخرى، اإلى 1.731 مليون ريال �سعودي يف 2015م 
مقارنة ب�مبلغ 1.540 مليون ريال �سعودي يف 2014م بارتفاع قدره 191 مليون ريال �سعودي � بن�سبة 12.4% �تعزى هذه الزيادة 

ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الزيادة يف دخل كل من القر��س �ال�سلف، الإ�ستثمارات، �اإيداعات اأ�سواق املال.

�بلغ جمموع الأتعاب من اخلدمات البنكية 450 مليون ريال �سعودي يف العام 2015م، مقارنة ب� 487   مليون ريال �سعودي يف العام 
2014م  اأي باإنخفا�س قدره 37 مليون ريال �سعودي �بن�سبة %7.6. 

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

�بلغت امل�سر�فات الت�سغيلية قبل خ�سم خم�س�س اإنخفا�س قيمة ال�ستثمارات املقتناة لغر اأغرا�س املتاجرة �خم�س�س خ�سائر 
الئتمان 1.034 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مقارنة ب� 943 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م. �قد اأدى حجم امل�سر�فات 
الت�سغيلية يف عام 2015م اإلى �سايف ن�سبة كفاءة بلغت 39.22%  ل�سنة 2015م ، مقارنة ب� 37.69% ل�سنة 2014م، �يح�سب معدل 
الكفاءة بق�سمة م�ساريف الت�سغيل قبل خ�سم املخ�س�سات على اإجمايل دخل الت�سغيل خم�سومًا منها املكا�سب الغر مكرره، �متثل 

هذه الن�سبة موؤ�سرًا مهمًا �اأ�سا�سيًا ملدى كفاءة مراقبة �اإدارة املوارد. 

 بلغ خم�س�س النخفا�س يف ال�ستثمارات املقتناة لغر اأغرا�س املتاجرة 187 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مقارنة ب� 10 
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م بينما بلغ خم�س�س خ�سائر الئتمان 118 مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مقارنة ب�مبلغ 
البنك  يعتمدها  التي  املتحفظة  لل�سيا�سة  ا�ستمرارًا  2015م  عام  خم�س�سات  �ت�سكل  2014م.  عام  يف  �سعودي  ريال  مليون   221
باإبقاء احتياطيات خ�سائر القر��س عند م�ستويات تتوافق مع حجم حمفظة القر��س �ال�ستثمارات �تكون قادرة على ا�ستيعاب اأية  

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

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

يتلخ�س �سايف دخل البنك املوحد من قطاعات الأعمال الرئي�سية كما يف 31 دي�سمرب لعامي 2015م  �2014م كما يلي:

)باآلف الريالت(
                                                                                                                                   20152014

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

446.210625.870اخلزينة �ال�ستثمار
28.48653.267ادارة الأ�سول �الو�ساطة

1.328.6571.436.479�سايف الدخل
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قائمة المركز المالي الموحدة
اإ�ستمر اإجمايل املوجودات كما يف 31 دي�سمرب 2015م بنف�س حجمه يف 31 دي�سمرب 2014م عند م�ستوى 93.6 مليار ريال �سعودي.

�انخف�س �سايف ال�ستثمارات مببلغ 3.6 مليار ريال �سعودي اأ� 16% لي�سل اإلى 18.8 مليار ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2015م. 
كما بلغت ال�ستثمارات امل�سنفة كاإ�ستثمارات من الدرجة الأ�لى 82% من اإجمايل املحفظة ال�ستثمارية للبنك كما يف 31 دي�سمرب 

2015م.

اإلى 60 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب  اأ� 4.3% لي�سل   �ارتفع �سايف القر��س �ال�سلف مببلغ 2.5 مليار ريال �سعودي 
2015م. � بلغت القر��س �ال�سلف غر العاملة 448 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م مقارنة ب� 436 مليون كما يف 31 
دي�سمرب 2014م. �انخف�ست ن�سبة القر��س �ال�سلف غر العاملة مقارنة باجمايل القر��س �ال�سلف اإلى 0.74% كما يف 31 دي�سمرب 
2015م مقارنة ب� 0.75% يف 2014م. �بلغ خم�س�س خ�سائر الئتمان 839 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م بن�سبة 

تغطية قدرها 187% تقريبا من القر��س �ال�سلف غر العاملة مقارنة ب� 189% يف عام 2014م.

انخف�ست �دائع العمالء مبقدار 0.4 مليار ريال �سعودي اأ� 0.57% لت�سل اإلى 70.3 مليار ريال �سعودي يف نهاية عام 2015م، 
منها الودائع حتت الطلب �التي ارتفعت بقيمة 1.3 مليار ريال �سعودي اأ� 6.6%، بينما انخف�ست الودائع ذات العمولة مبقدار 1.7 

مليار ريال �سعودي اأ� %3.4.

قام البنك بتاريخ 30 مايو 2011م باإبرام اإتفاقية قر�س متو�سط الأجل مببلغ مليار ريال �سعودي مع بنك حملي، لأغرا�س الت�سغيل 
العام ملدة خم�س �سنوات. هذا �قد ا�ستخدم القر�س بالكامل، �ي�ستحق �سداده يف مايو 2016م. كما قام البنك بتاريخ 24 يونيو 
2012م باإبرام اإتفاقية قر�س متو�سط الأجل مدته خم�س �سنوات مببلغ مليار ريال �سعودي مع بنك حملي اأي�سًا لأغرا�س الت�سغيل 
العام. مت اإ�ستخدام القر�س بالكامل �ي�ستحق �سداده يف �سبتمرب 2017م.  تخ�سع هذه القر��س لعمولة مبعدلت متغرة. �يحق 
للبنك �سداد كل قر�س مبكرًا عن موعده �ذلك �فقًا ل�سر�ط �اأحكام اإتفاقية كل قر�س. ت�سمل الإتفاقيات اأعاله على �سر�ط تتطلب 

املحافظه على ن�سب مالية معينة بالإ�سافه اإلى �سر�ط اأخرى �التي التزم بها البنك بالكامل  كما يف 31 دي�سمرب 2015م.

قام البنك بتاريخ 5 يونيو 2014 باإ�ستكمال عملية اإ�سدار �سندات دين ثانوية بقيمة 2 مليار ريال �سعودي من خالل اإ�سدار خا�س 
مل�ستثمرين حمليني يف اململكة العربية ال�سعودية ل�سكوك متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية �متطلبات راأ�س املال امل�ساند. يبلغ اأجل 
هذه ال�سكوك 10 �سنوات بحيث يحتفظ البنك باحلق يف ال�ستدعاء املبكر لهذه ال�سكوك يف نهاية اخلم�س �سنوات الأ�لى من مدة 
الأجل، �ذلك بعد احل�سول على املوافقات النظامية ذات ال�سلة. حتمل هذه ال�سكوك ربح ن�سف �سنوي مبقدار �سعر الإقرا�س 

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

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

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

قام البنك خالل عام 2015م بتوزيع اأرباح قدرها 0.80 ريال �سعودي لكل �سهم بقيمة اإجمالية قدرها 480 مليون ريال �سعودي 
�ذلك بال�سايف بعد خ�سم الزكاة التي مت اإ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني �البالغة 42 مليون ريال �سعودي. �بال�سافة لذلك 
اأقرتح جمل�س الإدارة توزيعات اأرباح لعام 2015م  بقيمة 487.5 مليون ريال �سعودي، تعادل توزيعات الأرباح هذه ما مقداره 0.75 
مليون   47 �البالغة  ال�سعوديني  امل�ساهمني  من  اإ�ستقطاعها  �سيتم  التي  الزكاة  بعد خ�سم  بال�سايف  ذلك   � لل�سهم،  �سعودي  ريال 
ريال �سعودي. كما اإقرتح جمل�س الإدارة اأي�سًا اإ�سدار اأ�سهم جمانية مقدارها 50 مليون �سهم بقيمة اأ�سمية 10 ريال �سعودي لكل 
�سهم، مبا يعني منح �سهم جماين �احد لكل 13 �سهم قائم. هذا ��سيتم عر�س اإقرتاح توزيعات الأرباح �اإ�سدار الأ�سهم املجانية 

للم�سادقة عليها خالل اإجتماع اجلمعية العمومية الغر عادية التي من املتوقع اإنعقادها خالل 2016.

تقوم اإدارة البنك مبراقبة كفاية راأ�س املال �اإ�ستخدام راأ�س املال النظامي. حيث تفر�س موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الإحتفاظ 
بحد اأدنى من راأ�س املال النظامي مبعدل ليقل عن 8% مقابل املوجودات املرجحة املخاطر.

يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية راأ�سماله �ذلك باإ�ستخدام املعدلت املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، �مبوجبها يتم 
قيا�س مدى كفاية راأ�س املال �ذلك مبقارنة بنود راأ�س املال املوؤهلة مع املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة �التعهدات 

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

كما يف 31  دي�سمرب 2015م بلغت ن�سبة معدل كفاية راأ�س مال الركيزة ال�سا�سية �امل�ساندة لت�سل اإلى 16.94% مقارنة ب� %17.08 
كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

اأ�سواء على الو�سع املايل للخم�س �سنوات املا�سية
)مباليني الريالت ال�سعودية(

                                                                                                                                   20152014201320122011

 ملخ�س قائمة الدخل:

2.6672.6102.1781.8681.709اإجمالى الدخل )1(
1.033943762632628اإجمالى امل�ساريف )2(

1.6341.6671.4161.2361.081ارباح العمليات
305231129324373املخ�س�سات 
1.3291.4361.287912708�سايف الدخل

ملخ�س امليزانية العمومية:
60.02557.47347.56734.05127.114قر��س ��سلف، �سايف

18.84222.39717.69610.9128.893ا�ستثمارات، �سايف
9398461.071966895اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

93.63493.62680.49559.06751.946اجمايل املوجودات
70.32970.73357.04440.41436.770�دائع العمالء

12.03611.85210.2539.3798.557اجمايل حقوق امللكية
الن�سب املئوية:

11.1213.0013.1110.178.48العائد على متو�سط حقوق امللكية %
1.421.651.841.641.37العائد على متو�سط املوجودات %

16.9417.0815.1217.6219.12مالءة راأ�س املال %
12.8512.6612.7415.886.48حقوق امللكية اإلى اإجمايل املوجودات %

)1(  يت�سمن اإجمايل الدخل كاًل من دخل العمليات � احل�سة يف دخل ال�سركات الزميلة.
غر  امللكية  حقوق  �ح�س�س  املخ�س�سات  من  كال  منها  م�ستبعد  الت�سغيلية  امل�ساريف  اجمايل  ت�سمل  امل�ساريف  اإجمايل   )2(

امل�سيطرة يف 2011م.

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

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

20151.839.660423.576247.8212.511.057
20141.940.419390.774199.9832.531.176
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إدارة المخاطر 
الراهن �سر�رة  الوقت  املواقع اجلغرافية يف  املالية �العمليات امل�سرفية �تنوع  الذي تواجهه قطاعات اخلدمات  التعقيد  يتطلب 
اأف�سل  على  للح�سول  املال  لراأ�س  الفعال  التوزيع  �سر�رة  جانب  اإلى  فعال  نحو  على  �معاجلتها  املخاطر  �ح�سر  �قيا�س  حتديد 
ن�سبة من العوائد يف مقابل املخاطر. اإ�سافة اإلى ذلك، يتوقع اأ�سحاب امل�سلحة يف البنك، مبا فيهم اجلهات التنظيمية ��كالت 

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

لدى البنك جمموعة �ساملة من ال�سيا�سات التي تعالج اجلوانب املختلفة لإدارة املخاطر. فهناك دليل �سيا�سة اإدارة املخاطر الذي 
يعترب دليال �سامال �متكامال جرى اإعداده ا�ستنادا اإلى املبادئ التوجيهية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حيث يغطي 
الدليل ب�سكل مو�سع كافة املخاطر التي تواجه عمل البنك يف �سعيه احلثيث نحو حتقيق اأهدافه. كما يو�سح الدليل اأي�سا هياكل 
حوكمة املخاطر ��سيا�سات اإدارة املخاطر التي يتبعها البنك يف اإدارة �ر�سد املخاطر �مراقبتها، �من هذه ال�سيا�سات اإطار عمل 

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

تقبل املخاطر  اإطار  اإطار عمل يرتكز على  بال�سفافية �ذلك من خالل  البنك خماطره بطريقة مدر��سة �منهجية تت�سف  يدير 
)RAF( �الذي اعتمده جمل�س اإدارة البنك �يقوم على دمج الإدارة ال�ساملة للمخاطر �سمن الهيكل التنظيمي للبنك ��سمن عمليات 
قيا�س املخاطر �مراقبتها. �ين�سجم اإطار العمل املرتكز اإلى نطاق �ا�سع من تقبل املخاطر ب�سكل دقيق مع ا�سرتاتيجية البنك �مع 
خطط اأعماله، �خطط راأ�س املال �مع ال�سيا�سات املعتمدة من قبل جمل�س اإدارة البنك. كما يلتزم اإطار عمل البنك املرتكز اإلى 
نطاق �ا�سع من تقبل املخاطر مبفهوم ال�ستقرار املايل الذي اأقره جمل�س الإدارة يف »املبادئ اخلا�سة لإطار العمل الفعال لتقبل 

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

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

طبيعة  املخاطر التي يتعني حتملها نتيجة ل�سرتاتيجية البنك.  

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

اأق�سى م�ستوى من املخاطر الأخرى القابلة للقيا�س الكمي التي ينبغي الدخول فيها )حد�د املخاطر الأخرى(؛  

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

الثقافة املن�سودة للتوعية حول املخاطر �برامج التعوي�سات �خماطر �اأمن تكنولوجيا املعلومات، �بيئة اللتزام العامة داخل   
البنك لغر�س التنفيذ الفعال لطار عمل البنك املرتكز اإلى نطاق �ا�سع من تقبل املخاطر )التقارير النوعية حول املخاطر(.

�كجزء من حوكمة املخاطر، يوجد لدى البنك جلنة خا�سة باملخاطر تابعة ملجل�س الإدارة، �جلان خمتلفة على م�ستوى الإدارة 
مثل جلنة الئتمان �جلنة املوجودات �املطلوبات، �جلنة اإدارة املخاطر الت�سغيلية، �جلنة اختبار الإجهاد، �جلنة اإدارة املخاطر 

املوؤ�س�سية، �نظام توجيه اأمن املعلومات �جلنة تخطيط ا�ستمرارية الأعمال.

�بالإ�سافة اإلى ما �سبق، يرتبط ق�سم التدقيق الداخلي يف البنك بلجنة املراجعة التابعة ملجل�س الإدارة، �يقدم ق�سم التدقيق تقريرا 
ر�سميا م�ستقال حول مراجعة اأعمال البنك �يدعم التزام �حدات العمل ب�سيا�سات �اإجراءات املخاطر �ي�ساند كفاءة �فعالية اإطار 

عمل اإدارة املخاطر على م�ستوى البنك ككل.

�فيما يلي ��سف للمخاطر الهامة التي تعرت�س اأعمال البنك اإلى جانب الأ�ساليب التي يعتمدها البنك يف الت�سدي لهذه املخاطر.

 مخاطر االئتمان
يقوم البنك باإدارة تعر�سة ملخاطر الئتمان، �هي املخاطر التي تتمثل يف عدم قدرة اأحد اأطراف معاملة ما على الوفاء بالتزاماته 
املالية، �هو ما يوؤدي بالتايل اإلى تكبيد البنك خ�سائر مالية. �ين�ساأ التعر�س للمخاطر الئتمانية يف الأ�سا�س من املخاطر املرتبطة 
بالقر��س �ال�سلف املالية �باملحفظة ال�ستثمارية للبنك. كما تكمن املخاطر الئتمانية اأي�سا يف الأد�ات املالية التي ل تندرج �سمن 

امليزانية العمومية، مثل التزامات متديد الئتمان.

اإطار عمل �سامل لإدارة خماطر الئتمان �الذي ي�ستمل على ق�سم خا�س ملراجعة املخاطر الئتمانية �عملية  البنك  �يوجد لدى 
مراقبة املخاطر الئتمانية. �يقوم البنك بتقييم احتمال تعرث الأطراف املقابلة يف �سداد التزاماتها املالية نحو البنك حيث ي�ستخدم 
البنك اأد�ات ت�سنيف داخلية لتقييم احتمالت التعرث تلك. كما ي�ستخدم البنك اأي�سا ت�سنيفات خارجية لوكالت ت�سنيف رئي�سية، 

حيثما كانت هناك حاجة لذلك.

مخاطر السوق
خماطر ال�سوق هي املخاطر التي تكون فيها القيمة العادلة لالأد�ات املالية اأ� التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأد�ات املالية عر�سة 

للتقلب ب�سبب التغرات يف توجهات �اأحوال ال�سوق مثل اأ�سعار العمولت �اأ�سعار ال�سرف الأجنبي �اأ�سعار الأ�سهم.

اأ( خماطر اأ�سعار العموالت  
تن�ساأ خماطر اأ�سعار العمولة من احتمال اأن التغرات يف اأ�سعار العمولت �سوف توؤثر اإما على القيمة العادلة لالأد�ات املالية   
اأ� على التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأد�ات املالية. �قد ��سع جمل�س الإدارة حد�دا للفجوات يف اأ�سعار العمولت لفرتات 
حمددة. كما يراقب البنك اأي�سا ب�سكل ر�تيني مراكزه �ي�ستخدم ا�سرتاتيجيات التحوط ل�سمان املحافظة على تلك املراكز 

�سمن حد�د فجوات الأ�سعار املقررة.

ب( خماطر العمالت  
خماطر العملة هي خماطر التقلبات يف اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة للعمالت الأجنبية على مركزها املايل �تدفقاتها النقدية.   
�ي�سع جمل�س الإدارة حد�دا مل�ستوى التعر�س ملخاطر كل عملة �ب�سكل اإجمايل حلد�د املراكز اأثناء الليل ��ساعات النهار على 

حد �سواء، حيث يقوم البنك مبراقبة تلك املراكز ب�سكل ر�تيني م�ستمر. 

ج( خماطر اأ�سعار االأ�سهم  
خماطر اأ�سعار الأ�سهم هي خماطر انخفا�س القيمة العادلة لالأ�سهم يف املحفظة ال�ستثمارية البنك نتيجة لتغيرات حمتملة   
يف م�ستويات موؤ�سرات الأ�سهم �يف قيمة الأ�سهم الفردية. �ي�سع جمل�س الإدارة حد�دا مل�ستوى التعر�س ملخاطر كل �سناعة، 

�احلد العام ل�ستثمار املحفظة، �يقوم البنك مبراقبة تلك احلد�د ب�سكل م�ستقل.

مخاطر السيولة
الوقت املطلوب �بتكلفة مقبولة.  التمويل اخلا�سة به �سمن   تلبية متطلبات  البنك على  ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة  خماطر 
اأ� ب�سبب خف�س الت�سنيف الئتماين للبنك، �هو ما قد ي�سبب جفاف  اأن تنجم خماطر ال�سيولة عن التقلبات يف ال�سوق  �ميكن 

م�سادر متويل معينة ب�سكل غر متوقع.

تراقب اإدارة البنك ب�سكل �ثيق حالة ا�ستحقاق املوجودات �املطلوبات لدى البنك ل�سمان توفر �سيولة يومية كافية لجناز عملياته. 
كما يراقب البنك كذلك �ب�سكل د�ري منتظم ن�سبة تغطية ال�سيولة �ن�سبة �سايف التمويل الثابت بانتظام كي تكون من�سجمة مع 
املبادئ التوجيهية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. كما يجري البنك اختبارات د�رية منتظمة لإجهاد ال�سيولة يف اإطار جمموعة من 
ال�سيناريوهات التي ت�سمل كال من الظر�ف العادية �الظر�ف الأكرث �سغطا ��سعوبة يف ال�سوق. �تخ�سع كافة �سيا�سات �اإجراءات 

ال�سيولة للمراجعة املنتظمة �ملوافقة جلنة املوجودات �املطلوبات يف البنك.
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المخاطر التشغيلية

تعرف املخاطر الت�سغيلية باأنها خماطر اخل�سارة الناجمة عن عدم كفاءة اأ� ف�سل العمليات الداخلية اأ� ف�سل الأفراد �الأنظمة، اأ� 
الناجمة عن حوداث خارجية.

يت�سمن اإطار عمل اإدارة املخاطر الت�سغيلية لدى البنك تعريفا �سامال للمخاطر الت�سغيلية على نطاق البنك ككل كما يحدد الطار 
العمليات التي يتعني تعريف �تقييم خماطرها الت�سغيلية �مراقبتها �معاجلتها. كما تت�سمن �سيا�سات �اإجراءات ��سوابط املخاطر 
الت�سغيلية املعتمدة لدى البنك تف�سيال �سامال للنواحي الرئي�سية لطار عمل املخاطر الت�سغيلية. �يقوم البنك باجراء تقييم م�ستمر 
للمخاطر الت�سغيلية ��سوابطها يف كافة اأق�سام العمل �يف الوحدات امل�ساندة يف البنك �ذلك من خالل التمارين على عملية التقييم 
الذاتي للمخاطر �مراقبتها، �املراقبة الوثيقة خلطط العمل املتفق عليها نتيجة لتمارين التقييم الذاتي للمخاطر �مراقبتها ���سع 
التي يتكبدها  امل�ستمرة للخ�سائر  العملية املراقبة  البنك ككل. �ت�سمل تلك  الت�سغيلة على م�ستوى  منظومة خا�سة بتقبل املخاطر 
البنك فعال من  املخاطر الت�سغيلية �اتخاذ الإجراءات الت�سحيحية للتخل�س من تلك اخل�سائر اأ� خف�سها اإلى اق�سى حد ممكن 
يف امل�ستقبل. كما ��سع البنك اأي�سا جمموعة من املوؤ�سرات الرئي�سية للمخاطر تغطي كافة �حدات �اأق�سام العمل يف البنك من اأجل 

ت�سهيل الر�سد ال�ستباقي للمخاطر الت�سغيلية.

خطة إستمرارية العمل
اإدراكا من البنك ملدى اأهمية التخطيط ل�ستمرارية الأعمال فقد �ا�سل البنك �سعيه الد�ؤ�ب  حمرزا تقدما ملحوما يف هذا املجال 
خالل عام 2015. �ل �سك اأن �جود خطة فعالة ل�ستمرارية الأعمال من �ساأنه ت�سهيل ت�سدي البنك بطريقة فورية مدر��سة �من�سقة 
يف حال اأزمات النقطاع اأ� التوقف اخلطر لعمليات البنك. كما ت�ساعد خطة ا�ستمرارية الأعمال البنك على الت�سدي بفعالية اأي�سا 
لأي خلل اأ� انقطاع يف عملياته �اإرجاع العمليات اإلى ��سعها الطبيعي باأ�سرع �قت ممكن بكفاءة بعد اأي كارثة اأ� حادث طارئ غر 

متوقع قد يعطل �سر العمليات ب�سكل كلي اأ� جزئي.

�قد قام البنك خالل عام 2015 بتعزيز م�ستوى اختبارات خطته ل�ستمرارية الأعمال �الإجراءات املتعلقة بها. حيث اأجرى البنك 
اختبارات مف�سلة على حالتني منف�سلتني من حالت انقطاع العمل �غرها من الختبارات العديدة يف هذا الإطار خالل ال�سنة. 
�قد كانت تلك الختبارات ناجحة �من �ساأنها تعزيز الثقة باأن البنك قادر على التعامل مع اأي حالة طارئة قد تقع يف اأي �قت. 

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

يف اإطار جهوده لتوفر خدمة متوا�سلة �د�ن انقطاع لعمالئه، نفذ البنك دعما احتياطيا فوريا لبع�س الأنظمة الأ�سا�سية  خالل عام 
2015، كما �سيتم توفر دعم احتياطي فوري للمزيد من الأنظمة الأخرى خالل عام  2016.

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

ISO 22301 على  �اإقرارا بجهود البنك يف جمال خطة ا�ستمرارية العمال، فقد ح�سل البنك يف عام 2012على �سهادة الآيز� 
ما حققته عملية ا�ستمرارية الأعمال �عمليات م�سرفية الأفراد �ال�سركات �اخلزينة من م�ستوى رفيع، حيث اأكمل البنك عملية 

احل�سول على ال�سهادة.

إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات
هذه  تركز  الأعمال.  لإدارات  القوية  النمو  طلبات  لتلبية  تهدف  املعلومات  لتقنية  طموحة  حتول  ا�سرتاتيجية  بتطوير  البنك  قام 
ال�سرتاتيجية، �التي اأقرها جمل�س الدارة، على تعزيز قطاع اأعمال م�سرفية الأفراد �ال�سركات بالإ�سافة لأعمال �حدات الدعم 
امل�ساندة. ترتجم هذه ال�سرتاتيجية الى م�ساريع مبواثيق �ساملة ، تنفذ �فق منهجية موحدة لإدارة �حوكمة امل�ساريع. كما تقوم 
�حدة عمل مركزية باإدارة امل�ساريع بالر�سد �التحقق من تنفيذ �اأداء امل�ساريع. مت اجناز بناء هيكل حوكمة �الذي يتم الإ�سراف 

عليه من قبل جلنة توجيهية من اأع�ساء الدارات العليا.

�سهد العام 2015 اطالق العديد من امل�ساريع لدعم منوالبنك �تعزيز خدمة العمالء. كان من �سمنها اطالق نظام للتحقق من 
توقيع العمالء عرب نظام ادارة عالقات العمالء )CRM( يف الفر�ع، �التي تتيح لفر�ع البنك خدمة عمالئه ب�سكل اأمثل. كما مت 
اطالق خدمة ا�سدار بطاقة ال�سراف الآيل )ATM( على مدار ال�ساعة 24x7، �التي تتيح للعميل امكانية ا�ستبدال البطاقة د�ن 
احلاجة لزيارة فر�ع البنك. قام البنك بتطوير خدمات التجارة اللكرت�نية )e-Commerce( �خدمات ال�سركات اللكرت�نية 
)e-Corporate(، �التي متكن ال�سركات من الدفع عرب النرتنت �تنفيذ تعليماتها الكرت�نيا. �سهد العام املن�سرم اأي�سا منتجات 
بالنرتنت  البنك اخلا�سة  بوابتي  �ا�ستعمالها عرب  تفعيلها  �الت�سوق عرب النرتنت، حيث ميكن  الطالب  رائدة كبطاقات  جديدة 
الولء )WooW( مبيزات فريدة جديدة �سهلة ال�ستعمال.  البنك بتعزيز برنامج  )FlexxClick( �املوبايل )FlexxTouch(. قام 

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

قطاعات البنك
تتوزع اأن�سطة البنك على ثالثة قطاعات اأعمال رئي�سة هي: اخلدمات امل�سرفية لالأفراد، اخلدمات امل�سرفية لل�سركات، �اخلزينة، 
�يجري تنفيذ العمليات بني قطاعات الأعمال بناء على ال�سر�ط �الأحكام التجارية من خالل ا�ستخدام اأ�سعار التحويل �منهجيات 

التخ�سي�س. �يحتوي الإي�ساح رقم 28 من القوائم املالية املوحدة على ملخ�س نتائج قطاعات الأعمال لعامي 2015م � 2014م.

اأ(  قطاع ال�سركات   
�املوؤ�س�سات  لل�سركات  عالية  نوعية  جودة  ذات  مالية  �خدمات  منتجات  تقدمي  على  لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  تركز   
التجارية �املوؤ�س�سات املالية. �يتم تقدمي هذه اخلدمات من املراكز الإقليمية الثالث للبنك يف الريا�س �جدة �اخلرب لتوفر 
حلول مالية مبتكرة. �ت�سمل اخلدمات �املنتجات املالية املقدمة متويل امل�ساريع، �متويل راأ�س املال العامل، �متويل التجارة 
ال�سمان،  القت�ساء،خطابات  عند  للدفع  العتماد  �خطابات  �ال�سادرات،  للواردات  امل�ستندية  �العتمادات  �اخلدمات، 
خ�سم الكمبيالت، التح�سيالت باأنواعها �منتجات اأخرى متعلقة بالتجارة العامة �املتوافقة مع ال�سريعة ال�سالمية، كما 

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

ب(  قطاع االأفراد  
يقدم البنك ال�سعودي لال�ستثمار ت�سكيلة �ا�سعة من اخلدمات املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية �امل�سرفية التقليدية لالأفراد   
�الهيئات احلكومية �العامة �قطاع الأعمال من املوؤ�س�سات ال�سغرة �املتو�سطة من مركزه الرئي�س �عرب �سبكة من الفر�ع 
الودائع  التوفر �ح�سابات  �ت�سمل اخلدمات احل�سابات اجلارية، �ح�سابات  ال�سعودية.  العربية  اململكة  موزعة على مناطق 
لأجل، �املرابحة الإ�سالمية، كما يقدم البنك جمموعة من املنتجات امل�سرفية املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية من خالل 

فر�عه. �ميتلك البنك �سبكة �ا�سعة من اأجهزة ال�سرف الآيل لتغطية مناطق اململكة العربية ال�سعودية. 

قطاع اخلزينة   ج(   
البنك  ا�ستثمارات  �حمافظ  �ال�سيولة،  التمويل  �اإدارة  الأجنبية،  بالعمالت  املتاجرة  اإدارة  م�سوؤ�لية  القطاع  هذا  يتولى   
اأ�سعار  �خماطر  بالبنك،  اخلا�س  �املطلوبات  املوجودات  هيكل  باإدارة  اأي�سًا  اخلزينة  اإدارة  تقوم  كما  املالية.  �املنتجات 

الفائدة، �تقدم التوجيه ملعطيات حجم امليزانية العمومية �الأ�سعار.

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

اأ�ساف البنك 2.522 جهاز نقاط البيع لي�سل جمموع الأجهزة اإلى 6.312 جهاز.
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برنامج )األصالة( للمصرفية االسالمية
يقدم البنك حتت برنامج )الأ�سالة( عدة منتجات متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية. �قد اأعطيت هذه املنتجات الهتمام اخلا�س 
ل�سمان توافقها مع اأحكام ال�سريعة ال�سالمية �مالءمتها لل�سوق املحلي ادراكًا لتزايد الطلب على املنتجات �اخلدمات ال�سالمية 
هذا  خالل  من  البنك  �يقوم  �املنطقة.  اململكة  يف  العاملة  للبنوك  ا�سرتاتيجيًا  توجهًا  باعتبارها  ال�سالمية،  امل�سرفية  �اأهمية 
�الودائع  التمويل  رفع حجم  البنك من  �قد متكن  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  �فق  تعمل  فرعًا  �اأربعون  اأربعة  بت�سغيل  الربنامج 
املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية، حيث بلغت القر��س املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية 32.6 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 
ريال  مليار  بلغ 30.6  �الذي  بالعام 2014م  مقارنة  قدرها %6.5  زيادة  �بن�سبة  �سعودي  ريال  مليار  قدره 2.0  بارتفاع  2015م 
�سعودي. كما بلغت الودائع املتوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية 52.5 مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م بارتفاع قدره 3.4 

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

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

�سركة ال�ستثمار لالأ�راق املالية �الو�ساطة، �التي تقدم خدمات الو�ساطة �خدمات الرتتيب �احلفظ يف الأ�راق املالية، �يبلغ   
راأ�س مالها 250 مليون ريال �سعودي �ميتلك البنك فيها ن�سبة 100%، جميع ال�سهم ال�سادرة تعترب عادية �ل يوجد اية اد�ات 
دين على ال�سركة. تاأ�س�ست ال�سركة ك�سركة ذات م�سوؤ�لية حمد�دة يف يوليو 2007م �مت حتويلها ل�سركة م�ساهمة مقفلة يف عام 
2015م. تقدم ال�سركة خدمات اإ�ستثمارية على �سكل �سناديق ا�ستثمار بالتعا�ن مع م�ست�سارين متخ�س�سني، �قد بلغ جمموع 
املوجودات حتت اإدارتها 4.393 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م، منها 1.801 مليون ريال �سعودي مدار حتت 

حمافظ متوافقة مع ال�سوابط ال�سرعية.  

�سركة ال�سعودي لال�سثمار العقارية، يبلغ راأ�س مالها 500 ّالف ريال �سعودي �ميتلك البنك فيها ن�سبة 100%، جميع ال�سهم   
ال�سادرة تعترب عادية �ل يوجد اية اد�ات دين على ال�سركة.

�سركة ال�سعودي ال�لى لال�ستثمار املحد�دة، ، يبلغ راأ�س مالها 25 ّالف ريال �سعودي �ميتلك البنك فيها ن�سبة 100%، جميع   
ال�سهم ال�سادرة تعترب عادية �ل يوجد اية اد�ات دين على ال�سركة.

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

�سركة اأمركان اإك�سرب�س )ال�سعودية(، �هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة يبلغ راأ�س مالها 100 مليون ريال �سعودي �ميتلك   
البنك 50% من راأ�س مالها، �ن�ساطها الرئي�س هو اإ�سدار البطاقات الإئتمانية �تقدمي منتجات اأمركان اإك�سرب�س الأخرى يف 

اململكة.

�سركة اأ�ريك�س ال�سعودية للتاأجر التمويلي، �هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة يبلغ راأ�س مالها 550 مليون ريال �سعودي. عدد   
الأ�سهم امل�سدرة فيها 55 مليون �سهم �ميتلك البنك 20.90 مليون �سهم متثل 38% من الأ�سهم امل�سدرة. �ن�ساطها الرئي�س 

هو تقدمي خدمات التاأجر التمويلي يف اململكة.

�سركة اأمالك العاملية للتمويل � التطوير العقاري، �هي �سركة م�ساهمة �سعودية مغلقة يبلغ راأ�س مالها 900 مليون ريال �سعودي.   
عدد الأ�سهم امل�سدرة فيها 90 مليون �سهم �ميتلك البنك 29 مليون �سهم متثل 32% من الأ�سهم امل�سدرة. � ن�ساطها الرئي�س 

هو تقدمي منتجات � خدمات التمويل العقاري.

جميع ال�سركات اأعاله م�سجلة �تعمل يف اململكة العربية ال�سعودية.

التصنيف االئتماني
يعترب الت�سنيف الإئتماين عن�سرًا مهمًا للم�ساركة يف الأ�سواق املالية العاملية، �مبا اأن الإقت�ساد العاملي يتجه نحو التكامل فاإنه مل 
تعد عملية الت�سنيف الإئتماين �سر�رية ملجرد �سمان التمويل �الدخول الى اأ�سواق راأ�س املال فح�سب، بل �لإظهار اللتزام باتباع 
اأعلى املعاير يف اإدارة املخاطر املعرتف بها د�ليًا. �خالل العام قام البنك مبراجعة �ساملة لت�سنيفه الئتماين من خالل �كالتي 
�ستاندرد اند بورز � فيت�س للتقييم الئتماين. فقد قامت �كالة �ستاندارد اند بورز مبنح البنك  )“BBB+” /  “A-2“  (  مع نظرة �سالبة 

�م�ستقرة لالأجلني الطويل �الق�سر بد�ن تقلبات ت�ستحق الذكر، �تعرف �كالة �ستاندرد اند بورز هذين الت�سنيفني كالتايل:

الت�سنيف طويل االأجل للم�سدر:      
املقرت�س احلا�سل على ت�سنيف ”BBB+“ ميتلك مقدرة مالئمة على الوفاء بالتزاماته املالية، لكنه اأكرث عر�سة، نوعًا ما،   

للتاأثرات ال�سلبية الناجتة عن التغرات يف الظر�ف �الأحوال الإقت�سادية من املقرت�سني احلا�سلني على ت�سنيفات اأعلى.
الت�سنيف ق�سري االأجل للم�سدر )اأقل من 12 �سهرا(:  

املقرت�س احلا�سل على ”A-2“ ميتلك مقدرة مقبولة على الوفاء بالتزاماته املالية اإل اأنه اأكرث عر�سة، نوعًا ما، للتاأثرات ال�سلبية 
الناجتة عن التغرات يف الظر�ف �الأحوال الإقت�سادية من املقرت�سني احلا�سلني على ت�سنيفات اأعلى .  

�قد منحت �كالة فيت�س البنك ت�سنيف ) ”-F2” / “A”(   لالأجلني الطويل �الق�سر. �تعرف �كالة فيت�س هذين الت�سنيفني كالتايل:
الت�سنيف طويل االأجل للم�سدر:  

ي�سر الت�سنيف ”-A“ اإلى �جود توقعات متدنية ملخاطر الئتمان. �لدى امل�سدر قدرة قوية على الوفاء باللتزامات املالية، اإل   
اأن هذه القدرة اأكرث عر�سة للتغرات يف الظر�ف �الحوال القت�سادية من احلا�سلني على ت�سنيفات اأعلى .

الت�سنيف ق�سري االأجل للم�سدر )اأقل من 12 �سهرا(:  
ي�سر ت�سنيف ”F2“ اإلى جودة الئتمان مع مقدرة مقبولة على الوفاء باللتزامات املالية، اإّل اأن هام�س الأمان لي�س بحجم   

هام�س الأمان للحا�سلني على ت�سنيفات اأعلى.
ب�سيا�سة حمافظة،  الر�سملة مدعومني  �م�ستوى  املالية،  اأ�سوله  للبنك، �جلودة  املايل  الأداء  لقوة  نتيجة  الت�سنيفات  جاءت هذه 
تنظيمًا يف  �اأف�سلها  امل�سرفية  القطاعات  اأقوى  اأحد  يعمل يف  البنك  اأن  بالعتبار  الت�سنيفات  �تاأخذ هذه  �سيولة كافية.  �درجة 
ال�سرق ال��سط �جميع الأ�سواق النا�سئة. �تعك�س هذه الت�سنيفات املمنوحة من قبل �كالتي �ستاندرد اند بورز �فيت�س قوة التقييم 

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

هذه الت�سنيفات من قبل �كالتي �ستاندرد اند بورز � فيت�س تعترب »معاير ت�سنيف ا�ستثمارية« يف ال�سواق العاملية.

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

باأف�سل املعاير امل�سرفية، فقد  اأجل اللتزام  ال�سعودي، �من  اأطلقتها موؤ�س�سة النقد العربي  التي  تطبيقًا ملبادئ حماية العمالء 
قامت اإدارة �سمان اجلودة مبجموعة متنوعة من الإجراءات �الربامج التدريبية �التوعوية �التثقيفية، ترمي لتعزيز الوعي مببادئ 
حماية امل�ستهلك، �كذلك تهدف اإلى تز�يد موظفيها �عمالئها �عامة اجلمهور �تعريفهم باملنتجات املالية / امل�سرفية املرتبطة 

بها �خماطرها، �من تلك الإجراءات �الربامج:

تقدمي د�رة تدريبية اإلكرت�نية جلميع موظفي البنك، للتعريف مببادئ حماية امل�ستهلك.  

اإن�ساء �سفحة يف موقع البنك اللكرت�ين متخ�س�سة يف عر�س املعلومات املتعلقة بحماية �تثقيف العمالء.  

تقدمي الد�رات التدريبية ملوظفي خدمة العمالء �طباعة الكتيبات �توزيعها على كافة الفر�ع.  

احل�سول على  �سهادة اإدارة اجلودة الأيز� ISO 9001:2008  يف جمال اإدارة � معاجلة �سكا�ى العمالء.  
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اإ�سدار مطويات تثقيفية �توزيعها على فر�ع البنك.  

القيام بعدة زيارات توعوية لبع�س املن�ساءات العامة �اخلا�سة لتغطية �سريحة اأ��سع من العمالء.  

معاجلة 100% من جمموع �سكا�ى العمالء �فق معاير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.  

عمدت الإدارة العليا للبنك - يف اإطار د�رها ال�سرتاتيجي - اإلى العتماد على نتائج بحوث القيا�س لتقييم م�ستوى ر�سا العميل، 
�ال�ستناد عليها لتطوير جتربة العميل للو�سول اإلى اأق�سى درجات الر�سا، �منها:

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

ا�ستطالع اآراء اأكرث من 100 األف عميل، �قيا�س درجة ر�ساهم حيال املنتجات �كفاءة القنوات امل�سرفية.  

اإن�ساء �سفحة �سوت العميل يف موقع البنك الألكرت�ين، لعر�س نتائج ال�ستطالعات.  

تنفيذ م�سر�ع “Mystery Shopper”  املت�سوق اخلفي، لقيا�س �حت�سني كافة القنوات �اخلدمات املقدمة.  

من م�ساهمة الإدارة العليا للبنك يف الهدف ال�سرتاتيجي لتقليل التكاليف، �لتح�سني كل من: جودة اخلدمة، �فعالية الأجراءات، 
�رفع م�ستوى الأداء العام، �زيادة �سرعة اجناز العمليات الداخلية، �تقليل ن�سبة الأخطاء، فقد عملت الإدارةعلى الآتي:

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

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

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

اأقيم حفل تكرميي  تطبيق برنامج فكرتي »My Idea« لدرا�سة الأفكار املقدمة من موظفي البنك، �مت قبول 28 فكرة، �قد   
للم�ساركني الذين قبلت اأفكارهم.

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

احتجاز املبالغ ال�سر�رية لدفع الزكاة عن ح�سة ال�سركاء ال�سعوديني ��سريبة الدخل عن ح�سة ال�سركاء الجانب ح�سب  اأ( 
النظام املطبق يف اململكة. يقوم البنك بدفع املبالغ الى م�سلحة الزكاة �الدخل �من ثم يقوم بخ�سم الزكاة امل�ستحقة على 

ال�سركاء ال�سعوديني �ال�سريبة امل�ستحقة على ال�سركاء الجانب من �سايف الرباح.

تخ�سي�س ما ل يقل عن 25% من الرباح املتبقية من ال�سايف �ذلك بعد خ�سم الزكاة �ال�سريبة امل�ستحقتني ح�سبما �رد يف  ب( 
النقطة »اأ« اأعاله الى الحتياطي النظامي حتى يعادل هذا الحتياطي على القل راأ�س املال املدفوع.

ي�ستخدم املتبقي بعد خ�سم ما�رد اأعاله يف النقطتني »اأ« � »ب« �فق ما يراه جمل�س الدارة �مبوافقة اجلمعية العمومية. ج( 

يف عام 2015 اإقرتح جمل�س الإدارة توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 487.5 مليون ريال �سعودي بواقع 0.75 ريال �سعودي لل�سهم �ذلك 
بعد الزكاة التي �سيتم اإ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني �البالغة 47 مليون ريال �سعودي. هذا �قد اإقرتح جمل�س الإدارة اأي�سًا 
اإ�سدار اأ�سهم جمانية مقدارها 50 مليون �سهم بقيمة اأ�سمية 10 ريال �سعودي لكل �سهم، مبا يعني منح �سهم جماين �احد لكل 13 
�سهم قائم. هذا ��سيتم عر�س اإقرتاح توزيعات الأرباح �اإ�سدار الأ�سهم املجانية للم�سادقة عليها خالل اإجتماع اجلمعية العمومية 

الغر عادية التي من املتوقع اإنعقادها خالل 2016.

يف عام 2014، اإقرتح جمل�س الإدارة توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 480 مليون ريال �سعودي، مبا مقدارة 0.80 ريال �سعودي لل�سهم، 
�ذلك بعد الزكاة التي �سيتم اإ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني �البالغة 42 مليون ريال �سعودي.  هذا �قد اقرتح جمل�س الدارة 
اأي�سًا اإ�سدار اأ�سهم جمانية مقدارها 50 مليون �سهم بقيمة اأ�سمية 10 ريال �سعودي لكل �سهم، مبا يعني منح �سهم جماين �احد لكل 
12�سهم قائم. �قد مت اعتماد هذه الرباح يف اجتماع اجلمعية العامة غر العادية �التي انعقدت بتاريخ 17 جمادى الأ�ل 1436ه� 

املوافق 8 مار�س 2015م.

الزكاة والمدفوعات النظامية 
حت�سم الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني من ح�ستهم من الأرباح املوزعة. اأما �سريبة الدخل امل�ستحقة �غر املدفوعة 

من قبل امل�ساهمني غر ال�سعوديني على ح�ستهم من الأرباح فيتم ح�سمها من الأرباح املوزعة.

�قد دفع البنك ما قيمته 16.4 مليون ريال �سعودي للزكاة ل�سالح حملة الأ�سهم ال�سعوديني. كما بلغت �سريبة الدخل امل�ستحقة 
�املدفوعة من قبل امل�ساهمني غر ال�سعوديني  18مليون ريال �سعودي. �قد قام البنك اأي�سا بدفع ماقيمته 6.1 مليون ريال �سعودي 

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

قام البنك باإ�ستالم تقديرات اإ�سافية للزكاة � �سريبة الدخل �ال�سرائب امل�ستقطعة باإجمايل مبلغ يقارب 397 مليون ريال �سعودي 
يخ�س اإقرارات الزكاة، ��سريبة الدخل للبنك ��سرائب م�ستقطعة عن الأعوام من 2003 اإلى 2009. قام البنك بتقدمي اإ�ستئناف 

عن هذة التقديرات.

اإ�ستلم البنك تقديرات زكاة مببلغ اإ�سايف قدره 383 مليون ريال �سعودي  �ذلك عن الإقرار الزكوي لالأعوام 2010 �2011 � 2013م. 
هذه التقديرات الإ�سافية كانت ب�سبب قيام البنك بخ�سم اإ�ستثمارات حمددة طويلة الأجل من الوعاء الزكوي، �الذي مل ت�سمح 
به م�سلحة الزكاة � �سريبة الدخل. �قد قام البنك باإ�ستئناف هذه التقديرات لدى م�سلحة الزكاة � �سريبة الدخل بعد الت�سا�ر 
مع م�ست�ساري الزكاة املُعينني، �مل ي�سل البنك اأي رد بهذا اخل�سو�س. ل ميكن يف الوقت احلايل البت ب�سكل اأكيد ب�ساأن اأي تقدير 

معقول حول القيمة النهائية للزكاة املفر��سة. 

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

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

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

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

100 األف ريال �سعودي هيئة �سوق املال   

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

9.51 يوم تدريبي للموظف الواحد خالل عام 2015م.

 مت افتتاح اأكادميية البنك ال�سعودي لال�ستثمار ر�سميا يف عام 2014م. � ت�ستوعب ما ي�سل اإلى 120 متدرب �متدربة يف الوقت 
اإلى فرع منوذجي خم�س�س  اأكرث من خم�س قاعات تدريبية جمهزة جتهيزا كامال، بالإ�سافة  نف�سه. حيث يوجد يف الأكادميية 
للتدريب على اأنظمة البنك �يحاكي جميع اأد�ار الفرع احلقيقي. �نتيجة لوجود الأكادميية فقد مت تقدمي اأغلب الد�رات التدريب 

خالل عام 2015 فيها.
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�املكتبة  املرئي-  التعليم  الألكرت�ين-  »التعليم  مثل  الإلكرت�نية،  القنوات  جميع  ا�ستخدام  بزيادة  البنك  قام  العام،  هذا  �خالل 
الألكرت�نية« �ذلك من خالل توفر اأكرث من 400 برنامج خمتلفة يف القنوات الألكرت�نية. من اأهم فوائد التعلم الإلكرت�ين، هو 
م�ساعدة جميع املوظفني يف البنك لتنمية �تطوير كفاءاتهم، العامة كي ت�ساعدهم يف تاأدية �اجباتهم الوظيفية اليومية. اأي�سا مت 
اإعطاء املوظفني احلرية للتعليم، حيث مت اإتاحة جميع القنوات الإلكرت�نية يف جميع الأ�قات 7/24 �ميكن الو�سول اإليها من اأي 

مكان با�ستخدام اأي من اأجهزة احلا�سوب � الهواتف الذكية، � متاحة باللغتني العربية � الإجنليزية.

قدم البنك عدة برامج خمتلفة حلديثي التخرج �ذلك لتنا�سب جميع اإدارات البنك، �بع�س الربامج املتخ�س�سة لدارات معينة. 
اجليل  �برنامج  العمليات،  �برنامج  اإداري،  م�ساعد  الإداري،  املحا�سب  املخاطر،  �حتليل  امل�ستقبل،  مدراء  »برامج  برامج  مثل 

اجلديد«.

 زاد عدد قبول املتدربني يف برنامج التدريب التعا�ين مع اجلامعات  هذا العام اإلى 80 طالب �طالبة، �مت توظيف 35 منهم، بعد 
تخرجهم. 

مزايا الموظفين 
ت�ستحق املزايا �اجبة ال�سداد للموظفني اإما عند انتهاء خدماتهم اأ� خالل مدة عملهم �فقًا للخطوط العري�سة املن�سو�س عليها 
يف نظام العمل �العمال ال�سعودي ��فقًا ل�سيا�سات البنك. �قد بلغت قيمة املخ�س�سات التي مت جتنيبها خالل ال�سنة املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2015م فيما يخ�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 4.5 مليون ريال �سعودي �يبلغ ر�سيد مكافاأة نهاية اخلدمه ما يقارب 

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

منحة  »برنامج  �امل�سمى  )الربنامج(  الأ�سهم  اأ�سا�س  على  حم�سوب  حتفيزي  برنامج  )املوظفني(  املوؤهلني  ملوظفيه  البنك  يقدم 
تكلفة  تقا�س  �سنوات.  اأربعة  خالل  اإكت�سابها  يتم  اأ�سهم  املوظفني  مبنح  البنك  يقوم  الربنامج  هذا  مبوجب  للموظفني«.  الأ�سهم 
ب�سرط  الوفاء  ين�س خاللها  التي  الفرتة  بها خالل  الإعرتاف  يبداأ  �التي  ال�سراء،  تاريخ  الأ�سهم يف  قيمة  اأ�سا�س  على  الربنامج 
اخلدمة باإ�ستخدام طريقه ت�سعر منا�سبه، �التي تنتهي بتاريخ ال�ستحقاق. ت�سجل خيارات اأ�سهم املوظفني من قبل البنك بالتكلفة، 
�تظهر كبند خم�سوم من حقوق امللكية بعد تعديل م�ساريف املعامالت، �توزيعات الأرباح، �اأرباح اأ� خ�سائر بيع الأ�سهم.  قام 
البنك خالل 2015م مبنح 1.367.807�سمهًا بقيمة اإجمالية قدرها 27.9 مليون ريال �سعودي �بلغ ر�سيد الربنامج 49.9 مليون 
ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2015م. يحتوي الإي�ساح رقم 37 من القوائم املالية املوحدة على معلومات اإ�سافية حول الربنامج.

املوظف  بني  م�سرتكة  م�ساهمة  على  مبنية  املوؤهلني  ملوظفيه  الوظيفي  �الأمان  لالإدخار  اأخرى  برامج  بتقدمي  البنك  يقوم  كما 
�البنك. تدفع هذه امل�ساهمات للموظفني يف تاريخ ا�ستحقاق كل برنامج. �قد بلغت اأر�سدة املخ�س�سات لكل من برناجمي الأمان 
الوظيفي �الدخار ما يقارب 75.9 مليون ريال �سعودي كما يف   31 دي�سمرب 2015م. كما بلغت قيمة املخ�س�سات التي مت جتنيبها 

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

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
تقوم املجموعة يف �سياق اأعماله العتيادية، بالتعامل مع اأطراف ذات عالقة. كما تخ�سع اأر�سدة � معامالت  الأطراف ذات العالقة 
لأحكام نظام مراقبة البنوك �الأنظمة الأخرى ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. �قد اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي، خالل عام 2014، حتديثًا ملبادئ حوكمة ال�سركات للبنوك العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية التي تعرف الأطراف ذات 
العالقة � احلاجة الى معاجلة تلك املعامالت ذات ال�سلة ب�سكل عادل �بد�ن اإعطاء اأ�لوية لتلك الأطراف � حتدد ت�سارب امل�سالح 

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

خالل عام 2014، قام البنك بتحديث �سيا�سة التعريف �الإف�ساح عن معامالت الأطراف ذات العالقة لتتوافق هذه ال�سيا�سة مع 
اللوائح اجلديدة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، �التي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س اإدارة البنك. �ت�سمل هذِه 

اللوائح التعريفات التالية بخ�سو�س الأطراف ذات العالقة:

اإدارة البنك �/اأ� اأفراد الأ�سرة املبا�سرين،  

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

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

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

اأي اأطراف اأخرى تكون اإدارتها �ال�سيا�سات الت�سغيلية اخلا�سة بها متاأثرة جوهريًا ب�سكل مبا�سر اأ� غر مبا�سر من قبل البنك.    

ال�سيا�سات  لو�سع  ال�سلطة  لديهم  �الذين  البنك  اأهداف  لتحقيق  امل�سوؤ�لية  يتحملون  الذين  الأ�سخا�س  اأ�لئك  البنك  اإدارة  ت�سمل 
�اتخاذ القرارات التي يتم من خاللها متابعة تلك الأهداف. �بالتايل ي�سمل تعريف الإدارة اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك �اأع�ساء 

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

ي�سمل اأفراد الأ�سرة املبا�سرين الآباء � الأز�اج �الأ�لد �الأحفاد �الذين قد يكونوا م�ساهمني رئي�سيني اأ� اأع�ساء اإدارة �الذين ميكن 
اعتبارهم متحكمني موؤثرين اأ� توؤدي العالقة الأ�سرية بينهم اأن يكونوا متحكمني اأ� موؤثرين.

ي�سمل امل�ساهمني الرئي�سيني املالك الذين ميلكون اأكرث من 5% من حق ملكية الت�سويت للبنك �/ اأ� م�سلحة الت�سويت للبنك.

تتلخ�س الأر�سدة الناجتة عن هذه املعامالت �املدرجة يف بالقوائم املالية املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2015 كالآتي:

2015
باآلف الريالت ال�سعودي���ة

اإدارة البنك �/اأ� اأفراد الأ�سرة املبا�سرين:
92.138قر��س ��سلف 

372.928�دائع العمالء

امل�ساهمني الرئي�سيني للبنك �/اأ� اأفراد الأ�سرة املبا�سرين:
2.560اأر�سدة لدى البنوك �املوؤ�س�سات املالية الأخرى

536.467قر��س ��سلف

12.242.900�دائع العمالء

1.000.000قر�س لأجل

704.000�سندات دين ثانوية

2.627.139التعهدات �الإلتزامات املحتملة

ال�سركات الزميلة للبنك �املوؤ�س�سات التي يتم املحا�سبة عنها باإ�ستخدام طريقة امللكية:
849.102قر��س ��سلف 

32.172�دائع العمالء

849.084التعهدات �الإلتزامات املحتملة
�سناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد اأ� خطط املنافع الأخرى التي يتم اإدارتها من قبل 

البنك:
280.916�دائع العمالء � مطلوبات اأخرى
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فيما يلي حتلياًل بالإيرادات �امل�ساريف املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة �املدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

2015
باآلف الريالت ال�سعودي���ة

اإدارة البنك �/اأ� اأفراد الأ�سرة املبا�سرين:

3.894دخل عمولت خا�سة

41م�ساريف عمولت خا�سة

5اأتعاب خدمات بنكية

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

30.752دخل عمولت خا�سة

36.942م�ساريف عمولت خا�سة

3اأتعاب خدمات بنكية

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

2.128دخل عمولت خا�سة

3.130اأتعاب خدمات بنكية

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

724م�ساريف عمولت خا�سة

4.368مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة �جلان املجل�س  الأخرى:

تكوين مجلس االدارة

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

غر تنفيذيرئي�س املجل�سعبداهلل بن �سالح بن جمعة
الزامل لال�ستثمار ال�سناعي- 

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

الوطنية للبرت�كيما�يات - ال�سعودية غر تنفيذينائب الرئي�سعبدالعزيز بن عبدالرحمن اخلمي�س
العاملية للبرت�كيما�يات. 

ع�سو جمل�س د.فوؤاد بن �سعود بن حممد ال�سالح
-غر تنفيذيالإدارة 

 د.عبدالر��ؤف بن حممد بن 
عبداهلل مناع

ع�سو جمل�س 
م�ستقلالإدارة

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

الجتماعية. 

ع�سو جمل�س د.عبدالعزيز بن عبداهلل النوي�سر
-م�ستقلالإدارة

ع�سو جمل�س عبدالرحمن بن حممد الر�اف
-غر تنفيذيالإدارة

ع�سو جمل�س م�ساري بن ابراهيم امل�ساري
ال�سعودية  لإعادة التاأمنيغر تنفيذيالإدارة

ع�سو جمل�س حممد بن عبداهلل بن احمد العلي
-م�ستقلالإدارة

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

لجان مجلس اإلدارة
ي�سم جمل�س االإدارة اللجان التالية:

يف  �املالية  �امل�سرفية  الئتمانية  ال�سالحيات  مبمار�سة  اللجنة  هذه  �تقوم  اأع�ساء،  خم�سة  من  �تتكون  التنفيذية،  اللجنة   
البنك.

جلنة املراجعة، �تتكون من خم�سة اأع�ساء اإثنان منهم من اأع�ساء جمل�س الإدارة �ثالثة اأع�ساء من خارج املجل�س، �تقوم جلنة   
املراجعة بالإ�سراف على اأعمال الرقابة الداخلية �تقدم التو�سيات بخ�سو�س تعيني املراجعني اخلارجيني �الأن�سطة التابعة. 

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

جلنة الرت�سيحات �املكافاآت، �تتكون من اأربعة اأع�ساء، �تقوم اللجنة مبهام التو�سية ملجل�س الإدارة بالتعيينات ملجل�س الإدارة   
بناءًا على ال�سيا�سات املعتمدة، �مراجعة القدرات �املوؤهالت لع�سوية جمل�س الإدارة ب�سكل �سنوي، �مراجعة تركيبة املجل�س 
على  باملوافقة  للمجل�س  التو�سيات  تقدمي  عن  اأي�سا  م�سوؤ�لة  �اللجنة  احلاجة.  دعت  اإن  الالزمة  التغيرات  بعمل  �التو�سية 

�سيا�سة التعوي�سات يف البنك �تعديالتها، �غرها من الأن�سطة املت�سلة ب�سيا�سات �اجراءات التعوي�سات.

جلنة املخاطر، �تتكون من خم�سة اأع�ساء، �تقوم هذه اللجنة بال�سراف على اإدارة املخاطر يف البنك �سواء خماطر ال�سوق،   
ا� الإئتمان ا� خماطر العمليات.

جلنة الإلتزام، �هي جلنة منبثقة من جلنة املراجعة، �تتكون من ثمانية اأع�ساء ثالثة من جمل�س الإدارة �خم�سة من اإدارة   
لإدارة  املالئمة  �الإجراءات  ال�سيا�سات  البنك  لدى  اأن  �التاأكد من  اللتزام،  اللجنة مبهام مراقبة عدم  �تقوم هذه  البنك، 

خماطر عدم الإلتزام، �اإر�ساء الطار العام لعمل اإدارة اللتزام.
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لها �ما  ال�سرعي يف املعامالت املرفوعة  بيان احلكم  اللجنة مبهام  اأع�ساء، �تقوم هذه  ال�سرعية، �تتكون من ثالثة  اللجنة   
يتبعها من عقود �اتفاقيات �مناذج �نحوها �اإ�سدار القرارات ال�سرعية ب�ساأنها، �التحقق من التزام البنك بقرارات اللجنة 
ال�سرعية �التاأكد من تنفيذها على الوجه ال�سحيح من خالل الرقابة ال�سرعية. �بال�سافة اإلى ذلك تتلقى اللجنة املالحظات 

�ال�ستف�سارات املتعلقة بالنواحي ال�سرعية من اإدارات البنك �عمالءه، �الرد عليها.

 وفيما يلي قائمة باأع�ساء هذه اللجان:

جلنة الرت�سيحات جلنة املراجعةاللجنة التنفيذية
اللجنة ال�سرعيةجلنة الإلتزامجلنة املخاطر�املكافاآت

عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن 

اخلمي�س 
)الرئي�س(

حممد بن 
عبداهلل بن احمد 

العلي )الرئي�س(

عبدالرحمن بن 
حممد الر�اف 

)الرئي�س(

عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن 

اخلمي�س 
)الرئي�س( 

حممد بن 
عبداهلل بن احمد 

العلي )الرئي�س(

حممد علي 
القريء 

)الرئي�س( 

عبدالرحمن بن 
حممد الر�اف

د.عبدالر��ؤف 
بن حممد بن 
عبداهلل مناع

�س�الح بن علي 
بن حمود العذل

عبدالرحمن بن 
حممد الر�اف

د.عبدالر��ؤف 
بن حممد بن 
عبداهلل مناع

فهد نافل 
ال�سغر

د.عبدالعزيز بن 
عبداهلل النوي�سر

�سالح اخلليفي 
)ع�سو خارجي (

م�ساري بن 
ابراهيم امل�ساري

د.فوؤاد بن 
�سعود بن حممد 

ال�سالح

�س�الح بن علي 
بن حمود العذل

عبدالعزيز اأحمد 
املزيني

م�ساري بن 
ابراهيم امل�ساري

عبداهلل 
العنزي)ع�سو 

خارجي ( 

د.فوؤاد بن 
�سعود بن حممد 

ال�سالح

د.عبدالعزيز بن 
-�سامباث فيالمورعبداهلل النوي�سر

د.فوؤاد بن 
�سعود بن حممد 

ال�سالح

مناحي 
املريخي)ع�سو 

خارجي (

م�ساري بن 
-اأجمد �سديقيابراهيم امل�ساري

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

ح�سن خلف ----
-الفاعوري

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

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريخ الجتماع

 عبداهلل بن �سالح بن جمعة، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، عبدالعزيز اخلمي�س،  2015/03/08م
د. عبدالعزيز النوي�سر، �سالح العذل ، د. عبدالر�ؤ�ف مناع، د. فوؤاد ال�سالح، حممد العلي

 عبداهلل بن �سالح بن جمعة، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، عبدالعزيز اخلمي�س،  2015/05/31م
د. عبدالعزيز النوي�سر، �سالح العذل ، د. عبدالر�ؤ�ف مناع، د. فوؤاد ال�سالح، حممد العلي

 عبداهلل بن �سالح بن جمعة، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، عبدالعزيز اخلمي�س،  2015/09/14م
د. عبدالعزيز النوي�سر، �سالح العذل ، د. عبدالر�ؤ�ف مناع، د. فوؤاد ال�سالح، حممد العلي

 عبداهلل بن �سالح بن جمعة، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، عبدالعزيز اخلمي�س،  2015/11/30م
د. عبدالعزيز النوي�سر، �سالح العذل ، د. عبدالر�ؤ�ف مناع ، حممد العلي

 عبداهلل بن �سالح بن جمعة، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، عبدالعزيز اخلمي�س،  2015/12/13م
د. عبدالعزيز النوي�سر، �سالح العذل ، د. عبدالر�ؤ�ف مناع، د. فوؤاد ال�سالح، حممد العلي

مت عقد اأحد ع�سر اإجتماعًا للجنة التنفيذية خالل العام 2015م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريخ الجتماع

 عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح،2015/02/02م
 د. عبدالعزيز النوي�سر

 عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/02/24م
د. عبدالعزيز النوي�سر

 عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/04/05م
د. عبدالعزيز النوي�سر

 عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/05/03م
د. عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح2015/05/27م

 عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/07/02م
د. عبدالعزيز النوي�سر

 عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/08/31م
د. عبدالعزيز النوي�سر

 عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/09/14م
د. عبدالعزيز النوي�سر

 عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/10/27م
د. عبدالعزيز النوي�سر

 عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/11/24م
د. عبدالعزيز النوي�سر

 عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/12/22م
د. عبدالعزيز النوي�سر

مت عقد اأربعة اجتماعات للجنة الرت�سيحات �املكافاأت خالل العام 2015 م كالتايل:

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

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريخ الجتماع
حممد العلي، د. عبدالر�ؤ�ف مناع، �سالح اخلليفي، عبداهلل العنزي، مناحي املريخي2015/03/08م
حممد العلي، د. عبدالر�ؤ�ف مناع، �سالح اخلليفي، عبداهلل العنزي، مناحي املريخي2015/05/31م
حممد العلي، �سالح اخلليفي، عبداهلل العنزي، مناحي املريخي2015/09/13م
حممد العلي، د. عبدالر�ؤ�ف مناع، �سالح اخلليفي، عبداهلل العنزي، مناحي املريخي2015/11/30م
حممد العلي، د. عبدالر�ؤ�ف مناع، �سالح اخلليفي، عبداهلل العنزي، مناحي املريخي2015/12/13م

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

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريخ الجتماع

 عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/02/24م
د.عبدالعزيز النوي�سر

عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح2015/05/27م

 عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/05/28م
د.عبدالعزيز النوي�سر

 عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/08/31م
د.عبدالعزيز النوي�سر

 عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/09/13م
د.عبدالعزيز النوي�سر

 عبدالعزيز اخلمي�س، عبدالرحمن الر�اف، م�ساري امل�ساري، د. فوؤاد ال�سالح، 2015/11/24م
د.عبدالعزيز النوي�سر

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

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريخ الجتماع

حممد العلي، �سمباث فاليمور، د. عبدالر�ؤ�ف مناع، ح�سن الفاعوري، �سعود ال�سمري، �سنكر 2015/03/08م
�سنتثان، اأجمد �سديقي

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

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

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

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

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريخ الجتماع
حممد علي القريء، فهد نافل ال�سغر، عبدالعزيز اأحمد املزيني2015/11/19م
حممد علي القريء، فهد نافل ال�سغر، عبدالعزيز اأحمد املزيني2015/12/10م

التغير في ملكية أسهم البنك  )لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين(
يتكون جمل�س اإدارة البنك من اأ�سخا�س طبيعيني ممثلني باملجل�س ب�سفتهم ال�سخ�سية. �فيما يلي بيان باإجمايل ما ميتلكه رئي�س 

�اأع�ساء جمل�س الإدارة �كبار املدراء التنفيذيني �اأز�اجهم �اأ�لدهم الق�سرمن اأ�سهم اأ� اأد�ات دين:

أعضاء مجلس اإلدارة:

ا�سم من تعود له م
امل�سلحة

�سايف نهاية العامبداية العام
ن�سبة التغير%التغير عدد 

عدد اأد�ات الدينالأ�سهم
اأد�ات الدينالأ�سهم

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

عبدالرحمن حممد 2
8%111 -1.444 -1.333 الر�اف

د. عبدالر�ؤ�ف حممد 3
8% 90 -1.180 -1.090مناع

9%18.998 -219.864 -200.866�سالح علي العذل4

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

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

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

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

8%166 - 2.166 -2.000حممد عبداهلل العلي9

المدراء التنفيذيين:

ا�سم من تعود له م
امل�سلحة

�سايف نهاية العامبداية العام
ن�سبة التغير%التغير

اأد�ات الدينعدد الأ�سهماأد�ات الدينعدد الأ�سهم

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

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

                                                                                                                                   
اأكرب �ستة مدراء تنفيذيني �الذين 
ا�ستلموا اأعلى املكافاآت مبا فيهم 
الرئي�س التنفيذي �املدير املايل

امل�ستقلون �غر التنفيذيني 
من اأع�ساء جمل�س الدارة

اأع�ساء 
جمل�س الدارة 

التنفيذيني

-13.9863.240مكاف�����اآت

-6.0531.128ب�������دلت

اأية مكافاآت اأخرى دفعت �سهريا 
--13.707اأ� �سنويا

إقرارات
يقر جمل�س الإدارة �فقا لف�سل املعلومات املتاحة له من جميع النواحي اجلوهرية مبا يلي:

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

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

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

مراجعو الحسابات
مت يف اجتماع اجلمعية العامة غر العادية املنعقدة يف 8 مار�س 2015م تعيني ال�سادة / براي�س ��ترها��س كوبرز �ال�سادة / ارن�ست 

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

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

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

اأ�سباب عدم التطبيقمتطلبات املادةرقم املادة

املادة ال�ساد�سة

)د(

ال�سفة  ذ�ي  ال�سخا�س  من  امل�ستثمرين  على  يجب 
غرهم- عن  بالنيابة  يت�سرفون  الذين  العتبارية 
مثل �سناديق ال�ستثمار- الف�ساح عن �سيا�ساتهم يف 
ال�سنوية،  الفعلي يف تقاريرهم  الت�سويت �ت�سويتهم 
ت�سارب  اأي  مع  التعامل  كيفية  الف�ساح عن  �كذلك 
احلقوق  ممار�سة  على  يوؤثر  قد  للم�سالح  جوهري 

الأ�سا�سية اخلا�سة با�ستثماراتهم.

عاتق  على  يقع  املادة  هذه  متطلبات  تنفيذ  اإن 
ل  �الذين  العتبارية  ال�سفة  ذ�ي  امل�ستثمرين 
عن  بالإف�ساح  لإلزامهم  عليهم  �سلطة  البنك  ميلك 
�سيا�ساتهم الت�سويتية �ال�ستثمارية � كيفية التعامل 
تقاريرهم  يف  للم�سالح  جوهري  ت�سارب  اأي  مع 

ال�سنوية

 Sustainability ،  Enterprise Risk Management( مت ا�ستحداث جلان داخلية معمول بها �سمن الهيكل التنظيمي للبنك  
.)Securities Valuation، Stress Testing

مت عمل تقييم ذاتى لأع�ساء جمل�س الإدارة لتحديد الحتياجات التدريبية �التاأهيلية.  

�افق جمل�س الإدارة على اإطار الهيكل التنظيمي اجلديد للحوكمة.  

اأعلى املعاير الد�لية مراعيًا الأنظمة املحلية، �ال�ستعانة ببيوت اخلربة  ��سع البنك خطط للو�سول بتطبيق احلوكمة �فق   
الد�لية لتقييم تطبيق احلوكمة لدى البنك، �حتديث ال�سيا�سات �الإجراءات ب�سكل م�ستمر.

المعايير المحاسبية
يتبع البنك املعاير املحا�سبية للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، �املعاير الد�لية اخلا�سة بالتقارير 

املالية. �يقوم البنك باإعداد قوائمه املوحدة طبقا لنظام مراقبة البنوك �نظام ال�سركات ال�سعودي �النظام الأ�سا�سي للبنك.

�بال�سارة اإلى تعميم هيئة ال�سوق املالية بخ�سو�س ت�سمني خطة البنك لتطبيق معاير املحا�سبة الد�لية يف تقرير جمل�س الدارة، 
�مبا اأن البنك يتبع بالفعل معاير املحا�سبة الد�لية عند اإعداد قوائمه املالية فال يوجد اأية خطط متعلقة بالتعميم.

قواعد السلوك والمعايير األخالقية للبنك 
متثل قواعد ال�سلوك �املعاير الأخالقية للبنك الدليل �املعاير للمبادئ الأخالقية العالية �املمار�سات املهنية املثلى. �يلتزم البنك 
مبوجب قواعد ال�سلوك اخلا�سة به بتطبيق ثقافة مهنية ت�سود فيها اأعلى املعاير الأخالقية �يلتزم باملحافظة عليها �ت�ستند قواعد 
ال�سلوك يف البنك على مبادئ اأ�سا�سية �هي النزاهة �ال�سرية �الحرتافية. �تنطبق هذه القواعد �املعاير على جميع اأع�ساء جمل�س 
اإدارة البنك �موظفيه �م�ست�ساريه �جميع الأطراف ذات ال�سلة �كل �سخ�س قد ميثل البنك. كما يعمل البنك اال�سعودي لال�ستثمار 

حتت اإ�سراف جمل�س الإدارة الذي ي�سرف بد�ره على تنفيذ �فاعلية قواعد ال�سلوك �املعاير الأخالقية يف البنك .

فاعلية نظام الرقابة الداخلية
اإن الاإدارة م�سوؤ�لة عن اإن�ساء نظام فعال للرقابة الداخلية �املحافظة عليه على م�ستوى البنك. يت�سمن نظام الرقابة الداخلية 
على ال�سيا�سات �الإجراءات �العمليات، �التي مت ت�سميمها حتت اإ�سراف جمل�س الإدارة لتحقيق الهداف ال�سرتاتيجية للبنك.    

الرقابة  نظام  �فاعلية  كفاية  مدى  تقييم  ي�سمل  حيث  التنفيذية  الإدارة  عن  �م�ستقل  حيادي  الداخلية  الرقابة  �حدة  نطاق  اإن 
جلنة  الى  تقارير  يف  رفعها  يتم  الداخلية  الرقابة  اأعمال  عن  املنبثقة  �اجلوهرية  الهامة  املالحظات  جميع  البنك.  يف  الداخلية 
املراجعة التابعة ملجل�س اإدارة البنك. تقوم جلنة املراجعة مبراقبة كفاية �فاعلية نظام الرقابة الداخلية للحد من املخاطر التي مت 

حتديدها �قيا�سها بهدف احلفاظ على م�سالح البنك.

العام من خالل املراجعة  الرقابة على امل�ستوى  بيئة  البنك لتح�سني  �اإدارات  يتم بذل جهود من�سقة �متكاملة من جميع �حدات 
امل�ستمرة �ت�سهيل الإجراءات ملنع �ت�سحيح اأي ق�سور يف الرقابة. كل �حدة من �حدات البنك �حتت اإ�سراف الإدارة التنفيذية 
العليا اأ�كلت اليها م�سوؤ�لية ت�سحيح اأ�جه الق�سور يف الرقابة التي مت حتديدها من قبل املراجعيني الداخليني �اخلارجيني، �عدد 

من �حدات الرقابة الأخرى على م�ستوى البنك .

قامت الإدارة العليا للبنك بتبني اإطار عمل متكامل للرقابة الداخلية على النحو املو�سى به من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
من خالل تعليماتها ب�ساأن �سوابط الرقابة الداخلية.
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مت ت�سميم النظام الرقابي الداخلي للبنك ب�سكل ي�سمن اطالع جمل�س الإدارة على كيفية اإدارة املخاطر من اأجل حتقيق الأهداف 
ال�سرتاتيجية للبنك. اإن اأنظمة الرقابة الداخلية مهما كانت م�سممة ب�سكل جيد، فاإنها لن تقوم مبنع اأ� ك�سف جميع اأ�جه الق�سور 
يف الرقابة. عال�ة على ذلك، فاإن التقييمات احلالية ملدى فاعلية الأنظمة لفرتات م�ستقبلية تخ�سع لقيود قد ت�سبح معها �سوابط 

الرقابة غر مالئمة نتيجة للتغرات يف املتطلبات �المتثال لل�سيا�سات �الإجراءات.

ا�ستنادا اإلى نتائج الختبارات �التقييمات امل�ستمرة لنظام الرقابة الداخلية من قبل �حدة الرقابة الداخلية التي متت خالل العام، 
تعترب الإدارة اأن نظام الرقابة الداخلية احلايل مالئم �منا�سب � يتم تنفيذه �مراقبته على نحو فعال. �للمزيد من تعزيز الرقابة 

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

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

خدمة المجتمع واإلستدامة 
يقوم البنك بد�ر فاعل من خالل م�ساهمته يف التنمية امل�ستدامة �ت�سكيلها، حيث يقوم البنك بالعمل على حتفيز النمو �ال�ستقرار 
الإقت�سادي من خالل ت�سهيل التدفق املايل يف املجتمع. كما اأن لدينا القوة للتاأثر على اجتاه ذلك النمو لي�سبح اأكرث ا�ستدامة 

�اإتاحة ��سمولية من خالل ت�سميم منتجاتنا �خدماتنا، �امل�ساريع �الأعمال التي نقرر متويلها. 

يتمحور نهجنا يف ال�ستدامة على خم�سة جمالت مركزية يقوم عليها اإطار ال�ستدامة، �هي ت�سم الق�سايا الأكرث جوهرية بالن�سبة 
لنا، �ترتكز العملية ال�سنوية لتعريف الق�سايا اجلوهرية �ترتيبها ح�سب الأ�لوية بناًء على التوا�سل الدائم مع اأ�سحاب امل�سلحة.    

لبناء  ن�سعى  اأننا  امل�سلحة، حيث  اأ�سحاب  مع  قدرتنا يف احلفاظ على عالقات جيدة  ب�سكل كبر على  كموؤ�س�سة  يعتمد جناحنا 
عالقات دائمة �قائمة على الثقة معهم من خالل احلوار البناء �اأخذ �جهات نظرهم باحل�سبان عند اتخاذ القرارات. كما اأننا 
ن�سعى اإلى توفر معلومات موثوقة �قائمة على الواقع �يف الوقت املطلوب حول عملنا �حول القطاع املايل �الإقت�ساد ب�سكل عام، لكي 

نهيئ قاعدة موثوقة لأ�سحاب امل�سلحة لت�سكيل �جهات نظرهم �قراراتهم

اإطار ال�ستدامة اخلا�س بنا يقوم على خم�س ركائز �يوجه جميع العمليات على م�ستوى البنك. �هذه الركائز هي: التكليف �النمو 
�الرعاية �احلفظ �العون، �قد حددنا املجالت التي حتتاج اإلى موا�سلة التح�سني �التطوير حتت مظلة هذه الركائز اخلم�سة. كما 
حققنا خالل ال�سنوات القليلة املا�سية تقدمًا كبرًا كاأحد ر�اد القطاع املايل يف اململكة العربية ال�سعودية، فنحن اليوم نوفر اإمكانية 

اأف�سل للح�سول على التمويل �عددًا اأكرب من الفر�ع املخ�س�سة لذلك، حيث ات�سعت قاعدة عمالئنا اأكرث من اأي �قت م�سى.

كما اأثبتنا قدرة متزايدة على امل�ساهمة يف بيئتينا الجتماعية �الطبيعية، اإذ نعترب اأن من م�سوؤ�ليتنا الجتماعية اأن نرثي جمتمعاتنا 
املحلية �ن�ساهم يف التطور امل�ستمر. اإننا نعترب من م�سوؤ�ليتنا امل�ساهمة يف املجتمعات املحلية �يف تقدم التنمية يف اململكة العربية 

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

اأما يف اجلانب البيئي، فقد جنحنا يف خف�س تكاليف املاء �الكهرباء لكل موظف دائم من موظفي البنك. كما ا�ستثمرنا يف اآليات 
د�اعي  من  �اإنه  املحد�دة.  الطبيعية  املوارد  على  املحافظة  يف  للم�ساعدة  للوقود  ا�ستهالكنا  من  احلد  على  �عملنا  الورق  توفر 
العتزاز تتويجنا بجائزة امللك خالد للتناف�سية امل�سوؤ�لة لل�سنة الثانية على التوايل. �تعد اجلائزة من اأهم الربامج لقيا�س الداء 

يف جمال امل�سوؤ�لية الجتماعية �حماية البيئة.

اأثر  بتعزيز  ملتزمون  اأننا  كما  لالعمال اخلرية،  �التربع  الفعاليات  �رعاية  الربامج  اإدارة  املجتمع من خالل  البنك يف  ي�ستثمر 
ا�ستثماراتنا يف املجتمع �مواءمتها مع اأهداف �سيا�سة الرعاية املتبعة لدينا. �قد ا�ستثمرنا يف عام 2015م مبلغ  2.451.000  ريال 

�سعودي يف هذه الربامج.

�من اأبرز مبادرات امل�سوؤ�لية الإجتماعية للبنك لعام 2015م ما يلي:

دعم م�سر�ع التخرج ملجموعة من طالب كلية طلب ال�سنان بجامعة امللك �سعود، حيث اأن امل�سر�ع يهدف لرفع م�ستوى الوعي   
حول �سحة الفم �ال�سنان لدى طالب املرحلة البتدائية.

دعم التثقيف املايل لدى الطفال �ذلك من خالل رعاية اخلدمات البنكية مب�سر�ع مدينة منيوبولي�س للتعليم من خالل اللعب.   

التن�سيق مع جمعية اإن�سان لرعاية اليتام لرعاية زيارة جمموعة من اليتام ملدينة منيوبولي�س �للتعليم �التثقيف املايل املبكر.  

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

طرح مبادرة �سلة رم�سان الغذائية �ذلك بتوزيع 1000 �سلة جمهزة باملواد الغذائية على ال�سر املحتاجة.  

�ال�سغف  الطموح  لديهم  ممن  البنك  موظفي  من  نخبة  باإختيار  �ذلك  البنك  مبنى  داخل  ال�لية  ال�سعافات  فريق  اإن�ساء   
املتعلقة  �ال�سابات  املخاطر  مع  التعامل  �كيفية  ال�لية  ال�سعافات  مباديء  على  تدريبهم  مت  ثم  �من  التطوعية،  لالعمال 

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

اإطفاء النوار ملدة �ساعة يف جميع املباين الدارية للبنك. كذلك مت  متت امل�ساركة مبنا�سبة �ساعة الر�س �ذلك من خالل   
اأن البنك �سيتربع مب�سباح موفر  التوا�سل الجتماعي بحيث  ت�سجيع املجتمع للم�ساركة من خالل طرح مبادرة عرب قنوات 

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

دعم نادي الريا�س لل�سم لعقد عدد من الد�رات التدريبية لتعلم لغة ال�سارة.  

ال�ستمرار بتقدمي خدمات التطوع �ذلك بت�سجيع فريق البنك للتطوع �املكون من موظفي �موظفات البنك.  

الخاتمة
ي�سر جمل�س الإدارة اأن يعرب مرة اأخرى عن امتنانه حلكومة خادم احلرمني ال�سريفني، �يخ�س بال�سكر �زارة املالية �موؤ�س�سة النقد 
ا اأن يتقدم بال�سكر اإلى جميع م�ساهمي البنك  العربي ال�سعودي �هيئة ال�سوق املالية على دعمهم املتوا�سل �البناء. �يود املجل�س اأي�سً
على تعا�نهم الدائم. كما يعرب املجل�س عن تقديره لثقة عمالء البنك ال�سعودي لال�ستثمار �امل�ساهمني، �جلهود م�سوؤ�يل �موظفي 

البنك �اإخال�سهم ��لئهم.
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القوائم المالية الموحدة
وتقرير مراجعي الحسابات

31 دي�سمرب  2015  و 2014 م

اأ�سواء على الو�سع المالي لع�سر �سنوات

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

2.6102.1781.8681.7091.8441.6331.9381.6352.556 2،667 اإجمالي الدخل

943762632628570556428484454 1،033 اإجمالي الم�ساريف

1.6671.4161.2361.0811.2741.0771.5101.1512.103 1،634 ربح العمليات

23112932437384555599732997 305 مخ�س�سات

1.4361.2879127084295225138222.006 1،329 �سافي الدخل

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

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

22.39717.69610.9128.8938.06010.73712.73115.81111.777 18،842 ا�ستثمارات �سايف

-8461.071966895865817719562 939 ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

93.62680.49559.06751.94651.49150.14853.59646.54240.845 93،634 اإجمايل املوجودات

70.73357.04440.41436.77037.21538.24740.70232.76827.931 70،329 ودائع العمالء

11.85210.2539.3798.5578.1417.4286.6096.7706.001 12،036 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

المعدلت )%(

13.0013.1110.178.485.517.437.6712.8835.48 11.12 العائد على حقوق امللكية %

1.651.841.641.370.841.011.031.884.99 1.42 العائد على املوجودات  %

17.0815.1217.6219.1217.2914.4813.7121.9124.71 16.94 كفاية راأ�ص املال %

12.8512.6612.7415.8816.4815.8114.8112.3314.5514.69حقوق امللكية لإجمايل املوجودات %



قائمة الدخل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2015 و 2014

             ١  

  البنك السعودي لالستثمار
  قائمة المرآز المالي الموحدة

  ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١آما في 
            

      ٢٠١٥  
  

٢٠١٤  
     

 إيضاح

ب������� الري����ا�ت  
  السعودية

ب���ال� الري��االت    
  السعودية

              الموجودات

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

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

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

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

 ٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠   ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩        الموجوداتإجمالي

 المساهمينالمطلوبات وحقوق 
           

  المطلوبات
           

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

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

 ٨١٫٧٧٤٫٣٠٨   ٨١٫٥٩٧٫٢٥٧        المطلوباتإجمالي
           

            المساهمينحقوق

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

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

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

 ٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠   ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩       المساهمينق إجمالي المطلوبات وحقو
  

  
  

  جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ٤١إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
  

             ٢  

  
  البنك السعودي لالستثمار

  قائمة الدخل الموحدة
  ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

         
    

    ٢٠١٥  
  

٢٠١٤  
  

  إيضاح

ري����االت ب�����ال� ال 
  السعودية

ب���ال� الري��االت    
  السعودية

           
  ٢٫١٦٥٫٧٨٦    ٢٫٤٤١٫٤٢٠  ٢٠   دخل العموالت الخاصة

  ٦٢٦٫٢٣١    ٧١٠٫٢٣١  ٢٠   مصاريف العموالت الخاصة
            

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

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

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

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

           
  ٥٣١٫٤٠٥    ٦١٩٫٤٧٤  ٢٤    رواتب وما في حكمها

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

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

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

  ١٫١٧٤٫٢١٢    ١٫٣٣٨٫٥٩٥      ملياتإجمالي مصاريف الع

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

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

  ١٫٤٣٦٫٤٧٩    ١٫٣٢٨٫٦٥٧      دخل ال صافي

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

 
                                                                                                       

           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ٤١إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

             ٣  

 
  البنك السعودي لالستثمار

  مة الدخل الشامل الموحدةقائ
  ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 

                                                            ٢٠١٤    ٢٠١٥  

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

ب���ال� الري��االت    
  السعودية

    
  ١٫٤٣٦٫٤٧٩    ١٫٣٢٨٫٦٥٧       دخل الصافي 

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

   
      

    استثمارات متاحة للبيع:
        

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

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

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

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

   إجمالي الدخل الشامل
   ٢٫٠٧٩٫٠٣٤    ٧٣١٫٥٣٤  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 هذه القوائم المالية الموحدةجزءًا ال يتجزأ من  ٤١إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
  
  

             ٤  

  البنك السعودي لالستثمار
  الموحدة المساهمين قائمة التغيرات في حقوق

  ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

     
إجمالي 
حقوق 

    المساهمين

خيارات  
أسهم 

     الموظفين
توزيعات 

   أرباح مبقاة   أرباح مقترحة
إحتياطيات      

    إيضاح    رأس المال    ظاميإحتياطي ن   أخرى

  ٢٠١٥      بآالف الرياالت السعودية

١١٫٨٥٢٫١٣٢  )٣١٫٥٥١(  
  

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

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

)٥٩٧٫١٢٣(   -  
  

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

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

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

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

  مقترحة توزيعات أرباح  ٢٦    -   -   -   )٥٣٤٫٥٠٠(   ٥٣٤٫٥٠٠    -   -

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

  المنحة

-   -  
  

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

١٢٫٠٣٦٫٤٦٢  )٥٦٫٧٥٥(  
  

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

إجمالي حقوق
   المساهمين

خيارات أسهم  
    الموظفين

توزيعات 
   أرباح مبقاة   أرباح مقترحة

إحتياطيات      
    إيضاح    رأس المال    إحتياطي نظامي   أخرى

  ٢٠١٤      بآالف الرياالت السعودية

١٠٫٢٥٢٫٧٧٥  )٢٩٫٣٧٤(  
  

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

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

٦٤٢٫٥٥٥   -  

  

-   -   ٦٤٢٫٥٥٥   -   -      
إجمالي بنود الدخل الشامل 

  األخرى 

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

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

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

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

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

  المنحة

-   -  
  

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

١١٫٨٥٢٫١٣٢  )٣١٫٥٥١(  
  

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

  

  جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ٤١إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
    

  

37التـقرير  السنوي  2015 م36 التـقرير  السنوي  2015 م



قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة(
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

             ٥  

  البنك السعودي لالستثمار
  قائمة التدفقات النقدية الموحدة

  ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  

   
  ٢٠١٤    ٢٠١٥    إيضاح    

  األنشطة التشغيلية:

ب�����ال� الري����االت        
  السعودية

الف الري��االت آب��  
  السعودية

  دخل  الصافي 
      

١٫٤٣٦٫٤٧٩  ١٫٣٢٨٫٦٥٧  

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

     

  )٥٩٫٣٨٢(    ٣٠٫٩٦٦        المقتناة لغير أغراض المتاجرة ستثماراتالعلى العالوة والخصم ا طفاءإصافي 
  )٤١٢٫٨٥٨(    )١٨٦٫٢٠٠(    ٢٣    مكاسب استثمارات، صافي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة ٤١إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

             ٦  

  البنك السعودي لالستثمار
  قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)

  ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 
  
 

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥    إيضاح    

        
��������ال� الري������االت 

  السعودية

الف الري���االت آب���  
  السعودية

              النقدية وشبه النقدية

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

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

              معلومات العموالت الخاصة اإلضافية

  عموالت خاصة مستلمة     
      

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

              معلومات إضافية غير نقدية

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

  ٢٦٩٫٧٣٦    -    ٨   ستثمارات متاحة للبيعاستثمار في شرآة زميلة إلى ا تحويل
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  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٧

  عـــام       .١
  

جم�اد�   ٢٥بت�اريخ    ٣١تأسس البنك السعودي لالستثمار("البنك")، شرآة مساهمة سعودية، بموجب المرس�وم الملك�ي رق�م م/   
ي��ة الس��عودية. يعم��ل البن��ك بموج��ب الس��جل التج��اري رق��م       ) ف��ي المملك��ة العرب ١٩٧٦يوني��و  ٢٣ه��ـ ( المواف��ق  ١٣٩٦الث��اني 

 ٤٨  وع�ددها   فروع�ه   ش�بكة   خ�الل   ) م�ن ١٩٧٧م�ار�   ١٦ه�ـ (المواف�ق    ١٣٩٧األول   ربي�ع  ٢٥بتاريخ  ١٠١٠٠١١٥٧٠
  فرعًا) في المملكة العربية السعودية. إن عنوان المرآز الرئيسي للبنك هو آما يلي: ٤٨:  ٢٠١٤فرعًا (

    
  ودي لالستثمار البنك السع     

  المرآز الرئيسي      
   ٣٥٣٣ص ب      
    ١١٤٨١الرياض      
  المملكة العربية السعودية       

  
ف�ي   إليهم جميعًا ب�ـ "المجموع�ة"   ارشيالتابعة التالية ( لشرآاتهالقوائم المالية  و تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك

  ):هذه القوائم المالية الموحدة
  
من  ٢٠١٥حيث تم تحويل الشرآة خالل عام ، االستثمار آابيتال - شرآة االستثمار لألوراق المالية والوساطة""   ) أ

مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل ة وهي فلشرآة ذات مسئولية محدودة الى شرآة مساهمة مق
) وهي مملوآة بنسبة ٢٠٠٧وليو ي ٢٢هـ (الموافق ١٤٢٨رجب  ٨صادر بتاريخ  ١٠١٠٢٣٥٩٩٥التجاري رقم 

 % من قبل البنك.١٠٠
 

"شرآة السعودي لالستثمار العقارية" وهي شرآة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية    ) ب
) ٢٠٠٩مايو  ٢٥هـ (الموافق ١٤٣٠جمادي األول  ٢٩صادر بتاريخ  ١٠١٠٢٦٨٢٩٧بموجب السجل التجاري رقم 

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

ج)  "شرآة السعودي لالستثمار األولى" وهي شرآة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب 
) وهي مملوآة ٢٠١٤نوفمبر  ٩هـ (الموافق ١٤٣٦محرم  ١٦صادر بتاريخ  ١٠١٠٤٢٧٨٣٦السجل التجاري رقم 

  % من قبل البنك. لم تبدأ الشرآة أي أنشطة جوهرية بعد.١٠٠بنسبة 
 
آما تتض�من األنش�طة الرئيس�ة لش�رآة األس�تثمار آابيت�ال       المصرفية.  األنشطة التجارية وخدمات التجزئةآافة أنواع  بنكقدم الي

افظ األستثمار الخاص�ة بالنياب�ة   آيل، التعهد بالتغطية، إدارة صناديق األستثمارات و محوالتعامل في األوراق المالية آأصيل و 
آم�ا تق�دم المجموع�ة لعمالئه�ا     ، والحف�ظ الخاص�ة بأعم�ال األوراق المالي�ة.     االستش�ارات رتي�ب،  تعن العمالء، وتق�ديم خ�دمات ال  

منتجات و خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة االسالمية (قائمة على مبدأ تجنب الفائدة) والتي يتم اعتمادها واإلشراف عليها 
  بواسطة هيئة شرعية مستقلة. 

  
س�عودي  اللبن�ك  باالق�وائم المالي�ة الموح�دة ل�ش�ارة ل�يض�احات ذات العالق�ة        اإليضاحات ح�ول  يتم األشارة إلى "البنك" في هذة

 "مجموعة". آـلالستثمار فقط وليس بشكل مجمع 
  
  .  أسس اإلعداد ٢

    
  بيان اإللتزام    ) أ

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

 ن مجلس معايير المحاسبة الدوليةع ةالعربي السعودي (المؤسسة)، وللمعاييرالدوليـة الخاصة بالتقاريرالمالية الصادر
آما يعد البنك قوائمه المالية الموحدة  .المالية قاريرالخاصة بالت ةيدولالمعايير الير سالصادرة عن لجنة تف فسيراتوالت

  لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشرآات بالمملكة العربية السعودية وآذلك النظام األساسي للبنك.
  
  
 

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٨

 
  

  (تتمة) -.  أسس اإلعداد ٢
  

  أسس القياس    ب)
  

ناء البنود أدناه الواردة في قائمة المرآز المالي يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستث
  الموحدة:

  الموجودات والمطلوبات المقتناة بغرض المتاجرة يتم قياسها بالقيمة العادلة. .١
  األدوات المالية المصنفة آقيمة عادلة خالل قائمة الدخل الموحدة يتم قياسها بالقيمة العادلة. .٢
  سها بالقيمة العادلة..   االستثمارات المتاحة للبيع يتم قيا٣

عالقات التحوط من   ، في.  الموجودات و المطلوبات المالية المعترف بها والمصنفة آبنود تحوط من المخاطر٤ 
  مخاطر القيمة العادلة المؤهلة، يتم تسويتها بتغيرات القيمة العادلة المرتبطة بالخطر الذي تم التحوط منه.

  
ات تم إقتنائها ، لم يكن لدى المجموعة موجودات أو مطلوب٢٠١٤و  ٢٠١٥بر ديسم ٣١خالل العامين المنتهيين في 

  بعض األدوات المالية المشتقة. بإستثناءألغراض المتاجرة، 
  

     العملة الوظيفية وعملة العرض  ) ج
بيانات . ويتم تقريب الللبنكالعملة الوظيفية الذي يعتبر يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، و  

  المالية المعروضة ألقرب ألف ريال سعودي، ما لم يذآر خالف ذلك.
    

  واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية  األحكام والتقديرات     ) د
  

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

تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. مثل هذه األحك�ام    التي يتم بها طريقةالأيضًا من اإلدارة أن تمارس حكمها في 
لخب�رة الس�ابقة وبع�ض العوام�ل األخ�رى، والت�ي       عل�ى ا  وبن�اءاً يتم تقييمه�ا بإس�تمرار    الهامة و التقديرات واإلفتراضات

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

ام�ة لتق�دير ع�دم الت�آ�د عن�د ت�اريخ التق�ارير        هراضات الهامة عل�ى المس�تقبل، وآ�ذلك عل�ى المص�ادر ال     تتترآز تلك اإلف
لموج��ودات لق��د ت��ؤدي إل��ى تع��ديالت مادي��ة للمب��ال� الدفتري��ة        راض��ات الت��ي تحتم��ل أخط��ار هام��ة    ت، تل��ك اإلفالمالي��ة

ببن�اء إفتراض�اتها و تق�ديراتها عل�ى أس�اس       م المجموعةوهو موضح أدناه. تق آما لمطلوبات في السنة المالية المقبلة،لو
رغم مم��ا س��بق، ق��د تتغي��ر االح��وال واإلفتراض��ات الحالي��ة   ب��ال و المتاح��ة عن��د إع��داد الق��وائم المالي��ة الموح��دة.  العوام��ل

أخ�ذها  المجموع�ة. تل�ك التغيي�رات ي�تم      لظروف خ�ار� س�يطرة   رات السوق أويسبب تغيبالخاصة باألحداث المستقبلية 
  في اإلفتراضات عند حدوثها. في األعتبار

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

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

  
بمراجعة محافظ قروضه لتحديد خسارة االنخفاض في القيمة بش�كل مح�دد    قوائم ماليةبتاريخ آل  المجموعةقوم ت
حكم�ه لتحدي�د م�ا إذا     المجموع�ة س�تخدم  تيجب تسجيلها. خفاض في القيمة نالتحديد ما إذا آان هناك خسائر  عام و

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

ف��ي ض��وء الخب��رة التاريخي��ة   متماثل��ة، ف��ي موق��ف الس��داد لمجموع��ة م��ن المقترض��ين. تس��تخدم اإلدارة تق��ديرات   
لالنخف�اض ف�ي   الموض�وعي  السابقة  للقروض مع األخذ في اإلعتبار مؤشرات مخاطر اإلئتمان والدليل  ارةسللخ

  لية.لتلك المخاطر في المحفظة عند تقدير تدفقاتها النقدية المستقب القيمة،
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  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٩

  (تتمة) -.  أسس اإلعداد ٢
  

إن المنهجية واإلفتراض�ات المس�تخدمة لتق�دير آ�ًال م�ن مب�ال� وتوقي�� الت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلية ت�تم مراجعته�ا             
الفعلي�ة. يأخ�ذ االفت�راض ف�ي الحس�بان ترآ�ز الخط�ر         المق�درة و بإنتظام لتقليل أي فروقات بين تقديرات الخس�ارة  

ما يتضمنه ذلك م�ن مس�تويات البطال�ة، م���رات أس�عار العق�ارات، مخ�اطر البل�د واالداء         والبيانات اإلقتصادية و
  المنفرد لمجموعات مختلفة  من األعمال.

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية   - ٢

   
آما  .موحدة تقوم المجموعة بتقييم األدوات المالية ، مثل المشتقات ، بالقيمة العادلة بتاريخ آل قائمة مرآز مالي

  ).٦يضاح رقم (إفصاح عن األدوات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة ضمن اإليتم 
  

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

  لتزام يتم تنفيذه إما:إ
  

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

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

لتسعير أصل أو التزام وذلك في السوق  ستخدام افتراضات يستعملها المتعاملونإالقيمة العادلة ألصل أو التزام ب
  على فرضية أن المتعاملين يسعون ألفضل منفعة اقتصادية.

  
ن خالل منفعة إقتصادية م لتحقيقعتبار قدرة المتعامل في السوق تأخذ القيمة العادلة ألصل غير مالي في اإل

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

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

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

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

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

فيه�ا جمي�ع المعطي�ات الجوهري�ة مبني�ة عل�ى معلوم�ات س�وقية يمك�ن           طرق تقي�يم أخ�رى والت�ي تك�ون    
  مالحظتها.

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

  سوقية يمكن مالحظتها.
  

ذا إفإن المجموعة ُتقرر  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر،
بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف (بناءًا على أدنى  تحويل آان قد حدث ما

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

ة العادلة المتكرر مثل الموجودات المالية المتاحة جراءات لكًال من قياس القيمُتحدد المجموعة السياسات واإل
  للبيع غير المتداولة وغير المتكرر مثل الموجودات المقتناة للتوزيع في العمليات غير المستمرة.

  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ١٠

  (تتمة) -.  أسس اإلعداد ٢
لحاجة تقوم المجموعة بتعيين مقّيمين خارجيين من وقت آلخر ألغراض تقييم موجودات محددة. آما يتم تحديد ا

على معايير المعرفة  بناءًالهؤالء المقّيمين الخارجيين على أساس سنوي. يتم إختيار المقيمّين الخارجيين 
  بالسوق، السمعة، االستقاللية وااللتزام بالمعايير المهنية.

  
ب إعادة تقوم المجموعة بتحليل الحرآات على قيم الموجودات والمطلوبات والمتطلقوائم مالية  آلإعداد  بتاريخ

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

مع المصادر  الموجودات والمطلوباتات في القيمة العادلة لكل األخرى ذات الصلة. آما ُتقارن المجموعة التغير
  الخارجية لتحديد ما إذا آان التغيير معقوًال.

على أساس  المطلوباتوفصاح عن القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد أصناف الموجودات وألغراض اإل 
لك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة آما وآذالمطلوبات طبيعتها، خصائصها والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو 

  هو مذآور أعاله.
  

     نخفاض قيمة استثمارات األسهم والسندات المتاحة للبيعا  - ٣

في قيمة استثمارات األسهم وسندات  نخفاضاأي عند مراجعة الخاصة بها بممارسة األحكام  تقوم المجموعة
ويشتمل ذلك التأآد فيما إذا آان االنخفاض جوهريًا أو مستمرًا  ،بتاريخ إعداد آل قوائم مالية، المتاحة للبيعالدين 

 ا إذا آان االنخفاض "مستمرًا" أو "جوهريًا" يتطلب إبداء االحكام.مإن التحديد في في القيمة العادلة عن التكلفة.
العادلة يتم  نخفاض جوهريًا، فإن النقص في القيمةالوألغراض تقدير ما إذا آان ا ر في األسهممالالستث بالنسبة

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

بتقييم، من بين عوامل أخرى، التغير العادي في انخفاض أسعار  جموعةم الموتقوفي هذا الصدد،  األولي.
دليل  عند وجود نخفاض في القيمة مالئمًا وذلكالآان ا ا إذامبالتأآد فيم المجموعة وتق. آذلك، األسهم والسندات

غيرات في ، والتوالقطاع تدهور في المرآز المالي للجهة المستثمر فيها، وأداء الصناعةير لوجود يش موضوعي
  التقنية، والتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية والتمويلية.

  
    تصنيف االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق  - ٤

بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها وذات م المجموعة وتق
النية  ُتقَيمالمجموعة تاريخ االستحقاق. وللقيام بهذا الحكم، فإن ناة حتى مقتاالستحقاق الثابت آاستثمارات 

  والمقدرة القتناء مثل هذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق.
  

  شرآات المستثمر  فيهالتحديد السيطرة على ا  - ٥

بالتصرف آمدير آما تقوم المجموعة  ،(ب) ٣ضاح يفي إ المبينةتخضع مؤشرات السيطرة لتقديرات اإلدارة، 
 ستثمارية. ولتحديد ما إذا آانت المجموعة مسيطرة على تلك الصناديق فإنه عادًةالصندوق لعدد من الصناديق ا

المنافع المحتملة  للمجموعة في هذا الصندوق (بمقارنةتقوم المجموعة بالترآيز على تقييم المنافع االقتصادية  ما
لذلك فقد توصلت نتيجة مدير الصندوق. وفي إقالة  لمستثمرين) و حقوق اةدارية المتوقعإلمع الرسوم ا

 ةيد القوائم الماليحل، وبالتالي لم تقم بتواوحتثمرين في آل األسأنها تقوم بدور وآيل الم مفادهاالمجموعة لنتيجة 
  هذه الصناديق. ل

  هـ)    مبدأ االستمرارية 

 لمبدأوفقًا  هاعلى االستمرار في أعمال المجموعةمن قدرة الالزمة للتأآد  بإجراء التقديرات المجموعةقامت إدارة 
عمال للمستقبل المنظور. المصادر الكافية لإلستمرار في األ المجموعةوقد تأآدت اإلدارة أن لدى  االستمرارية،

 لمجموعةاقد يكون لها تأثيرًا هامًا على قدرة ود حاالت عدم تأآد مادية جذلك، ال علم لدى اإلدارة بوضافة إلى باإل
على أساس مبدأ ، وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة مراريةدأ األستبوفقًا لم اعلى االستمرار في أعماله

  .اإلستمرارية
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  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ١١

  (تتمة) -.  أسس اإلعداد ٢

  قاتفو الن و)    المخصصات المكونة لمقابلة االلتزامات

. تقوم اإلدارة في هذا الخصوص بتطبيق اضدهالبات مقامه ية، مطدايعتاال أعمالهاخالل دورة  المجموعة،ستلم ت
لحكم عن  ال يمكن تحديد توقيت دقيق للوصوللمخصصات. لبات االمط تلك إحتياج حتماليةإ لمواجهةبعض األحكام 

 لىدوثها في النهاية عالتكاليف و توقيت ح دقتصادية. تعتمإعن منافع ها دبهذه المطالبات أو عن المبالغ الممكن تك
  جراءات المتبعة بحسب القانون.اإل
  

  .  ملخص ألهم السياسات المحاسبية٣

بإستثناء التغير في السياسات  . وفيما يلي بيانًا بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة
في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة فإن السياسات المحاسبية المتبعة  ،(أ) أدناه٣االيضاح  المذآورة في المحاسبية

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

  التغير في السياسات المحاسبية  ) أ
  

 ٣١المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  السياسات إن السياسات المحاسبية المتبعة تتماشى مع
، بإستثناء ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنويةالموحدة  آما هي موضحة في تلك القوائم المالية ٢٠١٤ديسمبر 

  .أدناه على المعايير الحالية المذآورة والتحسيناتتطبييق  التعديالت 
  

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

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

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

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

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

) ومعيار التق�ارير المالي�ة ال�دولي رق�م     ٣٩قعة تنطبق على العقود في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم (المتو
) بص��رف الن���ر إذا م��ا آان��ت تل��ك العق��ود تواف��ق تعري��ف الموج��ودات المالي��ة أو المطلوب��ات المالي��ة وفق��ًا    ٩(

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

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

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

ذات الص�لة س�واء    للمنشأة مات خدفراد اإلدارة العليا طراف ذات العالقة ليشمل منشأة اإلدارة التي توفر ألاأل
 بشكل مباشر أو غير مباشر.
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       ١٢

  (تتمة) -ألهم السياسات المحاسبية .  ملخص ٣
 

يجب أن تقيم ما  المنشأةتم تعديله ليوضح أن  –"العقارات االستثمارية"  –) ٤٠معيار المحاسبة الدولي رقم ( -
 المنشأة) وآذلك يجب أن تقوم ٤٠إذا آان العقار يعتبر عقارًا إستثماريًا بحسب معيار المحاسبة الدولي رقم (

) بتقييم ما إذا آان العقار المقتنى ينطوي على ٣يار التقارير المالية الدولي رقم (بشكل منفصل ووفقًا لمع
 عملية تعتبر تجميع أعمال.

  
أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة  الحاليةأعاله على المعايير  ةآورلتعديالت المذلم يكن لتطبيق ا

  للمجموعة.
 

  ب)  أسس توحيد القوائم المالية
القوائم المالية للبنك وشرآاته التابعة. يتم إعداد القوائم المالية للشرآات التابعة  على هذه القوائم المالية الموحدة تشتمل  

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

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

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

القوائم المالية للشرآة التابعة في القوائم المالية الموحدة منذ تاريخ بدء السيطرة  إدراجالشرآة المستثمرفيها. يتم  ههذ
  .بواسطة المجموعة السيطرة هحتى تاريخ توقف هذ

تلك التي تم تصميم أنشطتها بحيث ال تدار بنظام حقوق التصويت. ولغرض تقدير ما  بأنها ظام خاصة بنالمنشأُتعرف  
عدة عوامل مثل الغرض تأخذ باالعتبار  ن المجموعةإإذا آان للمجموعة السلطة على تلك المؤسسة المستثمر فيها، ف

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

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

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

ضمن القوائم المالية استثمارية نيابًة عن مستثمرين. وال تت منشآتحتفظ بها في ُمتقوم المجموعة بإدارة موجودات   
  .تآالمنشإال إذا آانت المجموعة تسيطر على تلك ت آالمنشالموحدة المرفقة القوائم المالية لتلك 

ضمن المجموعة عند  المتداخلةوأي دخل أو مصاريف ناتجة من المعامالت  المتداخلةالمادية يتم استبعاد األرصدة   
 توحيد القوائم المالية.

  
 ي الشرآات الزميلةج)    االستثمارات ف

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

% من رأس المال الذي يحق له ٥٠% إلى ٢٠الزميلة بأنها المنشآت التي يمتلك البنك فيهـا استثمارًا يتراوح ما بين 
  . مشاريع مشترآةتأثيرًا فعاًال على قراراتها التي التتمثل في شرآات تابعة أو  التصويت أو التي يكون للبنك
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       ١٣

  (تتمة) -.  ملخص ألهم السياسات المحاسبية ٣
  

إقتناء البنك  بعدما  تغيراتاالستثمارات في الشرآات الزميلة  في قائمة المرآز المالي الموحدة بالتكلفة، زائدًا  تقيد
خفاض في القيمة. تتضمن حصة البنك في دخل انالشرآة الزميلة، و ناقصًا أي  تموجودالحصته في صافي 

و خسائر  بأرباحيتم االعتراف  الشرآات الزميلة التغيرات في حصة البنك في صافي موجودات الشرآة الزميلة.
 من الحرآات علىالبنك  حصةبآما يتم اإلعتراف  .ستحواذ ضمن قائمة الدخل الموحدةاإل بعدا مالشرآات الزميلة ل

 ىوما تتساعند .يات األخرى في حقوق المساهمينطاألستحواذ ضمن االحتيا بعدا مبنود الدخل الشامل اإلخرى ل
األستثمار في الشرآة الزميلة بما في ذلك أي ذمم مدينة  عن قيمة زيدت أو زميلةالبنك من الخسائر في الشرآة ال ةحص

ل متب عليها تحقق التزامات او عترإذا  الخسائر إضافية، اباالعتراف بأي  ومالتحصيل، فإن البنك اليق ؤآدةغير م
الخاصة بالشرآة الزميلة ضمن القيمة الدفترية لإلستثمار وال  ةيتم تضمين الشهر دفعات بالنيابة عن الشرآة الزميلة.

  لإلطفاء أو إلختبار إنخفاض القيمة. يخضع
  

عن  إلفصاحعتراف واإلبا البنكقوم يالزميلة.  اتائج عمليات الشرآمن نت البنكتعكس قائمة الدخل الموحدة حصة 
 ،طبق هذا التغيير)نالزميلة (وذلك عندما ي اتمباشرة ضمن حقوق الملكية للشرآ هبإلعتراف اته من أي تغيير تم حص
ققة عن عمليات يتم إستبعاد االرباح غير المح ).الموحدة فصاح عن هذا التغيير ضمن قائمة حقوق المساهمينإلليتم ا

من األستثمار في الشرآة الزميلة. ويتم إستبعاد الخسائر غير المحققة أيضًا إال اذا آانت البنك د أقصى حصة حب
  . محولال ألصلبدليل على االنخفاض في ا ؤيدةالعملية م

  
بأنه  هالمشار إليل دخل الشرآة الزميلة ث، يتمقائمة الدخل الموحدة فيمن دخل شرآة زميلة البنك ة حصيتم إظهار 

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

  
الزميلة،  ةفي الشرآ هاستثمارا نخفاض في قيمةبخسائر ا عترافإلديد ما إذا آان من الضروري احبت البنكقوم ي

على  وضوعيما إذا آان هناك دليل م ديدحبت قوائم ماليةبتاريخ آل يقوم البنك وذلك بعد تطبيق طريقة الملكية. آذلك، 
نخفاض البحساب مبلغ ايقوم البنك الحالة،  هنخفاض في القيمة. في هذالتعرض  قدستثمار في الشرآة الزميلة الأن ا
عتراف بهذا إلستثمار في الشرآة الزميلة و بين القيمة الدفترية، حين تقوم باالمن ا لالستردادالقابل بين المبلغ  آفرق

  المبلغ ضمن بند الحصة في دخل شرآة زميلة.
 

  دادمحاسبة تاريخ الس  د)                

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

عتيادية المتعلقة العمليات اال إن فس الطريقة التي يتم فيها معالجة األصل المشترى.تاريخ السداد و تاريخ التداول بن
العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي  تلك بشراء وبيع الموجودات المالية هي

  تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في الســوق.
  

 المالية المشتقة و محاسبة التحوط من المخاطراألدوات   هـ)   
 

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

في قائمة المرآز  ةو يتم إعادة القياس الحقًا بالقيمة العادل اتعقد المشتقم راإببالقيمة العادلة بتاريخ  إبتداًءتراة) والمش
تقّيد آافة المشتقات بقيمتها العادلة ضمن المالي الموحدة مع تكاليف العمليات المعترف بها في قائمة الدخل  الموحدة. 

سالبة. لها موجبة، و تقيد ضمن المطلوبات عندما تكون القيمة العادلة  لها ة العادلةالموجودات وذلك عندما تكون القيم
و نماذج خصم التدفقات النقدية و نماذج  أو مصادر أسعار تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق

  التسعير، حسب ما هو مالئم.
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  إن معالجة التغير في القيمة العادلة للمشتقات يعتمد على تصنيف تلك المشتقات بحسب الفئات التالية:

  المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة  -١  

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

  تخضع لمحاسبة التحوط من المخاطر.

  المشتقات المدمجة  -٢

تعامل المشتقات المدمجة في أدوات مالية أخرى آمشتقات منفصلة وتسجل بقيمتها العادلة و ذلك إذا ماآانت 
غير ُمقتنى ألغراض  الرئيسي، و إذا ماآان العقد الرئيسيتبطة بالعقد غير مر ةميزاتها ومخاطرها اإلقتصادي

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

  محاسبة التحوط من المخاطر  -٣
لمؤهل���ة ا الق���اتالع آ���أدوات تح���وط م���ن المخ���اطر وذل���ك ف���ي  مح���ددةتق���و� المجموع���ة بتخص���ي� مش���تقات  

مل���ة األجنبي���ة و مخ���اطر   ، العالعم���والت ألس���عارالتع���رض  مخ���اطر وذل���ك إلدارة .للتح���وط م���ن المخ���اطر  
المرتفع����ة   إحتمالي����ة الح����دو� ق����ع ذات اإلئتم����ان، و يتض����من ذل����ك التعرض����ات الناتج����ة م����ن عملي����ات التو   

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

  

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

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

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

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

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

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

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

  .تقييم مدى فعالية التحوط من المخاطر المجموعة في تحوط منها وطريقةالم
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       ١٥

  (تتمة) -.  ملخص ألهم السياسات المحاسبية ٣
  

تحوط من  عمليةون آل كيتوقع أن تو آل قوائم ماليةبتاريخ  / أو بتاريخ آل تقييم لفعالية التحوط من المخاطر 
 بأثررجعي) اليةعالفيرتبط مفهوم الة (عفمستقبلي و تثبت أنها آانت الفعالية  على أساس  عةالمخاطر مرتف

الية التحوط عفللفترة المحددة وذلك حتى تكون العالقة مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر. يتم مباشرة تقييم 
 العائدةالنقدية  التحوط في تعويض التغير في التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات أداةلية افعة نرسميًا بمقار

لمخاطر التحوط و ذلك في البند موضوع  التحوط، وذلك عند تاريخ بدء التحوط من المخاطر و عند تاريخ 
ون التغيرات كمرتفعة عندما ت اليةعف ذويعتبر التحوط من المخاطر  .ة آل ربع مالي على اساس مستمرينها

طر التحوط خالل الفترة المحددة للتحوط قد تم تعويضا في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المنسوبة لمخا
ويض في  عبلغ هذا التييكون من المتوقع ان  نأ% و ١٢٥%حتى ٨٠بإستخدام أدارة التحوط خالل مدى من 

 حينهاقوم تط عبارة عن عملية توقع، لتي يكون فيها البند موضوع التحوترات المستقبلية. في الحاالت االف
لتذبذبات في المجموعة  تعرضو تمثل  عةحدوث مرتف إحتماليةإذا آانت العملية ذات  تقييم ماب المجموعة

  التدفقات النقدية تؤثر في النهاية على قائمة الدخل الموحدة. 
  

  التحوط من مخاطر القيمة العادلة –أ  – ٣
  

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

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

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

طف�اء الف�ر� ب�ين القيم�ة الدفتري�ة ألداة التح�وط عن�د اإلنته�اء والقيم�ة اإلس�مية           إها أو تنفيذها أو إنتهائها، ي�تم  بيع
أداة التح�وط،   اثب�ات ع�ن   قفالتوعلى مدار الفترة المتبقية للتحوط بإستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. وعند 

  باشرة في قائمة الدخل الموحدة.نه يتم إثبات تسوية القيمة العادلة غير المطفأة مإف
  

  التحوط من مخاطر التدفقات النقدية –ب  – ٣
  

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

 عتباره الجزء الفّعال، إذا وجد، يتم اإلعتراف ب�ه إالخاص بالربح أو الخسارة من أداة التحوط والذي تم تحديده ب
عت�راف ب�ه ف�ي قائم�ة     للج�زء غي�ر الفّع�ال، إذا وج�د، فإن�ه ي�تم اإل       نس�بة الشامل األخرى أم�ا بال  الدخل ضمن بنود

دفقات النقدية التي تؤثر عل�ى عملي�ات مس�تقبلية، ف�إن األرب�اح      للتحوط من مخاطر الت بالنسبةو الدخل الموحدة. 
حتياطيات األخرى يتم تحويلها لقائمة الدخل الموحدة وذلك لنفس الفترة التي أو الخسائر المعترف بها ضمن اإل

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

  عتراف به.نيف للمبلغ آما لو لم يتم اإلصوية إعادة تسفي قائمة الدخل الموحدة  آت تصنيفها نه يتم إعادةإف
                             

غير م�الي، فإن�ه وف�ي ذات الوق�ت ال�ذي ت�م       التزام أصل غير مالي أو عندما تؤدي عملية تحوط إلى اإلعتراف ب
، والتي ت�م  االلتزام ، يتم إضافة األرباح أوالخسائر المرتبطة بهذا األصل أو االلتزام اإلعتراف بهذا األصل أو 

و القيم��ة عت��راف مس��بقًا به��ا مباش��رة ف��ي بن��ود ال��دخل الش��امل األخ��رى، إل��ى القي��اس األول��ي لتكلف��ة اإلقتن��اء أ  اإل
  . االلتزامالدفترية لهذا األصل أو 
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نتهاء سريان أداة التحوط أو عندما يتم بيعها أو عن�دما ي�تم   إتباع محاسبة التحوط من المخاطر عند إويتم التوقف عن 
األداة مؤهل�ة لمحاس�بة التح�وط م�ن المخ�اطر أو      تص�بح تل�ك    ألأو عندما يتم ممارسة الحق تجاهها أو عندما  ؤهااهإن

للفترة التي آان التحوط من المخ�اطر   رتباطإلابحل المجموعة قوم تعندما يتم التوقع بأن العملية لن تحدث أو عندما 
دي�ة  الربح أو الخسارة المتراآمة الناتجة عن أداة التحوط من مخ�اطر الت�دفقات النق  تحويل يتم  في تلك الحالة،. وفًعاًال

تح�دث العملي�ة.    إلى قائمة الدخل الموحدة عن�دما  المساهمينفي حقوق  التي تم إثباتها في بنود الدخل الشامل األخرى
أو  المثب��  ، ي�تم تحوي�ل ص�افي ال�ربح    حدوث المعاملة والتي تؤثر عل�ى قائم�ة ال�دخل الموح�دة    وفي حالة التوقع بعدم 

  إلى قائمة الدخل الموحدة. فورًا دخل الشامل األخرىسابقًا ضمن بنود ال ةالخسارة المتراآمة المثبت
  

  و)     العمالت األجنبية  
  

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

  بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المرآز المالي الموحدة.
  
يتألف ربح أو خسارة العمالت األجنبية للبنود النقدي�ة م�ن الف�رق ب�ين التكلف�ة المطف�أ� بالعمل�ة الو�يفي�ة ف�ي بداي�ة الس�نة             

بين التكلفة المطفأة بالعملة األجنبية محولة بس�عر الص�ر� آم�ا ف�ي     معدًال بسعر العمولة الفعلي و الدفعات خالل السنة و
نهاية السنة. يتم تسجيل آافة الفروقات الناتجة من األنشطة غير التجارية في ال�دخل م�ن األنش�طة غي�ر التش��يلية بقائم�ة       

ر فعال�ة مقاب�ل ص�افي    خ�اط عملي�ة تح�وط م�ن م   قتراض بالعملة األجنبية والت�ي تم�نح   إلالدخل الموحدة بإستثناء فروقات ا
االستثمار في أس�هم أجنبي�ة. ي�تم إثب�ات مكاس�ب أو خس�ائر تحوي�ل العم�الت الخاص�ة بأرص�دة الموج�ودات والمطلوب�ات             

، بإستثناء الفروقات الناتجة عن تحويل أرصدة االس�تثمارات  الموحدةالنقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل 
ت��در� مكاس��ب أو خس��ائر وفروق��ات أس��عار الص��ر� الخاص��ة ب��البنود غي��ر النقدي��ة       لبي��ع.ف��ي أدوات الملكي��ة المتاح��ة ل 

المسجلة بالقيمة العادلة آجزء من تسوية القيمة العادلة إما في قائمة الدخل الموحدة أو في بنود ال�دخل الش�امل األخ�رى،    
  وذلك بحسب طبيعة الموجودات المالية المعنية.

  
بإس�تخدام أس�عار    –والتي يتم قياسها وفقًا لمحددات التكلف�ة التاريخي�ة    –ة في العملة األجنبية يتم ترجمة البنود غير النقدي

والت��ي ي��تم قياس��ها وفق��ًا للقيم��ة  –تحوي��ل آم��ا ف��ي ت��واريخ إنش��اء التع��امالت. أم��ا البن��ود غي��ر النقدي��ة ف��ي العمل��ة األجنبي��ة 
  لتاريخ الذي ُحددت فية القيمة العادلة. العادلة، فإنه يتم ترجمتها بإستخدام أسعار تحويل وذلك في ا

  
  ز)     مقاصة األدوات المالية

  
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وي�در� المبل�� بالص�افي ف�ي قائم�ة المرآ�ز الم�الي الموح�دة عن�د وج�ود ح�ق            

ي��ع الموج��ودات تس��وية الموج��ودات م��ع المطلوب��ات عل��ى أس��ا� الص��افي، أو ب  المجموع��ةن��وي ت ن���امي مل��زم و عن��دما
  وتسديد المطلوبات في آن واحد.

  
حس�ب م�اهو وارد ف�ي معي�ار محاس�بة أو      بالدخل الموحدة إال إذا آ�ان ذل�ك    قائمة في  المصاريف و ال يتم مقاصة الدخل

  تفسير محاسبي، وآما ورد بهذا الخصوص في السياسات المحاسبية للمجموعة.
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  المصاريفح)    إثبات اإليرادات / 
  

 ح�د شكل متوق�ع الح�دو� و لل  بللمجموعة  ستتدفقيراد إلي يجعل المنافع االقتصادية لهذا اذال حداف باإليراد للإلعتريتم ا
د عتراف الخاص�ة الت�ي يج�ب توفره�ا ف�ي اإلي�را      إل. فيما يلي المعايير اوق بهثبشكل مو قياسه منهذا اإليراد  نّكمي الذي

  قبل اإلعتراف به.
  

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

الفعلي هو المعدل الحقيق�ي المس�تخدم لخص�م     العموالت الخاصة الموحدة على أساس مبدأ معدل العائد الفعلي. إن معدل 
أقص�ر، حينم�ا يك�ون     ةلدفعات و المتحصالت النقدية المستقبلية، خالل عمر األصل أوااللت�زام الم�الي المتوق�ع (او لفت�ر    ا

ألصل أو إلتزام م�الي. تق�وم المجموع�ة بتق�دير الت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلية باألخ�ذ ف�ي           ةالدفتري ةذلك  مناسبًا)، إلى القيم
العموالت داة المالية ولكن بدون خسائر اإلئتمان المستقبلية، وذلك عند إحتساب معدل اإلعتبار آافة األحكام التعاقدية لأل

  .الخاصة
  

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

  مصاريف عموالت خاصة.
  

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

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

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

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

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

  
  :أتعاب الخدمات البنكيةدخل   

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

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

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

  ذات العالقة بأتعاب العمليات والخدمات عند الحصول على تلك الخدمات.
  

  توزيعات األرباح
  المها.يتم إثبات توزيعات األرباح عند وجود إقرار بأحقية إست
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  صافي دخل المتاجرة
تش��تمل نت��ائ� النش��اطات التجاري��ة عل��ى جمي��ع المكاس��ب والخس��ائر الناتج��ة ع��ن التغيي��ر ف��ي القيم��ة العادل��ة و دخ��ل                

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

  
  ط)    إتفاقيات إعادة الشراء و إتفاقيات إعادة الشراء العكسية 

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

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

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

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

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

  أساس معدل العائد الفعلي.  
  

  ي)    االستثمارات
  

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

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

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

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

لألدوات األخرى المشابهة لها بشكل آبير، أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعة. عند عدم إستطاعة البنك  الحالية
، فإنه يتم قياسها بإستخدام مجموعة من طرق التقييم والتي أو مصادر األسعار النشطة القيمة العادلة من األسواق تحديد

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

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

ثمارات المختلفة عند إنتهاء الفترة المالية التالية على األساس الموضح في الشروط المحددة. ُتحّدد قيمة آل فئة من االست
  :الفقرات التالية

 
   االستثمارات المتاحة للبيع   -١

 
المجموعة نوي تفي أسهم أو سندات دين والتي غير المشتقة  االستثمارات المتاحة للبيع بأنها االستثمارات تعرف  

و قروض و مدينين أو  ستحقاقاإلستثمارات مقتناة حتي تاريخ إآالتي لم يتم تصنيفيها و لمدة زمنية غير محددة هائإقتنا
والتي يمكن أن ُتباع نتيجة الحاجة للسيولة أو من خالل قائمة الدخل العادلة ستثمارات مدرج قيمتها إلم يتم تصنيفها آ

  . التغيرات في أسعار العموالت الخاصة وأسعار صرف العمالت أو أسعار األسهم
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ها، بالقيمة العادلة. بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع والتي لم يتم التحوط من ئتقاس االستثمارات المتاحة للبيع بعد إقتنا
ها العادلة مباشرة ضمن يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناجمة عن التغير في قيمتإنه مخاطر التغير في قيمتها العادلة، ف

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

  
على العائد الفعلي. ويتم إثبات دخل توزيعات األرباح  بناءًاوالت الخاصة في قائمة الدخل الموحدة يتم  إثبات دخل العم

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

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

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

  
  االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق   -٢

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

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

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

ها بدون التأثير على إن االستثمارات المصنفة آاستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق اليمكن بيعها أو إعادة تصنيف
بالنسبة لسعر الفائدة أو  هإلستخدام هذا التصنيف وال يمكن تخصيصها آبند يتم التحوط من مخاطرالمجموعة قدرة 

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

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

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

 واليمكن توقعها.
  

  ك)     القروض والسلف  
  

مقابل دفعات ثابتة أو المجموعة بواسطة  يتم إقتناءهاأو  ُتمنحالقروض والسلف هي موجودات مالية غير مشتقة   
عند دفع المبالغ للمقترض. ويتم إلغاء اإلثبات عندما يقوم المقترض بالسداد  محددة.   يتم اإلعتراف بالقروض والسلف

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

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

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

  بخسائر اإلئتمان.
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  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية     ل)   
  

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

نخفاض في القيمة، التي يتم حسابها على أساس صافي القيمة الحالية للت�دفقات النقدي�ة المس�تقبلية    أي خسائر ا مع األصل
  المتوقعة، ويتم إثبات هذه التغيرات في قيمتها الدفترية.

  
قاق و نخفاض القروض و السلف واالس�تثمارات المقتن�اة حت�ى ت�اري� االس�تح     عتبار الدليل على اإلبعين االمجموعة خذ أت  

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

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

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

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

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

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

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

  
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة   - ١
  

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

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

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

رداد المخصص المحدد هو الفرق بين القيمة الدفترية والمبلغ المقدر القابل لإلسترداد. إن المبلغ المقدر القابل لإلس�ت 
األص�لي الفعل�ي، متض�منا     العائ�د على مع�دل   بناءًاهو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، مخصومة 

  المبالغ المقدرة القابلة لإلسترداد من الضمانات والموجودات المرهونة.
  

ف�اض جم�اعي عل�ى    نخم�ان، ي�تم تك�وين مخصص�ات مقاب�ل أي ا     باإلضافة إلى المخصص�ات الخاص�ة بخس�ائر اإلئت   
على عدة عوامل تتضمن تصنيفات اإلئتمان المحددة للمقت�رض   بناءًاأساس المحفظة. ويتم تقدير هذه المخصصات 

ف��ي التعام��ل م��ع المقت��رض أو مجموع��ة م��ن المقترض��ين وأي       المجموع��ة أو مجموع��ة م��ن المقترض��ين وخب��رة    
س�تخدام البيان�ات   إالخب�رة الس�ابقة بش�أن الخس�ائر ب     معلومات تاريخية متاحة عن حاالت اإلخفاق السابقة. ي�تم تع�ديل  

  الحالية القابلة للمالحظة وذلك إلظهار أثر الظروف الحالية السائدة.
  

س�تخدام  إبالنسبة للموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة، يتم تسوية القيمة الدفترية لألصل مباشرة أو من خالل 
  قائمة الدخل الموحدة. حساب مخصص، ويدرج مبلغ التسوية في
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  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع  - ٢

  
بتقي�يم م�ا إذا آ�ان هن�اك دلي�ل موض�وعي        تقوم المجموع�ة بالنسبة ألدوات الدين المصنفة آاستثمارات متاحة للبيع، 

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

اإلعتراف بها مس�بقًا ف�ي   تم تي وال إلنخفاض في القيمة لتلك األداةالمطفأة والقيمة العادلة الحالية ناقصًا أية خسائر ل
  قائمة الدخل الموحدة.

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

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

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

نخف�اض جوهري�ًا أو دائم�ًا    الايتطلب تحديد ما إذا آان  عن التكلفة يعتبر دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة.
نخفاض القيمة ضمن قائمة الدخل الموحدة طالما الغ الخسارة الناتجة من ال يسمح بإسترداد مب االحكام. بإبداءالقيام 

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

  ضمن بنود الدخل الشامل األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة.
  

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

ق�وم بتق�دير المبل�غ    المجموع�ة ت ف�إن   ةخف�اض قيم�ة أص�ل مطلوب�    وية إلختب�ار ان تك�ون المراجع�ة الس�ن   المؤشر أو عن�د م�ا   
الممكن تحص�يلة م�ن األص�ل ه�و القيم�ة العادل�ة ل�ص�ل أو قيم�ة          القيمة القابلة لإلستردادالممكن تحويله من األصل. إن 

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

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

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

  مؤشرات قيمة عادلة متاحة أخرى.
  

تق�دير م�ا إذا آ�ان هن�اك مؤش�رًا عل�ى أن       ببتاريخ آل تقري�ر م�الي   المجموعة قوم تبالنسبة للموجودات بإستثناء الشهرة، 
المؤش�رات، ف�إن البن�ك     ة أوانخفضت.  إذا ماتوفرت ه�ذ� وجودمعترف بها مسبقًا لم تعد مالخفاض في القيمة ناالخسائر 
الوحدة النقدية الممكن تحقيقها من األصل. يتم عكس خسارة االنخف�اض ف�ي    أو قيمةالقيمة القابلة لإلسترداد ير يقوم بتقد

من�ذ   دادهاإس�تر القيمة المعترف بها مسبقًا فقط في حالة تغيير اإلفتراضات المس�تخدمة ف�ي تحدي�د قيم�ة األص�ل الممك�ن       
نخفاض في القيمة. يتم تحديد خسارة االنخفاض في القيمة المراد عكس�ها بحي�� التزي�د القيم�ة     عتراف بأخر خسارة ااإل

وآذلك التزيد القيمة الدفترية ألصل بعد اإلهالك (في حال ما تم تحديدها) (وإذا ما القيمة القابلة لإلسترداد الدفترية عن 
نخفاض في القيمة المراد النخفاض في قيمة األصل) في السنوات السابقة عن قيمة خسارة االعتراف بخسارة الم يتم اإل

  عكسها. يتم عكس تلك الخسارة في قائمة الدخل الموحدة.
  

  نخفاض في الشهرة، اليمكن عكسها في السنوات الالحقة.الإن خسائر ا
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  ات األخرىن)       العقار
  

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

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

  
ال�دخل  ف�ي قائم�ة    ف�ي القيم�ة العادل�ة الحق�ًا مخص�ومًا منه�ا تك�اليف البي�ع         انخف�اض  و بعد اإلثبات األولي، يتم تس�جيل أي 

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

  
  س)      الممتلكات والمعدات

  
ب�ع طريق�ة   ُتتال ي�تم إس�تهالك األراض�ي المملوآ�ة.     و .لكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المت�راآم ظهر الممتت

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

 
  سنة  ٣٠ -  ٢٠        المباني 

  سنوات، أيهما أقل  ٥فترة اإليجار أو              المستأجرة  نيعلى المباتحسينات 
  سنوات ٥ – ٤    األثاث والمعدات والسيارات 

  
ومن ثم يتم تع�ديلها إذا ل��م    قوائم ماليةيتم مراجعة العمر اإلنتاجي و المنافع اإلقتصادية لهذه الموجودات في تاريخ آل 

ة وص�افي  ج�ة ع�ن بي�ع الموج�ودات عل�ى أس�اس الف�رق ب�ين القيم�ة الدفتري�          األمر. يتم إحتساب المكاسب و الخس�ائر النات 
  .الموحدةتدرج المكاسب و الخسائر الناتجة في قائمة الدخل  المبلغ المحصل و

  
  ع)       المطلوبات المالية

  
س��ندات و و س��ندات ال��دين ال�انوي��ة ي��تم ف��ي األص��ل، إثب��ات آاف��ة ودائ��ع أس��واق الم��ال وودائ��ع العم��الء والق��روض ألج��ل 

  القروض المصدرة  وأدوات المديونية األخرى بالقيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف المعامالت.
  

يتم الحقًا قياس المطلوبات المالية المرتبطة بعموالت، أو تلك التي يتم المحاسبة عليها في قائمة  الدخل أو تل�ك الت�ي ت�م    
 .والتي يتم حسابها بعد األخذ بع�ين اإلعتب�ار مبل�غ الخص�م أو الع�الوة      التحوط من مخاطر قيمتها العادلة، بالتكلفة المطفأة

  تطفأ العالوات والخصومات وفق أسس العائد الفعلي حتى تاريخ اإلستحقاق وترحل إلى مصاريف العموالت الخاصة.
  

لمخ�اطر المتح�وط منه�ا    تعدل المطلوبات المالية الخاضعة للتحوط من مخاطر القيمة العادلة للتغيرات في القيمة العادلة ل
و الخس�ائر الناتج�ة   أ. يعترف بالمكاس�ب  الموحدةو خسائر ناتجة في قائمة الدخل أعتراف بأية مكاسب آحد أعلى. يتم اإل

  .الموحدةعن إلغاء إثبات المطلوبات المسجلة بالتكلفة المطفأة في قائمة الدخل 
  

         ف)      الضمانات المالية

العقد وذلك عن  ةحامل للجهة األخرىقوم بعمل دفعات تالعقد أن  ةصــدرُمهة جال من ليما يتطلب عادًة عقد ضمان 
  في السداد وفقًا لشروط أداة الدين.المدينة  خفقت الجهةأ العقد إذا ماة حاملللجهة  المستحقةالخسارة 
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       ٢٣

  (تتمة) -.  ملخص ألهم السياسات المحاسبية ٣
  

. يتم المعتادةالمجموعة ضمن دورة عمل  ضمانات وقبوالت و اعتمادات مستندية تتكون منضمانات مالية يتم منح 
أخرى، ويمثل ذلك قيمة  مطلوباتاإلثبات المبدئي في القوائم المالية الموحدة للضمانات بالقيمة العادلة ضمن بند 

ان إما بالعالوة المطفأة أو بأفضل لكل ضم المجموعةلتزامات إالعالوة المستلمة. والحقًا بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس 
. ويتم إثبات أي زيادة في أعلىالمطلوبة لتسوية أي تعهدات مالية تظهر نتيجة لهذه الضمانات، أيهما  ريفللمصاتقدير 
لتزامات المرتبطة بالضمانات المالية بقائمة الدخل الموحدة آمصروفات خسائر إئتمانية. آما يتم إثبات العالوات اإل

  .الضمان على مدى فترةفي قائمة الدخل الموحدة في صافي دخل العموالت واألتعاب بطريقة القسط الثابت المحصلة 
  

  ص)     المخصصات
  

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

  
  ق)       محاسبة عقود اإليجار

  
آمستأجر عقود إيجار تشغيلية، وبموجبها تحم�ل دفع�ات اإليج�ار عل�ى     المجموعة برمها تتعتبر آافة عقود اإليجار التي 

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

  
  ر)       النقدية وشبه النقدية

          
رج�ة ف�ي النقدي�ة    ، تع�رف "النقدي�ة و��به النقدي�ة" بأنه�ا تل�ك المب�الغ المد       الموح�دة  ألغراض إعداد قائمة الت�دفقات النقدي�ة  

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

  
 ألدوات الماليةبا عترافإلاش)      إلغاء 

  
الموجودات المالية (أو جزء منها، أو جزء في مجموع�ة موج�ودات مالي�ة متش�ابهة) عن�دما تنته�ي           ب عترافاإلغاء إليتم 

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

  
 المجموع�ة أص�ل م�الي، ي�تم إلغ�اء اإلثب�ات ف�ي حال�ة قي�ام          المجموع�ة نقل�ت  على أن في الحاالت التي تظهر فيها دالالت 

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

باإلعتراف بأية حقوق أوالتزامات نشأت أو نتجت عن هذه العمليات بشكل منفصل آموج�ودات  المجموعة قوم المالي. ت
  أو مطلوبات.

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

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

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

المع�د�ل للس�نة وذل�ك     ال�دخل ي الزآاة، ويتم احتساب ضريبة الدخل على حصة المساهمين األجانب من حصتهم في ص�اف 
  على تشريعات ضريبة الدخل. بناءًا

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

  المساهمين، أو مستعاضة بواسطة المساهمين.
  

  ث)     البرامج التحفيزية للموظفين
  

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

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

و تس��جل  .آم��ا بت�اريخ الم��نح  بالقيم��ة العادل�ة س�تحقاق. تس��جل خي�ارات أس��هم الم�وظفين م��ن قب��ل البن�ك     إلتنته�ي بت��اريخ ا 
بع��د تع��ديل  المس��اهمينوت�ه��ر آبن��د مخص��وم م��ن حق��وق  خي��ارات أس��هم الم��وظفين بالتكلف��ةألغ��را� األس��هم المقتن��اة 

  األسهم.هذه أرباح أو خسائر بيع مصاريف المعامالت، وتوزيعات األرباح، و
  

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

  
  األخرىايا الموظفين خ)      مز
  

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

لدفع هذا المبلغ آنتيجة لخدمات سبق تأديتها بواسطة  حاليعة التزام واضح أو التزام قانوني ذا ما آان للمجموإاألرباح 
  لتزامات بشكل موثوق به.إلا تقدير هذه الموظف ويمكن

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

ف�ي المملك�ة العربي�ة     ق�انون العم�ل والعم�ال   ف�ي  األعتب�ار األحك�ام الس�ائدة     بع�ين  ذوذل�ك بع�د األخ�   بيرإآتواري مستقل، خ
آت�واري حي�� ت�م    إتقييم�ات إآتواري�ة بواس�طة خبي�ر     ة األجل بن�اءًا عل�ى   يل. يتم آذلك تقييم منافع الموظفين طوالسعودية

  ع بشكل منفرد.المناف برامجمن  برنامجالشروط ذات العالقة لكل  نفي الحسبا ذاألخ
  

  ذ)      خدمات إدارة األصول
   

والت��ي تت���من إدارة بع��� ص��ناديق االس��تثمار وذل��ك بالتش��اور م��ع    لعمالئه��اخ��دمات إدارة األص��ول المجموع��ة ق��دم ت
في تلك الصناديق ضمن االس�تثمارات المتاح�ة للبي�ع و ي�تم     المجموعة مستشاري استثمار متخصصين. يتم إدراج حصة 

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

ال تعتبر الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو االستثمار موجودات خاصة بالمجموع�ة وبالت�الي ال ي�تم إدراجه�ا ف�ي      
 القوائم المالية الموحدة.
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  المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدةض)    
  

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

  
 ائدة:تعريف المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الف

  
ببي��ع س��لعة أو أص��ل ال��ى العمي��ل والت��ي يك��ون البن��� ق��د إش��تراها   المجموع��ة ق��وم ته��ي اتفاقي��ة عل��ى أن  المرابح��ة: .١

  على وعد بالشراء من العميل.  يتضمن سعر البيع على التكلفة مضافا إليها هامش ربح متفق عليه. بناءًاوإقتناها 
ي��ع أص��ل ت��م إنش��ا�ه وف��ق    ببالمجموع��ة ق��وم بموجبه��ا  ت والعمي��ل بحي��� المجموع��ة ه��ي إتفاقي��ة ب��ين   اإلستص��نا�: .٢

 مواصفات متفق عليها مسبقًا مقابل سعر متفق عليه.
ًا لطل�ب  ق�وم بت�أجيره بالت�الي وفق�    تص�ل ل أق�وم بش�راء أو بن�اء    تي ت� (آمؤجر) والالمجموعة هي إتـفاقية بين  اإلجارة: .٣

نتق�ال ملكي�ة   بل مادي ولفترة محددة قد تنته�ي بإ مقااألصل في  بإستئجارعلى وعد العميل  بناءًاالعميل (المستأجر)، 
 األصل من المؤجر للمستأجر.

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

  القوائم المالية الموحدة.
  

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

   ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  بآالف الرياالت    

    السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  ٧٧١٫٨٣٥    ٧٠٧٫٥١٨    نقد في الصندوق

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

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

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

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

  جزءًا من النقدية و شبه النقدية.
  

 . أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى٥
   

          البنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي: لدى أرصدة يتكون بند
   ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  بآالف الرياالت    

  السعودية
  بآالف الرياالت  

  السعودية
  ٨٥٫٩٢٢    ١٥٥٫٧٣٣    حسابات جارية

  ٧٩٣٫٥٧٤    ٦٫٢٥٠٫٠٥٠    اعات أسواق المالإيد
  ٨٧٩٫٤٩٦    ٦٫٤٠٥٫٧٨٣    اإلجمـالـي

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٢٦

  .  استثمارات، صافي  ٦
  

   آما يلي: المتاحة للبيع تصنف االستثماراتأ)   
    
 ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  اإلجمالي    المملكة خارج   داخل المملكة    اإلجمالي  خارج المملكة   داخل المملكة 
  بآالف الرياالت السعودية

  ٥٫٧٤٨٫٥٠٩  سندات بعمولة ثابتة
  

٩٫٢٦٤٫٣٧٦   ١٢٫٧٤٧٫٤٤١   ٦٫٩٩٨٫٩٣٢  
  

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

  

٢٫٠٣٢٫٩٧٧   ٤٫٦٥٩٫٠٩٦   ٢٫٦٤٣٫٦٥٧  
  

٣٫٦٥٦٫٦٤٧    ١٫٦٢٣٫٦٧٠  
  ١٫٢٢١٫٢٧٥  و أخرى أسهــم

  

١٫٨٧٧٫٠٤٥   ١٫٣٠٦٫٦٠٩   ٨٥٫٣٣٤  
  

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

  

-   ٣٠٫٨٤٥   ٢٤٣٫١٨١  
  

-    ٣٠٫٨٤٥  
  )١١٠٫٠٠٠(مخصص االنخفاض في القيمة

  

)١١٤٫٠٠٠(   )٤٫٠٠٠(    -  
  

)٣٠٫٠٠٠(    )٣٠٫٠٠٠(  
االستثمارات المتاحة للبيع،    

  ٩٫١١٨٫٤٠٤  صافي
  

١٣٫٢٠٥٫٢٤٣   ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧   ٩٫٧٢٣٫٩٢٣  
  

٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩    ٩٫١٩١٫٧٠٦  
  

ملي��ون ري��ـال س��عودي) مر�ون��ة   ٢٫٨٩٦:  ٢٠١٤ملي��ون ري��ـال س��عودي (  ٥٫٠٥٠غ ق��در�ا تش��تمل االس��تثمارات عل��� مب��ال
ملي�ون ري�ـال س�عودي      ٥٫٠٩٢بموجب اتفاقيات إعادة  شراء ل�دى  بن�و� أخ�رى. بلغ�ت  القيم�ة  الس�وقية  له��ه االس�تثمارات          

نخف�اض ف�ي القيم�ة    البيع  قبل مخص�ص ا بلغت صافي التكلفة لإلستثمارات المتاحة لل مليون ريـال سعودي). ٢٫٩٦٨: ٢٠١٤(
  ريال سعودي). مليار ٢١٫٨: ٢٠١٤ريال سعودي ( مليار ١٨٫٩ما قيمته  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١آما في 

  
  :المتاحة للبيع اتب)  فيما يلي تحليًال لمكونات االستثمار

  
   

٢٠١٥   ٢٠١٤   
    متداولة   غير متداولة  اإلجمالي  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي

   آالف الرياالت السعوديةب
  سندات بعمولة ثابتة  ٨٫٣٦٦٫٢٠١  ٤٫٣٨١٫٢٤٠ ١٢٫٧٤٧٫٤٤١  ٨٫٥٧٦٫٩١١ ٨٫١٨٦٫٩٥٧ ١٦٫٧٦٣٫٨٦٨
  سندات بعمولة عائمة  ٢٫١٨٨٫٥٠٩   ٢٫٤٧٠٫٥٨٧  ٤٫٦٥٩٫٠٩٦  ١٫٥٨٠٫٣٢٢  ٢٫٠٧٦٫٣٢٥  ٣٫٦٥٦٫٦٤٧
  و أخرى أسهم  ١٫٢١٧٫٥٢٥  ٨٩٫٠٨٤  ١٫٣٠٦٫٦٠٩  ١٫٨٧٥٫٥٤٥ ١٠٠٫٠٤٤  ١٫٩٧٥٫٥٨٩

  صناديق استثمارية  ٢٤٣٫١٨١   -  ٢٤٣٫١٨١  ٣٠٫٨٤٥  -  ٣٠٫٨٤٥

)٤٫٠٠٠(  )١١٤٫٠٠٠(  -   )٣٠٫٠٠٠(  )٣٠٫٠٠٠(  
 

)١١٠٫٠٠٠(  
  مخصص االنخفاض في 

  القيمة    

١٢٫٠٦٣٫٦٢٣ ١٠٫٣٣٣٫٣٢٦  ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩ ١١٫٩٠٥٫٤١٦  ٦٫٩٣٦٫٩١١  ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧ 
  االستثمارات المتاحة للبيع، 

      افيص   
 الخ�ين��ةغي��ر المتداول��ة ف��ي الج��دول أع��اله� بش��كل أساس��ي� س��ندات التنمي��ة ال�كومي��ة الس��عودية و س��ندات    االس��تثماراتتمث��ل 

إن ا�س��هم المدرج��ة ���م� بن��د االس��تثمارات المتاح��ة للبي��ع تت���م� أس��هم  غي��ر    س��ندات ش��رآات س��عودية.بع���  الس��عودية و
مليون ريال سعودي) والتي يتم إثباتها بالتكلفة لعدم إمكانية قياس  ١٠٫١: ٢٠١٤ي  (مليون ريال سعــود  ١٢٫٤متداولة بمبلغ 

  قيمتها العادلة بشكل موثوق به.
  

مارات متداولة  في الجدول أعاله حي�� ي�تم نش�ر ص�افي ق�يم الموج�ودات ل�دى الس�وق المالي�ة          ثستاستثمارية التعتبر الصناديق ا
  .يوميًا السعودية (تداول)
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  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٢٧

  (تتمة) -استثمارات، صافي .  ٦
  

  ، حسب األطراف األخرى :المتاحة للبيع)   فيما يلي تحليًال لالستثمارات ج
  

     ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت   

  السعودية
         

  ١٠٫٧١٨٫٠٣٥    ٧٫١٤٢٫٧٩٤    مؤسسات حكومية و شبه حكومية
  ٢٫٣٣١٫٤٠٣    ٣٫٤٧٠٫٧٢٣    شرآات
  ٩٫٣٤٧٫٥١١    ٨٫٢٢٨٫٨١٠    مؤسسات مالية بنوك و

  ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩    ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧    االستثمارات المتاحة للبيع، صافي
  

    لمخاطر اإلئتمان: المتاحة للبيع )  تعرض االستثماراتد
  ٢٠١٥  

  

٢٠١٤  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
 ١٨٫٤١٨٫٧٤٧  ١٥٫٣٦٧٫٣٧٨ استثمارات من الدرجة األولى 

 ٤٥٧٫٧٩٦   ٣١٤٫٦٩٠ استثمارات دون الدرجة األولى 
 ١٫٥٤٣٫٩٧٢  ١٫٧٢٠٫٤٦٩ غير مصنفة استثمارات 

  ٢٠٫٤٢٠٫٥١٥    ١٧٫٤٠٢٫٥٣٧  ة لمخاطر األئتمان ضعأجمالي االستثمارات الخا
  ١٫٩٧٦٫٤٣٤    ١٫٤٣٩٫٧٩٠  غير متعرضة لمخاطر اإلئتمان إستثمارات أسهم و صناديق إستثمارية

  ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩    ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧  ارات المتاحة للبيع، صافيثمستالا
  

المع�د م�ن    ،إس�تثمارات التق�� ف�ي ج�ودة تص�نيفها األئتم�اني الخ�ارجي        تحتوي االس�تثمارات م�ن الدرج�ة االول�ى عام�ة� عل�ى      
آالة لو )-BBBلوآالة موديز، أو (Baa3)  ) لوآالة ستاندرد أند بورز، أو (-BBBعن ( ،معتمدةوآاالت تصنيف إئتماني 

  .أخرى صةات صناديق ملكية خارفيتش. تتضمن اإلستثمارات غير المصنفة باألساس سندات شرآات سعودية واستثما
  
  مما يلي:المتاحة للبيع  ستثماراتاال في مخصص االنخفاض في قيمة الحرآة)  تتلخص هـ

  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
بآالف الرياالت   

  السعودية
بآالف الرياالت   

  السعودية
  ٢٣٢٫٠٠٠   ٣٠٫٠٠٠ بداية السنة الرصيد في

 ١٠٫٠٠٠   ١٨٧٫٠٠٠ المضاف خالل السنة
 )٢١٢٫٠٠٠(  )١٠٣٫٠٠٠( إسترداد خسائر  محققةاإلنخفاض في القيمة و
  ٣٠٫٠٠٠    ١١٤٫٠٠٠  الرصيد في نهاية السنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
  البنك السعودي لالستثمار
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  ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٢٨

  قروض وسلف، صافي . ٧
  

    مما يلي: المثبتة بالتكلفة المطفأة –تتكون القروض والسلف، صافي    ) أ
٢٠١٥ 

 إجمالي أخرى  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 
  بآالف الرياالت السعودية 

٦٠٫٤١٦٫١٠١ ٢٧٣٫٩٦٧  ١٣٫٤١٨٫٢٨٣٤١٫٤٩٠٫٦١٨ ٥٫٢٣٣٫٢٣٣ قروض و سلف عاملة
 ٤٤٧٫٥٩٤ -   -  ١٤٢٫٧٤١ ٣٠٤٫٨٥٣ قروض و سلف غير عاملة
٦٠٫٨٦٣٫٦٩٥ ٢٧٣٫٩٦٧  ١٣٫٥٦١٫٠٢٤٤١٫٤٩٠٫٦١٨ ٥٫٥٣٨٫٠٨٦ إجمالي القروض و السلف
 )٨٣٨٫٧١٦(  )٢٨١(   )٢٩٨٫٥٦٤(  )٢٧٦٫٩٢٣(  )٢٦٢٫٩٤٨(  مخصص خسائر اإلئتمان
 ٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩ ٢٧٣٫٦٨٦   ٤١٫١٩٢٫٠٥٤ ١٣٫٢٨٤٫١٠١  ٥٫٢٧٥٫١٣٨  قروض و سلف، صافي

  
  

٢٠١٤ 
 إجمالي أخرى  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 

  رياالت السعوديةبآالف ال 
 ٥٧٫٨٥٨٫٧١١ ٢٢٣٫٨٤١  ٤٠٫٥٨٧٫٤٩٠ ١١٫٦٠٤٫٦٠٠ ٥٫٤٤٢٫٧٨٠ قروض و سلف عاملة

 ٤٣٦٫٣٩٥ -   -  ١٣٢٫٥٢٦ ٣٠٣٫٨٦٩ قروض و سلف غير عاملة
 ٥٨٫٢٩٥٫١٠٦ ٢٢٣٫٨٤١  ٤٠٫٥٨٧٫٤٩٠ ١١٫٧٣٧٫١٢٦ ٥٫٧٤٦٫٦٤٩ إجمالي القروض و السلف
 )٨٢٢٫٥٩٢(  )٢٢٩(   )٣٦٧٫٨٣٩(  )٢٤٨٫٥٧٢(  )٢٠٥٫٩٥٢(  مخصص خسائر اإلئتمان
  ٥٧٫٤٧٢٫٥١٤ ٢٢٣٫٦١٢   ٤٠٫٢١٩٫٦٥١  ١١٫٤٨٨٫٥٥٤  ٥٫٥٤٠٫٦٩٧  قروض و سلف، صافي

  
تتضمن القروض والسلف أعاله منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجن�� الفائ�دة فيم�ا يتعل�� بعملي�ات مرابح�ة وإستص�نا�         

 ريال سعودي).  ارملي ٣٠٫٦: ٢٠١٤ريال سعودي ( ارملي ٣٢٫٦غ وإيجارة والتي تظهر بالتكلفة المطفاة بمبل
 

  في مخصص خسائر اإلئتمان مما يلي: الحرآةتتكون   ) ب
  

  وأخرى قروض تجاريةجاري مدين  و    
  إجمالي  جماعيمخصص   محددمخصص   

 ٥١٤٫١١١  ٣٤١٫٦١١ ١٧٢٫٥٠٠ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١رصيد 
 ٦٣٫٨٢٣  ٤٥٫٥٨٥ ١٨٫٢٣٨ خالل السنةالمضاف 

 )٣٫٩١٤(  - )٣٫٩١٤( الديون المشطوبة خالل السنة

 ٥٧٤٫٠٢٠  ٣٨٧٫١٩٦  ١٨٦٫٨٢٤ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١رصيد 
  ١٫٥٥٢   )٩٦٫٨٢٣(  ٩٨٫٣٧٥  المضاف خالل السنة 

  )١٣٫٧٧٩(   ٣١٫٣٢٧  )٤٥٫١٠٦(  الديون المشطوبة خالل السنة
  ٥٦١٫٧٩٣   ٣٢١٫٧٠٠  ٢٤٠٫٠٩٣  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١رصيد 

  
   شخصيةقروض    
  إجمالي  جماعيمخصص   محددمخصص   

 ١٨٩٫٩٦٤  ٩٣٫٦٨١ ٩٦٫٢٨٣ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١رصيد 
 ١٥٧٫٤٧٧  ٢٢٫٣٦٥ ١٣٥٫١١٢ المضاف خالل السنة

 )٩٨٫٨٦٩(  - )٩٨٫٨٦٩( الديون المشطوبة خالل السنة

 ٢٤٨٫٥٧٢  ١١٦٫٠٤٦  ١٣٢٫٥٢٦ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١رصيد 
  ١١٦٫٤٤٨   ١٨٫١٣٦  ٩٨٫٣١٢  المضاف  خالل السنة 

  )٨٨٫٠٩٧(   -   )٨٨٫٠٩٧(  الديون المشطوبة خالل السنة
  ٢٧٦٫٩٢٣   ١٣٤٫١٨٢  ١٤٢٫٧٤١  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١رصيد 
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  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٢٩

  (تتمة) -.  قروض و سلف، صافي ٧
  

  ج) تتكون الجودة اإلئتمانية للقروض والسلف مما يلي:
  

  غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة: -، صافي ) القروض والسلف١
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

  
بآالف الرياالت 

   السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية

  ٥٠٫١٠٤   ٣٣٨٫٨٣٠ ممتازة
  ٢٢٫٦٩٦٫٦٣٩   ١٩٫٢٤٦٫٨٩٠ قوية

 ١٤٫٨٨١٫٧٠١   ١٦٫٠٨٣٫٢٨٣ متوسطة 
 ٧٫٣٦٨٫٦١٣  ٩٫٤٦٥٫٢٨١ مقبولة
 ٦٥٢٫١٧٢  ٦٦٦٫٦٦٧ هامشية

 ٢٫١٨٩  ٣٢٫٧٠٥ تحت المالحظة
  ١١٫٤٧٩٫٠٦١   ١٣٫٣٠١٫٠٥٨ غير مصنفة
 ٥٧٫١٣٠٫٤٧٩  ٥٩٫١٣٤٫٧١٤ اإلجمالي

  
  فيما يلي وصف للقروض والسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة:

  
ريادة في صناعة مستقرة. مرآز مالي وتدفقات نقدية أفضل من مثيله في السوق. لديه م�دخل ل�س�واق         ممتازة:

  للسوق. العاديةالظروف  خاللالمالية 
  

آز مالي ق�و� م�ع ت�اري� آداء ن�اج� لك�ن م�ع وج�ود إس�تثناءات، و تعتب�ر المؤش�رات المالي�ة            سوق ومر        قوية:
 وف�� لى األسواق المالي�ة   إأفضل من معايير الصناعة التي تنتمي إليها. هذه المنشأة لها حرية الوصول 

  الحاالت الطبيعية.
  

ب�ر المؤش�رات المالي�ة س�ليمة و��من      معدل ثبات معتدل مع عوامل مخاطرة للصناعة أوالشرآة، و تعت    متوسطة:
ل��ى األس��واق المالي��ة مح��دود وتك��ون المنش��أة عر���ة     ص��ناعة الت��ي تنتم��ي إليه��ا. الوص��ول إ   مع��ايير ال

  لتغيرات دورية.
  

تعتب��ر عوام��ل المخ��اطرة للص��ناعة أو الش��رآة ثانوي��ة، وتعتب��ر المؤش��رات المالي��ة أدن��ى م��ن مع��ايير                 مقبولة:
صادر التمويل البديلة قد تكون متوفرة ولكنها قد تكون محدودة  بالمص�ادر  الصناعة التي تنتمي إليها. م
  الخاصة و المؤسساتية فقط.

  
لي هامش�ي. مص�ادر   ، م�ع أداء م�الي و تش�غي   طر للص�ناعة أو الش�رآة غي�ر إي�ابي�ة    تعتبر عوام�ل المخ�ا        هامشية:

  هذه الفئة. مع ة. اليتوقع الدخول في أعمال جديدةقد التكون متوفرالتمويل البديلة 
  

، آم�ا تعتب�ر مخاطرع�د� الس�داد عالي�ة. تعتب�ر       طر للصناعة أو الشرآة غي�ر إي�ابي�ة  تعتبر عوامل المخا  تحت المالحظة:
المؤشرات المالية دون معايير الصناعة التي تنتمي إليها بشكل عال، آما تعتبر مصادر التمويل البديل�ة  

  محدودة جدًا.
  

غي��ر مت��أخرة الق��روض الشخص��ية  م��ن أرص��دة ف��ي األس��ا�الغي��ر مص��نفة  تتض��من الق��روض والس��لف  غير مصنفة:
  .اددالس

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٣٠

  (تتمة) - .  قروض و سلف، صافي٧
  

  )  القروض والسلف متأخرة السداد و غير منخفضة القيمة:٢  
  

 ٢٠١٥  

 
جاري مدين و 
 إجمالي  قروض شخصية  قروض تجارية

  بآالف الرياالت السعودية 
 ٥٦٫٣١٦  ٥٤٫٥٧٩  ١٫٧٣٧ يوم ٣٠إلى  ١من 
 ٧٣٫٨٤٣   ٦٢٫٦٤٦   ١١٫١٩٧  يوم ٩٠إلى  ٣١من 
 ١٫٠٤٨   -   ١٫٠٤٨  يوم ١٨٠إلى  ٩١من 

 ١٫١٥٠٫١٨٠  -   ١٫١٥٠٫١٨٠ يوم ١٨٠أآثر من 
  ١٫٢٨١٫٣٨٧  ١١٧٫٢٢٥   ١٫١٦٤٫١٦٢ إجمالي 

  
 ٢٠١٤  

 
جاري مدين و 
 إجمالي  قروض شخصية  قروض تجارية

  سعوديةبآالف الرياالت ال 
 ١٢٨٫٣٦٦  ٦٥٫٢٢٢  ٦٣٫١٤٤ يوم ٣٠إلى  ١من 
 ٦٧٫٠٧٨   ٦٠٫٣١٧   ٦٫٧٦١  يوم ٩٠إلى  ٣١من 
 ٥٫٥٩١   -   ٥٫٥٩١  يوم ١٨٠إلى  ٩١من 

 ٥٢٧٫١٩٧  -   ٥٢٧٫١٩٧ يوم ١٨٠أآثر من 
  ٧٢٨٫٢٣٢  ١٢٥٫٥٣٩   ٦٠٢٫٦٩٣ إجمالي 

  
  

 ح�� القيمة الت�ي تعتب�ر ��ي مرحل�ة متقدم�ة م�ن التبا       بعض القروض متأخرة السداد وغير منخفضة عالهال يتضمن الجدول أ
 ٢٠١٥ديس�مبر   ٣١مليار ريال سعودي آما ��ي   ١٫٤تجديد أو إعادة جدولة تلك القروض. بلغ مجموع هذه القروض  حول

  مليار ريال سعودي)  ١٫٣: ٢٠١٤(
  

 ٢٠١٥ديس�مبر   ٣١ف آم�ا ��ي   بلغت القيمة المقدرة للضمانات المح�تفظ به�ا م�ن قب�ل المجموع�ة �جم�الي الق�روض و الس�ل        
ري��ال س��عودي). آم��ا بلغ��ت القيم��ة العادل��ة المق��درة للض��مانات  ملي��ار ٥٢٫٤: ٢٠١٤ري��ال س��عودي ( ملي��ار ٥٠٫٣مايق��ار� 

المحتفظ بها من قبل المجموعة مقاب�ل حس�ابات الج�اري م�دين والق�روض التجاري�ة مت�أخرة الس�داد و غي�ر منخفض�ة القيم�ة            
  مليار ريال سعودي)  ١٫٠: ٢٠١٤(مليار ريال سعودي  ٢٫٧مبلغ 
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  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٣١

  (تتمة) -.  قروض و سلف، صافي ٧
  
  )  فيما يلي تحليًال بمخاطر ترآيزات القروض والسلف و مخصص خسائر اإلئتمان حسب القطاعات اإلقتصادية: ٣

  

٢٠١٥  
  

    غير عاملة    عاملة
مخصص  خسائر 

    اإلئتمان
قروض و سلف، 

  يصاف
  بآالف الرياالت السعودية  

  ٣٢٧٫٨٢١    )١٫١٢٢(    -    ٣٢٨٫٩٤٣    شبه حكوميةو حكومية 
  ٨٫٠٤٤٫٧٣٨    )٨٣٫٤٣٧(    -    ٨٫١٢٨٫١٧٥     أخرى بنوك ومؤسسات خدمات مالية

  ١٧٫٦٧٨    )١١١(    -    ١٧٫٧٨٩    زراعة و أسماك
  ٦٫٢٦٥٫٦٥٦    )٤٨٫٠٣٣(    ٣٫٢١٠    ٦٫٣١٠٫٤٧٩    تصنيع

  ٤٣٦٫٥٦٧    )٢٫٧٢٥(    -    ٤٣٩٫٢٩٢    تعدين و تنقيب
  ٤٫٨٩٠٫٥٠٨    )٣٧٫٠٦٨(    ٦٩٥    ٤٫٩٢٦٫٨٨١    بناء وإنشاءات

  ١٣٫٧٤٧٫٣٢٥    )٢٤٠٫٧٨٨(    ٢٠٩٫٥١٤    ١٣٫٧٧٨٫٥٩٩    تجارة
  ١٫٨٠٦٫١٢١    )٤٨٫٧٣٢(    ٤٣٫٧٨٣    ١٫٨١١٫٠٧٠    نقل وإتصاالت

  ١٫٦٥١٫٦٠١    )٢٩٫٦٣١(    ١٤٫٣٧٢    ١٫٦٦٦٫٨٦٠    خدمات
  ١٣٫٢٨٤٫١٠١    )٢٧٦٫٩٢٣(    ١٤٢٫٧٤١    ١٣٫٤١٨٫٢٨٣    قروض شخصية

  ٩٫٥٥٢٫٨٦٣    )٧٠٫١٤٦(    ٣٣٫٢٧٩    ٩٫٥٨٩٫٧٣٠    أخرى
      ٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩    )٨٣٨٫٧١٦(    ٤٤٧٫٥٩٤    ٦٠٫٤١٦٫١٠١    اإلجمالي

٢٠١٤  
  

    غير عاملة    عاملة
مخصص  خسائر 

    اإلئتمان
قروض و سلف، 

  صافي
 بآالف الرياالت السعودية  

  ٣٧٨٫٩٣٧    )١٫٦٥٣(    -    ٣٨٠٫٥٩٠    حكومية و شبه حكومية
  ٧٫١٨٣٫٦٠٣    )٥٨٫٩٥٦(    -    ٧٫٢٤٢٫٥٥٩     أخرى بنوك ومؤسسات خدمات مالية

  ٢٦٫٢١١    )١٧٥(    -    ٢٦٫٣٨٦    زراعة و أسماك
  ٦٫٤٢١٫٦٦٦    )٧١٫١٠٧(    ٢١٫٠٢٤    ٦٫٤٧١٫٧٤٩    تصنيع

  ٤٨٤٫٩٠١    )٣٫٩٣٩(    -    ٤٨٨٫٨٤٠    تعدين و تنقيب
  ٣٫٩٨٢٫٣٢٣    )٣٩٫٩٤٥(    -    ٤٫٠٢٢٫٢٦٨    بناء وإنشاءات

  ١٣٫٩٨٣٫٢٧٠    )٢٠٣٫١٠٢(    ١٦٥٫٦٧٧    ١٤٫٠٢٠٫٦٩٥    تجارة
  ١٫٧٦٢٫٥٠٢    )١٢٫٥٣١(    -    ١٫٧٧٥٫٠٣٣    نقل وإتصاالت

  ١٫٦٠٧٫٩٢٨    )٣٣٫٨٠٢(    ١٤٫٠٧١    ١٫٦٢٧٫٦٥٩    خدمات
  ١١٫٤٨٨٫٥٥٤    )٢٤٨٫٥٧٢(    ١٣٢٫٥٢٦    ١١٫٦٠٤٫٦٠٠    قروض شخصية

  ١٠٫١٥٢٫٦١٩    )١٤٨٫٨١٠(    ١٠٣٫٠٩٧    ١٠٫١٩٨٫٣٣٢    أخرى
  ٥٧٫٤٧٢٫٥١٤    )٨٢٢٫٥٩٢(    ٤٣٦٫٣٩٥    ٥٧٫٨٥٨٫٧١١    اإلجمالي

  

  .  استثمارات في شرآات زميلة٨
  

يشمل بند االستثمار في شرآات زميلة حصة البنك في االستثمار في الشرآات التي يحتفظ فيها البنك بتأثير جوهري.  هذه 
  حسب طريقة الملكية. يتم المحاسبة عنهااالستثمارات 

  
    يلي:  مثل االستثمارات في الشرآات الزميلة حصة البنك لدى شرآات مسجلة بالمملكة العربية السعودية آما(أ) ت

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
 %٥٠  %٥٠ "أمكس" )السعودية( شرآة أمريكان اآسبريس

 %٣٨   %٣٨ شرآة أورآس السعودية للتأجير "اورآس"
 %٣٢  %٣٢ مالك"شرآة أمالك العالمية للتمويل و التنمية العقارية "ا

  
  % في شرآة نعيم لالستثمار والتي ليس لديها أية عمليات تشغيلية.٢٠لدى البنك أيضًا ما نسبته 

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٣٢

  (تتمة) –.  االستثمار في شرآات زميلة ٨
  

  تتلخص الحرآة في االستثمار في شرآات زميلة مما يلي:  (ب) 
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

  
بآالف الرياالت 

   السعودية
بآالف الرياالت 

  سعوديةال
  ١٫٠٧٠٫٦٤٨   ٨٤٦٫٣٥١ الرصيد في بداية السنة

 ٥٣٫٩٩٩  -  استثمارات
  )٢٦٩٫٧٣٦(  -  تحويل إلستثمارات متاحة للبيع

 ٧٩٫٥١٥   ١٥٦٫١٩٥ الحصة في الدخل
 )٨٨٫٦٧٣(  )٦٣٫٤٠٠( توزيعات أرباح

 ٥٩٨   )١٢٤(  الحصة في بنود الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى
  ٨٤٦٫٣٥١    ٩٣٩٫٠٢٢  لسنةالرصيد في نهاية ا

  
  

 –التع�اوني س�تثماره ف�ي ش�رآة المتوس�� والخل�يج للت��مين وإع�ادة الت��مين         ا، ق�ام البن�ك بتحوي�ل    ٢٠١٤خالل الربع األول من عام 
س�تثمار م��هال�   ه�ذا  اال  ال يعتب�ر ر مت�اح للبي�ع حي��    س�تثما اسعودية "ميد غلف" من استثمار في شرآة زميلة إلى شرآة مساهمة 

. وقد ت�م تس�جيله آاس�تثمار مت�اح للبي�ع بالقيم�ة التقديري�ة العادل�ة بت�اريخ          منذ ذلك التاريخ بة عنه آاستثمار في شرآة زميلةللمحاس
س�تثمار  التحويل بما في ذلك األرباح المرتبطة بهذا التحويل والتي تعادل ال��رق ب�ين القيم�ة التقديري�ة العادل�ة والقيم�ة الدفتري�ة لال       

ارات س�تثم املي�و� ري�ال س�عود� وه�ي مدرج�ه ض�من بن�د أرب�اح          ٢٢٣٫٩غلف.  وقد بلغت هذه األرب�اح  المسجل في شرآة ميد 
  )٢٣أنظر إيضاح ( ،٢٠١٤نتائج عام  ضمن غراض المتاجرة، صافيأمقتناه لغير 

  
  تتلخص حصة البنك في القوائم المالية للشرآات الزميلة آالتالي: (ج) 

  
  أمالك  اورآس  أمكس  

٢٠١٥ 
االت بآالف الري
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

 ٩٧٦٫٢١٥  ٧٧٤٫٨٩٣  ٤١٦٫٥٣٣ إجمالي الموجودات 
 ٦٢٤٫٢٨٤  ٤٦٤٫٥١٢  ٢٣٩٫٦٣٧ إجمالي المطلوبات

 ٣٥١٫٩٣١  ٣١٠٫٣٨١  ١٧٦٫٨٩٦ إجمالي حقوق الملكية
 ٥٨٫٤٢٣  ٩٤٫٧٢٤  ٢٠١٫٧٩٤ إجمالي الدخل
 ٢٥٫٥٥٩   ٥٥٫١١٤   ١١٣٫٤٥٣   اريفإجمالي المص

  
  أمالك  اورآس  أمكس  

٢٠١٤ 
 بآالف الرياالت

  السعودية
 بآالف الرياالت

  السعودية
 بآالف الرياالت

 السعودية

 ٨٢٤٫٤٩٧  ٨٤٢٫٨١٥  ٣٧٠٫٩٢٩ إجمالي الموجودات 
 ٤٩١٫٤٥٥  ٥٦١٫٦٣٧  ٢٤٤٫٠٠٨ إجمالي المطلوبات

 ٣٣٣٫٠٤٢  ٢٨١٫١٧٨  ١٢٦٫٩٢١ إجمالي حقوق الملكية
 ٥٠٫٠٩٣  ٩٤٫٨٨١  ١٨٥٫٠٤٨ إجمالي الدخل

 ٢٢٫١٧٠   ٥٠٫٤٤١   ١٠٨٫١٢٨  المصاريفإجمالي 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٣٣

  . ممتلكات و معدات، صافي٩
  

  الممتلكات و المعدات، صافي مما يلي: يتكون بند
          األثاث   تحسينات على      

  
األراضي  

   والمباني
المباني 

    المستأجرة
والمعدات  
  اتوالسيار

  اإلجمالـي  
٢٠١٥    

  اإلجمالـي
٢٠١٤  

  بآالف الرياالت السعودية التكلفة
  ١٫٤١٥٫٩٦٦   ١٫٥١٩٫٧٠٥    ٤٨٢٫٤٩٢    ٨٢٫٨٥٩  ٩٥٤٫٣٥٤   الرصيد في بداية السنة

  ١٠٦٫٣٧٧    ١٩٢٫٦١٨    ١٢٦٫٨٤٦    ٢٨٫٩٩٨   ٣٦٫٧٧٤   اإلضافات
  )٢٫٦٣٨(    )٣٢٤(    )٣٢٤(    -   -   اإلستبعادات

  ١٫٥١٩٫٧٠٥   ١٫٧١١٫٩٩٩    ٦٠٩٫٠١٤    ١١١٫٨٥٧  ٩٩١٫١٢٨   ةالرصيد في نهاية السن
              

                 اإلستهالك المتراآم
  ٥٤٣٫٤٣٢    ٦١٠٫٠٨٣    ٣٥٤٫٠٨٠    ٥٦٫٠٩٦  ١٩٩٫٩٠٧   الرصيد في بداية السنة

  ٦٨٫٨٩٥    ٨٠٫٥٨١    ٣٦٫٧٨٢    ١٢٫٠٦٩   ٣١٫٧٣٠   المحمل للسنة
  )٢٫٢٤٤(    )٢٢٩(    )٢٢٩(    -   -   اإلستبعادات

  ٦١٠٫٠٨٣    ٦٩٠٫٤٣٥    ٣٩٠٫٦٣٣    ٦٨٫١٦٥  ٢٣١٫٦٣٧   الرصيد في نهاية السنة

                 صافي القيمة الدفترية
     ١٫٠٢١٫٥٦٤    ٢١٨٫٣٨١    ٤٣٫٦٩٢   ٧٥٩٫٤٩١   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١آما في 

  ٩٠٩٫٦٢٢        ١٢٨٫٤١٢    ٢٦٫٧٦٣   ٧٥٤٫٤٤٧   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١آما في 

  
  معلومات ذات الصلة. متعلقه بتقنية العاله موجودات تتضمن األثاث والمعدات والسيارات أ

  موجودات أخرى. ١٠
  

  الموجودات األخرى مما يلي: يتكون بند
  

    ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    
بآالف الرياالت 

    السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
          دخل عموالت خاصة مستحقة مدينة

 ١٩٧٫٦٣١  ٣٠٢٫٨٠٥   قروض و سلف- 
 ١١٦٫٢٨٣  ١٤١٫٣٦١   استثمارات- 
 ٨٧٢  ٤٫٤٨٠  بنوك و مؤسسات مالية أخرى- 

  ٣١٤٫٧٨٦    ٤٤٨٫٦٤٦    إجمالي دخل العموالت الخاصة المستحقة المدينة
  ١١٢٫٦٢٢    ١٠٥٫٨٣٧    ضريبة دخل مستحقة من المساهمين  زآاة و

  ١٥٢٫٨٣٦    ١٥٢٫٨٣٦    عقارات أخرى
  ١٦٠٫٠٤٧    ٥٨٫٣١٦   ذمم عمالء

  ٩٧٫٧٤٤    ٦٤٫٨٢٩   جهيزممتلكات و معدات تحت الت
  ٣٣٤٫٩١٤    ١٩٥٫٦٩٨    متنوعة موجودات أخرى

  ١٫١٧٢٫٩٤٩    ١٫٠٢٦٫١٦٢    اإلجمـالـي
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٣٤

  . المشتقات ١١
  

يق��وم البن��ك، خ��الل دورة أعمال��ه العادي���ة، بإس��تخدام األدوات المالي���ة المشت���قة التالي���ة ألغ��راض المتاج���رة والت���حو� م��ن             
  المخاطر:

 

، الخاص�ة  التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدي�ة ب�أخرى. بالنس�بة لمقايض�ات أس�عار العم�والت       وتمثل المقايضات:  ) أ
بسعر ثابت وبس�عر ع�ائم وبعمل�ة وا��دة، دون تب�ادل المب�الغ        الخاصة عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل دفع العموالت

 الخاص�ة  ت، فإنه يتم تبادل المبالغ األسمية م�ع العم�والت  بعدة عمال الخاصة األسمية. وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت
الثابتة و العائمة بعمالت مختلفة. يمكن آذلك للمبالغ األسمية أن تتغير بن�اءًا عل�ى بن�ود األتف�اق ف�ي �ال�ة مقايض�ات المب�الغ         

 األسمية.
 

و سلعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أ العقود اآلجلة والمستقبلية:  ) ب
مح��ددين ف��ي المس��تقبل. ه��ذه العق��ود ي��تم تص��ميمها خصيص��ًا لتلبي��ة إ�تياج��ات مح��ددة والتعام��ل به��ا خ��ارج األس��واق المالي��ة  

الي�ة  اآلجلة بمبالغ مح�ددة وف�ي أس�واق م   الخاصة النظامية. يتم التعامل بالعقود اآلجلة بالعملة األجنبية وعقود معدل العمولة 
  منظمة، آما يتم تسوية التغيرات في قيمة العقود اآلجلة بشكل يومي.

  
يتم التفاوض عليها بصورة منفردة وت�ن� عل�ى    الخاصة وهي عبارة عن عقود بأسعار عموالت  إتفاقيات األسعار اآلجلة:  ج) 

مس�تقبلي مح�دد وذل�ك ع�ن المبل�غ       المتعاق�د عليه�ا وس�عر الس�وق ف�ي ت�اريخ      الخاص�ة  أن يسدد نقدًا الفرق ب�ين س�عر العمول�ة    
  األسمي المحدد و خالل الفترة الزمنية المتفق عليها.

    
وه��ي عب��ارة ع��ن إتفاقي��ات تعاقدي��ة، يم��نح بموجبه��ا الب��ائع (ُمص��در الخي��ار) الح��ق، ول��يس اإللت��زام، للمش��تري            الخي��ارات:د)   

قبلي مح�دد أو ف�ي أي وق�ت خ�الل الفت�رة الزمني�ة المنتهي�ة        (المكتتب بالخيار)، وليس اإللتزام، لبيع أو شراء في تاريخ مس�ت 
    في ذلك التاريخ وذلك بمبلغ محدد من العملة أو السلع أو أداة مالية بسعر محدد سلفًا. 

  
مقتن��اة ألغ��راض التح��و� م��ن  أدوات مش��تقة ألغ��راض المت��اجرة أو مقتن��اة   أدوات مش��تقةتنقس��م األدوات المالي��ة المش��تقة إل��ى  

  هو موضح أدناه: المخاطر آما
  

  المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة  أ) 
  

بأسعار الص�رف. تتعل�ق المبيع�ات     ةحو المراج عات وأخذ المراآزتتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبي
ة. ويتعل��ق أخ��ذ ���رح المنتج��ات لعم��الء و بن��و� لتمكي��نهم م��ن تحوي��ل أو تع��ديل أو تخف��ي� المخ��اطر الحالي��ة و المس��تقبلي ب

المراآز بإدارة مخاطر مراآز السوق مع توقع الحصول على أرباح م�ن التغي�رات اإليجابي�ة ف�ي األس�عار أو المع�دالت أو       
بتحدي�د واإلس�تفادة م�ن الفروق�ات ف�ي األس�عار ب�ين األس�واق أو المنتج�ات المختلف�ة بغ�رض             ةحالمراجالمؤشرات. وتتعلق 

 الحصول على أرباح من ذلك. 
 

  المشتقات المقتناة ألغراض التحوط من المخاطر ب) 
  

يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر. إن إدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف 
على التعليم�ات الص�ادرة    بناءًاوالتي يقررها مجلس اإلدارة  ضمن المستويات المقبولة الخاصة األجنبي وأسعار العموالت

  عن مؤسسة النقد العربي السعودي.  
  

وقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع ��دود للتعام�ل م�ع األط�راف األخ�رى ولمخ�اطر       
ز بشكل منتظم وتستخدم إس�تراتيجيات التح�و� م�ن المخ�اطر لض�مان بق�اء مراآ�        راآز العمالتممراآز العمالت.  ُتراقب 

وذل�ك بوض�ع    الخاص�ة  العمالت ضمن الحدود المقررة.  آما وضع مجلس اإلدارة مستوى معينًا لمخاطر أسعار العموالت
 الخاص��ة ���دودًا للفج��وات ف��ي أس��عار العم��والت للفت��رات المق��ررة.  ي��تم دوري��ًا مراجع��ة الفج��وات ب��ين أس��عار العم��والت      

 الخاص�ة  م�ن المخ�اطر ف�ي تقلي�ل الفج�وة ب�ين أس�عار العم�والت        بالموجودات والم�لوب�ات وتس�تخدم إس�تراتيجيات التح�و�     
  ضمن الحدود المقررة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

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

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٣٥

  (تتمة) -. المشتقات ١١
  

ومطلوبات��ه، يس��تخدم البن��ك المش��تقات أل��راض التح��وط م��ن المخ��اطر وذل��ك لتقلي��ل تعرض��ه   زء م��ن إدارة موجودات��هوآج� 
  ل التحوط من مخاطر معامالت محددة..  ويتم ذلك عادة من خالالخاصة لمخاطر أسعار العمالت والعموالت

  
جيات  تح�وط مختلف�ة.    تيستخدم البنك عقود الصرف األجنبي اآلجلة في التحوط من مخاطر عمالت محددة ولتطبي�ق إس�ترا  

للتح���وط م���ن مخ���اطر مح���ددة ناش����ة ع���ن التع���رض لمخ���اطر  الخاص���ة آم���ا يس���تخدم البن���ك مقايض���ات أس���عار العم���والت
  ثابتة.  خاصة أسعارعموالت

  
يلخص الجدول أدناه القيمة العادلة الموجبة والسالبة ل��دوات المالي�ة المش�تقة م�ع تحلي�ل بالمب�الغ اإلس�مية للفت�رة المتبقي�ة حت�ى           
تاريخ اإلستحقاق والمعدل الشهري. إن المبالغ اإلسمية، التي تعتب�ر م�ش�رًا عل�ى حج�م المع�امالت القائم�ة ف�ي نهاي�ة الس�نة، ال          

 المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان إجماليالتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها وبالتالي، فإن تعكس بالضرورة مبالغ 
  التي يتعرض لها البنك.  وال مخاطر السوق

  
 ع. ُتعطي شروط اإلتفاقية البنك الخيار في البي� زميلةمع شرآة  قائمة رئيسيةلدى البنك خيار بيع ناشىء من الدخول في إتفاقية 

يق�وم   .مدة اإلتفاقي�ة  على مدىو ما بعد وذلك  ٢٠١٣ من العاموالذي ممكن ممارسته  ويعطي الطرف األخر الخيار في الشراء
البن�ك   ، في حال تم تنفيذه،. ُيعطي خيار البيعحيث ُيعتبر خيار الشراء اقل من قيمة التنفيذ المذآور،خيار البيع فقط البنك بتقييم 

عل�ى مع�ادالت متف�ق عليه�ا      بن�اءاً م واحد من ذلك الخي�ار، وذل�ك   بعد عا الشرآة الزميلةقابل حصته في الحق في إستالم دفعة م
ملي�ون   ٢٩٩٫٢، له�ذا الخي�ار مايق�ارب    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مسبقًا  ضمن اإلتفاقية. تبلغ صافي القيمة العادلة التقديرية، آما في 

  م يتضمنها الجدول أدناه.ل )مليون ريال سعودي ٢١٥٫١: مايقارب ٢٠١٤ريال سعودي (
  

  فيما يلي ملخص لألدوات المالية المشتقة: ج) 
  

      المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

  المعدل

  الشهري

أ�ث����������ر م����������ن 

شهر ١٢-٣    سنوات  ٥-١  سنوات  ٥   أشهر  ٣خالل    
 إجمالي الـمـبالـغ 

  اإلســمية

القيمة 
  العادلة
  السالبة

لقيمة ا
  العادلة
  ٢٠١٥  الموجبة

    بآالف الرياالت السعودية

                  
مش�����تقات مقتن�����اة �������را� 

  المتاجرة: 

عقود الصرف األجنبي اآلجلة   ٢٤٫٠٥٦  ٢٢٫٧١٥  ٤٫٤٥٩٫٧٣٦  ١٫٢٢٧٫٩٨٣    ١٫٨٨٩٫٢٣٩    ١٫٣٤٢٫٥١٤  -  ٨٫٤٢٩٫٧٩٣

٥٧٫٦٠٨  ٥٧٫٦٠٨  ١٫٨١٤٫٥٥٧  ٣٠٣٫٨٠٦    ٨٥٧٫٢٢١    ٦٥٣٫١٢٦  ٤٠٤  ١٫٨٣٤٫٧١٩  
خي�����ارات أس�����عار الص�����رف  

  األجنبي

  مقايضات أسعار العموالت  ٦٥١٫٤٩٢  ٦٤٤٫٢٠٣  ٥٫٢٧٧٫٥٠٢  ٢٥٠٫٠٠٠    ١٦٠٫٠٠٠    ١٫٨٧٧٫٧٢٠  ٢٫٩٨٩٫٧٨٢  ٤٫٨٨٥٫٨٤١

                    

المش��تقات المقتن��اة ����را�   
التح������و� م������ن مخ������ا�ر  

  القيمة العادلة:

  مقايضات أسعار العموالت ٢٥٤٫٥٧٩  ٢٧٦٫١٤٦  ٢٫٧٢١٫٣٦٠  -    ٣١٩٫٠٥٦    ٤٨٧٫٩٦٨ ١٫٩١٤٫٣٣٦  ٢٫٥١٣٫٢٠٨

١٧٫٦٦٣٫٥٦١ ١٫٠٠٠٫٦٧٢  ١٤٫٢٧٣٫١٥٥  ١٫٧٨١٫٧٨٩    ٣٫٢٢٥٫٥١٦   ٤٫٣٦١٫٣٢٨ ٤٫٩٠٤٫٥٢٢   اإلجمالي  ٩٨٧٫٧٣٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٣٦

  (تتمة) -. المشتقات ١١
  

      المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

  المعدل

  الشهري

أآث����������ر م����������ن 

شهر ١٢-٣    سنوات  ٥-١  سنوات  ٥   أشهر  ٣خالل    
  إجمالي الـمـبالـغ 

  اإلســمية

القيمة 
  العادلة
  السالبة

القيمة 
  العادلة
  ٢٠١٤  الموجبة

    بآالف الرياالت السعودية

                  
مش�����تقات مقتن�����اة أل������را�   

  المتاجرة: 
عقود الصرف األجنبي اآلجلة   ٢٫٦٤٠  ٢٫٦٠٠  ٤٫٧٩٠٫٢١٢  ٦٥٥٫١٦١   ٤٫١٣٥٫٠٥١    -  -  ٦٫٦٧٤٫٣١٠

١١٢٫٩٨١  ١١٢٫١٠٤  ١٫٨٦٧٫٦٤٢  ٥١٩٫٩٤٣   ١٫١٧٠٫٧٣٦    ١٧٦٫٩٦٣  -   ٢٫٧٧٧٫٨١٢
خي������ارات أس������عار الص������رف 

  األجنبي

٣٥٦٫٠٢٨  ٣٦٠٫١٠٢  ٣٫٧٥٢٫٢٩١  -     ١٥٠٫٠٠٠    ٦٠٠٫٠٠٠  ٣٫٠٠٢٫٢٩١  ٣٫٥٠٥٫٤١٢   مقايضات أسعار العموالت 

                    

المش���تقات المقتن���اة أل����را�  
التحوط من مخاطر القيمة 

  العادلة:

١٣٤٫٠٨٠  ١٦١٫٨٤٧  ٢٫٠٠٠٫٨٢٩  ٩٣٫٨٤٨    ٤٥٠٫٤٦٨    ٨٥٥٫٨٨٩  ٦٠٠٫٦٢٤  ١٫٨٦٩٫١٨٦   مقايضات أسعار العموالت

٦٠٥٫٧٢٩  ٦٣٦٫٦٥٣  ١٢٫٤١٠٫٩٧٤  ١٫٢٦٨٫٩٥٢   ٥٫٩٠٦٫٢٥٥    ١٫٦٣٢٫٨٥٢  ٣٫٦٠٢٫٩١٥ ١٤٫٨٢٦٫٧٢٠   اإلجمالي 
  

و  ٢٠١٥ديس�مبر   ٣١العائ�دين للبن�ك آم�ا ف�ي      يلخص الجدول أدناه آًال من التح�وط م�ن مخ�اطر القيم�ة العادل�ة ومح�اف� التح�وط       
المخ��اطر الت��ي ت��م  طبيع��ةو م��ن مخاطر���ا و الق��يم العادل��ة لتل��ك البن��ود،  المتح��وط، و يتض��من ����ا الج��دول وص��� للبن��ود ٢٠١٤

  ط والقيمة العادلة لتلك األدوات.  التحو ها و أدواتمنالتحوط  
    

  ياالت السعودية)الربآالف( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  بنود التحوط   أدوات التحوط

القيمة العادلة 
   السالبة

القيمة  العادلة 
   الموجبة

داةألا  
   المستخدمة

المتحوط مخاطر ال
منها

القيمة العادلة في
بداية التحوط

القيمة  العادلة 
الحالية   

٢٥٤٫٥٧٩    ٢٧٦٫١٤٦    
مقايضات أسعار

  العموالت 
مخاطر القيمة 

العادلة   إستثمارات بسعر عمولة ثابت  ٢٫٨٠١٫٩٢٩  ٢٫٨٢١٫٢٩٨

  
  االت السعودية)الري (بآالف ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  بنود التحوط   أدوات التحوط
القيمة العادلة 

   السالبة
القيمة  العادلة 

   الموجبة
داةألا  

  المستخدمة 
لمتحوط مخاطر اال

منها
القيمة العادلة في 

بداية التحوط
القيمة  العادلة 

الحالية   

١٣٤٫٠٨٠    ١٦١٫٨٤٧    
مقايضات أسعار

مخاطر القيمة العادل  العموالت    إستثمارات بسعر عمولة ثابت  ٢٫٠٦٩٫١٣٣  ٢٫٠٧٠٫٥٤٩

  
بقيم�ة   أرب�اح : ٢٠١٤مليون ريال سعودي ( ٧٫٧ من أدوات التحوط من مخاطر القيمة العادلة خالل السنةالمسجلة  بلغت األرباح

ملي��ون ري��ال  سع��ـودي  ١٢٫٦ملي��ون ري��ال س��عودي). بلغ��ت الخس��ائر م��ن بن��ـود التح��وط العائ��ـدة  لمخ��اطر التح��وط مبل��غ      ٤٫٤
ملي��ون ري��ال س��عودي  ١٢٫٩وبل��غ ص��افي القيم��ة العادل��ة الس��البة للمش��تقات  ملي��ون ري��ال س��عودي). ٢٫٢بقيم��ة  خس��ائر: ٢٠١٤(

  مليون ريال سعودي صافي قيمة عادلة سالبة). ٣٠٫٩: ٢٠١٤يبًا (تقر
  

%) تقريبًا من عقود القيمة العادلة الموجبة للمشتقات الخاصة بالبنك م�� م�سس�ات مالي�ة،    ٩٧:  ٢٠١٤(% ٥٩تم إبرام ما نسبته 
ألط�راف األخ�ر� آم�ا ف�ي     %) م�ن عق�ود القيم�ة العادل�ة الموجب�ة م�� ط�رف واح�د م�ن ا         ٣٨:  ٢٠١٤( % ٣٥بينما أبرم أقل من 

  تاريخ قائمة المرآز المالي الموحدة. يتم التعامل بالمشتقات في قطاع الخزينة بشكل رئيسي.
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  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٣٧

  (تتمة)  –. المشتقات ١١
  

اتفاقية رئيسية متوافقة مع توجيهات االتحاد العالمي للمبادالت والمشتقات المالية.  أبرم البنكآجزء من إدارة المشتقات المالية، 
. وآج�زء م�ن تل�ك    البن�ك فقًا لهذه االتفاقية، فقد تم توحيد بنود وشروط منتجات المش�تقات المالي�ة المش�تراة أو المباع�ة بواس�طة      و

عل�ى تس�عير محس�ن ع�ن �ري�ق تب�ادل        يح��ل أن  للبنكاالتفاقية تم توقيع ملحق دعم االئتمان (" الملحق"). يسمح ذلك الملحق 
أو الط��رف اآلخ��ر. بل���ت المب��ال� المح��تف� به��ا بواس��طة األ���راف    البن��كق��دي وذل��ك ل���الح  المب��ال� المعر�ف��ة س��وقيًا آض��مان ن 

ملي�ون ري�ال س�عودي. آم�ا بل��ت الض�مانات النقدي�ة المح�تف� به�ا           ٣٩٫٢٦: ٢٠١٥دبس�مبر   ٣١األخرى آضمان نقدي آما في 
  مليون ريال سعودي.) ١٨٫٢٩: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١آما في  البنكبواسطة 

  
  وك والمؤسسات المالية األخرى . أرصدة للبن١٢
  

    األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي: يتكون بند
    ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    
بآالف الرياالت 

    السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
  ٨٠٫٨١٠    ٧٫٦٠٠    حسابات جارية

  ٢٫٥١٣٫٦٧٢    ٣٫٨١٢٫٥٢٠    إتفاقيات إعادة الشراء
  ٢٫٤٠٧٫٦٠٦    ١٫٥٠١٫٣٦٨    ودائع أسواق المال

  ٥٫٠٠٢٫٠٨٨    ٥٫٣٢١٫٤٨٨    اإلجمـالـي
  
 . ودائع العمالء١٣

  
       ودائع العمالء مما يلي: يتكون بند

    ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    
بآالف الرياالت 

    السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
  ١٩٫٦٤٩٫٢٤٥    ٢٠٫٨٧٦٫٢٥٠    تحت الطلب

  ٦٤٨٫٧٦٦    ١٫٦٢٠٫٦٣٢    إدخار
  ٤٩٫٣٩٢٫٤٢٩    ٤٦٫٩١٥٫٤٨٧    ألجل
  ١٫٠٤٢٫٩٧١    ٩١٦٫٤٤٣    أخرى

  ٧٠٫٧٣٣٫٤١١    ٧٠٫٣٢٨٫٨١٢    اإلجمـالـي
  

م�ع  ملي�ون ري�ال س�عودي)     ١٫١٣٠: ٢٠١٤(ملي�ون ري�ال س�عودي     ٤ بقيم�ة  تشتمل الودائع ألجل على ودائع مقابل بيع س�ندات 
ملي�ون ري�ـال    ٥١٦عل�ى مب�ال� ق�در�ا    إتفاقيات إلعادة  شرائها في تواريخ مستقبلية محددة. آما تشتمل ودائع العم�الء األخ�رى   

  مليون ريـال سعودي) آضمانات محتجزة مقابل اإللتزامات غير القابلة للنقض. ٤٢٨: ٢٠١٤سعودي (
  

ملي��ار ري��ال س��عودي  ٥٢٫٥ب�جم��الي  ٢٠١٥ديس��مبر  ٣١تتض��من ودائ��ع العم��الء أع��اله ودائ��ع متوافق��ة م��ع الش��ريعة آم��ا ف��ي   
  مليار ريال سعودي) ٤٩٫١: ٢٠١٤(
  
  ، تفاصيلها آاآلتي:)بما يعادلها بالريال السعودي(تمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية تش
  

    ٢٠١٤    ٢٠١٥  

    
بآالف الرياالت 

    السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
  ٤٩٤٫٢٠١    ٦٤٢٫٥٣١    تحت الطلب

  ٢٢٥٫٧٥٣    ١٧٨٫٧٠٠    إدخار
  ٩٫٥٦٤٫٣٨٣    ٨٫٢٤٨٫١١٨    ألجل
  ٥٠٫١٠٩    ٦٥٫٨٣٠    أخرى

  ١٠٫٣٣٤٫٤٤٦    ٩٫١٣٥٫١٧٩    اإلجمـالـي

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٣٨

  . قروض ألجل١٤
  

بإبرام إتفاقية قرض ألجل متوسط بمبلغ ملي�ار ري�ال س�عودي ألغ�راض التش�غيل الع�ام لم�دة         ٢٠١١مايو  ٣٠قام البنك بتاريخ  
  . ٢٠١٦خمس سنوات. هذا وقد استخدم القرض بالكامل، ويستحق سداده في مايو 

  
ملي�ار ري�ال    ١مدت�� خم�س س�نوات بمبل�غ      أخ�رى لق�رض متوس�ط األج�ل    ب�إبرام إتفاقي�ة    ٢٠١٢يوني�و   ٢٤ريخ آما قام البنك بت�ا 

  . ٢٠١٧سعودي ألغراض التشغيل العام. تم إستخدام القرض بالكامل ويستحق سداده في سبتمبر 
  

وذل�ك وفق�ا� لش�روط     بمع�دالت متغي�رة. ويح�ق للبن�ك س�داد آ�ل ق�رض مبك�را� ع�ن موع�ده           خاصة لعمولة ألجل تخضع القروض
عل�ى نس�� مالي�ة معين�� باإلض�افة إل�ى ش�روط         ات أعاله على شروط تتطل�� المحافظ�ة  وأحكام إتفاقية آل قرض. تشمل اإلتفاقي

  .٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١أخرى والتي التزم بها البنك بالكامل  آما في 
  
  . سندات دين ثانوية١٥ 

 
مليار ريال سعودي من خالل إصدار  ٢لية إصدار سندات دين ثانوية بقيمة بإستكمال عم ٢٠١٤يونيو  ٥قام البنك بتاريخ 

 ١٠خاص في المملكة العربية السعودية لصكوك متطابقة مع الشريعة ومتطلبات رأس المال المساند. يبلغ أجل هذه الصكوك 
األولى من مدة األجل، وذلك ستدعاء المبكر لهذه الصكوك في نهاية الخمس سنوات ات بحيث يحتفظ البنك بالحق في اإلسنو

بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة. تحمل هذه الصكوك ربح نصف سنوي بمقدار سعر اإلقراض بين البنوك 
  %.١٫٤٥السعودية (سايبور) لستة اشهر باإلضافة إلى 

 
  . مطلوبات أخرى١٦
  

    المطلوبات األخرى مما يلي: يتكون بند
   ٢٠١٤   ٢٠١٥  

    
الرياالت بآالف 

    السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
          مصاريف عموالت خاصة مستحقة

  ٩٫٨٢٦    ٢٣٫٢٤٥    بنوك و مؤسسات مالية أخرى -     
  ١٩٩٫٨٣٠    ١٨٩٫٦٧٠    ودائع العمالء –     

  ٢٠٩٫٦٥٦    ٢١٢٫٩١٥    مجموع مصاريف العموالت الخاصة المستحقة
  ٣٢٤٫١٩٦    ٢٨٥٫١٣٧    رى مكافأة نهاية الخدمة ومنافع موظفين أخ
  ٢٣٨٫٥٩٩    ٢٣٥٫٥٠٢    مصاريف مستحقة وإحتياطيات أخرى 

  ٣٣١٫٧٦١    ٧٠٫١٣٢    عموالت خاصة وأتعاب خدمات مؤجلةدخل 
  ٢٩٧٫٩٤٤    ١٤٢٫٥٩٩    مطلوبات أخرى

  ١٫٤٠٢٫١٥٦    ٩٤٦٫٢٨٥    اإلجمـالـي   
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٣٩

    رأس المال . ١٧
: ٢٠١٤( ريال سعودي ١٠مليون سهم، قيمــة آل سهم  ٦٥٠والمصدر والمدفوع بالكامل من يتكون رأس المال المصرح به   

         .ريال سعودي) ١٠مليون سهم قيمة آل سهم  ٦٠٠
       -إن ملكية رأس مال البنك موزعة على النحو التالي :  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
بآالف الرياالت     

    %    السعودية
بآالف الرياالت 

  %    السعودية
  ٩٠٫٠    ٥٫٤٠٠٫٠٠٠   ٩٠٫٠    ٥٫٨٥٠٫٠٠٠   ون سعوديونمساهم

              مساهمون غير سعوديون:
  ٧٫٥    ٤٥٠٫٠٠٠   ٧٫٥   ٤٨٧٫٥٠٠  شرآة ج. ب. مورغان الدولية المحدودة للتمويل

  ٢٫٥    ١٥٠٫٠٠٠   ٢٫٥   ١٦٢٫٥٠٠  شرآة بنك مزوهو المحدودة
  ١٠٠    ٦٫٠٠٠٫٠٠٠   ١٠٠    ٦٫٥٠٠٫٠٠٠  

        
مليون سهم إلى  ٦٠٠سهم المصدرة والقائمة من سهم مجاني ليزيد عدد األمليون  ٥٠قام البنك بإصدار ،٢٠١٥خالل عام 

 ٥٥٠مليون سهم مجاني ليزيد عدد األسهم المصدرة والقائمة من  ٥٠ام البنك بإصدار ق، ٢٠١٤خالل عام  .مليون سهم ٦٥٠
  ).٢٦(أنظر إيضاح  مليون سهم ٦٠٠مليون سهم إلى 

  
 يإحتياطي نظام .١٨

  
% من صافي دخل ٢٥يقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية و النظام األساسي للبنك، تحويل ما ال يقل عن 

ملي�ون   ٣٣٣السنة إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا اإلحتياطي رأس المال الم�دفوع. وعلي�ه، ت�م تحوي�ل مبل�غ      
مليون ريـال سعودي) إلى اإلحتياطي النظامي. إن هذا اإلحتياطي  ٣٦٠: ٢٠١٤( ٢٠١٥ريـال سعودي من صافي الدخل لعام 

  غير قابل للتوزيع.
  
  التعهدات واإللتزامات المحتملة .١٩

   
  الدعاوى القضائية     ) أ

  
جن��ب أي مخص��� لق��اء  ُي. ل��م المجموع��ةمقام��ة ض��د  متك��رره، آان��ت هن��اك دع��اوى قض��ائية  ٢٠١٥ديس��مبر  ٣١بت��اري� 

وم�ع �ل�ك    تكب�د خس�ائر جوهري�ة.    تسببها في من غيرالمتوقع آونه البنك بشأنهاالمستشارين القانونيين  تي نصحالالدعاوى 
ف�ي نهاي�ة    التي تتوقع اإلدارة بأن تكون نتائجها في غير مصلحة البنك. القانونية لبعض الدعاوى صاتتم تجنيب مخص فقد

 ملي�ون ري�ال س�عودي    ٤٫٩ هم�ا مجموع�   ال�دعاوى ع�ن تل�ك   آانت مخصصات البن�ك   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  العام المنتهي
  . مليون ريال سعودي) ٤٫٦: ٢٠١٤(
  

  ب)   اإللتزامات الرأسمالية
  

: ٢٠١٤ملي��ون ري��ـال س��عودي (  ١٨٫٤مبل��غ  ٢٠١٥ديس��مبر  ٣١آم��ا ف��ي المجموع��ة بل���ت اإللتزام��ات الرأس��مالية ل��دى  
  ديدة وتوسعة المرآز الرئيسي.مليون ريـال سعودي) تتعلق بإنشاء مباني للفروع الج ٣٥٫٣

  
  ج)   التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان

  
  ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها.المتعلقة باإلئتمان ل لتسهيالتض اعتقوم المجموعة بالدخول في ب

  
بالس�داد ف�ي حال�ة     المجموع�ة م�ن قب�ل   عتمادات المستندية والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض إلإن خطابات الضمان وا

عدم تمكن العميل من الوفاء بإلتزاماته تجاه الطرف الثالث تحمل نفس مخاطر اإلئتمان التي تحملها القروض والسلف. أما 
المجموع�ة  عتمادات المستندية فتقل آثيرًا عن المبلغ الملتزم به لعدم توق�ع  إلالمتطلبات النقدية بموجب خطابات الضمان وا

  ام الطرف الثالث بسحب األموال بموجب اإلتفاقية. قي
  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٤٠

  (تتمة) –. التعهدات واإللتزامات المحتملة ١٩
  

، نياب��ة ع��ن العمي��ل، تس��مح للط��رف الثال���  المجموع��ة عتم��ادات المس��تندية والت��ي تعتب��ر بمثاب��ة تعه��دات خطي��ة م��ن  إلإن ا
تي تخصها، وبالتالي فإنها غالبًا ما تحمل مخاطر مضمونة عادة بالبضاعة ال –بسحب األموال وفق شروط وأحكام محددة 

  أقل. 
  

أن ي��تم تق��ديم مع���م المجموع��ة توق��� تلس��داد الكمبي��االت المس��حوبة م��ن قب��ل العم��الء.   المجموع��ةتمث��ل القب��والت تعه��دات 
  القبوالت قبل سدادها من قبل العمالء. 

  
الممنوح بشكل رئيسي على ق�رو� وس�ل� و ض�مانات     تمثل اإللتزامات لمنح اإلئتمان الجزء غير المستخدم من اإلئتمان

تع��ر� تعتم��ادات مس��تندية. وفيم��ا يتعل��ق بمخ��اطر اإلئتم��ان المتعلق��ة باإللتزام��ات لم��نح اإلئتم��ان، فم��ن المحتم��ل أن          إو
 لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي اإللتزامات غير المس�تخدمة، إال أن مبل�غ الخس�ارة المحتمل�ة ال�ذي ال يمك�ن تحدي�ده       المجموعة 

ف��ورًا، يتوق��� أن يك��ون أق��ل آثي��رًا م��ن إجم��الي اإللت��زام غي��ر المس��تخدم ألن مع���م اإللتزام��ات لم��نح اإلئتم��ان تتطل��ب م��ن    
العمالء الح��ا� عل�ى مع�ايير إئتم�ان مح�ددة. إن إجم�الي اإللتزام�ات القائم�ة لم�نح اإلئتم�ان ال تمث�ل بالض�رورة المتطلب�ات              

  إللتزامات يتم إنهاؤها أو تنتهي بدون تقديم التمويل المطلوب.النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه ا
  

  : المتعلقة باالئتمان واإللتزامات المحتملة المجموعةتعهدات التعاقدية لفيما يلي تحليًال باإلستحقاقات    )١
  

   اإلجمالي
  ٥أآثر من 
   شهر ١٢-٣   سنوات ٥-١   سنوات

 ٣خـــالل 
  ٢٠١٥  أشهر

  
  سعوديةبآالف الرياالت ال

  عتمادات مستندية   إ  ٩٣١٫١٨٥   ٩٧٩٫٩٢٢   ٣٥٩٫٦٨٢   -   ٢٫٢٧٠٫٧٨٩
  خطابات ضمان  ١٫٦٣٨٫٧٨١   ٤٫٤٤٩٫٠٧٤   ٢٫٣٧٧٫١٤٢   ٩١٫٥٨٧   ٨٫٥٥٦٫٥٨٤
  قبوالت  ٣٥٣٫٩٠٢   ١٥١٫٠٢٠   -  -   ٥٠٤٫٩٢٢

١٧٧٫٤٩٥   ٢١٠٫٦١٨   ٣٨٨٫١١٣   -  - 
إلتزامات غير قابلة للنقض 

  لمنح االئتمان 

  اإلجمالي   ٢٫٩٢٣٫٨٦٨   ٥٫٥٨٠٫٠١٦   ٢٫٩١٤٫٣١٩   ٣٠٢٫٢٠٥  ١١٫٧٢٠٫٤٠٨
  

    اإلجمالي
  ٥أآثر من 
     شهر ١٢-٣    سنوات ٥-١    سنوات

 ٣خـــالل 
  أشهر

٢٠١٤    

  بآالف الرياالت السعودية

  عتمادات مستندية   إ  ١٫٢٣٩٫٣٣٦   ١٫١٢٩٫٤٤٣   ٥٫١٧١   -   ٢٫٣٧٣٫٩٥٠
  خطابات ضمان  ١٫٨٠٦٫٤٣٧   ٣٫٨٥٤٫٢٠١   ٣٫٠٨٥٫١٠٣   ١٣٫٧١٤   ٨٫٧٥٩٫٤٥٥
  قبوالت  ٥٠٥٫٨٩٣   ٢٧٣٫٤٦٦   ٥٣٦  -   ٧٧٩٫٨٩٥

٨٤٫٦٠٦   ٢٤٣٫٦٤٧   ٣٢٨٫٢٥٣   -  - 
إلتزامات غير قابلة للنقض 

  لمنح االئتمان

  اإلجمالي   ٣٫٥٥١٫٦٦٦   ٥٫٢٥٧٫١١٠   ٣٫١٧٥٫٤١٦   ٢٥٧٫٣٦١  ١٢٫٢٤١٫٥٥٣

  
 ٢٠١٥ديس�مبر   ٣١إلغاؤها في أي وقت من قبل البنك، والقائمة آما ف�ي   بلغ الجزء غير المستخدم من اإللتزامات، والتي يمكن

  مليون ريـال سعودي).  ٢٤٫٦٩٨: ٢٠١٤مليون ريـال سعودي ( ٣٠٫١٩٤ما مجموعه 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٤١

    (تتمة) –. التعهدات واإللتزامات المحتملة ١٩
  فيما يلي تحليًال للتعهدات واإللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى :  )٢

  
٢٠١٥    ٢٠١٤    

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

 مؤسسات حكومية و شبه حكومية  ٦٫٣٤٣٫٥٦٠    ٦٫٨٤٢٫٩٥٥
  شرآات  ٤٫٨١٦٫٠٣٤    ٤٫٧٩١٫٢٣٢
  بنوك ومؤسسات مالية أخرى  ٢٧٥٫٦٧٧    ٢٩٨٫٩٦٤
  أخرى  ٢٨٥٫١٣٧    ٣٠٨٫٤٠٢

  اإلجمالي  ١١٫٧٢٠٫٤٠٨    ١٢٫٢٤١٫٥٥٣
  

  المرهونة د)   الموجودات  
  

الموجودات المرهونة تحت عقود إعادة الشراء مع البنوك األخرى تتضمن سندات شرآات و سندات بن�وك و س�ندات �ي�ر    
  للموجودات المرهونة آضمانات لدى المؤسسات المالية األخرى:  ًالفيما يلي تحلي حكومية.

  
٢٠١٥    ٢٠١٤    

المطلوب��������ات ذات 
  الموجودات  العالقة

الم�لوب���ات ذات 
    الموجودات العالقة

  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية

  استثمارات متاحة للبيع   ٥٫٠٥٠٫٢٢٦  ٣٫٨١٢٫٥٢٠  ٢٫٨٩٥٫٥٤٣  ٢٫٥١٣٫٦٧٢
  

إن الموجودات المرهونة في الجدول أعاله تمثل الموجودات المالية التي من الممك�ن إع�ادة رهنه�ا أو إع�ادة بيعه�ا م�ن قب�ل        
أخرى تم في األصل تحويل تلك األصول لهم. تتم ه�ذه العملي�ات وفق�ًا لش�رو� عادي�ة و متع�ارف عليه�ا ف�ي مج�ال          أطراف 

  إقراض االوراق المالية و أنشطة التسليف، و آذلك وفقًا لمتطلبات أسواق المال والتي يتعامل فيها البنك آوسيط.
 

    اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية  هـ) 
ته�ا  ا يلي تحليًال بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التش��يلية �ي�ر القابل�ة ل�ل��اء، الت�ي أبرم     فيم

  آمستأجر: المجموعة
٢٠١٥    ٢٠١٤    

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  أقل من سنة  ٢٩٫٨٥٠    ٣٠٫٣٤٣
  خمس سنوات من سنة إلى  ٧٤٫٧٣٧    ٨٢٫٣٢٦
  أآثر من خمس سنوات  ٥٤٫٠٠٥    ٥٩٫٣٢٦
  اإلجمالي  ١٥٨٫٥٩٢    ١٧١٫٩٩٥

                                            

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٤٢

  . دخل و مصاريف العموالت الخاصة٢٠
  
  الدخل و مصاريف العموالت الخاصة مما يلي: يتكون بند 

  
٢٠١٥    ٢٠١٤  

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  ل العموالت الخاصة:دخ      
  استثمارات متاحة للبيع  -  ٤٥٠٫٨٧٩    ٤٢٥٫١٩٢
  استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق  -  -    ١١٫٥٧٠
  مجموع دخل العموالت الخاصة باالستثمارات  ٤٥٠٫٨٧٩    ٤٣٦٫٧٦٢

  قروض وسلف  ١٫٨٦٠٫٧٢٧    ١٫٦٦٢٫٣٥٥
  خرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األ  ١٢٩٫٨١٤    ٦٦٫٦٦٩

  اإلجمالي  ٢٫٤٤١٫٤٢٠    ٢٫١٦٥٫٧٨٦
  

  مصاريف العموالت الخاصة:               
  ودائع العمالء  ٤٤٧٫٧٦٥    ٤٣٤٫٥٤٤
 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  ١٧٨٫٧٢٤    ١٢٦٫٠٨٦
  قروض ألجل  ٣٤٫٧٦٨    ٣٦٫٤٩٢
  سندات دين ثانوية  ٤٨٫٩٧٤    ٢٩٫١٠٩

  اإلجمالي  ٧١٠٫٢٣١    ٦٢٦٫٢٣١
  

  . دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي٢١
  

    مما يلي: ، صافيدخل أتعاب الخدمات البنكيةيتكون بند 
٢٠١٥    ٢٠١٤  

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  دخل األتعاب:      
 تداول األسهم و إدارة الصناديق  ١٣٢٫٢١٢    ١٣٤٫٣٤٧
  عمليات تمويل تجاري   ١٠٣٫٣٤١  ١٠٥٫٤٥٨
  تمويل شرآات و أفراد  ١٦٢٫٦٧٣    ٢٥٧٫٠٣٣
  خدمات بنكية أخرى  ١١١٫٨١٨    ٤٣٫٥٢٠

  إجمالي دخل األتعاب   ٥١٠٫٠٤٤    ٥٤٠٫٣٥٨
  

  مصاريف األتعاب:      
  خدمات الحفظ  ٤٤٫٠٧٨    ٤١٫٦١٣
  خدمات بنكية أخرى  ١٥٫٨٩١  ١٢٫٢١٦
 إجمالي مصاريف األتعاب   ٥٩٫٩٦٩    ٥٣٫٨٢٩
  عاب خدمات بنكية، صافيأتدخل   ٤٥٠٫٠٧٥    ٤٨٦٫٥٢٩
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٤٣

  . توزيعات أرباح ٢٢
  

    توزيعات أرباح مما يلي:يتكون بند 
٢٠١٥    ٢٠١٤    

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  متاحة للبيع أسهم توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات  ٣٥٫٩٢٠    ٣٥٫٣٦٦
  
  . مكاسب استثمارات، صافي٢٣
  

 مكاسب استثمارات، صافي فيما يلي:يتكون بند       
٢٠١٥    ٢٠١٤  

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

 ، صافيمكاسب محققة عن استثمارات  ١٨٦٫٢٠٠    ١٨٨٫٩٠٧
  )٨(إيضاح  شرآة زميلة الستثمار متاح للبيعارباح تحويل   -    ٢٢٣٫٩٥١
 رات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافيمكاسب استثما  ١٨٦٫٢٠٠    ٤١٢٫٨٥٨

  
  الخاصة بها ة. التعويضات و الممارسات والحوآم٢٤

  
وفق��ًا لتعري��ف قواع��د المؤسس��ة    المجموع��ة وفق��ًا لتعليم��ات المؤسس��ة، ف���ن الج��دول أدن��اه يلخ��� الف���ات المختلف��ة لم��وظفي         
والمتغيرة للتعويضات المدفوعة و طريقة تلك  بخصوص ممارسات تعويضات الموظفين والذي يتضمن إجمالي المبالغ الثابتة

 المتعلق�ة به�ا  الدفعات، والتي تتضمن أيضًا، التعويضات المتغيرة واألخرى المستحقة و منافع الموظفين األخرى والمصاريف 
  .٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١والمتكبدة خالل السنتيين المنتهيتين في 

  
٢٠١٥  

  الفئـة     التعويضات    التعويضات المتغيرة
   عدد الموظفين   الثابتة   نقدية   أسهم   إجمالي

  مدراء تنفيذيون    بآالف الرياالت السعودية

  (وظائف تتطلب عدم ممانعة المؤسسة) ١٩   ٣٤٫٤٨٣   ١٨٫٤٤٧   ٥٫٠٣٩   ٢٣٫٤٨٦

١٤٥   ٦٧٫٠٣٧   ١٩٫٥٣٢   ٤٫٤٣٢   ٢٣٫٩٦٤ 
موظفون عاملون في مهام تنطوي على 

  مخاطر

  موظفون عاملون في مهام الرقابة ٢٤٨   ٥٤٫٠١٩   ١٣٫٤٥٤   ٣٫٨٨٠   ١٧٫٣٣٤

  موظفون آخرون ١٫٢٦٦  ٢٢٢٫٦٧٨   ٥٩٫٤١٨   ١٠٫٠٣٢   ٦٩٫٤٥٠
  موظفون خارجيون ٦٩   ١٠٫٩٧١   ٣٫٣٥٧   ١٠٤   ٣٫٤٦١

  اإلجمالي  ١٫٧٤٧  ٣٨٩٫١٨٨  ١١٤٫٢٠٨   ٢٣٫٤٨٧   ١٣٧٫٦٩٥
  

  تعويضات متغيرة مستحقة   ١٣٢٫٤٥٤
   بها ةمتعلقو مصاريف  منافع موظفين أخرى  ٩٧٫٨٣٢
 إجمالي الرواتب ومافي حكمها  ٦١٩٫٤٧٤

  
وفق�ًا ل�م�ر الملك�ي     المجموعةة المدفوعة لموظفي أأعاله الدفعات على المكاف ٢٠١٥تتضمن التعويضات النقدية المتغيرة لعام 

  .ل سعودآالصادر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز 
  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٤٤

  (تتمة) –الخاصة بها  ةو الممارسات والحوآم. التعويضات ٢٤
  

٢٠١٤    
  الفئـة    التعويضات    التعويضات المتغيرة

    عدد الموظفين   الثابتة   نقدية   أسهم   إجمالي

  مدراء تنفيذيون    بآالف الرياالت السعودية

  (وظائف تتطلب عدم ممانعة المؤسسة) ١٩   ٣٣٫٥٥٩   ١٦٫٥٠٠   ٤٫٤٩٢   ٢٠٫٩٩٢

١٣٤   ٦١٫١٢٥   ١٤٫٦٨٣   ٤٫٠٩٠   ١٨٫٧٧٣ 
موظفون عاملون في مهام تنطوي على 

  مخاطر

١٩٠   ٤٥٫٧٠٥   ٩٫٥٣٥   ٣٫٧٦٦   ١٣٫٣٠١ 
  موظفون عاملون في مهام الرقابة

  موظفون آخرون ١٫١٣٥   ١٩٦٫٤٣٥   ٣٥٫٩٢١   ٩٫٨٣٩   ٤٥٫٧٦٠
  موظفون خارجيون ٨٥  ٩٫٦٦٠   ١٫٨٩٨   ٩٩   ١٫٩٩٧

  اإلجمالي  ١٫٥٦٣   ٣٤٦٫٤٨٤   ٧٨٫٥٣٧   ٢٢٫٢٨٦   ١٠٠٫٨٢٣
  

  تعويضات متغيرة مستحقة   ١٠٨٫٢٧٦
   متعلقة بهامنافع موظفين أخرى و مصاريف   ٧٦٫٦٤٥
 إجمالي الرواتب ومافي حكمها  ٥٣١٫٤٠٥

  
  قام مجلس إدارة البنك بتأسيس لجنة الترشيحات و المكافآت ("اللجنة") والتي تتكون من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة.

  
أساسًا عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بالترش�يح لعض�ويه المجل�س والمناص�ب التنفيذي�ة الهام�ة وذل�ك         مسؤولهللجنة تعتبر ا

إلتزامًا بإرشادات الئحة حوآمة الشرآات الخاصة بالبنك، و إآم�ال المراجع�ة الس�نوية للمه�ارات الواج�ب توفره�ا وإس�تقاللية        
س اإلدارة، و وضع سياس�ات لمكاف�آت و تعويض�ات مجل�س اإلدارة، ومراقب�ة      عضوية مجلس اإلدارة ، و مراجعة تكوين مجل

  تصميم نظام تعويضات الموظفين.
  

عتماد سياسة التعويض�ات و أي�ة تع�ديالت عل�ى     إآذلك فإن اللجنة ُتعتبر مسؤولة عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص 
، و ُتعتب�ر  مجل�س األس�تقرار الم�الي    ومب�اد�  إرش�ادات المؤسس�ة   متوافق�ة م�ع   أن تل�ك السياس�ات  تلك السياسة، وذلك للتأآد من 

لة عن المراجعة الدورية لسياسة التعويضات والمكافأت و تقييم طرق دفع التعويضات للموظفين، وتحدي�د  اللجنة أيضًا مسئؤو
  على ربح البنك المعدل على أساس المخاطر. بناءًاداء لموظفي البنك عالوات األ

  
  الواعدين. الفَعالين و كافآت و التعويضات لجذب والحفاظ على وتحفيز الموظفينُصممت سياسة الم

  
يق��وم الموظف��ون باإلش��ترا� ف��ي العدي��د م��ن ب��رام� التعويض��ات المتغي��رة. تتوق��ف مراجع��ات تقري��ر تعويض��ات ال��دفع الثاب��ت     

حلي�� أداء األدارة. إن م��نح المكاف��ات  والت�ي ي��تم مراقبته�ا وقياس��ها بواس��طة نظ�ام ق��وي لت    والمتغي�ر عل��ى تحقي�ق البن��ك ألهداف��ه  
المتغي��رة (عل��ى أس��اس نق��دي و عل��ى اس��اس أس��هم) يعتم��د بش��ك� م��تحف� عل��ى تحقي��ق مجموع��ة م��ن األه��داف و مس��توى ه��ذا    

ق�ام البن�ك بتطبي�ق مب�دأ بطاق�ة تقي�يم        أعل�ى.  متغي�رة  تصنيف أداء أعلى وبالتالي مكافآت التحقيق. يضمن تحقيق أعلى لألهداف
ت��م تص��نيف األه��داف إل��ى أرب��ع فئ��ات: أه��داف مالي��ة و أه��داف خاص��ة بالعمي��� و أه��داف خاص��ة ب��اإلجراءات       األداء بحي���

  وأهداف خاصة بالعاملين.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٤٥

  (تتمة) –. التعويضات و الممارسات والحوآمة الخاصة بها ٢٤
  

الربحي��ة، و مراقب��ة النفق��ات،   :اذجه��دا�، تتض��من تل��ك النم�� باألي��تم إس��تخدام نم��اذج مالي��ة و�ي��ر مالي��ة لقي��اس األداء مقارن��ة    
و إرش�ادات اإلق�راض،    س�تمرارية ممارس�ات العم�ل   ، واالعامل�ة  و تنوي�ع الق�وة   الموظ��،  وإرتب�ا�  ورضاء العميل، و تط�وير 
 .تنفيذ األعمال و أنظمةلتزام باللوائح،و اإل، وإجراءات الرقابة الداخلية

  
سياس�ة إرش�ادات المخ�اطر     إط�ار  ى أس�اس تش�غيل ق�وي وآم�ن. ت�م تطبي�ق      يتم الترآيز على إدارة المخ�اطر الفع�ال�ة للحف�ا� عل�    

  والتي ُيعتبر اإللتزام بها أمرًا أساسيًا لكافة القرارات الخاصة بالمكافآت بما في ذلك القائمة على أساس متغير.
  

ت المتغي�رة بإبتك�ار القيم�ة    . ترتبط التعويض�ا باإلضافة إلى ماسبق، فإنه يتم تشجيع الموظفين لإللتحاق ببرامج أسهم الموظفين
معايير أداء البن�ك.   قطاع العمل و أداء ،أداء الفردعلى مستوى  أيضًا جل وعلى المخاطر. وهذا يعتمدل األعلى المستوى طوي

منح�ة األس�هم للم�وظفين     ببرنامجفي مستويات اإلدارة يتم شمولهم  والمرتفعالواعد  فإن الموظفين أصحاب األداء ،ء عليهوبنا
 لي�ات آيعتمد الم�نح عل�ى    .بالتوازي مع تحقق المخاطر طويلة األجل المتغيرةالتعويضات  من فيذيين، حيث يتم تأجيل جزءالتن

  .ةالتخصيص السابق
  

آما تقوم الشرآات التابعة للبنك بتطبيق أسلوب مشابه وذلك بتطبيق سياسات مكافآت وتعويض�ات الم�وظفين الم�ذآورة أع�ال�     
  إدارة المخاطر.في إطار المعقولية في 

  
مليون ريال  ٥٨٫٠ما قيمته  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١آان المبلغ اإلجمالي للتعويضات المدفوعة لإلدارة التنفيذية للسنة المنتهية في 

ملي�ون ري�ال س�عودي) وبلغ�ت مزاي�ا م��ا بع�د الخدم�ة ل�إلدارة التنفيذي�ة المس�تحقة أو المدفوع�ة للس��نة             ٥٤٫٦: ٢٠١٤س�عودي ( 
  .مليون ريال سعودي) ١٫٨: ٢٠١٤مليون ريال سعودي ( ٢٫٨ ما قيمته ٢٠١٥مبر ديس ٣١المنتهية في 

  
    مبل��غ  ٢٠١٥ديس��مبر  ٣١الخدم��ة اإلجم��الي الم��دفوع للم��وظفين المنتهي��ة خ��دماتهم للبن��ك للع��ام  المنته��ي ف��ي   نهاي��ة آ��ان مبل��غ 

 مس�تفيد  ١١٠ يدين م�ن ه�ذ� الخ�دمات   آان عدد المس�تف و مليون ريال سعودي). ٩٫٠ :٢٠١٤مليون ريال سعودي (لعام  ١٣٫٢
ريال س�عودي (لع�ام    ١٫١ :٢٠١٥عام  خالل يندألحد المستفيدفعة  أعلىمستفيد). بلغت  ٧٤ :٢٠١٤(لعام  ٢٠١٥ عام خالل
  ريال سعودي). ٢٫٧ :٢٠١٤

  
 . ربح السهم األساسي و المخفض٢٥

 
وذل�ك بتقس�يم ص�افي دخ�ل      ٢٠١٤و  ٢٠١٥يس�مبر  د ٣١تم إحتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للسنتين المنتهيت�ين ف�ي   

). ونتيجة لذلك، ٢٦(أنظر إيضاح  ٢٠١٤صدار األسهم المجانية في إمليون سهم، وذلك بعد إظهار أثر  ٦٥٠السنة على عدد 
ق�د ت�م تعديل�ه ب�أثر رجع�ي ل�يعكس إص�دار األس�هم          ٢٠١٤ديس�مبر   ٣١للسنة المنتهية ف�ي  والمخفض فإن ربح السهم األساسي 

  انية.المج
  

  والزآاة الشرعية وضريبة الدخل  توزيعات األرباح  .٢٦
  

ري�ال  س�عودي    ٠٫٧٥ع ق� واب(ملي�ون ري�ال س�عودي    ٤٨٧٫٥إقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة  ٢٠١٥في عام 
. ه�ذا وق�د إقت�رح    ملي�ون ري�ال س�عودي    ٤٧م�ن المس�اهمين الس�عوديين والبالغ�ة      إستقطاعهاالتي سيتم  ةوذلك بعد الزآا )للسهم

يعن�ي م�نح    ري�ال س�عودي لك�ل س�هم، بم�ا      ١٠مليون س�هم بقيم�ة أس�مية     ٥٠مجلس اإلدارة أيضًا إصدار أسهم مجانية مقدارها 
للمص�ادقة عليه�ا    سهم قائم. هذا وسيتم عرض إقتراح توزيع�ات األرب�اح وإص�دار األس�هم المجاني�ة      ١٣سهم مجاني واحد لكل 

  .٢٠١٦دها خالل قاعة الغير عادية التي من المتوقع إنإجتماع الجمعية العمومي خالل
  
  
  
  
  
  
  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٤٦

  (تتمة) –. توزيعات األرباح والزآاة الشرعية وضريبة الدخل ٢٦
  

ري�ال س�عودي    ٠٫٨٠(بواق�ع   ملي�ون ري�ال س�عودي    ٤٨٠، إقترح مجلس اإلدارة توزيع�ات أرب�اح نقدي�ة بقيم�ة     ٢٠١٤في عام 
ل س�عودي.  ه��ا وق�د اقت�رح     ملي�ون ري�ا   ٤٢اعها من المساهمين الس�عوديين والبالغ�ة   وذلك بعد الزآاة التي سيتم إستقط )للسهم

ري�ال س�عودي لك�ل س�هم، بم�ا يعن�ي م�نح         ١٠س�هم بقيم�ة أس�مية     مليون ٥٠دارة أيضًا إصدار أسهم مجانية مقدارها مجلس اإل
س��هم المجاني��ة المقترح��ة م��ن قب��ل وق��د ت��م إعتم��اد توزيع��ات األرب��اح و إص��دار األس��هم ق��ائم. ه���ا  ١٢س��هم مج��اني واح��د لك��ل 

م��ار�  ٨ه��ـ (المواف���  ١٤٣٦جم��ادي األول  ١٧مس��اهمي البن��ك ف��ي إجتم��اع الجمعي��ة العمومي��ة غي��ر العادي��ة المنعق��دة  ف��ي   
  عقاد الجمعية.نصافي توزيعات األرباح وتحويل األسهم المجانية لمساهمين البنك بعد إ دفع) وقد تم ٢٠١٥

  
ري�ال س�عودي    ٠٫٨٠ (بواق�ع   ملي�ون ري�ال س�عودي    ٤٤٠دارة توزيعات أرباح نقدي�ة بقيم�ة   ، إقترح مجلس اإل٢٠١٣في عام 
ل س�عودي.  ه��ا وق�د    ملي�ون ري�ا   ٣٧٫٥، وذل�ك بع�د الزآ�اة الت�ي س�يتم إس�تقطاعها م�ن المس�اهمين الس�عوديين والبالغ�ة           )للسهم

ري�ال س�عودي لك�ل س�هم، بم�ا يعن�ي        ١٠مية هم بقيمة أس� مليون س ٥٠صدار أسهم مجانية مقدارهاادارة أيضًا اقترح مجلس اإل
ص�دار األس�هم المجاني�ة المقترح�ة م�ن قب�ل       إعتم�اد توزيع�ات األرب�اح و   إسهم ق�ائم. ه��ا وق�د ت�م     ١١منح سهم مجاني واحد لكل 

). ٢٠١٤ابري�ل   ١هـ (المواف��   ١٤٣٥جمادي الثاني  ١مساهمي البنك في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 
  قد تم دفع صافي توزيعات األرباح وتحويل األسهم المجانية لمساهمي البنك بعد إنعقاد الجمعية. و
  

يتم دف�ع األرب�اح للمس�اهمين الس�عوديين بع�د اس�تقطاع الزآ�اة الش�رعية المس�تحقة وللمس�اهمين غي�ر الس�عوديين بع�د إس�تقطاع               
  الضريبة المستحقة آما يلي:

  
 المساهمين السعوديين:   ) أ

  
 ٨٦٫٨مبل�غ يق�ارب    ٢٠١٤ إل�ى  ٢٠١٢ األع�الم  م�ن  زآاة الش�رعية المس�تحقة عل�ى المس�اهمين  الس�عوديين ع�ن       بلغت ال

ملي�ون   ٢٩٫٣مبل�غ يق�ارب    ٢٠١٥مليون ريـال  س�عودي.  بلغ�ت الزآ�اة المتوقع�ة عل�ى المس�اهمين الس�عوديين ع�ن ع�ام          
مليون ريال سعودي  ١١٦٫١مبلغ يقارب  ٢٠١٥ريال سعودي. بلغ مجموع الزآاة على المساهمين السعوديين حتى عام 

حت�ى ع�ام    ٢٠١٢والتي س�يتم خص�مها م�ن حص�تهم ف�ي توزيع�ات األرب�اح المس�تقبلية. بلغ�ت الزآ�اة المتراآم�ة م�ن ع�ام              
م�ا   ٢٠١٤حت�ى   ٢٠١٠: بلغ�ت الزآ�اة المت�را آم�ة من�� ع�ام       ٢٠١٤( ريال س�عودي عل�ى الس�هم    ٠٫٢٠ما يقارب  ٢٠١٥
  .السهم)ريال سعودي على  ٠٫١٩يقارب 

  
  المساهمين غير السعوديين:   ) ب

ملي�ون ري�ال س�عودي.     ٢٦٫٧مبل�غ   ٢٠١٥بلغت ضريبة الدخل المقدرة على حصة المساهمين غير السعوديين ع�ن ع�ام     
  .٢٠١٥اليوجد أية ضريبة دخل غير مستعاضة عن السنوات قبل عام 

  
ه��ا التق�ديم    يس�تح� حي��   ،زآ�اة وض�ريبة ال�دخل   بتقديم ملف ضريبة ال�دخل والزآ�اة الخ�ا� ب�� لمص�لحة ال      مت المجموعةقا

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١ المنصرمة وحتى العام المنتهي في األعواموذلك عن  ،من آل عامأبريل  ٣٠بتاريخ 
  
ملي�ون ري�ال    ٣٩٧نهائية لزآ�اة و ض�ريبة ال�دخل وض�رائب مس�تقطعة إض�افية بم�ا يق�ارب         ال الربوطبإستالم  مت المجموعةقا

  .٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٣آاة وضريبة دخل وضرائب مستقطعة عن األعوام من سعودي تخص إقرارات ز
  

ملي��ون ري��ال س��عودي تقريب��ًا وذل��ك ع��ن     ٣٨٣جزئي��ة لزآ��اة بمبل��غ إض��افي مجموع���    رب��وط إس��تلمت المجموع��ة آ���لك وق��د  
  .٢٠١٣و ٢٠١١و ٢٠١٠اإلقرارات الزآوية لألعوام 

  
ري�ال س�عودي آتق�ديرات زآ�اة نش��ت أساس�ًا بس�بب ع�دم س�ماح           ملي�ون  ٥٧٣الجزئية والنهائي�ة، مايق�ارب    الربوطتشتمل آال 

  بخصم إستثمارات محددة طويلة األجل من الوعاء الزآوي. مجموعة للمصلحة الزآاة و ضريبة الدخل 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٤٧

  (تتمة) –. توزيعات األرباح والزآاة الشرعية وضريبة الدخل ٢٦
  

بإستئناف هذه التقديرات لدى مصلحة الزآاة و ضريبة الدخل ول�م  وقد قام البنك ،وبالتشاور مع خبراء زآاة وضريبة مهنيين، 
يصل إلى البنك أي رد بهذا الخصوص. ال يمكن في الوقت الحالي البت بشكل أآيد بشأن أي تقدير معقول حول القيمة النهائية 

  للزآاة وضريبة الدخل والضرائب المستقطعة المفروضة.
  

  النقدية و شبه النقدية .٢٧
  

  من اآلتي : الموحدة قدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقديةالنيتكون بند 
    

٢٠١٥    ٢٠١٤   
  بآالف الرياالت

    السعوديـــة
 بآالف الرياالت

    السعودية
  ) ٤نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية (إيضاح   ٧٠٢٫٢٥٩    ٥٫٧٩٨٫٦٢٧

   خالل تسعين يومًا من تاريخ اإلقتناء أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق  ٦٫٣٩٧٫٢٣٠    ٨٧٩٫٤٩٦

  اإلجمالي  ٧٫٠٩٩٫٤٨٩    ٦٫٦٧٨٫١٢٣
  

 قطاعات األعمال   .٢٨
  

عته�ا  والتي يتم مراج للمجموعةيتم تعريف قطاعات األعمال على أساس التقارير اإلدارية الداخلية الخاصة بالعناصر األساسية 
  وذلك ألغراض توزيع الموارد وتقييم األداء للقطاعات.  العملياتيدوريًا بواسطة مجلس اإلدارة بصفته الوظيفية آمتخذ للقرار 

  
تتم التعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا لألحكام والشروط التجارية المعتادة. يتم قي�اس اإلي�رادات م�ن األط�راف  الخارجي�ة      

إلدارة بطريقة متماثلة مع تلك المعروضة في قائمة الدخل الموحدة. تمثل الموجودات والمطلوبات للقطاع�ات  والمقدمة لمجلس ا
  المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغيلية.

  
  يلي: مما للمجموعةالرئيسي في المملكة العربية السعودية. تتكون القطاعات التشغيلية  انشاطهلمجموعة مارس ات

  
  قطاع التجزئة 

  
يتض���من ه���ذا القط���اع بش���كل أساس���ي، ق���روض و ودائ���ع ومنتج���ات إئتماني���ة أخ���رى لألف���راد والمنش���آت الص���غيرة  

  والمتوسطة الحجم.
  

  قطاع الشرآات
          

  يتضمن هذا القطاع بشكل أساسي، قروض و ودائع ومنتجات إئتمانية أخرى للشرآات الكبرى والمؤسسات. 
  

  قطاع الخزينة 
  

وخ�دمات الخزين�ة    في الشرآات الزميلة ستثماراتإلساسي، تقديم خدمات أسواق المال وايتضمن هذا القطاع بشكل أ
  األخرى.

  
  قطاع إدارة األصول والوساطة

  
  صول والوساطة خدمات التعامل وإدارة وتقديم المشورة والحفظ لألوراق المالية.  تتضمن أنشطة إدارة األ

  
س�عار تحوي�ل الم�وارد ف�ي     أتتض�من مس�اهمة ص�افي     أس�عار تحوي�ل الم�وارد.   عتم�اد  لعمول�ة عل�ى القطاع�ات التش�غيلية بإ    تحمَّل ا

س�عار تحوي�ل الم�وارد لتك�اليف الموج�ودات وعائ�د       لك�ل قط�اع بع�د أ    الخاص�ة  ص�افي دخ�ل العم�والت   المعلومات القطاعية أدناه 
  أعاله من أطراف خارجية.األخرى  تتألف آافة إيرادات القطاعاتالمطلوبات. 

 
  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٤٨

  (تتمة) –قطاعات األعمال  .٢٨
  
 ٣١آم��ا ف��ي   م�مو���ةالالمقدم��ة لم�ل��� اإلدارة م��ن إجم��الي موج��ودات ومطلوب��ات     للم�مو���ةتت���و� ال�يان��ات القطا�ي��ة    ) أ

مص��اريف العملي��ات وص��افي دخ��ل ال����تين الم�ت�يت��ين ف��ي �ل���    و إجم��الي دخ��ل العملي��ات،  و ،٢٠١٤و  ٢٠١٥دي���م�ر 
  التاريخ آما يلي:

  

  اإلجمالـي 

قطاع إدارة  
األصول 

    قطاع الخزينة    لوساطةوا
  قطاع

    الشرآات
  قطاع

  ٢٠١٥  التجزئة
    بآالف الرياالت السعودية

  إجمالي الموجودات  ٢٤٫٩٧١٫٢٧٩    ٣٩٫٤٩١٫٤٠٥   ٢٨٫٧٧٤٫٢٥٨   ٣٩٦٫٧٧٧   ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩

  إجمالي المطلوبات   ٢٣٫٥٠٣٫٢٣٤    ١٠٫١١٣٫٧٦٣    ٤٧٫٩٣٦٫١٥٥    ٤٤٫١٠٥   ٨١٫٥٩٧٫٢٥٧

  صافي دخل العموالت الخاصة  ٧٤٦٫٢٠٧    ١٫٠٠٨٫٠٤٤    )٤٨٫٢٥٢(    ٢٥٫١٩٠   ١٫٧٣١٫١٨٩

 -  

 

 -    ٦٫٢١٤    )٣٧٢٫١٠٩(    ٣٦٥٫٨٩٥  
ص��افي تح��وي�ت أس��عار تحوي��ل  

  الموارد

١٫٧٣١٫١٨٩  

 

٧٥٢٫٤٢١    ٦٣٥٫٩٣٥    ٣١٧٫٦٤٣    ٢٥٫١٩٠  
ص���افي العم���والت بع���د تط�ي�����    

  أسعار تحويل الموارد

٤٥٠٫٠٧٥  

 

١٠٩٫٧٨٤    ١٨٥٫٦٢٥    ٦٤٫٥٥٠    ٩٠٫١١٦  
خ�����دمات ب��ي�����ة، دخ����ل أتع�����ا�  

  صافي

  دخل العمليات األخرى  ٦٣٫٣٨٨    ٦١٫٥٠٤    ١٩٩٫٣٤٧    ٥٫٥٥٤   ٣٢٩٫٧٩٣

  إجمالي دخل  العمليات  ٩٢٥٫٥٩٣    ٨٨٣٫٠٦٤    ٥٨١٫٥٤٠    ١٢٠٫٨٦٠   ٢٫٥١١٫٠٥٧

١٫٠٣٣٫٥٩٥  

 

٦١٦٫٠٢٦    ٢٢٠٫٦٧٠    ١٠٤٫٥٢٥    ٩٢٫٣٧٤  

مص��������اريف العملي��������ات ����������ل  
مخصص��ات االنخ���ا� ف��ي   

  القيمة

٣٠٥٫٠٠٠  
 

 -    ١٦٫١٦٤    ١٠١٫٨٣٦    ١٨٧٫٠٠٠  
مخصص������ات االنخ�������ا� ف������ي 

  القيمة، صافي 

  إجمالي مصاريف العمليات  ٦٣٢٫١٩٠    ٣٢٢٫٥٠٦    ٢٩١٫٥٢٥    ٩٢٫٣٧٤   ١٫٣٣٨٫٥٩٥

  الدخل من األنشطة التشغيلية  ٢٩٣٫٤٠٣    ٥٦٠٫٥٥٨    ٢٩٠٫٠١٥    ٢٨٫٤٨٦   ١٫١٧٢٫٤٦٢

١٥٦٫١٩٥  
 

 -    ١٥٦٫١٩٥     -     -  
الحص�����ة ف�����ي دخ�����ل الش�����رآات 

  ةالزميل

١٫٣٢٨٫٦٥٧  
 

  دخل ال صافي  ٢٩٣٫٤٠٣    ٥٦٠٫٥٥٨    ٤٤٦٫٢١٠    ٢٨٫٤٨٦

١٩٢٫٦١٨  

 

١٢٥٫٨٩٩    ٤٢٫٩٧٩    ١٩٫١٦٤    ٤٫٥٧٦  
اإل�������افات �ل������� الممتل�������ات  

  والمعدات
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  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٤٩

  (تتمة) –. قطاعات األعمال ٢٨
  

  اإلجمالـي

قطاع إدارة  
األصول 
    قطاع الخزينة    والوساطة

  قطاع
    الشرآات

  قطاع
  ٢٠١٤  التجزئة

    بآالف الرياالت السعودية

  إجمالي الموجودات  ٢٣٫١٩٣٫٠٤٧    ٣٨٫٢٧٨٫٠٨٦   ٣١٫٧٩٦٫٧٣٩   ٣٥٨٫٥٦٨   ٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠

  إجمالي المطلوبات   ١٦٫٩٨٠٫٠٠١    ١٢٫١٠٧٫٧٦٢    ٥٢٫٦٦٤٫٣٠٨    ٢٢٫٢٣٧   ٨١٫٧٧٤٫٣٠٨

  صافي دخل العموالت الخاصة  ٧٢٨٫٧٠٢    ٨١٤٫٧٤٣    )٣٤٫٦٧٧(    ٣٠٫٧٨٧   ١٫٥٣٩٫٥٥٥

 -  
 

 -    ١٧٫٠٥٩(    )٢٤٦٫٦٥٥(    ٢٦٣٫٧١٤(  
ص��افي تح��ويالت أس��عار تحوي��ل  

  الموارد

١٫٥٣٩٫٥٥٥  
 

٧١١٫٦٤٣    ٥٦٨٫٠٨٨    ٢٢٩٫٠٣٧    ٣٠٫٧٨٧  
ص���افي العم���والت بع���د تطبي�����    

  أسعار تحويل الموارد

٤٨٦٫٥٢٩  

 

١٤٧٫٤٩٠    ٢٢٩٫٧٠٣    ١٥٫١٤٤    ٩٤٫١٩٢  
دخ����ل أتع�����اب خ�����دمات بن�ي�����ة،  

  صافي

  دخل العمليات األخرى  ٦٣٫٧٥٣    ٢٩٫٩٥١    ٤٠٤٫٦٣٥    ٦٫٧٥٣   ٥٠٥٫٠٩٢

  إجمالي دخل  العمليات  ٩٢٢٫٨٨٦    ٨٢٧٫٧٤٢    ٦٤٨٫٨١٦    ١٣١٫٧٣٢   ٢٫٥٣١٫١٧٦

٩٤٢٫٩١٢  

 

٥٢٨٫٢٦١    ٢٤٣٫٧٢٥    ٩٢٫٤٦١    ٧٨٫٤٦٥  

مص��������اريف العملي��������ات قب��������ل  
مخصص��ات االنخف��اض ف��ي   

  القيمة

٢٣١٫٣٠٠  

 

 -    ٧٧٫٠٨٧    ١٤٤٫٢١٣    ١٠٫٠٠٠  
مخصص االنخفاض ف�ي القيم�ة،   

  صافي

  إجمالي مصاريف العمليات  ٦٠٥٫٣٤٨    ٣٨٧٫٩٣٨    ١٠٢٫٤٦١    ٧٨٫٤٦٥   ١٫١٧٤٫٢١٢

١٫٣٥٦٫٩٦٤  
 

  الدخل من األنشطة التشغيلية  ٣١٧٫٥٣٨    ٤٣٩٫٨٠٤    ٥٤٦٫٣٥٥    ٥٣٫٢٦٧

٧٩٫٥١٥  
 

 -    ٧٩٫٥١٥     -     -  
الحص�����ة ف�����ي دخ�����ل الش�����رآات 

  الزميلة

١٫٤٣٦٫٤٧٩  
 

  دخل الصافي   ٣١٧٫٥٣٨    ٤٣٩٫٨٠٤    ٦٢٥٫٨٧٠    ٥٣٫٢٦٧

١٠٦٫٣٧٧  

 

٧١٫٦٠١    ٢٢٫٥٣٩    ٨٫٣٢٢    ٣٫٩١٥  
اإلض������افات عل������� الممتل�������ات  

  والمعدات
  

 ٢٠١٥ملي��ون ري��ال ف��ي ع��ا�   ١٦٫٢ف��ي الج��دول أع��ال� و الب��ال�   ،خف��اض ف��ي القيم��ة لقط��اع التجزئ��ة نااليختل��ف مخص��ص 
والت�ي   ٢٠١٤و  ٢٠١٥روض الشخصية في ع�امي  قعما هو موضح لمخصصات ال،مليون ريال سعودي) ٧٧٫١: ٢٠١٤(

و  ٢٠١٥ع�امي  ل(ب). وأل��راض ت�وزيح مخص�ص األنخف�اض ف�ي القيم�ة لقط�اع التجزئ�ة          ٧ألفصاح عنها في إي��اح  تم ا
العام�ة لق�روض التجزئ�ة �ي�ر الشخص�ية، و آ�ذل� البن�ود ذات         ت، تأخذ المجموعة في الحسبان توزيعات المخصصا٢٠١٤
  العالقة.

  
  
  
  
  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٥٠

  (تتمة) –. قطاعات األعمال ٢٨
  
  لمخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من قطاعات األعمال أعاله: ب)  فيما يلي تحليًال 

  
  

   اإلجمالي
قطاع إدارة األصول 

  ٢٠١٥  قطاع التجزئة     قطاع الشرآات    قطاع الخزينة    والوساطة

    بآالف الرياالت السعودية

٢٢٫١٦٥٫٥٢٥   ٣٧٫٦٢٠٫١١٤   ٢٣٫٨٠٥٫١٥٨    ٢٠٩٫٢٠٠   ٨٣٫٧٩٩٫٩٩٧  
دات المدرج��ة ف��ي قائم��ة الموج��و

  المرآز المالي الموحدة

  لتزامات المحتملةإلالتعهدات وا  ٤٫٧٨٩٫٨٠٠   ٣٫٤٧٩٫٩٩٦   ١٩٩٫٢٠٠    -    ٨٫٤٦٨٫٩٩٦

      المشتقات    -   -   ١٫١٨٣٫٥٠٠    -    ١٫١٨٣٫٥٠٠

   اإلجمالي
قطاع إدارة األصول 

  ٢٠١٤  قطاع التجزئة     قطاع الشرآات    قطاع الخزينة    والوساطة

    بآالف الرياالت السعودية

٢١٫١٠٢٫٦٦٩   ٣٥٫٩٣٦٫٩٩٧   ٢١٫٥٢٠٫٤٠٢    ٢٧٢٫٣٦٥   ٧٨٫٨٣٢٫٤٣٣  
الموج��ودات المدرج��ة ف��ي قائم��ة 

  المرآز المالي الموحدة
 لتزامات المحتملةإلالتعهدات وا  ٥٫٢٤٠٫٩٥٧   ٣٫٥١١٫٣١١   ٢١٩٫٠٩٩    -    ٨٫٩٧١٫٣٦٧
  المشتقات   -   -   ١٫٠٠٩٫٥٧٦    -    ١٫٠٠٩٫٥٧٦

  
ضمن مخاطر اإلئتمان القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في قائم�ة المرآ�ز الم�الي الموح�دة ماع�دا النقدي�ة واالرص�دة ل�دى         تت

األس�تثمارات ف�ي ش�رآات �ميل�ة، األس�تثمارات ف�ي        مؤسسة النقد العربي السعودي، الممتلكات والمعدات، العق�ارات األخ�رى،  
تعه���دات وااللتزام���ات المحتمل���ة للالمع���ادل اإلئتم���اني  آم���ا ت���م إدراج األخ���رى، الموج���ودات  األس���هم وص���نادي� األس���تثمار و

  .الجدول أعالهوالمشتقات ضمن 
  
  مخاطر اإلئتمان .٢٩

  
مخاطر في عدم مق�درة ط�رف م�ا عل�ى الوف�اء بالتزامات��        تلك تعرض لها و تتمثلتبإدارة مخاطر اإلئتمان التي  المجموعةقوم ت

يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. ينشأ التعرض لمخ�اطر اإلئتم�ان أساس�ًا ع�ن المخ�اطر       بشأن أداة مالية محددة، مما
ستثمارات. توجد أيضًا مخاطر إئتم�ان ف�ي األدوات المالي�ة خ�ارج     إلالمتعلقة باإلئتمان الموجود في محفظة القروض والسلف وا
إحتم�االت التعث�ر للعم�الء بإس�تخدام نظ�ام تص�نيف       المجموع�ة   مقَيُت قائمة المرآز المالي الموحدة مثل اإللتزامات لمنح اإلئتمان.

أيضًا نظام  تصنيف مخ�اطر خ�ارجي مع�د م�ن قب�ل وآ�االت تص�نيف رئيس�ية م�ا أمك�ن            لمجموعةستخدم اتمخاطر داخلي، آما 
  ذلك.

  
و ومراقب�ة عملي�ة مخ�اطر     إطار شامل إلدارة مخاطر اإلئتمان والتي تتضمن مراجعة مستقلة  لو�يف�ة اإلئتم�ان  المجموعة لدى 

بمراقب��ة مخ��اطر اإلئتم��ان ع��ن طري��� رقاب��ة التع��رض لمخ��اطر اإلئتم��ان والح��د م��ن المع��امالت م��ع   المجموع��ةق��وم تاإلئتم��ان. 
تمكن ت��ل اإلئتم��ان ط��راف باس��تمرار. ت��م تص��ميم سياس��ات إدارة مخ��اطر  بتقي��يم الم��الءة المالي��ة له���ه األ  أط��راف مح��ددة والقي��ام 

لتزام بالحدود الموض�وعة. وي�تم رقاب�ة التع�رض     إلووضع  حدود  المخاطر المالئمة ولمراقبة المخاطر وا من تحديدالمجموعة 
أحيان�ًا بإقف�ال المع�امالت أو التن�ا�ل عنه�ا لص�الح       المجموع�ة  قوم تالفعلي للمخاطر مقابل الحدود الموضوعة بشكل منتظم. آما 
فيم��ا يتعل��� بالمش��تقات ف��ي التكلف��ة المتوقع��ة  المجموع��ة ئتم��ان ل��دى أط��راف أخ��رى لتقلي��ل مخ��اطر اإلئتم��ان. تتمث��ل مخ��اطر اإل 

إلستبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى في الوفاء بإلتزاماتهم و التحكم بمستوى مخاطر اإلئتم�ان المقبول�ة،   
  قراض.نفس األساليب المتبعة في أنشطة اإل بإستخدامبتقييم األطراف األخرى المجموعة قوم تآما 
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       ٥١

  (تتمة) –. مخاطر اإلئتمان ٢٩
  

يظه��ر الترآ��ز ف��ي مخ��اطر اإلئتم��ان عن��د مزاول��ة ع��دد م��ن األط��راف األخ��رى لنش��اطات مماثل��ة أو ممارس��ة أعم��الهم ف��ي نف���  
المنطقة الجغرافية أو يكون له�م نف�� الخص�ائ� اإلقتص�ادية الت�ي س�تؤثر ف�ي مق�درتهم عل�ى الوف�اء بالتزام�اتهم التعاقدي�ة عن�د              

وث تغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى. ُتظهر الترآزات في مخاطر اإلئتمان مدى حساسية حد
  .معينة تطورات تؤثر على قطاع أو منطقة جغرافية أيمقابل المجموعة أداء 

  
خ�اطر الخا��ة ب�أفراد معين�ين أو     قراض لتف�ادي الترآ�ز ف�ي الم   ة اإلبإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بتنويع محفظالمجموعة قوم ت

أخ��ذ ب أيض��ًاتق��وم المجموع��ة، خ��الل دورة عمله��ا اإلئتم��اني االعتيادي��ة  مجموع��ة م��ن العم��الء ف��ي أم��اآن أو أنش��طة معين��ة. آم��ا
ل�ب و ودائ�ع نقدي�ة    طمخاطر اإلئتمان. تتض�من ه�ذة الض�مانات باألس�اس ودائ�ع ألج�ل، ودائ�ع تح�� ال         ضضمانات لتأمين تخفي

به�ذة الض�مانات مقاب�ل     ظاف� حتالأخرى. ي�تم ا  ثابتةمالية وتعاقدية، أسهم محلية وأجنبية، عقارات و موجودات  أخرى، ضمانات
تق��وم  .بل��ة للتحق��قاالقيم��ة الص��افية الق بحس�� الض��مانات هه��ذي��تم إدارة للق��روض التجاري��ة و مماثل��ةق��روض تجاري��ة و ق��روض 

راقب�ة القيم�ة   تق�وم آ�ذلك بم   و ،ةالمبرم� لعق�ود  ل إض�افية أخ�رى وفق�اً    اإلدارة بمراقبة القيمة الس�وقية للض�مانات وطل�ب ض�مانات    
آما تق�وم المجموع�ة بطل�ب ض�مانات      السوقية للضمان عن آثب خالل مراجعة آفاية مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة.

  يتم مالحظة مؤشرًا على انخفاض في القيمة.  إضافية من األطراف األخرى حال ما
  

يض�اح  ون س�يادية ودي�ون مؤسس�ات. يب�ين اإل    المدرجة في االستثمارات بشكل أساسي في مخاطر تتعلق ب�دي  تتمثل سندات الدين
لمزي�د م�ن التفص�يل ح�ول      و .ئتم�ان إلو التع�رض لمخ�اطر ا   تحليل االستثمارات حسب األط�راف األخ�رى   (د) -٦و  (ج) -)٦(

ص�اح ع�ن المعلوم�ات المتعلق�ة بمخ�اطر اإلئتم�ان الخا��ة        تم اإلفآما ). ٧قروض والسلف، أنظر اإليضاح (لل الجودة اإلئتمانية
و اإللتزام��ات المحتمل��ة فإنه��ا مبين��ة ف��ي اإليض��اح  بالتعه��داتأم��ا بالنس��بة للمعلوم��ات المتعلق��ة  ،)١١بالمش��تقات ف��ي اإليض��اح  (

وم��ات ). المعل٢٨عم��ال مبين��ة ف��ي اإليض��اح ( ض لمخ��اطر اإلئتم��ان حس��ب قطاع��ات األ ) و المعلوم��ات بخص��وص التع��ر ١٩(
  ).٣٥مبينة في اإليضاح ( و أوزان مخاطرها النسبيةبخصوص مدى التعرض لمخاطر اإلئتمان 

  
نظ��ام تص��نيف ل�ئتم��ان وال��ذي يس��تخدم آ��أداة للمس��اعدة ف��ي إدارة ج��ودة مخ��اطر اإلئتم��ان ض��من محفظ��ة      المجموع��ةس��تخدم ت

قيم�ة و تعم�ل عل�ى توجي�� مخصص�ات له�ذه       القروض. هذا التصنيف يتضمن درجات تفصل بين المح�افظ العامل�ة ومنخفض�ة ال   
عل�ى عوام�ل مالي�ة و مع�ايير تقي�يم       بن�اءاً تص�نيف آ�ل عمي�ل عل�ى ح�ده       المجموع�ة ح�دد  تالمحافظ ومخصصات أخرى محددة.  

تجارية موضوعية و شخصية تغطي آل م�ن خدم�ة الق�رض، الربحي��، الس�يولة، ترآيب�ة رأس الم�ال، القط�اع التج�اري، ج�ودة           
بعمل تصنيف جودة على جميع المقترضين والذي يراجع ويوثق من قبل وحدة إدارة  المجموعةقوم تالشرآة.  اإلدارة، و مالءة

 مخاطر مستقلة لهذا الغرض. 
  
بص���فة  دوري���ة بمراقب���ة سياس���ات و أنظم���ة إدارة المخ���اطر ل���تعك� التغي���رات ف���ي األس���وا� و المنتج���ات و   لمجموع���ةق���وم ات

  .النظاميةرشادات واإل المستجدةالممارسات  رجية أفضلالخاقتصادية إلاإلجراءات والبيئة ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٥٢

  . الترآز الجغرافي٣٠
  

  :والمشتقات والتعهدات واإللتزامات المحتملةو المطلوبات للموجودات  الهامةفيما يلي التوزيع الجغرافي للفئات     أ )
    

  دول أخرى  اإلجمالي
جنوب شرق 

    آسيا
  أمريكا 
  اأوروب    الشمالية

مجلس  دول
التعاون 
 الخليجي
األخرى 

والشرق 
  األوسط

المملكة العربية
  ٢٠١٥  السعودية

    بآالف الرياالت السعودية

  الموجودات                   

٤٫٠٦٣٫٠١٢  ٩٥٧  ٩٫٦٨٥    ١٣٫٣٣٣    -  -  ٤٫٠٨٦٫٩٨٧  
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

  العربي السعودي 

٤٫١٢٨٫٠٠٠  ١٫٥١٩٫٢٣٤  ٦٩٩٫٥٣٧    ٥٧٫٢٣٨    -  ١٫٧٧٤  ٦٫٤٠٥٫٧٨٣  
  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

  المالية األخرى

  استثمارات، صافي   ٩٫١١٨٫٤٠٤  ٦٫٥٦٥٫٨٩٦  ١٫٠٥٩٫٤٦٨    ٢٫٠٦٠٫٤٦٢    -  ٣٨٫٠٩٧ ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧

  قروض وسلف، صافي  ٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩  -  -    -    -  - ٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩

  شرآات زميلةاستثمارات في   ٩٣٩٫٠٢٢  -  -    -    -  -  ٩٣٩٫٠٢٢

  جمالي اإل  ٧٨٫٢٧٣٫٤١٧  ٨٫٠٨٦٫٠٨٧  ١٫٧٦٨٫٦٩٠    ٢٫١٣١٫٠٣٣    -  ٣٩٫٨٧١ ٩٠٫٢٩٩٫٠٩٨

  المطلوبات                   

٧٥٠٫٧٢٠  ١٫٦٢٦٫٥٨٧  ٢٫٩٤٣٫٧١٠    -    -  ٤٧١  ٥٫٣٢١٫٤٨٨  
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـة  

  األخرى 

  العمالء ودائع   ٧٠٫٣٢٨٫٨١٢  -  -    -    -  - ٧٠٫٣٢٨٫٨١٢

  قروض ألجل  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -    -    -  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

  سندات دين ثانوية  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -    -    -  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

  جمالي اإل  ٧٥٫٠٧٩٫٥٣٢  ١٫٦٢٦٫٥٨٧  ٢٫٩٤٣٫٧١٠    -    -  ٤٧١ ٧٩٫٦٥٠٫٣٠٠

                    

١٠٫٥٢٤٫٢٩٢  ٢١١٫١٧١  ٢٨١٫٩٢٢    ٣٩٨٫٤٤٢    ٦٥٫٩٢٤  ٢٣٨٫٦٥٧ ١١٫٧٢٠٫٤٠٨  
لتعهدات اإلئتمان المتعلق با

  لتزامات المحتملةالوا

                    

-  -  -    -    -  -  -  
  مخاطر اإلئتمان القصوى (يتم 

 عرضها بقيمة المعادل اإلئتماني):  

  التعهدات واإللتزامات المحتملة  ٧٫٣٧٩٫٥٩٨  ١٨٢٫٩٤٦  ٢٤٦٫٤٧٦    ٣٩٣٫٦٠٧    ٥٧٫٠٢٦  ٢٠٩٫٣٤٣  ٨٫٤٦٨٫٩٩٦

  المشتقات  ٤٤٣٫٤٨٦  ١٢٧٫٢٩١  ٦١٢٫٧٢٣    -    -  -  ١٫١٨٣٫٥٠٠
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٥٣

  
  (تتمة) -. الترآز الجغرافي٣٠

    

  دول أخرى  اإلجمالي
جنوب شرق 

    آسيا
  أمريكا
  أوروبا    الشمالية

مجلس دول 
التعاون 
 الخليجي
األخرى 
والشرق 
  األوسط

المملكة العربية
     ٢٠١٤  السعودية

    بآالف الرياالت السعودية

  الموجودات                   

٩٫١٠٩٫٩٤٣  ٨٩٣  ٧٫٤٣٣    ٩٫٤٢٥    -  -  ٩٫١٢٧٫٦٩٤  
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

  العربي السعودي 

٥٠٠٫٠٠٠  ٢٦١٫٣٥٩  ٧٣٫٢٩٠    ٤٣٫٣٧٥    ٧١١  ٧٦١  ٨٧٩٫٤٩٦  
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

  المالية األخرى

  استثمارات، صافي   ١٣٫٢٠٥٫٢٤٣  ٦٫٤٠٧٫٣١٩  ٩٤٧٫١٣٩    ١٫٦٤٩٫١٧٨    -  ١٨٨٫٠٧٠  ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩

  قروض وسلف، صافي  ٥٧٫٤٧٢٫٥١٤  -  -    -    -  -  ٥٧٫٤٧٢٫٥١٤

  استثمارات في شرآات زميلة  ٨٤٦٫٣٥١  -  -    -    -  -  ٨٤٦٫٣٥١

  جمالي اإل  ٨١٫١٣٤٫٠٥١  ٦٫٦٦٩٫٥٧١  ١٫٠٢٧٫٨٦٢    ١٫٧٠١٫٩٧٨    ٧١١  ١٨٨٫٨٣١  ٩٠٫٧٢٣٫٠٠٤

  المطلوبات                   

٩٤٥٫٨٠٣  ١٫٢٥٣٫٠٠٨  ٢٫٨٠٢٫٦١٠    -    -  ٦٦٧  ٥٫٠٠٢٫٠٨٨  
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـة  

  األخرى 

  ودائع العمالء   ٧٠٫٧٣٣٫٤١١  -  -    -    -  -  ٧٠٫٧٣٣٫٤١١

  قروض ألجل  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -    -    -  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

  سندات دين ثانوية  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -    -    -  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

  جمالي اإل  ٧٥٫٦٧٩٫٢١٤  ١٫٢٥٣٫٠٠٨  ٢٫٨٠٢٫٦١٠    -    -  ٦٦٧  ٧٩٫٧٣٥٫٤٩٩

١٠٫٤٤٧٫٣٢٠  ٣٨٠٫٢٤٩  ٣٥٠٫٩٦٩    ٦٩٤٫٧٦٦    -  ٣٦٨٫٢٤٩  ١٢٫٢٤١٫٥٥٣  
لتعهدات اإلئتمان المتعلق با

  لتزامات المحتملةالوا

                    

                  
  (يتم مخاطر اإلئتمان القصوى 
  ئتماني):  عرضها بقيمة المعادل اإل

التعهدات واإللتزامات المحتملة         ٧٫٣٨٠٫٢٤٧  ٣١١٫٥٦٨  ٢٩١٫٩١٤    ٦٨٤٫٠٨٤    -  ٣٠٣٫٥٥٤  ٨٫٩٧١٫٣٦٧

  المشتقات   ٢١٨٫٧٢٦  ٦٤٫٩٥٣  ٧٢٥٫٨٩٧    -    -  -  ١٫٠٠٩٫٥٧٦
 

مخ�اطر اإلئتم�ان   مع�ادل  إل�ى   ه�ذ� المب�الغ   تعكس المب�الغ الناتج�ة ع�ن تحوي�ل     ات للتعهدات واإللتزامإن مبالغ المعادل اإلئتماني 
تحويل إئتمانية مح�ددة م�ن قب�ل مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي.  ي�تم إس�تخدام مع�دالت            عواملالتي تحملها القروض بإستخدام 

إن مبالغ المعادل اإلئتماني للمش�تقات ت�م    عهداته.نتيجة قيام البنك بتنفيذ ت تحويل إئتمانية للتعرف على مخاطر اإلئتمان المحتملة
    ستخدام عوامل تحويل إئتمانية محددة من مؤسسة النقد العربي السعودي.إب أيضًا الوصل لها

  
و    ٢٠١٥ديس��مبر  ٣١يترآ��ز التوزي��ع الجغراف��ي للق��روض والس��لف �ي��ر العامل��ة ومخص��� خس��ائر اإلئتم��ان آم��ا  ف��ي       ب) 

  ة العربية السعودية.بالكامل في المملك ٢٠١٤
  
 . مخاطر السوق        ٣١

 
مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيج�ة التقل�� ف�ي    

لمخ�اطر   اتعرض�ه  المجموع�ة ص�نف  ُتمتغيرات السوق آأسعار العموالت و أسعار صرف العمالت األجنبي�ة و أس�عار األس�هم.    
  .المصرفية العمليات متاجرة أولاعمليات السوق إلى 

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٥٤

  . مخاطر السوق (تتمة)٣١
  

  المتاجرة: عمليات –أ)   مخاطر السوق 
  

تعرض�ات   حالي�ا�  المجموع�ة  ل�د� المت�اجرة.   عملي�ات قام مجل�س اإلدارة بوض�ع ح�دود مقبول�ة لمس�تو� المخ�اطر عن�د إدارة        
  و مقايضات أسعار عموالت. الصرف االجنبي د عقو في متاجرة عن عمليات ناتجة

  
  :العمليات المصرفية –ب)   مخاطر السوق 

  
أس�عار   التع�ر� لمخ�اطر   رئيس�ية م�ن     بص�ورة  العمليات المص�رفية في   المجموعةتنشأ مخاطر السوق المتعلقة بمراآز 

  العموالت و مخاطر السيولة و مخاطر العمالت و مخاطر أسعار األسهم.
  
  ر أسعار العموالت )  مخاط١

  
حتمالي�ة ت�أثير تقلب�ات أس�عار العم�والت والت�ي ب�دورها ق�د ت��ثر عل�ى الت�دفقات النقدي�ة             إتنشأ مخاطر أسعار العموالت م�ن  

متعلق���ة ب���الفجوة الخاص���ة  . وض���ع مجل���س إدارة البن���ك ح���دودا� المس���تقبلية أو الق���يم العادل���ة ل����دوات المالي���ة وااللتزام���ات 
المراآز ويقوم بإستخدام خ��ط التح�وط م�ن المخ�اطر للتأآ�د       المجموعةراقب تلفترات المحددة و لمخاطرأسعار العموالت ل

  من بقاء المراآز ضمن الحدود المقررة.  
  

والمعقول�ة م�ع بق�اء المتغي�رات األخ�ر� ثابت�ة        ح�دوثها  حتم�ل الميبين الجدول التالي حساس�ية آث�ار تقلب�ات أس�عار العم�الت      
. تعتم��د التغي��رات الج��ديرة بالح��دو� والمعقول��ة عل��ى    المس��اهمينأو حق��وق لمجموع��ة لدة وذل��ك عل��ى قائم��ة ال��دخل الموح��  

يج�ابي احتم�ال ص�افي الزي�ادة     ُيظهر الت�أثير اإل  ).٢٠١٥-٢٠١١التحرآات في أسعار العموالت خالل آخر خمس سنوات (
ي االنخف�ا� ف�ي قائم�ة ال�دخل     ، ف�ي ح�ين ُيظه�ر الت�أثير الس�لبي إحتم�ال ص�اف       المس�اهمين في قائمة ال�دخل الموح�دة وحق�وق    

  . المساهمينالموحدة وحقوق 
  

تمثل حساسية صافي دخل العموالت الخاصة تأثير التغيرات المفترضة ف�ي أس�عار العم�والت الخاص�ة عل�ى ص�افي دخ�ل        
ذات  خ�الل الع�ام معتم�دا� عل�ى الموج�ودات المالي�ة والم�لوب�ات المالي�ة المقتن�اة لغي�ر أ��را� المت�اجرة            الخاصة العموالت 

  المخاطر. التحوط من، بما في ذلك تأثيرات أدوات ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١السعر العائم في 
  

بم�ا ف�ي ذل�ك     –بإعادة تقييم الموجودات المتاحة للبيع ذات سعرالعمولة الثابتة  المساهمينتحتسب آثار التقلبات على حقوق 
والناتجة عن تأثير أي تغيرات مفترضة في  ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١آما في  –المخاطر  بالتحوط منأي تأثير مرتبط 

حسب فترات إستحقاق الموجودات أو المقايضات المساهمين هذه التقلبات على حقوق  ثرأأسعار العموالت.  آما يتم تحليل 
الف المتعلق�ة به�ا  ب��    ا�ث�ار  و يتم تحليل ومراقبة جميع التعرضات لمخاطر المح�اف� وذل�ك حس�ب العم�الت و يفص�� ع�ن       

ف��ي الج��داول أدن��اه،  ف��إ� م�لوب��ات الودائ��ع قص��يرة األج��ل ذات س��عر الثاب��� ت��م    الع��ر� أل���را�  الري��االت الس��عودية.
  ير.غودائع ذات سعر متآمعامالتها  

  
 ٢٠١٥   بآالف الرياالت السعودية

   المساهمينآثار التقلبات على حقوق  

  شهر أو اقل ٦  هرش ١٢-٦  سنوات ٥-١  سنوات ٥أآثر من   اإلجمالي

أثر التقلبات على 
صافي دخل 

  العموالت الخاصة

الزيادة 
(االنخفاض) 

في نقاط 
  سعر العمولة  األساس

  سايبور  -٢٨+/٦٧ +٣٤٫٧٣٣/-٨٣٫١١١  -  - +١٤٫٧٤٥/-٣٥٫٢٨٢ +٥٤٫٩٤٤/-١٣١٫٤٧٣ +١٠٤٫٤٢٢/-٢٤٩٫٨٦٦

  ليبور  -٩+/٣٠  +٧٫٦٢٧/-٢٥٫٤٢٢  -  +٢٥١/-٨٣٤ +١٥٫٠٣٦/-٥٠٫١٢٠  +١٠٫٠٩٩/-٣٣٫٦٦٠  +٣٣٫٠١٣/-١١٠٫٠٣٦

  يوروبور  -١١+/١٦٤  -١٨+/٢٧٦  -  -  -  -  -
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٥٥

  . مخاطر السوق (تتمة)٣١
  

 ٢٠١٤   بآالف الرياالت السعودية
   المساهمينآثار التقلبات على حقوق  

  أشهر أو اقل ٦  شهر ١٢-٦  سنوات ٥-١  سنوات ٥أآثر من   اإلجمالي

أثر التقلبات على 
صافي دخل 

  العموالت الخاصة

الزيادة 
(االنخفاض) في 

  العملة  نقاط األساس

  سايبور  -٣٤+/٦  +٢٫٨٢٩/-٤٩٩  +٥٫٨٤٣/-١٫٠٣٢  +٢٫٦٩٣/-٤٧٥  -  +١٧٫٣٢٩/-٣٫٠٥٨  +٢٥٫٨٦٥/-٤٫٥٦٥

  ليبور  -١+/٣٥  +٤٩٧/-١٧٫٣٩٧  +٣/-١١٩  +٣٠/-١٫٠٨٤  +١٫٤٣٣/-٥٠٫٢٧١  +١٫٨٧٥/-٦٥٫٦٢٩  +٣٫٣٤١/-١١٧٫١٠٣

  يوروبور  -١٣+/١٤١  -٤٣+/٤٧١  -  -  -  -  -
  
الس�ائدة ف�ي الس�وق عل�ى     الخاص�ة  ب��دارة التع�رض ألثارع�دة مخ�اطر متعلق�ة بالتقلب�ات ف�ي أس�عار العم�والت           المجموعة قوم ت

أس�عار  تس�عير   تجدي�د المس�تويات العلي�ا المقبول�ه لع�دم التواف�ق ف�ي       آ��ل�  يح�دد مجل�� اإلدارة    مرآزه المالي و تدفقاته النقدي�ة. 
  الخزينة. وحدةوالتي يتم مراقبتها من قبل  الخاصة العموالت

  
نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوب�ات   الخاصة لمخاطر أسعار العموالت المجموعةتعرض ت 

ب��دارة   المجموع�ة ق�وم  تدة. تس�عيرها ف�ي فت�رة مح�د     تجدي�د واألدوات خارج قائمة المرآز المالي الموحدة التي تستحق أو س�يتم  
تس��عيرالموجودات والمطلوب��ات م��ن خ���� إس��تراتيجيات إدارة المخ��اطر أس��عار   تجدي��ده���ه المخ��اطر و�ل��� بمطابق��ة ت��واريخ 

  العموالت.
  

 المجموع��ة. آم��ا ت���تمل عل��ى موج��ودات ومطلوب��ات الخاص��ة ت���تمل الج��داو� أدن��اه عل��ى ملخ��� لمخ��اطر أس��عار العم��والت
   أو تاريخ اإلستحقاق، أيهما يحدث أوًال. التسعيرمصنفة حسب تاريخ تجديد مة المرآز المالي والمبالغ خارج قائ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٥٦

  . مخاطر السوق (تتمة)٣١
  

  اإلجمالي
غير مرتبطة 

  بعمولة
 ٥أآثر من 
    سنوات

٥- ١  
  أشــهر ١٢- ٣    سنوات

 ٣خالل 
  ٢٠١٥  أشــهر

    بآالف الرياالت السعودية

  الموجودات                 

٤٫٠٨٦٫٩٨٧  ٤٫٠٨٦٫٩٨٧  -    -    -  -  
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة   النقد 

  العربي السعودي            

٦٫٤٠٥٫٧٨٣  -    -    -  -  ٦٫٤٠٥٫٧٨٣  
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

  األخرى   

  رات، صافي استثما  ٣٫٩٦٩٫٥٣٤  ١٫٠١٠٫٠٤٦    ٧٫٢٦٦٫٢٨٦    ٥٫١٥٦٫٦٧١  ١٫٤٣٩٫٧٩٠  ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧

  قروض وسلف، صافي   ٣٤٫١٦٥٫٩٤٩  ١٧٫٢٨٤٫٠١٤    ٨٫١٤٦٫٨٣٩    ٤٢٨٫١٧٧  -  ٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩

  استثمارات في شرآات زميلة  -  -    -    -  ٩٣٩٫٠٢٢  ٩٣٩٫٠٢٢

  ممتلكات ومعدات، صافي   -  -    -    -  ١٫٠٢١٫٥٦٤  ١٫٠٢١٫٥٦٤

٢٫٣١٣٫٠٥٧  ٢٫٣١٣٫٠٥٧  -    -    -  -  
لمشتقات و القيمة العادلة الموجبة ل

  موجودات أخرى 

  جمالي  اإل  ٤٤٫٥٤١٫٢٦٦  ١٨٫٢٩٤٫٠٦٠   ١٥٫٤١٣٫١٢٥    ٥٫٥٨٤٫٨٤٨  ٩٫٨٠٠٫٤٢٠  ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩
      

    المساهمينالمطلوبات وحقوق                 

٣٫٨٨٩٫٧٩٩  ١٫٤٣١٫٦٨٩    -    -  -  ٥٫٣٢١٫٤٨٨  
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـة  

  األخرى 

  ودائع العمالء   ٢٦٫٩٦٩٫٩٨٢  ٢٠٫٤٦١٫٤٥٩    -    -  ٢٢٫٨٩٧٫٣٧١  ٧٠٫٣٢٨٫٨١٢

  قروض ألجل  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -    -    -  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

  سندات دين ثانوية  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    -    -  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

١٫٩٤٦٫٩٥٧  ١٫٩٤٦٫٩٥٧  -    -    -  -  
القيمة العادلة السالبة للمشتقات و 

  مطلوبات أخرى

   المساهمينحقوق   -  -    -    -  ١٢٫٠٣٦٫٤٦٢  ١٢٫٠٣٦٫٤٦٢

  جمالي اإل  ٣٢٫٨٥٩٫٧٨١  ٢٣٫٨٩٣٫١٤٨    -    -  ٣٦٫٨٨٠٫٧٩٠  ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩
  

-  )١١٫٦٨١٫٤٨٥  )٥٫٥٩٩٫٠٨٨(   ١٥٫٤١٣٫١٢٥    ٥٫٥٨٤٫٨٤٨  )٢٧٫٠٨٠٫٣٣٠  

 الخاصة آثار التقلبات في سعر العمولة
على البنود داخل قائمة المرآز 

  المالي 

-  -  )٣٫٦٣٧٫٠٨٠  )٣٠٢٫٠٥٦(    )١٫٤٢٠٫٦٨٨(    )١٫٩١٤٫٣٣٦  

آثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة 
على البنود خارج قائمة المرآز 

  المالي 

-  )١٥٫٣١٨٫٥٦٥  )٥٫٩٠١٫١٤٤(   ١٣٫٩٩٢٫٤٣٧    ٣٫٦٧٠٫٥١٢  )٢٧٫٠٨٠٫٣٧٠  
إجمالي فجوة مخاطر أسعار العموالت 

  الخاصة

-  -  ١٥٫٣١٨٫٥٦٥  ٩٫٤١٧٫٤٢١   ٢٣٫٤٠٩٫٨٥٨   ٢٧٫٠٨٠٫٣٧٠  
ة التراآمية آلثار التقلبات في الفجو

  الخاصة أسعار العموالت
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٥٧

  . مخاطر السوق (تتمة)٣١
  

  اإلجمالي
غير مرتبطة 

  بعمولة
 ٥أآثر من 
    سنوات

٥- ١  
  أشــهر ١٢- ٣    سنوات

 ٣خالل 
  ٢٠١٤  أشــهر

    بآالف الرياالت السعودية

  الموجودات                 

٤٫٩٨٦٫٠٠٠  -    -    -  ٤٫١٤١٫٦٩٤  ٩٫١٢٧٫٦٩٤  
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة   النقد 

  العربي السعودي            

٨٧٩٫٤٩٦  -    -    -  -  ٨٧٩٫٤٩٦  
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

  األخرى   

  استثمارات، صافي   ٥٫٠٩٤٫٨٧٣  ٦٫٥٨١٫٥٦٠    ٤٫٧٣٧٫٥٧٦    ٤٫٠٠٦٫٥٠٦  ١٫٩٧٦٫٤٣٤  ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩

  قروض وسلف، صافي   ٣٠٫١١٩٫٠٧٣  ١٨٫٨٦١٫٧٥٧    ٨٫٠٩٦٫٨٢٨    ٣٩٤٫٨٥٦  -  ٥٧٫٤٧٢٫٥١٤

  استثمارات في شرآات زميلة  -  -    -    -  ٨٤٦٫٣٥١  ٨٤٦٫٣٥١

  ممتلكات ومعدات، صافي   -  -    -    -  ٩٠٩٫٦٢٢  ٩٠٩٫٦٢٢

١٫٩٩٣٫٨١٤  ١٫٩٩٣٫٨١٤  -    -    -  -  
القيمة العادلة الموجبة للمشتقات و 

  موجودات أخرى 

    اإلجمالي  ٤١٫٠٧٩٫٤٤٢  ٢٥٫٤٤٣٫٣١٧   ١٢٫٨٣٤٫٤٠٤    ٤٫٤٠١٫٣٦٢  ٩٫٨٦٧٫٩١٥  ٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠
      

    المساهمينالمطلوبات وحقوق                 

٥٫٠٠٢٫٠٨٨  -    -    -  -  ٥٫٠٠٢٫٠٨٨  
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـة  

  األخرى 

  ودائع العمالء   ٢٥٫٠١٧٫٣٨٦  ٢٤٫٨٠٣٫٣٩٩    -    -  ٢٠٫٩١٢٫٦٢٦  ٧٠٫٧٣٣٫٤١١

  قروض ألجل  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -    -    -  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

  سندات دين ثانوية  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    -    -  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٫٠٣٨٫٨٠٩  ٢٫٠٣٨٫٨٠٩  -    -    -  -  
القيمة العادلة السالبة للمشتقات و 

  مطلوبات أخرى

   المساهمينحقوق   -  -    -    -  ١١٫٨٥٢٫١٣٢  ١١٫٨٥٢٫١٣٢

  جمالي اإل  ٣٢٫٠١٩٫٤٧٤  ٢٦٫٨٠٣٫٣٩٩    -    -  ٣٤٫٨٠٣٫٥٦٧  ٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠
  

-  )٩٫٠٥٩٫٩٦٨  )١٫٣٦٠٫٠٨٢(   ١٢٫٨٣٤٫٤٠٤    ٤٫٤٠١٫٣٦٢  )٢٤٫٩٣٥٫٦٥٢  

 الخاصة آثار التقلبات في سعر العمولة
على البنود داخل قائمة المرآز 

  المالي 

-  -  )٢٫٩٢٢٫٧٦٢  )٤١٥٫٤٦٩(    )١٫١٥٥٫٨٨٩(    )١٫٣٥١٫٤٠٤  

 صةالخا آثار التقلبات في سعر العمولة
على البنود خارج قائمة المرآز 

  المالي 

-  )١١٫٩٨٢٫٧٣٠  )١٫٧٧٥٫٥٥١(   ١١٫٦٧٨٫٥١٥    ٣٫٠٤٩٫٩٥٨  )٢٤٫٩٣٥٫٦٥٢  
 إجمالي فجوة مخاطر أسعار العموالت

  الخاصة

-  -  ١١٫٩٨٢٫٧٣٠  ١٠٫٢٠٧٫١٧٩   ٢١٫٨٨٥٫٦٩٤    ٢٤٫٩٣٥٫٦٥٢  
الفجوة التراآمية آلثار التقلبات في 

  الخاصة أسعار العموالت
 

الت�ي تس�تخد� ف�ي إدارة مخ�اطر      المشتقةتمثل الفجوة للمراآز خارج قائمة المرآز المالي صافي القيمة اإلسمية لألدوات المالية 
  . الخاصة أسعار العموالت

  
  
  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٥٨

  . مخاطر السوق (تتمة)        ٣١
  ) مخاطر العمالت٢
  

تقلب�ات ف�ي أس�عار ص�رف العم�الت األجنبي�ة. ق�ام        تتمثل مخاطر العمالت في مخ�اطر تذب�ذ� قيم�ة األدوات المالي�ة بس�ب� ال     
مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى التع�رض له�ذه المخ�اطر لمراآ�ز العم�الت. و ت�تم مراجع�ة ه�ذه المراآ�ز عل�ى أس�ا�            

  يومي آما يستخدم إستراتيجيات تحوط من المخاطر للتأآد من مراقبة مراآز العمالت ضمن الحدود المقررة.
  

، ف�ي الموج�ودات   ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديس�مبر   ٣١للمخاطر فيها آما ف�ي  المجموعة  تعرض ت العمالت التي ُيبين الجدول أدناه
. يقوم هذا التحليل في الج�دول أدن�اه بحس�ا� ت�أثير التغي�رات      العمليات المصرفيةو المطلوبات والتدفقات النقدية المقدرة في 

عل�ى ت�اري� التحرآ�ات ف�ي س�عر       بن�اءاً ل الري�ال الس�عود�،   نبية مقابالجديرة بالحدوث و المعقولة لسعر صرف العملة األج
عمل��ة لالقيم��ة العادل��ة   أث��ر التغي��ر ف��ي   الص��رف، م��ع بق��اء المتغي��رات األخ��رى ثابت��ة عل��ى قائم��ة ال��دخل الموح��دة (بس��ب�       

تحرآ�ات  و المعقولة عل�ى أس�ا�    محتملة الحدوثقيم التغيرات ُت). العمليات المصرفيةالموجودات و المطلوبات المالية في 
. يظه��ر الت��أثير  )٢٠١٤ – ٢٠١٠: ٢٠١٤( )٢٠١٥ – ٢٠١١س��ابقة (الس��عر الص��رف األجنب��ي خ��الل الخم��س س��نوات      

  المتوقعة في الدخل الموحد  بينما يظهر التأثير السلبي لصافي االنخفاض في الدخل الموحد. لصافي الزيادةاإليجابي 
 

 األثر على صافي الدخل
   غير في سعر الصرف %الت    بآالف الرياالت السعودية 

  العمالت المعرضة للمخاطر
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١آما في 

  دوالر أمريكي   - ٠٫٠٥+/٠٫٢٧   +١٫٣٥٢/- ٢٥٠
  يورو   -٥٫٥٨+/٣٣٫٥٢   - ٣٧+/٢٢٤
  جنيه استرليني   -٤٫٣٣+/١٢٫٣٢   +٤٧/-١٦

  
 األثر على صافي الدخل

   التغير في سعر الصرف %    بآالف الرياالت السعودية 
  لمعرضة للمخاطرالعمالت ا
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١آما في 

  دوالر أمريكي   - ٠٫٠٩+/٠٫١٣   +٢٫٣٠٠/- ٣٫٠٨٩
  يورو   - ١٠٫٢٥+/١١٫٦٠   - ٤٤+/٥٠
  جنيه استرليني   -١٣٫٠١+/٤٫٢٢   +١٩/-٥٨

  
  
  ) مرآز العمالت٣
  

عل�ى مرآ�زه الم�الي    ب��دارة التع�رض �ث�ار التقلب�ات ف�ي أس�عار ص�رف العم�الت األجنبي�ة الس�ائدة بالس�و�            المجموعة قوم ت
وتدفقاته النقدية. ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى التعرض المقبولة لكل عملة وبش�كل إجم�الي لمراآ�ز العم�الت،     

 لمجموع�ة خالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميًا. فيما يلي تحل�يًال بالتعرض�ات الجوهري�ة الخاص�ة با    آانت في نهاية اليوم أو سواًء
  جنبية آما في نهاية السنة:بشأن العمالت األ

٢٠١٥    ٢٠١٤    
  بآالف الرياالت

    السعوديـــة
  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

    (مدين) / مرآز دائن    (مدين) / مرآز دائن

  دوالر أمريكي  ٥٠٠٫٧٩٣    )٢٫٤٦٤٫٩٨٨(
  يورو  ٦٦٨    ٤٣٣
  جنيه استرليني  ٣٧٨    ٤٤٦
  ين ياباني  ٢١١    ١٣

  اماراتي درهم  ١٥٫٠٩٦    ٣٨٫٥٠٢
  أخرى  ١٠٫١٣٢    ١٧٫٩٢٦
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  البنك السعودي لالستثمار
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في
  

  
  
  

    
  
  
  

       ٥٩

  
  ) مخاطر أسعاراألسهم:٤

  
نتيج�ة تغي�رات   المجموع�ة  نخف�ا� الق�يم العادل�ة ل�س�هم ف�ي محفظ�ة اس�تثمارات        ثل مخاطر أسعار األس�هم ف�ي مخ�اطر ا   تتم

  محتملة معقوله في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة آل استثمار على حدة.
  
ف�ي األس�هم و الص�نادي� االس�تثمارية  م�ن التغي�رات ف�ي مؤش�رات          المجموع�ة ثير على اس�تثمارات  وضح الجدول أدناه التأي

تق�در   .المس�اهمين األسواق ذات الصلة، مع بقاء العوام�ل األخ�رى ثابت�ة، و يوض�ح أيض�ًا الج�دول ذل�ك الت�أثير عل�ى حق�وق           
للخم��   المؤش�رات ف�ي تل�ك    التغي�رات سواق ذات الصلة عل�ى أس�ا�   والمعقولة في مؤشرات األ المحتمل حدوثهاالتغيرات 

 حق���وقف���ي  المحتمل���ةيج���ابي الزي���ادة ر اإلثي. يظه���ر الت���أ)٢٠١٤ – ٢٠١٠: ٢٠١٤( )٢٠١٥ – ٢٠١١س���نوات الس���ابقة (
  الموحدة.المساهمين  حقوقالنقص المحتمل في  يظهر التأثير السلبي  حين الموحدة فيالمساهمين 

  
      ٢٠١٥ديسمبر  ٣١    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

ثير ب������الف الري�����االت   الت�����أ 
    السعودية

  التغير في
    سعر االسهم

ثير ���������ال� الري�������االت  الت��������
   السعودية

  التغير في
  مؤشر السوق    سعر االسهم  %

%٤٤٫٦٤/%+١٥٫٩٥%    -٨٣٧٫٨٧٢/%+٢٩٩٫٤٥٦-    
%٥١٠٫٠٢٢/%+٤٢٥٫١٥٥

-   تداول    -٣٧٫٣٨/%+٣١٫١٦%  

  غير مدرجة     -٥٫٠٠/%+٥٫٠٠%    -٧٥+/٧٥    -٥٫٠٠/%+٥٫٠٠%    -٥٠٧+/٥٠٧

  
  مخاطر السيولة          . ٣٢

  
في صعوبة تلبية المتطلبات الخاصة بتمويل المطلوبات المالي�ة   المجموعةواجها تتمثل مخاطر السيولة تلك المخاطر التي س

عند وج�ود إض�طرا� ف�ي     لةموجودات مالية أخرى خاصة به. تحدث مخاطر السيو نقدًا أوعلى شكلوالتي يتم تسويتها إما 
نخف��ا� مس��توى اإلئتم��ا� مم��ا ي��ؤدي إل��ى ش��ح مف��اج� و ف��وري ف��ي بع��� مص��ادر التموي��ل. وللتقلي��ل م��ن ه��ذه الس��وق أو ا

المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين اإلعتبار ت�وفر الس�يولة، والحف�ا� عل�ى     
    دية واألوراق المالية القابلة للبيع آجزء من موجوداتها عالية السيولة.رصيد آاٍف للنقدية وشبه النق

  
 مس�توى الس�يولة  للتأآد م�ن ت�وفر س�يولة مناس�بة. ت�تم مراقب�ة       الموجودات والمطلوبات ستحقاقات إتقوم اإلدارة بمراقبة مدى 

 العادي�ة تغط�ي آ�ل م�ن الح�االت      مختلف�ة والت�ي   اتهس�يناريو مس�تمرة تح�ت    الس�يولة بص�فة   جهدويتم عمل إختبارات يوميًا 
والحادة ألح�وال الس�وق. جمي�ع سياس�ات وإج�راءات الس�يولة ي�تم مراجعته�ا و الموافق�ة عليه�ا م�ن قب�ل لجن�ة الموج�ودات و               

تقري��ر ملخ��ص  إص��دار. وي��تم المجموع��ة. ي��تم عم��ل تق��ارير يومي��ة توض��ح مس��تويات الس��يولة  ف��ي  بالمجموع��ةالمطلوب��ات 
باإلض�افة   ستثنائية والحلول المتخ�ذة وتقديم�ه بص�فة دوري�ة إل�ى لجن�ة الموج�ودات و المطلوب�ات.        متضمنًا جميع الحاالت اإل

��كل من�تظم ليتواف�� م�ع     ب مجموع�ة التموي�ل لل  إس�تقرار  ة صافينسبسيولة والنسبة تغطية يتم مراقبة آًال من  فإنهإلى ذلك، 
ع�دة ح�االت    بحس�� ب��كل من�تظم و   الجه�د ء إختبارات يقوم البنك آذلك بإجرا ماإرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي. آ

  .الحادةادية و عوال الحللسوق في األ لتحملطية أوضاع اغلت
  

ل�دى مؤسس�ة النق�د     المجموع�ة  ح�تفظ  توطبقًا لنظام مراقبة البنوك واألنظم�ة الص�ادرة ع�ن مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي،        
اإلدخ�ار   %) م�ن ودائ�ع  ٤: ٢٠١٤( %٤ائ�ع تح�ت الطل�� و    %) م�ن إجم�الي الود   ٧: ٢٠١٤( %٧بوديعة نظامية تساوي 

ودائ�ع  ال% م�ن إلتزام�ات    ٢٠بإحتي�اطي س�يولة ال يق�ل ع�ن     المجموعة حتفظ تجل. إضافة إلى الوديعة النظامية، والودائع أل
مي�ة  مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي. ويك�و� ه�ذا اإلحتي�اطي م�ن النق�د أو س�ندات التنمي�ة الحكو            ل�دى في شكل نقد وأرصدة 

ت�وفير مب�ال�   للمجموع�ة  السعودية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يومًا. آما يمك�ن  
إضافية من خالل تس�هيالت إع�ادة ال��راء ل�دى مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي مقاب�ل س�ندات التنمي�ة الحكومي�ة الس�عودية              

 السندات.   من القيمة االسمية لهذه %١٠٠ولغاية 
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  أ) ملخص اإلستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات:
  
ديس�مبر   ٣١آما في  و حقوق المساهمين تشتمل الجداول أدناه على ملخص اإلستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات 

على أساس الفترة المتبقية بتاريخ قائم�ة المرآ�ز    المطلوباتللموجودات و تعاقديةتم تحديد االستحقاقات ال. ٢٠١٤و  ٢٠١٥
المالي الموحدة حتى ت�اريخ اإلس�تحقاق التعاق�دي وال ي�خ�� بع�ين اإلعتب�ار ت�اريخ اإلس�تحقاق الفعل�ي حس�بما تظه�ره الوق�ائع             

ت وااللتزام�ات المحتمل�ة   المفصح عنها للمش�تقات والتعه�دا   المبالغ ال تعتبر. المجموعةالتاريخية لإلحتفاظ بالودائع من قبل 
   إللتزامات الدفعات المستقبلية. و داللةذمؤشرًا 

  

  اإلجمالي

بدون تاريخ 
 استحقاق محدد
  / عند الطلب

 ٥أآثر من 
    سنوات

٥-١  
  أشــهر ١٢-٣    سنوات

 ٣خالل 
  ٢٠١٥  أشــهر

    بآالف الرياالت السعودية

  الموجودات                 

٤٫٠٨٦٫٩٨٧  ٤٫٠٨٦٫٩٨٧  -    -    -  -  
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة   النقد 

  العربي السعودي            

٦٫٢٥٠٫٠٥٠  -    -    -  ١٥٥٫٧٣٣  ٦٫٤٠٥٫٧٨٣  
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

  المالية األخرى            

  استثمارات، صافي              ٣٠٫٧٧٥  ٩٥٥٫٢١٢    ١٠٫٢٣٦٫٧٩٨    ٦٫١٧٩٫٧٥٢  ١٫٤٣٩٫٧٩٠  ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧

  قروض و سلف, صافي      ٢٥٫٥٥٦٫٦٥٢  ١٧٫٣٨٧٫٨٠٣    ١٤٫٦٥٥٫٣٦٤    ٢٫٤٢٥٫١٦٠  -  ٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩

  استثمارات في شرآة زميلة  -  -    -    -  ٩٣٩٫٠٢٢  ٩٣٩٫٠٢٢

  ممتلكات ومعدات، صافي             -  -    -    -  ١٫٠٢١٫٥٦٤  ١٫٠٢١٫٥٦٤

٤٩٣٫٢٢٠  ١٫٨١٩٫٨٣٧    -    -  -  ٢٫٣١٣٫٠٥٧  
ة للمشتقات و القيمة العادلة الموجب

  موجودات أخرى 

  جمالي             اإل  ٣٢٫٣٣٠٫٦٩٧  ٢٠٫١٦٢٫٨٥٢    ٢٤٫٨٩٢٫١٦٢    ٨٫٦٠٤٫٩١٢  ٧٫٦٤٣٫٠٩٦  ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩
      

    المساهمينحقوق  و المطلوبات                 

٣٫٨٨٢٫١٩٩  ١٫٤٣١٫٦٨٩    -    -  ٧٫٦٠٠  ٥٫٣٢١٫٤٨٨  
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـة  

  األخرى 

  ودائع العمالء   ٢٦٫٤٦٩٫٩٨٢  ١٦٫٦٦٩٫٤٤٤    ٤٫٢٩٢٫٠١٥    -  ٢٢٫٨٩٧٫٣٧١  ٧٠٫٣٢٨٫٨١٢

  قروض ألجل  -  ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠    -  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

  )١٥سندات دين ثانوية (إنظر ايضاح   -  -    -    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

١٫٩٤٦٫٩٥٧    -    -  -  ١٫٩٤٦٫٩٥٧  -  
قات و القيمة العادلة السالبة للمشت

  مطلوبات أخرى

   المساهمينحقوق   -  -    -    -  ١٢٫٠٣٦٫٤٦٢  ١٢٫٠٣٦٫٤٦٢

  جمالي  اإل   ٣٠٫٣٥٢٫١٨١  ٢١٫٠٤٨٫٠٩٠    ٥٫٢٩٢٫٠١٥    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٤٫٩٤١٫٤٣٣  ٩٣٫٦٣٣٫٧١٩

٤٫٧٠٥٫٦٥٧  ٨٫٨٠٥٫٥٣٢    ٧٫٢٧٥٫٦٤٧    ٥٫٢٠٦٫٧٢٧  -  ٢٥٫٩٩٣٫٥٦٣  
التعهدات وااللتزامات و ، المشتقات
             المحتملة
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  ) مخاطر العمالت٢
  

تقلب�ات ف�ي أس�عار ص�رف العم�الت األجنبي�ة. ق�ام        تتمثل مخاطر العمالت في مخ�اطر تذب�ذ� قيم�ة األدوات المالي�ة بس�ب� ال     
مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى التع�رض له�ذه المخ�اطر لمراآ�ز العم�الت. و ت�تم مراجع�ة ه�ذه المراآ�ز عل�ى أس�ا�            

  يومي آما يستخدم إستراتيجيات تحوط من المخاطر للتأآد من مراقبة مراآز العمالت ضمن الحدود المقررة.
  

، ف�ي الموج�ودات   ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديس�مبر   ٣١للمخاطر فيها آما ف�ي  المجموعة  تعرض ت العمالت التي ُيبين الجدول أدناه
. يقوم هذا التحليل في الج�دول أدن�اه بحس�ا� ت�أثير التغي�رات      العمليات المصرفيةو المطلوبات والتدفقات النقدية المقدرة في 

عل�ى ت�اري� التحرآ�ات ف�ي س�عر       بن�اءاً ل الري�ال الس�عود�،   نبية مقابالجديرة بالحدوث و المعقولة لسعر صرف العملة األج
عمل��ة لالقيم��ة العادل��ة   أث��ر التغي��ر ف��ي   الص��رف، م��ع بق��اء المتغي��رات األخ��رى ثابت��ة عل��ى قائم��ة ال��دخل الموح��دة (بس��ب�       

تحرآ�ات  و المعقولة عل�ى أس�ا�    محتملة الحدوثقيم التغيرات ُت). العمليات المصرفيةالموجودات و المطلوبات المالية في 
. يظه��ر الت��أثير  )٢٠١٤ – ٢٠١٠: ٢٠١٤( )٢٠١٥ – ٢٠١١س��ابقة (الس��عر الص��رف األجنب��ي خ��الل الخم��س س��نوات      

  المتوقعة في الدخل الموحد  بينما يظهر التأثير السلبي لصافي االنخفاض في الدخل الموحد. لصافي الزيادةاإليجابي 
 

 األثر على صافي الدخل
   غير في سعر الصرف %الت    بآالف الرياالت السعودية 

  العمالت المعرضة للمخاطر
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١آما في 

  دوالر أمريكي   - ٠٫٠٥+/٠٫٢٧   +١٫٣٥٢/- ٢٥٠
  يورو   -٥٫٥٨+/٣٣٫٥٢   - ٣٧+/٢٢٤
  جنيه استرليني   -٤٫٣٣+/١٢٫٣٢   +٤٧/-١٦

  
 األثر على صافي الدخل

   التغير في سعر الصرف %    بآالف الرياالت السعودية 
  لمعرضة للمخاطرالعمالت ا
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١آما في 

  دوالر أمريكي   - ٠٫٠٩+/٠٫١٣   +٢٫٣٠٠/- ٣٫٠٨٩
  يورو   - ١٠٫٢٥+/١١٫٦٠   - ٤٤+/٥٠
  جنيه استرليني   -١٣٫٠١+/٤٫٢٢   +١٩/-٥٨

  
  
  ) مرآز العمالت٣
  

عل�ى مرآ�زه الم�الي    ب��دارة التع�رض �ث�ار التقلب�ات ف�ي أس�عار ص�رف العم�الت األجنبي�ة الس�ائدة بالس�و�            المجموعة قوم ت
وتدفقاته النقدية. ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى التعرض المقبولة لكل عملة وبش�كل إجم�الي لمراآ�ز العم�الت،     

 لمجموع�ة خالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميًا. فيما يلي تحل�يًال بالتعرض�ات الجوهري�ة الخاص�ة با    آانت في نهاية اليوم أو سواًء
  جنبية آما في نهاية السنة:بشأن العمالت األ

٢٠١٥    ٢٠١٤    
  بآالف الرياالت

    السعوديـــة
  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

    (مدين) / مرآز دائن    (مدين) / مرآز دائن

  دوالر أمريكي  ٥٠٠٫٧٩٣    )٢٫٤٦٤٫٩٨٨(
  يورو  ٦٦٨    ٤٣٣
  جنيه استرليني  ٣٧٨    ٤٤٦
  ين ياباني  ٢١١    ١٣

  اماراتي درهم  ١٥٫٠٩٦    ٣٨٫٥٠٢
  أخرى  ١٠٫١٣٢    ١٧٫٩٢٦

  
  . مخاطر السوق (تتمة)        ٣١
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  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٦١

  (تتمة) –.   مخاطر السيولة ٣٢
  

  اإلجمالي

بدون تاريخ 
محدد / استحقاق 
  عند الطلب

 ٥أآثر من 
    سنوات

٥-١  
  أشــهر ١٢-٣    سنوات

 ٣خالل 
  ٢٠١٤  أشــهر

    بآالف الرياالت السعودية

  الموجودات                 

٤٫٩٨٦٫٠٠٠  -    -    -  ٤٫١٤١٫٦٩٤  ٩٫١٢٧٫٦٩٤  
دة لدى مؤسسة   النقد نقدية وأرص

  العربي السعودي            

٧٩٣٫٥٧٤  -    -    -  ٨٥٫٩٢٢  ٨٧٩٫٤٩٦  
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

  المالية األخرى            

  استثمارات، صافي              ٢٫٦٢٣٫٣١٣  ٥٫٧١٧٫٤٠٣    ٧٫٢٧٨٫٧٩٠    ٤٫٨٠١٫٠٠٩  ١٫٩٧٦٫٤٣٤  ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩

  قروض وسلف، صافي           ٢١٫٧١١٫٤٤٥  ١٨٫٢١٧٫٩٦٨    ١٤٫٦٠١٫٨٢٠    ٢٫٩٤١٫٢٨١  -  ٥٧٫٤٧٢٫٥١٤

  استثمارات في شرآات زميلة         -  -    -    -  ٨٤٦٫٣٥١  ٨٤٦٫٣٥١

  ممتلكات ومعدات، صافي             -  -    -    -  ٩٠٩٫٦٢٢  ٩٠٩٫٦٢٢

٣١٦٫٦٥٤  ١٫٦٧٧٫١٦٠    -    -  -  ١٫٩٩٣٫٨١٤  
ات و القيمة العادلة الموجبة للمشتق

  موجودات أخرى 

  جمالي            اإل  ٣٠٫٤٣٠٫٩٨٦  ٢٥٫٦١٢٫٥٣١    ٢١٫٨٨٠٫٦١٠    ٧٫٧٤٢٫٢٩٠  ٧٫٩٦٠٫٠٢٣  ٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠
      

    المساهمينالمطلوبات وحقوق                  

٤٫٩٢١٫٢٧٨  -    -    -  ٨٠٫٨١٠  ٥٫٠٠٢٫٠٨٨  
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـة  

  األخرى 

  ودائع العمالء   ٢٥٫٠١٧٫٣٨٦  ٢١٫٠٢٦٫٢٥٥    ٣٫٧٧٧٫١٤٤    -  ٢٠٫٩١٢٫٦٢٦  ٧٠٫٧٣٣٫٤١١

  قروض ألجل  -  -    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    -  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

  )١٥سندات دين ثانوية (إنظر إيضاح   -  -    -    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٫٠٣٨٫٨٠٩    -    -  -  ٢٫٠٣٨٫٨٠٩  -  
القيمة العادلة السالبة للمشتقات و 

  مطلوبات أخرى

  حقوق المساهمين   -  -    -    -  ١١٫٨٥٢٫١٣٢  ١١٫٨٥٢٫١٣٢

  اإلجمالي    ٢٩٫٩٣٨٫٦٦٤  ٢٣٫٠٦٥٫٠٦٤    ٥٫٧٧٧٫١٤٤    ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٨٤٥٫٥٦٨  ٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠

٤٫٨٢٠٫٦١٨  ١١٫١٦٣٫٣٦٥    ٤٫٨٠٨٫٢٦٨    ٣٫٨٦٠٫٢٧٦  -  ٢٤٫٦٥٢٫٥٢٧  
التعهدات وااللتزامات و  المشتقات،

  المحتملة            
  

مليار ريال  ٢٢٫٩في الجدول أعاله، فإن الودائع  تحت الطلب و الودائع األخرى للمجموعة البالغة الى ألغراض العرض 
مليار ريال سعودي) قد تم عرضهم ضمن بند "بدون تاريخ أستحقاق  ٢٠٫٩: ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١سعودي آما في 

  محدد / عند الطلب".
  

أرصدة لدى مؤسسة  و ات ولتغطية تعهدات القروض القائمة من النقد،تتضمن الموجودات المتاحة لمقابلة جميع المطلوب
قوم المجموعة بمراقبة ت بنوك وعمالء.ممنوحة لقروض و سلف  و بنود في طور التحصيل، و النقد العربي السعودي،

 دات واإللتزاماتإن فترات اإلستحقاق المتراآمة للتعه لتأآد من التوفر الكافي للسيولة.لتواريخ األستحقاق بشكل دوري 
  ) من هذه القوائم المالية الموحدة.   ١-(ج ١٩ مبينة في اإليضاح  المحتملة

                  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٦٢
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 ب) تحليل المطلوبات المالية بحسب فترات اإلستحقاق التعاقدية المتبقية:
  

على إلتزامات  بناءًا ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في لمطلوبات المالية آما ل المقدرة ستحقاقاتاإلول أدناه الخص الجدت
دناه تحتوي على دفعات العموالت الخاصة، أبالرغم من أن الجداول  غير المخصومة. المستقبلية إعادة الدفع التعاقدية

إستحقاقات تم تحديد  قائمة المرآز المالي الموحدة. نفس مبالغ البنود في التتطابق مع  مبالغ البنود في الجدول أدناهفإن 
على الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المرآز المالي الموحدة إلى تاريخ اإلستحقاق  بناءًاالمطلوبات الغير مخصومة 

من العمالء بطلب  ديدعاليقوم  أن ال المجموعةتوقع ت. ليةالتعاقدي، وال تأخذ في االعتبار اإلستحقاقات المتوقعة الفع
بالدفع وبالتالي ال يعكس الجداول أدناه تأثير التدفقات النقدية  ةلزمُمكون تذلك لن إعادة الدفع في تاريخ مبكر، وب

  .المجموعةالمتوقعة حسبما تظهر الوقائع التاريخية لإلحتفاظ بالودائع لدى 
  

    فيما يلي ملخصًا إلستحقاقات المطلوبات غير المخصومة:

  اإلجمالي

بدون تاريخ 
استحقاق محدد / 

  عند الطلب
 ٥من أآـثر 
  شهرًا ١٢-٣    سنوات ٥-١    سنوات

  خـالل 
  أشــهر ٣

٢٠١٥  

٣٫٨٨٦٫٥٤٢  ١٫٤٣٨٫٠٩٦    -    -  ٧٫٦٠٠  ٥٫٣٣٢٫٢٣٨  
سات المالية ؤسوالم للبنوكأرصدة 

  االخرى 

  ودائع العمالء  ٢٦٫٥١٧٫٦٢٨  ١٦٫٧٨٩٫٤٦٤    ٤٫٤٤٦٫٥٢٨    -  ٢٢٫٨٩٧٫٣٧١  ٧٠٫٦٥٠٫٩٩١

  روض ألجلق  ٩٫٣٠٠  ١٫٠١٧٫٠٥٠    ١٫٠١٣٫٩٥٠    -  -  ٢٫٠٤٠٫٣٠٠

  سندات دين ثانوية  ١٣٫٦٥٠  ٤٠٫٩٥٠    ٢٫١٩٥٫٦٥٠    -  -  ٢٫٢٥٠٫٢٥٠

١٫٢١٣٫٥٨٧  ١٫٢١٣٫٥٨٧  -    -    -  -  
القيمة العادلة السالبة للمشتقات و 
  العموالت الخاصة المستحقه الدفع

   إجمالي  ٣٠٫٤٢٧٫١٢٠  ١٩٫٢٨٥٫٥٦٠    ٧٫٦٥٦٫١٢٨    -  ٢٤٫١١٨٫٥٥٨  ٨١٫٤٨٧٫٣٦٦

  المشتقات  ٥٧٫٣٦٢  ١٤٦٫٨٠٤    ٥٢٣٫٣١٠    ٨٤٫٠٩١  -  ٨١١٫٥٦٧

  اإلجمالي  ٣٠٫٤٨٤٫٤٨٢  ١٩٫٤٣٢٫٣٦٤    ٨٫١٧٩٫٤٣٨    ٨٤٫٠٩١  ٢٤٫١١٨٫٥٥٨  ٨٢٫٢٩٨٫٩٣٣
    

  اإلجمالي

بدون تاريخ 
استحقاق محدد / 

  عند الطلب
 ٥أآـثر من 
  شهرًا ١٢-٣    سنوات ٥-١    سنوات

  خـالل 
  أشــهر ٣

٢٠١٤  

٤٫٩٢٣٫٩٢٣  -    -    -  ٨٠٫٨١٠  ٥٫٠٠٤٫٧٣٣  
سات المالية ؤسوالم للبنوكأرصدة 

  االخرى 

  ودائع العمالء  ٢٥٫٠٤٦٫٠٠٠  ٢١٫١٢٢٫٤٥٠    ٣٫٨٦٣٫٥٤٦    -  ٢٠٫٩١٢٫٦٢٦  ٧٠٫٩٤٤٫٦٢٢

  روض ألجلق  ٨٫٨٠٠  ٢٦٫٤٠٠    ٢٫٠٣٨٫١٣٣    -  -  ٢٫٠٧٣٫٣٣٣

  سندات دين ثانوية  ١٢٫٤٠٠  ٣٧٫٢٠٠    ١٧٧٫٧٣٣    ٢٫٠٢٠٫٦٦٧  -  ٢٫٢٤٨٫٠٠٠

٨٤٦٫٣٠٩  ٨٤٦٫٣٠٩  -    -    -  -  
القيمة العادلة السالبة للمشتقات و 
  العموالت الخاصة المستحقه الدفع

   إجمالي  ٢٩٫٩٩١٫١٢٣  ٢١٫١٨٦٫٠٥٠    ٦٫٠٧٩٫٤١٢    ٢٫٠٢٠٫٦٦٧  ٢١٫٨٣٩٫٧٤٥  ٨١٫١١٦٫٩٩٧

  المشتقات  ٦١٫٢٣٨  ١٤٣٫١٠٣    ٣٨٤٫٦٧١    ١١٢٫٤١١  -  ٧٠١٫٤٢٣

  اإلجمالي  ٣٠٫٠٥٢٫٣٦١  ٢١٫٣٢٩٫١٥٣    ٦٫٤٦٤٫٠٨٣    ٢٫١٣٣٫٠٧٨  ٢١٫٨٣٩٫٧٤٥  ٨١٫٨١٨٫٤٢٠
  
  .   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية          ٣٣
  

إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة ف�ي �ل�ك بش�رو� تعام�ل     
هرمي التالي عند إحتساب وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية آم�ا ه�و مب�ين اي��ا�     التسلسل ال المجموعةستخدم تعادلة. 

  ٢، –) د( – ٢
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٦٣

 (تتمة) –.   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ٣٣
  

 ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديس�مبر   ٣١الجدول التالي يوضح تحليًال للموجودات والمطلوبات المالية المس�جلة بقيمته�ا العادل�ة آم�ا ف�ي      
 حسب مستويات التسلسل الهرمي.

  
  ٢٠١٥  ستوى األولمال   المستوى الثاني   المستوى الثالث   اإلجمالي

  الرياالت السعودية بآالف
  الموجودات المالية:           

  المشتقة األدوات المالية  -    ٩٨٧٫٧٣٥    ٢٩٩٫١٦٠   ١٫٢٨٦٫٨٩٥
  المتاحة للبيع المالية اتاالستثمار  ١١٫٩٠٥٫٤١٦    ٦٫٣٩٦٫٦٧٩    ٥٤٠٫٢٣٢   ١٨٫٨٤٢٫٣٢٧
  اإلجمالي  ١١٫٩٠٥٫٤١٦    ٧٫٣٨٤٫٤١٤    ٨٣٩٫٣٩٢   ٢٠٫١٢٩٫٢٢٢

  المطلوبات المالية:             
  المشتقة األدوات المالية  -    ١٫٠٠٠٫٦٧٢    -   ١٫٠٠٠٫٦٧٢
  اإلجمـالـي  -    ١٫٠٠٠٫٦٧٢    -   ١٫٠٠٠٫٦٧٢

  
  ١٤٢٠ ستوى األولمال   المستوى الثاني   المستوى الثالث   اإلجمالي

  الرياالت السعودية بآالف
  الموجودات المالية:           

  المشتقة األدوات المالية  -    ٦٠٥٫٧٢٩    ٢١٥٫١٣٦   ٨٢٠٫٨٦٥
  المتاحه للبيع المالية االستثمارات  ١٢٫٠٦٣٫٦٢٣    ١٠٫٢٤٦٫٥٠٦    ٨٦٫٨٢٠   ٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩
  اإلجمالي  ١٢٫٠٦٣٫٦٢٣    ١٠٫٨٥٢٫٢٣٥    ٣٠١٫٩٥٦   ٢٣٫٢١٧٫٨١٤

  وبات المالية:المطل             
  المشتقة األدوات المالية  -    ٦٣٦٫٦٥٣    -   ٦٣٦٫٦٥٣
  اإلجمـالـي  -    ٦٣٦٫٦٥٣    -   ٦٣٦٫٦٥٣

  
تكون من سندات شرآات س�عودية وس�ندات بن�و�    ت يحتوي المستوى الثاني لالستثمارات المتاحة للبيع على سندات دين والتي

لس�ندات بش�كل ع�ام �ي�ر متداول�ة. ف�ي �ي�ا� األس�عار المتداول�ة ف�ي           وسندات حكومة المملك�ة العربي�ة الس�عودية. تعتب�ر ه�ذه ا     
السوق النشط، يتم تقييم هذه السندات باستخدام معطيات يمكن مالحظتها مثل معلومات العائد لألدوات المتماثلة أو س�عر �خ�ر   

يالت ج��ءًا م�ن التقييم�ات عن�دما     عملية تم تنفيذها لنفس ُمصدر السندات أو بناءًا على مؤشرات السوق المتداولة. تعتب�ر التع�د  
يكون من الضروري المحاسبة عن عوامل مختلفة لتلك األدوات بما في ذلك أجآل تلك األدوات. آ�ون المعطي�ات الهام�ة لتل�ك     

  االستثمارات يمكن مالحظتها، فقد قامت المجموعة بتصنيفها ضمن المستوى الثاني. 
  

لمتاح��ة للبي��ع عل��ى س��ندات حكومي��ة ل��دول مجل��س التع��اون الخليج��ي وآ��ذلك     يحت��وي المس��توى الثال��ث لالس��تثمارات المالي��ة ا  
استثمارات في صناديق تحوط، وصناديق ملكية خاصة، وسندات مضمونة بموجودات. تعتب�ر ه�ذه الس�ندات بش�كل ع�ام �ي�ر       

طرف خ�ارجي �خ�ر،   متداولة في سوق نشط، وبالتالي يتم تقييم هذه السندات باستخدام معطيات واردة من ُمصدر السندات أو 
  أو عندما تغيب أي من تلك البدائل آمؤشر تقدير يمكن االعتماد عليه، فإنه يتم تقييم تلك السندات بالتكلفة.

  
أو خي�ارات   ص�رف أجنب�ي أجل�ة   للمس�توى الث�اني عل�ى عق�ود مش�تقات متع�ددة تتض�من عق�ود          المشتقة تحتوي األدوات المالية

ستخدام نماذج تسعير تتمتع بإعتراف واسع. تتض�من  إولة. يتم تقييم هذه المشتقات ب، و مقايضات أسعار العمالصرف االجنبي
ستخدام إحتس�ا� القيم�ة الحالي�ة وبإس�تخدام نم�اذج      إأآثر تقنيات التسعير تطبيقًا إستخدامًا لنماذج التسعير المعياري المستقبلي ب
عملي��ة دم��� ع��دة معطي��ات س��وق مختلف��ة تتض��من  خي��ارات التس��عير (ب��ال� س��كول�) واس��عة االنتشار.إس��تخدمت ه��ذه النم��اذج

 ، وأسعار مستقبلية، ومنحنيات عائد، وبالتالي فإن هذه المشتقات قد تم تصنيفها ضمن المستوى الثاني.صرف أجنبيأسعار 
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       ٦٤

  (تتمة) –.   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ٣٣
  

ش�ت� الض�مني لخي�ار البي�� الناش�� م�ن اإلتفاقي�ة الرئيس�ية الحالي�ة والت�ي           تتضمن مشتقات األدوات المالية للمس�توى الثال�ث الم  
). ولغ�رض تحدي�د القيم�ة العادل�ة لخي�ار البي�� ه�ذا،        ١١البن�ك فيم�ا يخ�ص االس�تثمار ف�ي ش�رآة �ميل�ة (أنظ�ر إيض�ا�           أبرمها

وذج معطي��ات مح��ددة اليمك��ن  و قب��وًال. يتطل��� ه��ذا النم��  إس��تخدم البن��ك نم��وذج ذو ح��دين لتس��عير الخي��ارات األوس��� انتش��اراً  
مالحظتها في السوق الحالي. آذلك فإن بعض من هذه المعطيات تم تحدي�دها ف�ي االتفاقي�ة الرئيس�ية م�� الش�رآة الزميل�ة، ف�ي         
نفس الوقت التي تتوفر فيه بعض المعطيات ضمن نتائج األعمال السابقة للشرآة الزميلة. باالضافة لذلك، تتطل�� بع�ض تل�ك    

االدارة بتطبي�� أحك�ام تحت�وي عل�ى تق�ديرات ع�ن النت�ائج المس�تقبلية للش�رآة الزميل�ة، والت�ي يمك�ن أن تظه�ر               المعطيات قي�ام 
آنتيجة لتنفيذ الخيار، وتقدير القيمة العادلة لالستثمار الرئيسي. تجدر اإلشارة إلى أن العديد من معطيات الخيار يتم في س�ياق  

  مستقل.
   

ن آافة األوجه األساسية، على الخبرة واألحكام الخاصة بكل جزئي�ة م�ن المعطي�ات، وف�ي آ�ل      ُتبنى التقديرات الهامة للبنك، م
األحوال، بتم بذل العناية الخاصة للتأآد من أن المعطيات تتسم بالتحفظ للتأآد من أن تقدير القيمة العادلة يعتبر منطقيًا في آ�ل  

  ن تقديرات البنك لتلك القيمة العادلة.األحوال. ولكن، قد تختلف المبالغ المتحققة في المستقبل ع
  

  .٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١العادلة للمستوى الثالث للسنتين المنتهيتين في  القيمةيلخص الجدول أدناه التغيرات في 
  

٢٠١٥   ٢٠١٤    
بآالف الرياالت 

   السعودية
بآالف الرياالت 

      السعودية
 ةالقيمة العادلة في بداية السن    ٣٠١٫٩٥٦   ١١٩٫٧٣٨
صافي التغير في القيمة العادلة    ٩٩٫٥٦٨   ١١٠٫٥٣١
 إستثمارات مشتراة    ٤٥٥٫٢٢٧   ١٫٩٨٤

 إستثمارات مباعة     )١٧٫٣٥٩(   )٣٫٤٧٦(
تحويل من المستوى الثاني    -   ٧٣٫١٧٩
في نهاية السنة القيمة العادلة    ٨٣٩٫٣٩٢   ٣٠١٫٩٥٦

  
القابل�ه   المعطي�ات عل�ى إس�تثمارات محول�ة إل�ى المس�توى الثال�ث ألن       أع�اله   ٢٠١٤يشتمل التحويل من المستوي الث�اني لع�ام   

  .في الوقت الحالي للمالحظة في السوق والمستخدمة في حساب قيمة هذة االستثمارات لم تعد متاحة
  

ملي��ار ري��ال س��عودي   ٦١٫٨مبل��غ ٢٠١٥ديس��مبر  ٣١في آم��ا ف��ي  ابلغ��ت القيم��ة المق��درة العادل��ة للق��روض والس��لف، بال���   
ج الت��دفقات النقدي��ة المخ���ومة لك��ل ذملي��ار ري��ال س��عودي). ت��م إحتس��اب تل��ك القيم��ة المق��درة بأس��تخدام نم��ا   ٥٩٫٦: ٢٠١٤(

  ستحقاق.ألمحفظة من محافظ القروض بأستخدام  المتوسط المرجح المقدر لتواريخ ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

97التـقرير  السنوي  2015 م96 التـقرير  السنوي  2015 م



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٦٥

  (تتمة) –.   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ٣٣
  

قائم��ة المرآ��ز الم��الي الموح��دة، التختل��ف جوهري��ًا ع��ن القيم��ة ف��ي  غي��ر المدرج��ةاألخ��رى يم��ة العادل��ة ل��ألدوات المالي��ة إن الق
و س�ندات  ودائ�ع العم�الء ذات العمول�ة والق�رو� ألج�ل      لالدفترية المدرجة ف�ي الق�وائم المالي�ة الموح�دة. ت��درج القيم�ة العادل�ة        

ع�ن القيم�ة الدفتري�ة     التكلفة المطفأة، ال تختلف جوهري�اً ألرصدة للبنوك، والتي تدرج بواألرصدة لدى البنوك واالدين الثانوية 
السائدة في السوق لألدوات  الخاصة المدرجة في القوائم المالية الموحدة بسبب عدم وجود إختالف جوهري بأسعار العموالت

  رصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوك.عليها وبسبب الفترات القصيرة لأل التعاقديةالمالية المشابهة لألسعار 
  

يبلغ إجمالي التغيرات في القيمة العادلة والمدرج قيمتها في قائمة الدخل الموحدة، والمقدرة بإس�تخدام نم�اذج التقي�يم المناس�بة،     
  مليون ريال سعودي). ١٠٦٫٩: مكاسب بقيمة  ٢٠١٤مليون ريال سعودي ( ٩٤٫٤مكاسب بقيمة 

  

لناتجة عن نماذج التسعير عن سعر العملية األصلية لألداة المالي�ة. يع�رف الف�رق ب�ين س�عر العملي�ة و       يمكن أن تختلف القيمة ا
طفائها خالل مدة العملية والتي تؤج�ل حت�ى   إنماذج التسعير بـ (أرباح وخسائر اليوم األول). يتم اإلعتراف بها إما عن طريق 

مات سوقية يمكن مالحظتها، أو يتم اإلعتراف بها م�ن خ�الل اإلس�تبعاد.    يكون باإلستطاعة تحديد القيمة العادلة بإستخدام معلو
إن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة يعترف بها مباشرة في قائم�ة ال�دخل الموح�دة دون عك�س أرب�اح و خس�ائر الي�وم األول        

  المؤجلة.
  

  .   المعامالت مع األطراف ذات العالقة             ٣٤
  

تخضع أرصدة و معامالت  األطراف  . آماعتيادية، بالتعامل مع أطراف ذات عالقةاال أعمالهاق في سيا المجموعةقوم ت
أصدرت  وقد ذات العالقة ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

آات للبنوك العاملة في المملكة العربية تحديثًا لمبادئ حوآمة الشر ،٢٠١٤، خالل عام مؤسسة النقد العربي السعودي
عطاء مالت ذات الصلة بشكل عادل وبدون إالحاجة الى معالجة تلك المعا و األطراف ذات العالقةتعرف السعودية التي 

فصاح عن تلك لمعامالت، وآذلك تقرر متطلبات اإلتحدد تضارب المصالح المحتمل ضمن تلك ا و أولوية لتلك األطراف
  .لخاصة باألطراف ذات العالقةالمعامالت ا

  
السياسة  هألطراف ذات العالقة لتتوافق هذافصاح عن معامالت ث سياسة التعريف واإلقام البنك بتحدي، ٢٠١٤خالل عام 

التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك. ومع اللوائح الجديدة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، 
  لوائح التعريفات التالية بخصوص األطراف ذات العالقة:وتشمل هذِه ال

  
 ،إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين 
  ،المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين 
 ستخدام طريقة الملكية،ت التي يتم المحاسبة عنها بإآالمنش و ميلة للبنكزالشرآات ال 
 التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم إدارتها من قبل البنك، و  صناديق منافع موظفي البنك مثل 
  أي أطراف أخرى تكون إدارتها والسياسات التشغيلية الخاصة بها متأثرة جوهريًا بشكل مباشر أو غير مباشر من

   .قبل البنك

السلطة لوضع السياسات لديهم ين المسؤولية لتحقيق أهداف البنك والذ تشمل إدارة البنك أولئك األشخاص الذين يتحملون
واتخاذ القرارات التي يتم من خاللها متابعة تلك األهداف. وبالتالي يشمل تعريف اإلدارة أعضاء مجلس إدارة البنك وأعضاء 

  عة من مؤسسة النقد العربي السعودي.نإدارة البنك التي تتطلب إعتماد عدم المما
  

ألزواج واألوالد واألحفاد والذين قد يكونوا مساهمين رئيسيين أو أعضاء إدارة سرة المباشرين اآلباء و ااأليشمل أفراد 
  مين أو مؤثرين.كأن يكونوا متح بينهمرين أو تؤدي العالقة األسرية ثاعتبارهم متحكمين مؤوالذين يمكن 

  
أو مصلحة التصويت  و/ في ملكية البنك% من حق التصويت ٥المساهمين الرئيسيين المالك الذين يملكون أآثر من يشمل 
  .للبنك

  
  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٦٦

  (تتمة)            –.   المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٣٤
  
، ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بالقوائم المالية الموحدة آما في  في مالت والمدرجةاتتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المع  ) أ(

 آاآلتي:  ٢٠١٤

٢٠١٥    ٢٠١٤    
  بآالف الرياالت

    السعوديـــة
  بآالف الرياالت

    سعوديـــةال

  إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:      

  قروض وسلف   ٩٢٫١٣٨    ٩٨٫١٦١

  ودائع العمالء  ٣٧٢٫٩٢٨    ٢٠٩٫٥٥٧

  المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:      

  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  ٢٫٥٦٠    ١١١٫٠٣٨
  سلفقروض و  ٥٣٦٫٤٦٧    ٦١١٫٤٦٧

  ودائع العمالء  ١٢٫٢٤٢٫٩٠٠    ١٢٫٨٤١٫٨٩٥
  قرض ألجل  ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠
  سندات دين ثانوية  ٧٠٤٫٠٠٠    ٧٠٤٫٠٠٠

  التعهدات واإللتزامات المحتملة  ٢٫٦٢٧٫١٣٩    ٢٫٧٢٥٫٨١٩

      
التي يتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة  نشأتللبنك والمبة سالمنتالشرآات 

  الملكية:
  قروض وسلف   ٨٤٩٫١٠٢    ٧٧١٫٠٠٧
  ودائع العمالء  ٣٢٫١٧٢    ٩١٫٤٨٤
  التعهدات واإللتزامات المحتملة  ٨٤٩٫٠٨٤    ٧١٢٫٠٧٧

      
صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم 

  إدارتها من قبل البنك:

  ودائع العمالء و مطلوبات أخرى  ٢٨٠٫٩١٦    ١٣٧٫٢٧٣
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٦٧

  (تتمة)            –لمعامالت مع األطراف ذات العالقة .   ا٣٤
  

 دات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم الماليةب) فيما يلي تحليًال باإليرا( 
  الموحدة:

  
  ).٢٤تم اإلفصاح عن التعويضات اإلجمالية المدفوعة لإلدارة التنفيذية خالل السنة في اإليضاح رقم (

  
  .   االيضاحات الخاصة بكفاية وهيكل رأس المال٣٥
  

  أ)  آفاية رأس المال
  

إدارة  رأس المال اإللتزام بمتطلبات رأس المال المو��وعة م�ن قب�ل م�سس�ة النق�د       المجموعة بخصوصتتضمن أهداف 
  ستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.على االالمجموعة السعودي لضمان قدرة العربي 

  

ي.  تف�ر� م�سس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي      س�تخدام رأس الم�ال النظ�ام   ابمراقبة آفاية رأس المال والمجموعة تقوم إدارة 
% ل�رأس الم�ال النظ�امي مقاب�ل الموج�ودات      ٨اإلحتفاظ بحد أدنى م�ن رأس الم�ال النظ�امي واإلحتف�اظ بمع�دل اليق�ل ع�ن        

 المرجحة المخاطر.
 
 
  
  
  
  
  
 
 

٢٠١٥    ٢٠١٤   
  بآالف الرياالت

    السعوديـــة
  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:      
  دخل عموالت خاصة  ٣٫٨٩٤    ٢٫٧٢٨

  مصاريف عموالت خاصة  ٤١    ١١
  أتعاب خدمات بنكية  ٥    ١٧٣

  اهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:المس      
  دخل عموالت خاصة  ٣٠٫٧٥٢    ٤٠٫٠٩٣
  مصاريف عموالت خاصة  ٣٦٫٩٤٢    ٦٨٫٣٦٣
  أتعاب خدمات بنكيةدخل   ٣    ٥٫٥٧٧

      
التي يتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة  نشأتللبنك والمالمنتسبة الشرآات 

  الملكية:
  خاصةدخل عموالت   ٢٫١٢٨    ٨٨٢

  أتعاب خدمات بنكيةدخل   ٣٫١٣٠    ٥٫٣٦٨

      
صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم 

  إدارتها من قبل البنك:
  مصاريف عموالت خاصة  ٧٢٤    ٥١١

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس  األخرى:  ٤٫٣٦٨    ٤٫١٤٩

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٦٨

  (تتمة)           –.   االيضاحات الخاصة بكفاية وهيكل رأس المال ٣٥
  
فاية رأسماله وذلك ب�س�تخدام المع�دالت المح�ددة م�ن قب�ل م�سس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي�          بمراقبة مدى آ المجموعةقوم ت

الم�ه�ل م�ع الموج�ودات المدرج�ة ف�ي      الن��امي  وبموجبها يتم قياس مدى آفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال 
مية للمش��تقات ب�س��تخدام المب��ال� المرجح��ة لتزام��ات المحتمل��ة والمب��ال� اإلس��إلقائم��ة المرآ��ز الم��الي الموح��دة والتعه��دات وا

  إلظهار المخاطر المتعلقة بها.
  

المرجح�ة للمخ�اطر للرآي�زة األول�ى� رأس الم�ال األساس�ي والمس�اند و نس�ب         المجموع�ة  يلخص الجدول أدن�اه موج�ودات   
  آفاية رأس المال.

  
٢٠١٥    ٢٠١٤   

  بآالف الرياالت
  السعوديـــة

  بآالف الرياالت  
   السعوديـــة

  ئتمان للموجودات المرجحة للمخاطرإلمخاطر ا  ٨٠٫٧٤٨٫٢٧٢    ٧٨٫١٩٣٫٥٩٧
  مخاطر العمليات للموجودات المرجحة للمخاطر  ٣٫٩٢٤٫٣٧١    ٣٫٤٧٧٫٦٦١
  مخاطر السوق للموجودات المرجحة للمخاطر  ٧٥٢٫٩٤٩    ٢٫٤٧٥٫٠٨٩
  ر  للموجودات المرجحة للمخاط –مجموع الرآيزة األولى   ٨٥٫٤٢٥٫٥٩٢    ٨٤٫١٤٦٫٣٤٧
 رأس المال األساسي  ١٢٫٠١٨٫١٦٧    ١١٫٨٣٣٫٨٣٧
  رأس المال المساند  ٢٫٤٥٥٫٨٨١    ٢٫٥٣٦٫٩٨٥
  إجمالي رأس المال األساسي والمساند  ١٤٫٤٧٤٫٠٤٨    ١٤٫٣٧٠٫٨٢٢

 نسبة معدل آفاية رأس المال      
  أساسي  %١٤٫٠٧    %١٤٫٠٦
  أساسي + المساند  %١٦٫٩٤    %١٧٫٠٨

  

حة  للمخاطر للرآيزة األول�ى و رأس الم�ال المس�اند واألساس�ي و نس�ب آفاي�ة رأس الم�ال        تم إحتساب  الموجودات المرج
وفقًا إلطار العمل الموضوع بواسطة م�سس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي واإلرش�ادات       ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١آما في 

  .IIIبازل  مقرراتب الخاصة بتطبيق تقويم رأس المال بحس
  

  ب) إيضاحات هيكل رأس المال
  

المجموع��ة قوم تس��. III�اص��ة بب��ازل  لهيك��ل رأس الم��ال للمجموع��ة   بعم��ل إيض��احات مح��ددة  المجموع��ة مطالب��ةً عتب��ر ت
وذلك وفقًا لمتطلبات م�سس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي. علم�ًا       )www.saib.com.sa(كتروني اإلل اباإلفصاح على موقعه

  .المراجعين الخارجيينات ال تخضع للفحص أو المراجعة من قبل البيان هبأن هذ
 

  .   خدمات إدارة األصول و الوساطة٣٦
  

التابع�ة . تش�مل ه�ذه الخ�دمات عل�ى إدارة ص�ناديق اس�تثمار         هاتش�رآ م�ن ���ل    لعم�ئه�ا ��دمات اس�تثمارية    المجموع�ة قدم ت
ملي�ون ري�ال س�عودي تقريب�ًا                     ٤٫٣٩٣إلدارة بل��ت  بالتعاون مع مستشاري استثمار متخصص�ين بمجم�وع موج�ودات تح�ت ا    

  ١٫٨٠١مليون ريال سعودي). وتتضمن هذه الصناديق صناديق مدارة تحت محافظ شرعية معتمده بمبل��   ٤٫٥٩٩: ٢٠١٤(
 مليون ريال سعودي).  ١٫٧١٠: ٢٠١٤مليون ريال سعودي تقريبًا (
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٦٩

 خيارات أسهم الموظفين .  ٣٧
 

  :قائمة في نهاية السنة، و فيما يلي الخصائص الهامة لها للموظفين األسهمدفعات على أساس  ةمج تحفيزيابر المجموعةلدى 
  ٢٠١٥و  ٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢يناير  ١تواريخ المنحة: 

  ٢٠١٩ حتى ٢٠١٦ منتواريخ االستحقاق: 
  سنوات لكل برنامج ٤: األستحقاقمدة 

  المشارآين على رأس العمل  : بقاء الموظفيناألستحقاقشروط 
  طريقة السداد: أسهم 

  ريال سعودي للسهم. ٥ريال سعودي إلى  ٤٫٢٣من  التكلفة على الموظفين المشترآين في البرنامج:
  

له�ا متوس�ط عم�ر تعاق�دي م�رجح م�ا ب�ين س�نة إل�ى أربع�ة            ٢٠١٤و  ٢٠١٥ديس�مبر   ٣١ ف�ي إن خيارات األسهم القائم�ة آم�ا   
على شروط الخدمة واليوجد أي إشتراطات مرتبطة بحالة الس�وق. ي�تم م�نح خي�ارات األس�هم       بناءًام سنوات، تمنح هذه األسه

  تحت شرط البقاء على رأس العمل فقط وغير متعلق بشرط السوق.
  

  .٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ين القائمة للسنتين المنتهيتين في فالحرآة على عدد خيارات أسهم الموظ هيلخص الجدول أدنا

٢٠١٥    ٢٠١٤   
 خيارات أسهم الموظفين في بداية السنة  ٦٫١٤٣٫٨٨٢    ٥٫٩٦٠٫١٨١
  سهم الممنوحةاأل  ١٫٧٦١٫٥٢٧    ١٫٥٨٨٫٧٠٧

  تحقة ساألسهم الم  )١٫٤٨١٫٨٠٤(    )١٫٠٤٧٫٦٩٥(
  حاباتساالن  )٥٦٠٫٠٠٦(    )٣٥٧٫٣١١(

 خيارات أسهم الموظفين في نهاية السنة  ٥٫٨٦٣٫٥٩٩    ٦٫١٤٣٫٨٨٢
  

���دار أس��هم مجاني��ة بواس��طة البن��ك إر م��ن ���جع��ي األرل��تعك� ب����ر س��نة أس��هم الم��وظفين ف��ي بداي��ة آ��ل ي��تم تع��ديل خي��ارات 
  .٢٠١٤ و ٢٠١٥ام ولألع

  
% م�ن األس�هم الممنوح�ة ف�ي     ٢٥و  ٢٠١١% من األسهم الممنوح�ة للم�وظفين ف�ي ين�اير     ٢٥، قام البنك بمنح ٢٠١٥في عام 

ريال  يونمل ٣٠٫٣سهم بتكلفة تقدر بـ  ١٫٤٨١٫٨٠٤بما يعادل  ٢٠١٣% من األسهم الممنوحة في يناير ٢٥و  ٢٠١٢يناير 
  سعودي.

  
% م�ن األس�هم الممنوح�ة ف�ي     ٢٥و  ٢٠١٠% من األسهم الممنوح�ة للم�وظفين ف�ي ين�اير     ٢٥، قام البنك بمنح ٢٠١٤في عام 

مليون ريال  ٢٢٫٣ـ سهم بتكلفة تقدر ب ١٫٠٤٧٫٦٩٥بما يعادل  ٢٠١٢% من األسهم الممنوحة في يناير ٢٥و  ٢٠١١يناير 
   سعودي.

  
برنامج قائم بت�اريخ نهاي�ة   و هو لدى المجموعة إيضًا برنامج تحفيزي لخيارات أسهم الموظفين يقوم على مشارآة الموظفين 

س�بقًا عن�د بداي�ة فت�رة البرن�امج. يق�وم       ممنح البرنامج الموظفين الم��هلين �م�تالك أس�هم البن�ك بن�اءًا عل�ى س�عر مح�دد         يالعام. 
  .و ذلك خالل فترة عامان اء األسهم المذآورةرلش الرائبعلى أساس إستقطاع شهري من  ظفين بدفع إشتراآاتهمالمو

  
نخف�ض س�عر الس�وق لتل�ك     ام�ا   في نهاية فترة االشتراك، يتم منح األسهم المشترك فيها للموظفين. ي�تم تع�ويض الم�وظفين إذا   

  فإنه يتم تعويض الموظفين بالفرق بين سعر السهم وقيمة األشتراك. األشتراك، في نهاية فترة األشتراك، قيمةاألسهم عن 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

  
  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٧٠

 (تتمة)             –خيارات أسهم الموظفين  .  ٣٧
  

  .٢٠١٤و  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتهيتين في  للسنتينيلخص الجدول أدناه الحرآة في عدد األسهم المشترك فيها والقائمة 
  

٢٠١٥    ٢٠١٤   
 األسهم المشترك فيها آما في بداية السنة  ١٫٤٩٧٫٦٦٤    ١٫٢٢٠٫٢٨٣
  األسهم المشترك فيها خالل السنة  -    ١٫٤٢٤٫٣٣٦

  األسهم الممنوحة خالل السنة   -    )١٫١١٩٫٧١٧(
  من البرنامج االنسحابات  )٥٢٤٫٢٩١(    )٢٧٫٢٣٨(

٩٧٣٫٣٧٣    ١٫٤٩٧٫٦٦٤  
  

لتعكس إصدار األس�هم المجاني�ة بواس�طة البن�ك ف�ي ع�امي       آل سنة بأثر رجعي  بدايةيتم تعديل عدد األسهم المشترك فيها في 
  .٢٠١٤و  ٢٠١٥

  
ملي�ون   ١٨٫١بل��  تس�هم بأجم�الي تكلف�ه     ١٫١١٩٫٧١٧قام�� المجموع�ة بم�نح     ٢٠١٤ديس�مبر   ٣١س�نة المنتهي�ة ف�ي    لخالل ا

  ريال سعودي.
  

  عدالمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية الصادرة والتي لم يسري مفعولها ب   .٣٨
  

تطبيقه�ا   يس�ري رت ول�م  دأدن�اه والت�ي ص�    والواردةأو التعديالت  التالية الجديدة قرت المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعايير
  :للمجموعة ٢٠١٦المالية لسنة ا لغاية

 
 ١٤معيار التقارير المالية الدولي رقم    نظاميًاالحسابات المؤجلة 

ليات في العم حصص على ال المحاسبة عن االستحواذ
 المشترآة

  ١١التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 ٣٨و  ١٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   التوضيح بخصوص طرق االستهالك واالطفاء المقبولة
  ٢٧التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   القوائم المالية المستقلةطريقة الملكية في 

بين المستثمر والشرآات  المساهمة  في الموجوداتالبيع أو 
 المشروع المشتركالزميلة أو 

  ١٠الدولي رقم  التقارير الماليةالتعديالت على معيار 
 ٢٨و 

التحسينات السنوية على معايير التقاريرالمالية لدورة دور 
٢٠١٤- ٢٠١٢ 

  التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية 

يير التقارير المالية الدولية التعديالت على معا  القوائم على توحيد ار: تطبيق االستثناءات االستثم مؤسسات
 ٢٨و  ١٢و١٠

  ١التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم    االفصاحالمبادرة ب
ألستهالك و لحساب ا المقبولة جالتوضيحات على النماذ

  االطفاء
 ١٦ التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  

  
تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة يكون هناك يتوقع ان  المعايير أعاله، إال أنه ال أثر بتقييمتقوم المجموعة حاليًا 

  .من وراء تطبيق تلك المعايير ٢٠١٦لعام 
  

 ١قع الحقًا لتاريخ ي اييرالمع ةأدناه بواسطة المجموعة حيث أن تاريخ سريان تطبيق هذ والمذآورة المعاييرلم يتم تطبيق 
ومعيار التقارير الدولي  –"األدوات المالية" –) ٩معيار التقارير المالية الدولي رقم ( المعايير أدناهتضمن ت. ٢٠١٥يناير 
  - آما يلي: تلخيصهمو تم  –"اإليرادات من العقود مع العمالء" –) ١٥رقم (
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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  البنك السعودي لالستثمار

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

  
  
  
  

    
  
  
  

       ٧١

  (تتمة)          –صادرة والتي لم يسري مفعولها بعد المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ال   .٣٨
  

، حي��� يق��دم  ٢٠١٨ين��اير  ١بداي��ة م��ن  –األدوات المالي��ة  –) ٩يطب��ق معي��ار التق��ارير المالي��ة ال��دولي رق��م (   -
المعيار إرشادات حول تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية، وآذالك يقدم قياس�ًا إلس�تبعاد األدوات   

يدمج المتطلبات المعدلة على محاسبة التحوط من المخاطر والتي سوف تسمح للمنشآت أن تعك�س  المالية آما 
  أنشطتها إلدارة المخاطر ضمن قوائمها المالية .

  
، ٢٠١٨ين�اير   ١اإليرادات من العقود مع العمالء بداية من  –) ١٥ينطبق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( -

العت��راف ب��اإليراد لكاف��ة العق��ود م��ع العم��الء (ب�س��تثناء عق��ود اإليج��ار وعق��ود   حي��� يب��ين المعي��ار متطلب��ات ا
 التأمين وعقود األدوات المالية). 

  
ويح��دد  ٢٠١٩ ين��اير ١ اي��ة م��ن بد –(عق��ود اإليج��ار)   –) ١٦طب��ق معي��ار التق��ارير المالي��ة ال��دولي رق��م (    ين -

  ستأجر.جر والمؤالمتطلبات الجديدة للمحاسبة عن عقد اإليجار بواسطة الم

   لهذه المعايير. أعاله على المجموعة و توقيت التطبيق المعايير أثرحاليًا بتقييم  المجموعةقوم ت
  

  .   أرقام المقارنة  ٣٩
  

  أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة آي تتماشى مع تصنيفات السنة الحالية. 
  

  .   موافقة مجلس اإلدارة   ٤٠
  

                                 .٢٠١٦ فبراير ١٨الموافق  هـ١٤٣٧ جمادي األولى ٩ الية الموحدة من مجلس اإلدارة بتاريخاعتمدت القوائم الم 
  

  )   مراجعة(غير ٣لبازل  إفصاحات خاصة بالرآيزة الثالثة .  ٤١
  

عن بيانات آمية ونوعي�ة مح�ددة تتعل�ق باإلفص�احات      www.saib.com.saسيقوم البنك باإلفصاح على موقعه االلكتروني 
وذلك وفقًا لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. هذه اإلفصاحات غير خاضعة للت�دقيق   ٣الخاصة بالرآيزة الثالثة لبازل 

   المراجعين الخارجيين. أو الفحص من قبل 
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اإلفصاح النوعي بموجب الركيزة الثالثة لبازل 3
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

اإلفصاح النوعي بموجب الركيزة الثالثة لبازل 3
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

هيكل رأس المال
راأ�س املال املدفوع �يتكون كما يف 31 دي�سمرب 2015م  من 650 مليون �سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اأ�سمية �قدرها 10 ريال لل�سهم الواحد. 
املال  راأ�س  بلغ  �سعودي(  ريال  مليون  �سعودي  ريال )2014: 11.852  مليون  دي�سمرب 2015م  12.036  كما يف 31  امللكية  اإجمايل حقوق  بلغ 
الأ�سا�سي كما يف 31 دي�سمرب 2015م  12.018 مليون ريال �سعودي )2014: 11.833 �سعودي مليون ريال �سعودي( �يعترب راأ�س املال الأ�سا�سي 

مقيا�سا اأ�سا�سيا للقوة املالية للبنك �ي�سمل راأ�س املال املدفوع، �الحتياطيات، �الأرباح املبقاة �حقوق الأقلية ناق�سا اأ�سهم اخلزينة �ال�سهرة.

راأ�س املال امل�ساند كما يف 31 دي�سمرب 2015م،  2.456  مليون ريال �سعودي )2014: 2.537 �سعودي مليون ريال �سعودي( �يتكون من  بلغ 
الأجزاء امل�سموحة من احتياطيات اإعادة التقييم �املخ�س�سات العامة .

بلغ راأ�س املال الأ�سا�سي �امل�ساند كما يف 31 دي�سمرب 2015م،  14.474 مليون ريال �سعودي)2014: 14.371 �سعودي مليون ريال �سعودي( 
باملتطلبات  �للوفاء  امل�ستقبلي  النمو  لأغرا�س  بها  الحتفاظ  �يتم  لالأرباح  املرتاكمة  التوزيعات  من  تكوينها  يتم  �التي  املوؤهلة  املخ�س�سات 

النظامية. �تتكون الحتياطيات املوؤهلة ب�سكل رئي�سي من الحتياطي النظامي �الأرباح املبقاة.

كفاية رأس المال
تتمثل اأهداف البنك املتعلقة باإدارة راأ�س املال يف اللتزام مبتطلبات راأ�س املال املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، للحفاظ على 
مبداأ الإ�ستمرارية يف الأعمال �احلفاظ على قاعدة راأ�سمالية قوية. يراقب البنك على اأ�سا�س ربع �سنوي م�ستوى الكفاية الراأ�سمالية �ا�ستخدام 
راأ�س املال النظامي. �تتطلب موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الحتفاظ بحد اأدنى من راأ�س املال النظامي كما تتطلب املحافظة على تنا�سب بني 
راأ�س املال النظامي اإلى الأ�سول مرجحة املخاطر يف حد�د اأ� يزيد عن احلد الأدنى البالغ .%8 يراقب البنك كفاية راأ�سماله م�ستخدما الن�سب 
املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. �ت�ستخدم هذه الن�سب لقيا�س الكفاية الراأ�سمالية من خالل مقارنة راأ�س املال املدفوع للبنك 

مع موجودات قائمة املركز املايل �اللتزامات �املبالغ ال�سمية للم�ستقات مببلغ موز�ن لتعك�س خماطرها الن�سبية.

ال�سا�سي   املال  )راأ�س  2015م،  دي�سمرب   31 يف  كما   %16.94 امل�ساند   � ال�سا�سي  املال  راأ�س   ،%14.07 ال�سا�سي  املال  را�س  ن�سبة  بلغت  كما 
14.06% راأ�س املال ال�سا�سي �امل�ساند 17.08% كما يف 31 دي�سمرب 2014م(. جميع الن�سب مراقبة � مراجعة من املوؤ�س�سة .

خطة تقييم الكفاية الرأسمالية الداخلي
يقوم البنك باإجراء حتليل �سامل من اأجل تقييم راأ�س املال �الكفاية �ذلك من خالل عملية »خطة تقييم الكفاية الراأ�سمالية الداخلي« 
على اأ�سا�س �سنوي حيث يتم خالله تطبيق اأمناط قوية �منهجيات مقبولة ب�سكل عام من اأجل تقدير احلد الأدنى لراأ�س املال املطلوب. �تعزز 
هذه العملية با�ستخدام منهجية تخطيط راأ�س املال. يتم اإعتماد هذا التحليل مع نتائجه من قبل جمل�س الإدارة حتت رقابة موؤ�س�سة النقد. بناء 
على التحليل املف�سل، تعترب قائمة املركز املايل للبنك قوية. �يتمتع البنك بكفاية راأ�سمالية عالية ملقابلة املخاطر احلالية �املتوقعة، �هو ما قد 

يظهر خالل ال�سنة املقبلة.

إطار إختبار الجهد
قام البنك بو�سع اإطار لإختبار اجلهد ي�سمح بتبني ممار�سات �منهجيات جتعل هذا الإختبار جزء فعال �اأ�سا�سي من منظومة اإدارة املخاطر 

بالإ�سافة اإلى ااإلتزام مبتطلبات املوؤ�س�سة.

كما �قام البنك باإن�ساء جلنة برئا�سة كبر مدراء املخاطر �التي ��سعت �سيا�سة اختبار اجلهد �اأعتمدتها من قبل جمل�س الإدارة. ،�تبعا لهذه 
ال�سيا�سه عينت اللجنه فريق لعمل هذه اخلطه بالتف�سيل �تقدير النتائج للجنه ملراجعتها �اإبداء الراأي.

يحدد اإطار �سيا�سة اختبار اجلهد اجلد�ل الزمني لعمل �رفع تقرير بالنتائج ح�سب متطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. اأظهرت نتائج 
اختبار اجلهد الن�سف �سنوية املعمولة يف 2015م �التي اعتمدت من قبل جمل�س الإدارة باأن البنك لديه ر�سمله كافيه ملواجهة جهد ال�سيولة، 
�سيناريو  حتت  اجلهد  اإختبار  عمل  عند  بازل  توجيهات  ح�سب  املطلوب  الأدنى  احلد  جتا�زت  املال  راأ�س  كفاية  باأن  علمًا  املال،  راأ�س   بن�سبة 

جهد �سديد.

المقدمة
�جتميع  �قيا�س  حتديد  تتطلب  اجلغرافية،  �املواقع  التجارية  العمليات  تنوع  �سمنها  �من  املالية،  اخلدمات  قطاع  يف  امل�ستمرة  التغرات  اإن 
للمخاطر اإ�سافًة اإلى اإدارة فعالة للمخاطر مبا فيها التخ�سي�س الفعال لراأ�س املال للو�سول الى ن�سبة مثلى للعائد مقابل املخاطر. �بالإ�سافة 
اإلى ذلك، يتوقع اأ�سحاب امل�سلحة �الأطراف ذات العالقة يف البنك، مبا يف ذلك اجلهات الرقابية ��كالت الت�سنيف، اأن يكون للبنك اإطارا 

�ا�سحًا �موثقًا توثيقًا جيدًا يت�سمن عدة اأبعاد من اأعمال البنك.

قامت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باأ�سدار الإطار �املعاير املطلوبة فيما يتعلق بتنفيذ الإ�سالحات يف اإعادة تاأهيل راأ�س املال حتت بازل 
3.  ال�سول مرجحه املخاطر حتت بازل 3 هي عبارة عن جمموعة خماطر حتت بازل 2، مع اإ�سافة حت�سينات � تعديالت على املخاطر يف اإطار 
بازل 3. جزء من اعمال بازل 3 هي اإ�سافة ت�سريحات نوعية التي حتدد نهج البنك ال�سعودي لال�ستثمار لتقيم راأ�س مال البنك �تقدير ال�سول 

املرجحه للمخاطر � اكمال عملية املراجعة  الرقابية حتت ا�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

نطاق التطبيق
اإن الكيان الرئي�سي يف املجموعة الذي ينطبق عليه هذا الإطار هو البنك ال�سعودي لال�ستثمار.

اإن نتائج اأعمال ال�سركات التابعة امل�ستحوذة اأ� التي مت بيعها خالل ال�سنة م�سمولة بالكامل يف قائمة الدخل املوحدة اعتبارا من تاريخ ال�ستحواذ 
اأ� لغاية تاريخ البيع، ح�سب ماهو مالئم. �ميلك البنك يف الوقت احلا�سر ثالثة �سركات تابعة، �هم:

�سركة اال�ستثمار كابيتال، �تقدم خدمات الو�ساطة �خدمات الرتتيب �احلفظ يف الأ�راق املالية �هي �سركة ذات م�سوؤلية حمد�دة �ميتلك 
البنك ن�سبة  100% من راأ�س مالها.

�سركة ال�سعودي لالأ�ستثمار العقاريه، �هي �سركة ذات م�سوؤلية حمد�دة �ميتلك البنك ن�سبة 001%  من راأ�س مالها ، ال�سركة مل تبداأ   
حتى الن باية عمليات جوهرية.

�سركة ال�سعودي لال�ستثمار االأولى �هي �سركة ذات م�سوؤ�لية حمد�دة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية �هي مملوكة بن�سبة %001   
من قبل البنك. مل تبداأ ال�سركة اأي اأن�سطة جوهرية بعد.

ا�ستثمارات  حاليا  البنك  �ميلك  امللكية.  لطريقة  �فقًا  ثم حت�سب  التكلفة  ب�سعر  الأ�لى  الفرتة  التابعة يف  ال�سركات  ال�ستثمارات يف  تقييد  مت 
اإ�سرتاتيجية هامة يف ال�سركات الزميلة الثالثة التالية:

�سركة اأمريكان اك�سرب�س ال�سعودية ، �هي �سركة م�سرتكة م�ساهه مغلقه ن�سبة امللكية 05% �تتمثل ان�سطتها ال�سا�سية اإ�سدار بطاقات   
الئتمان �تقدمي منتجات اأمريكان اإك�سربي�س اأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.

�سركة اأوريك�س ال�سعودية للتاأجري التمويلي، �هي �سركة م�ساهمة مغلقة تاأ�س�ست مع �سركة اأ�ريك�س - اليابان ن�سبة امللكية %83   
� ت�سمل ان�سطتها ال�سا�سية على خدمات التاأجر للتمويل يف اململكة العربية ال�سعودية.

مبنتجات  �تخت�س   %23 امللكية   ن�سبة  مغلقة  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  �هي  العقارات،  وتطوير  للتمويل  العاملية  اأمالك  �سركة   
�خدمات التمويل العقاري.

خالل عام 2014 قام البنك بتحويل اإ�ستثماره يف �سركة املتو�سط �اخلليج للتاأمني �اإعادة التاأمني - ال�سعودية »ميد غلف« من ا�ستثمار يف �سركة 
زميلة اإلى اإ�ستثمار متاح للبيع حيث مل يعد هذا الإ�ستثمار موؤهاًل للمحا�سبة عنه كا�ستثمار يف �سركة زميلة. لدى البنك 20% من راأ�س مال �سركة 

نعيم لالأ�ستثمار �التي لي�س لديها اأية عمليات قائمة. ل ميلك البنك اأية �سركات تابعة اأ� اأن�سطة جتارية خارج اململكة العربية ال�سعودية.

يطبق البنك كافة الأنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية �يخ�سع لإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )املوؤ�س�سة(. كما يتبع البنك القواعد 
�سمن  النظامي  املال  راأ�س  اأ�  الأموال  حتويل  على  اأخرى  رئي�سية  عوائق  اأ�  قيود  اأية  توجد  ل  املال.  �سوق  �هيئة  التجارة  �زارة  عن  ال�سادرة 

املجموعة.
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العديد من اختبارات اجلهد � التحليل جترى على اطار املخاطر لقيا�س التاأثر اجلوهري على الداء بتوقع اأحداث منطقية التي تعطي تقييما 
�سامال لنقاط ال�سعف يف ا�سرتاتيجية البنك. مت اختبار للجهد خم�س�س لكفاية راأ�س املال للبنك حتت ا�سوء الظر�ف القت�سادية حتت طلب 

اجلهات املخت�سة.

اطار تحمل البنك للمخاطر
يدير البنك خماطرة بطريقة منظمة �منهجيه ��سفافة من خالل اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر، املوافق عليه من قبل جمل�س الدارة الذي 
ي�ستمل على اإدارة املخاطر ال�ساملة يف الهيكل التنظيمي �قيا�س �ر�سد املخاطر. اإن اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر يتما�سى مع ا�سرتاتيجية 
اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر  اأن  اإدارة البنك، كما  البنك �تخطيط الأعمال �تخطيط راأ�س املال �ال�سيا�سات التي اعتمدت من جمل�س 
ال�سعودي  العربي  النقد  �التي اعتمدتها موؤ�س�سة  املايل  ال�سادر من جلنة ال�ستقرار  الفعال  املتعلقة باطار حتمل املخاطر  املبادئ  متماثل مع 

بتاريخ 18 نوفمرب 2013 يت�سمن اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر املالمح الرئي�سية التالية:

طبيعة املخاطر املقبولة �فقا ل�سرتاجتية البنك.  

احلد�د الق�سوى التي ميكن للبنك اأن يعمل من خاللها )القدرة على ا�ستيعاب املخاطرة( �احلد�د الق�سوى ملا يجب على البنك حتملة   
قابلية حتمل املخاطر.

احلد�د الق�سوى للمخاطر الأخرى القابلة للقيا�س التي ينبغي اأخذها )حد�د املخاطر الأخرى(.  

احلد�د املراد الو�سول اإليها من املخاطر مقابل عائدات �حدات الأعمال )قيا�س حتمل املحاطر لن�ساط �حدة الأعمال(.  

احلد�د املراد الو�سول اإليها من املخاطر مقابل ثقافة املجتمع، التعوي�س، خماطر تقنية املعلومات، اجمال بيئة التزام يف البنك.  

ان اطار قابلية البنك لتحمل املخاطر يتم اقراره يف بداية كل عام للموافقة عليه من جمل�س الإدارة. �يحدد يف هذا الطار مدى قدرة البنك 
على ا�ستيعاب املخاطر ، املخاطر املقبولة ، احلد الأعلى املخاطر املقبولة ، � امكانية حتمل املخاطر �حد�د املخاطر الأخرى. �يتم تقييم هذه 
املقايي�س اخلا�سة باملخاطر �مراقبتها من قبل جلنة الأ�سول �اخل�سوم   ALCO  �جلنة تقييم املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة ب�سكل ربع �سنوي، 

�رفعها ملجل�س الدارة ب�سكل �سنوي .

ترفع جلنة ادارة املخاطر اطار قابلية البنك للتعر�س للمخاطر �تقرير حتمل البنك للمخاطر للموافقة عليه من قبل جمل�س الداره ، ا�سافة الى 
ذلك تقوم جلنة املخاطر مبجل�س الداره مبا يلي :

التاأكد من ان اطار حتمل البنك للمخاطر يتالئم مع ا�سرتاتيجية البنك الق�سرة �الطويلة الأجل ، �خطط ادارة العمال �راأ�س املال ،   
بال�سافة الى برامج التعوي�سات بالبنك �ال�سيا�سات الخرى املوافق عليها من قبل جمل�س الإدارة.

التاأكد من القيام باملراقبة الد�رية �اتخاذ الجراءات املنا�سبة من قبل الإدارة بخ�سو�س اي جتا�زات للحد�د املقرره �التي تخ�س القدرة   
ال�ستيعابية للمخاطر ، �قابلية حتمل املخاطر ا�سافة اإلى احلد�د الأخرى للمخاطر.

التاأكد من �جود ا ليات ت�سمن لالدارة قدرة الت�سرف بالوقت املنا�سب حيال الت�سدي لي تعدي ملحوظ على ا�سقف املخاطر املحددة من   
قبل جمل�س الإدارة اأ� اأية خماطر اخرى.

يقوم البنك مبراقبة � قيا�س املخاطر املو�سوعه �سنويٌا يف تقرير قابلية البنك لتحمل املخاطر مع النتائج الفعلية من خالل تقدمي تقرير اللتزام 
الربعي )اطار قابلية البنك لتحمل املخاطر(  للجنة املخاطر �على نحو �سنوي ملجل�س الإدارة.

اخرًا التاأكد من اأن اإدارة املخاطر يف البنك مدعمة بتقنية معلومات قادرة على القيا�س، التعرف،� اإ�سدار تقارير عن املخاطر ب�سكل دقيق � 
منظم � يف مدة زمنية معقولة �يف الوقت املنا�سب.

التعرض للمخاطر والتقييم
اإدارة املخاطر هي عملية جوهرية �جزءا ل يتجزاأ من جميع اأن�سطة البنك �تعترب الكفاءة الأ�سا�سية جلميع موظفني البنك.

�فيما يلي اخل�سائ�س الرئي�سة ل�سيا�سة الإدارة ال�ساملة للمخاطر يف البنك:
يقوم جمل�س الإدارة )املجل�س( مب�سئولية تقدمي التوجيه �الإ�سراف العام على اإدارة املخاطر.  

ر�سخ البنك اإدارة املخاطر لديه كاإجراءات جوهرية �اأ�سبحت �احدة من املوؤهالت الرئي�سية التي يتمتع بها موظفي البنك.  
اإطار قابلية  يدير البنك خماطره الئتمانية �ال�سوقية �الت�سغيلية �خماطر ال�سيولة باإ�ستخدام منهجية منظمة متوافقة مع   

البنك لتحمل املخاطر، �ال�سيا�سات املت�سلة الأخرى مثل �سيا�سة الئتمان ��سيا�سة اخلزينة �ال�ستثمار.
تزا�ل اإدارة املخاطر مهامها يف البنك على نحو م�ستقل عن اأق�سام العمل الأخرى.  

ترفع اإدارة املراجعة الداخلية � اإدارة اللتزام يف البنك تقاريرهما اإلى جلنة املراجعة التابعة للمجل�س �التي تقوم بالتحقق   
ب�سكل م�ستقل من التزام �حدات العمل ب�سيا�سات �اإجراءات املخاطر �كفاية �فعالية اإطار اإدارة املخاطر.

تتوافق اإ�سرتاتيجية العمل للبنك مع �سيا�سات املخاطر املتبعة لديه �املعتمدة من قبل املجل�س.  
قيام البنك بو�سع �تنفيذ هياكل �اأنظمة مالئمة لإدارة املخاطر.  

اإن حمفظة املخاطر �حد�د ال�سالحيات بالإ�سافة اإلى تقبل املخاطر املعتمدة من جمل�س الإدارة تتم مراقبتهما عرب البنك   
�على م�ستويات اإقليمية منا�سبة اأي�سا.

من خالل �ظيفة البنك لإدارة املخاطر ال�ساملة ، فاإن املعامالت �التعر�س للمخاطر القائمة يتم قيا�سها كميًا كما يتم مقارنتها 
املخاطر  �موؤ�سرات  لل�سيا�سات  العام  الإطار  الكمي مقابل  للقيا�س  قابلة  الغر  املخاطر  يتم مراقبة  بينما  بها،  امل�سموح  باحلد�د 

�ال�سيطرة الرئي�سية. حيث يتم رفع اأي اختالفات اأ� جتا�زات اأ� انحرافات لتخاذ الإجراء املنا�سب.
�بالتايل فاإن مهام اإدارة املخاطر هي م�ساعدة جمل�س الدارة �الإدارة العليا يف مراقبة �اإدارة املخاطر ب�سكل عام.

اطار إدارة مخاطر المؤسسات
قام البنك بتنفيذ اإطار �سامل يف اإدارة خماطر املوؤ�س�سات  )ERM(، حيث يتم حتديد جميع املخاطر �مراقبتها مقابل ا�سرتاتيجية 

البنك. فيما يلي ر�سم بياين لإطار اإدارة خماطر املوؤ�س�سات:

Risk Governance
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Risk Management Process

Risk Reporting

Data Architecture
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�قد �سكل البنك اأي�سا »جلنة اإدارة خماطر املوؤ�س�سات« )ERMC(.  �م�سوؤلياتها كما يلي:

مراجعة �مراقبة راأ�س املال القت�سادي )ECAP(، الركيزة الثانية، خطة تقييم كفاية راأ�س مال البنك الداخلي )ICAAP( �ان�سطة اختبار   
اجلهد �كذلك الركيزة الثالثة من الإف�ساحات )كال من النوعي �الكمي(.

ا�ستعرا�س املخاطر املتعلقة  بتقارير نظام اإدارة املعلومات �م�سادر البيانات.  

ا�ستعرا�س املخاطر املتعلقة  بالتقارير املت�سمنه املخاطر � تقارير اللتزام )اطار قابلية البنك لتحمل املخاطر(.  

ا�ستعرا�س تقارير التزام ال�سهرية  للخزينة.   

  التاأكد من انه يتم التعامل باحدث النظم �املعايراملطابقة  ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

  ا�ستعرا�س امل�ستندات ذات ال�سلة ل�سمان ال�ستخدام المثل للموارد الرئي�سية للتخطيط.

  �سمان اللتزام مببادئ جمع البيانات الفعاله يف تقارير املخاطر .

ا�ستعرا�س اخر التطورات يف جمال اإدارة خماطر املوؤ�س�سات ل�سمان ا�ستمرارية التحديث يف نظام اطار اإدارة خماطر املوؤ�س�سات.  

�تتاألف اللجنة من كبار املوظفني من اإدارة املخاطر، �املالية، اللتزام � اأمن املعلومات.

ثقافة المخاطر
اإن ثقافة املخاطر يف البنك ت�سمل املعاير املقبولة ل�سلوك الأفراد �اجلماعات داخل البنك �التي حتدد القدرة اجلماعية لتحديد �فهم

�مناق�سة �تطبيق املخاطر احلالية �امل�ستقبلية للبنك.

�التفاهم  امل�سرتكة  القيم  على  ترتكز  اأن  يجب  �التي  البنك،  املخاطر يف  ثقافة  اأهمية  يوؤكد   RAF املخاطر  لتحمل  البنك  قابلية  اإطار  اأن  كما 
امل�سرتك، �الت�سالت الوا�سحة، �التحكم يف كيفية م�ساهمة الأن�سطة التي يقوم بها كل موظف ملخاطر البنك �حلد�د املخاطر الأخرى مبا 
اإلزامية ملوظفيه يف كال من جمال اللتزام  يتما�سى مع التنفيذ الناجح ل�سرتاتيجيات الأعمال �املخاطر. قام البنك باعداد برامج تدريبية 

�الحتيال. �الهدف من هذه الربامج التدريبية هو توفر التوعية املتعلقة باملخاطر جلميع املوظفني يف البنك.

توؤثرثقافة املخاطر يف البنك على �سلوك املخاطرة، �تعبرت عن�سرًا هامًا من اطار قابلبة البنك لتحمل املخاطر RAF �بيان قابلية البنك لتحمل 
املخاطر  RASمن خالل �سمان ترجمة �سلوك املخاطرة يف البنك اإلى مقايي�س قابلة للقيا�س عن طريق RAS. �ي�سمل اإطار قدرة البنك حتمل 
املخاطر على �جه التحديد تدابر عدم الت�سامح �ل �سيما فيما يتعلق املخاطر التنظيمية عدم اللتزام، �اأعمال متعمدة من انتهاك للقوانني 

املحلية، خماطر الحتيال �غرها، �التي ميكن اأن توؤثر �سلبا على �سمعة �اأعمال البنك.

�ي�سمل اإطار قدرة البنك علما حتمل املخاطر على �جه التحديد تدابر عدم الت�سامح �ل �سيما فيما يتعلق للمخاطر التنظيمية لعدم اللتزام، 
�اأعمال متعمدة من انتهاك للقوانني املحلية، خماطر الحتيال �غرها، �التي ميكن اأن توؤثر �سلبا على �سمعة �اأعمال البنك.

نطاق وطبيعة أدوات رفع تقارير المخاطر
يقوم البنك بالدارة ال�ساملةللمخاطر من خالل حتديد �تقييم �ح�سر �مراقبة املخاطر با�ستخدام جمموعة �ا�سعة من اأد�ات القيا�س الكمية

�النوعية. �بع�س تلك الأد�ات ينطبق ب�سكل عام على عدد من الفئات. بينما البع�س الآخر م�سمم لتغطية اخل�سائ�س اخلا�سة لبع�س فئات 
املخاطر. كما متكن هذه الأد�ات البنك من اإ�سدار املعلومات حول املوا�سيع التالية:

الإ�سافية، �ا�ستخدام حد�د  ال�سمانات  الأخرى كن�سبة تغطية  الأ�سول  التجارية �ال�ستهالكية �خماطر  القر��س  املخاطر الئتمانية يف   
ال�سالحيات، �خا�سية فوات مواعيد ال�ستحقاق �ر�سائل التنبيه، ���سائل اأخرى عديدة.

القيا�س الكمي حل�سا�سية القيمة ال�سوقية للمراكز اأ� املحافظ الفردية للتغر يف املوؤ�سرات ال�سوقية )�ي�سار له بتحليل احل�سا�سية(.  

قيا�س كمية التعر�س للخ�سائرا� ا�سعار العمولت نظرا ل�سدة التقلب يف اأ�سعار ال�سوق.  

يقوم البنك �ب�سكل م�ستمر بتقييم كفاية �فعالية اأد�ات رفع التقارير لديه �معاير القيا�س �املراقبة على �سوء بيئة املخاطر املتغرة. اإن البنية 
التحتية لإدارة املخاطر يف البنك )مبا يف ذلك جتميع البيانات �الإبالغ عن بيانات املخاط �النظم �العمليات �مهارات املوظفني( ت�ستجيب 
�تدعم اأعمال البنك �ا�سرتاتيجية املخاطر اإ�سافًة اإلى املخاطر احلالية �امل�ستقبلية. �بالتايل، ميتلك البنك بنية حتتية قوية �متطورة للمخاطر 
البنك يف املخاطرة،  للمخاطر، قابلية  الإ�ستيعابية  القدرة  الذي يعترب متطلب جوهري لفعالية قيا�س �مراقبة �الإبالغ �ال�سيطرة على  الأمر 

�حد�د املخاطر الأخرى. �قد مت ت�سميم التقارير بطريقة تدعم القيا�س املخ�س�س �الر�سد �التحكم يف خماطر البنك املتطورة.

إدارة المخاطر:

إدارة المخاطر االئتمانية
يدير البنك التعر�س للمخاطر الئتمانية، �هي املخاطر املرتتبة عن اإخالل اأحد طريف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته مما يت�سبب يف تكبد 
الطرف الآخر خ�سائر مالية. �تن�ساأ املخاطر الئتمانية ب�سكل رئي�سي من اأن�سطة الإقرا�س �ال�ستثمار. كما اأن هناك خماطر ائتمانية �سمنية يف 

البنود من خارج قائمة املركز املايل كالتزامات القر��س على �سبيل املثال.

إستراتيجية إدارة المخاطر االئتمانية
اإن طريقة اإدارة املخاطر مبنية على اأ�سا�س احلفاظ على ا�ستقاللية �نزاهة تقييم املخاطر الئتمانية �اإدارة �اإجراءات رفع التقارير مقر�نة 
ب�سيا�سات �ا�سحة �حد�د �سالحيات �هياكل موافقة توجه الأن�سطة اليومية �اإدارة تعر�س البنك للمخاطر الئتمانية. �ت�سمل هذه الطريقة 
حد�د ال�سالحيات الئتمانية التي يتم ��سعها جلميع العمالء بعد تقييم دقيق جلدارتهم الئتمانية �مقدرتهم على الدفع. تتطلب ال�سيا�سات 
القائمة �املو�سحة يف دليل ال�سيا�سة الئتمانية )املوافق عليها من قبل جمل�س الدارة( للبنك اأن تتم مراجعة كافة العر��س الئتمانية �اعتمادها 

اإما من قبل جلنة الئتمان اأ� من قبل اللجنة التنفيذية املنبثقة من جمل�س الإدارة.

حيثما يلزم الأمر فاإن الت�سهيالت الئتمانية تكون م�سمونة باأ�سكال مقبولة من ال�سمانات الإ�سافية �ذلك بهدف تخفيف املخاطر الئتمانية 
ذات العالقة. يتولى جمل�س الإدارة م�سئولية ��سع �حتديد اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر الئتمانية �يعتمد �سيا�سات خماطر ائتمانية هامة �ذلك 
ل�سمان اأن تتوافق خماطر البنك مع �سيا�سة املخاطر املعتمدة لديه. ي�ستخدم البنك اأي�سًا التقييمات اخلارجية من �كالت التقييم الرئي�سية عند 
توفرها. ي�سعى البنك للتحكم باملخاطر الئتمانية من خالل مراقبة التعر�س الئتماين �تخفي�س املعامالت مع اأطراف اأخرى حمددة �اأي�سا 

تقييم القدرة الئتمانية لالأطراف الأخرى ب�سكل م�ستمر.

ال�سالحيات  بحد�د  �التقيد  املخاطر  �ملراقبة  ���سع حد�د خماطر مالئمة  لتحديد  بالبنك م�سممة  الإئتمانيه  املخاطر  اإدارة  �سيا�سات  اإن 
املو�سوعة. �تتم مراقبة املخاطر الفعلية مقابل احلد�د املو�سوعة على اأ�سا�س ر�تيني. اإ�سافة اإلى مراقبة احلد�د الئتمانية فاإن البنك يدير 
الأطراف  مع  اإ�سافية  �سمانات  �ترتيبات  رئي�سية  ارتباط  اتفاقيات  يف  الدخول  خالل  من  املتاجرة  باأن�سطة  العالقة  ذات  الئتمانية  املخاطر 
الأخرى يف ظر�ف مالئمة �حتديد فرتة املخاطر. �يف بع�س احلالت ميكن اأن يقفل البنك عمليات اأ� تخ�سي�سها لأطراف اأخرى من اأجل احلد 

من املخاطر الئتمانية.

متثل خماطر البنك الئتمانية للم�ستقات التكلفة املحتملة ل�ستبدال عقود امل�ستقات يف حالة اإخفاق الأطراف الأخرى يف الوفاء بالتزاماتها، 
�ملراقبة م�ستوى املخاطر الإئتمانية التي يتم تبنيها فاإن البنك يقيم الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�س الأ�ساليب كما هو احلال بالن�سبة لأن�سطة 
املنطقة  نف�س  يف  اأن�سطة  اأ�  متماثلة  جتارية  اأن�سطة  الأخرى  الأطراف  من  عدد  ميار�س  عندما  الئتمانية  املخاطر  تركزات  تن�ساأ  الإقرا�س. 
اجلغرافية اأ� عندما يكون لهم نف�س اخل�سائ�س القت�سادية �التي تت�سبب يف اأن تتاأثر مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بالتغرات 
القت�سادية �ال�سيا�سة �التغيرات الأخرى. �تعترب تركزات خماطر املحافظ القرا�سية مدارة ب�سكل متميز �سمن �سيا�سة القابلية للتعر�س 

للمخاطر.

معينة.  جغرافية  منطقة  اأ�  معني  قطاع  على  توؤثر  التي  التطورات  جتاه  البنك  لإدارة  الن�سبية  احل�سا�سية  على  الئتمانية  املخاطر  تركز  تدل 
ي�ستخدم البنك التقييم من قبل �كالت تقييم عاملية، حيثما لزم الأمر. ي�سعى البنك لإدارة خماطره الئتمانية من خالل تنويع اأن�سطة الإقرا�س 
مبا ي�سمن عدم �جود تركزات ائتمانية غر متوازنة لدى اأفراد اأ� جمموعات يف مواقع اأ� اأن�سطة حمددة. يح�سل البنك على ال�سمانات يف 

احلالت املالئمة.
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 كما يطلب اأي�سا احل�سول على �سمانات اإ�سافية من الطراف الخرى حاملا تتم مالحظة موؤ�سرات الإخالل بالن�سبة للقر��س اأ� ال�سلف الفردية 
ذات العالقة. تراقب الإدارة القيمة ال�سوقية لل�سمانات الإ�سافية �تطلب �سمانات اإ�سافية طبقا لالتفاقية ذات العالقة �تراقب القيمة ال�سوقية 
لل�سمانات التي مت احل�سول عليها خالل مراجعة كفاية املخ�س�سات ملقابلة خ�سائر الإخالل. يراجع البنك �سيا�سات �اأنظمة اإدارة املخاطر 

الإئتمانية لديه لتعك�س التغرات يف املنتجات ال�سوقية �اأف�سل املمار�سات املطبقة.

هيكل إدارة المخاطر االئتمانية
تنفذ الإدارة العليا �اللجان ذات العالقة اإ�سرتاتيجية املجل�س للمخاطر الئتمانية �ت�سع ال�سيا�سات �الإجراءات الكفيلة بتحديد �تقييم �مراقبة

�ال�سيطرة على املخاطر الئتمانية. جتتمع اللجنة التنفيذية بالبنك ب�سكل د�ري ملراجعة نوعية حمفظة القر��س �م�ستوياتها. �تراجع جلنة 
املراجعة املعينة من قبل جمل�س الدارة ب�سكل د�ري تقارير املراجع الداخلي للبنك.

الخصائص الرئيسية إلدارة المخاطر االئتمانية
�م�سدر  الت�سهيالت  من  الغر�س  اعتبارها  يف  تاأخذ  �التي  التف�سيلية  الئتمانية  املخاطر  تقييمات  على  بناء  الئتمانية  الت�سهيالت  منح  يتم 
ال�سداد، �العوامل القت�سادية ال�سائدة �العامة، �اجتاهات القطاع �مركز العميل �سمن نف�س القطاع. مت�سيا مع تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي فاإن الإقرا�س لأع�ساء جمل�س الإدارة الأفراد �الأطراف ذات العالقة يجب اأن تكون م�سمونة بالكامل �تتم مراقبتها من قبل جلنة 
الئتمان. �تتم تلك املعامالت على نف�س الأ�س�س، مبا يف ذلك اأ�سعار العمولة اخلا�سة �ال�سمانات الإ�سافية، ال�سائدة يف ذلك الوقت بالن�سبة 
الئتمانية احلالية  الت�سهيالت  الهامة على  �التغرات  العر��س اجلديدة  كافة  تتم مراجعة  اأطراف غر ذات عالقة.  املقارنة مع  للمعامالت 
�تعتمد من قبل جلنة الئتمان، �اللجنة التنفيذية يف اإطار اأحكام ال�سيا�سة الإئتمانية �املوافق عليها من قبل املجل�س. تعمل اإدارة الت�سهيالت 
لال�ستحقاقات  امل�ستمرة  �املراقبة  بامل�ستندات  �الحتفاظ  الئتمانية  املوافقات  لكافة  املالئم  التنفيذ  ل�سمان  �ذلك  حمايد  ب�سكل  الئتمانية 

�انتهاء حد�د الت�سهيالت �تقييم ال�سمانات الإ�سافية �العقود.

مراقبة المخاطر ونظام القياس ورفع التقارير
تتم مراقبة خماطر البنك با�ستمرار من خالل نظام اإ�سارات التحذير �التي تهدف لكت�ساف الأعرا�س املعاك�سة التي ميكن اأن توؤدي اإلى تدهور 
نوعية املخاطر الئتمانية.�تلحق اإ�سارات التحذير اإجراءات ا�ستخدام مراقبة قيم ال�سمانات الإ�سافية مع اإجراء مراجعات للت�سهيالت التي 
تنعك�س  الإدارة قبل �قت مبكر.  الت�سحيحية من قبل  الإجراءات  اتخاذ  التمكن من  اأجل  ال�سوق �ذلك من  �اأبحاث �معلومات  اإنتهائها  قرب 
نتيجة اإجراءات املراقبة على عمليات التقييم الداخلية. تتم مراقبة املخاطر الئتمانية على اأ�سا�س متوا�سل مع رفع تقارير ر�سمية �سهرية �ربع 
�سنوية اإلى جلنة الئتمان �الإدارة العليا �املجل�س ل�سمان اطالع الإدارة العليا على التغر يف النوعية الئتمانية �اأداء املحفظة جنبا اإلى جنب 
مع العوامل اخلارجية املتغرة كالد�رات القت�سادية �د�رات قطاع الأعمال. ت�سمل تقارير املخاطر الئتمانية ال�ستهالكية لوحة قيا�س يوميه 
للقر��س ال�ستهالكية �قر��س املوؤ�س�سات ال�سغرة مع الت�سنيف �مراقبة التعرث. �يقوم فريق متخ�س�س »�حدة الإئتمان اخلا�سة« مبعاجلة 

اإدارة �حت�سيل الت�سهيالت الئتمانية املتعرثة �يقوم باتخاذ اي اجراءات قانونية حيثما لزم الأمر.

إستراتيجية الحد من المخاطر االئتمانية
يعترب تنويع املحافظ حجر الزا�ية يف اإ�سرتاتيجية احلد من املخاطر الئتمانية يف البنك �التي يتم تنفيذها على نطاق العميل �القطاع �هياكل 
احلد�د اجلغرافية. ل�سمان التنويع على م�ستوى املحافظ ت�سنف ال�سركات املرتبطة ببع�سها البع�س ذات الهيكل الإداري الواحد اأ� هيكل امللكية 
اأنها كيان �احد. �ح�سب تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�سع البنك �سقف لرتكزه الإئتماين جتاه كل كيان مبا  الواحد �تعامل على 
ل يتجا�ز 25% من راأ�س مال البنك �احتياطاته.  يحد البنك من تركيز الئتمان لأنواع خمتلفة من البنوك املناف�سة  �فقا للقواعد العرتا�س 
ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف عام 2015م. اإن حمددات املخاطر الئتمانية كالتاأمينات الإ�سافية �ال�سمانات تعترب عوامل 

م�ساندة فعالة �سمن حمفظة البنك ، �تتم مراقبة نوعية التاأمينات الإ�سافية �تقييمها با�ستمرار.

يحد البنك من تركيز الئتمان لأنواع خمتلفة من العمالء �فقا للقواعد ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف عام 2015م.

المتأخرات والتسهيالت االئتمانية المتعثرة
اأ� اإذا كانت  تعطى الت�سهيالت الئتمانية ت�سنيف »متاأخرة ال�سداد » عندما ل يتم ا�ستالم الدفعة امل�ستحقة يف تاريخ ا�ستحقاقها التعاقدي، 
الت�سهيالت تزيد عن احلد�د املعتمدة م�سبقا. تعترب الت�سهيالت الإئتمانية » �سعيفة ال�سداد« يف حالة ا�ستحقاق مبلغ الفائدة اأ� مبلغ الق�سط 

الرئي�سي �عدم �سداده لأكرث من 90يوما �يتم يف هذه احلالة تخفي�س درجة الت�سهيالت اإلى فئة »غر عاملة.«

طرق معالجة المخصصات العامة والخاصة
تتم اإدارة �مراقبة القر��س غر العاملة �ت�سنف يف الفئات الأدنى � الفئات امل�سكوك يف حت�سيلها، �التي ت�ستخدم عندئذ لتوجيه عملية جتنيب 
املخ�س�سات العامة �اخلا�سة اأي�سا. ي�ستخدم نظام تقييم ائتماين كاأداة للم�ساعدة يف اإدارة نوعية املخاطر الئتمانية �سمن حمفظة الإقرا�س. 
�يحتفظ البنك بع�سرة درجات للت�سنيف �التي تفرق بني املحافظ العاملة �التي تاأخر ا�ستحقاقها �املتعرثة �من ثم يتم حتديد املخ�س�سات 
�فقا لهذه املعاير. تقوم جلنة الإئتمان باإجراء عملية ت�سنيف نوعية على كافة املقرت�سني احلاليني طبقا للتعليمات املقدمة يف دليل ال�سيا�سة 
يتم حتديد خم�س�سات خ�سائر  الأمر.  لزم  كلما  العملية  تلك  على  املرتتبة  النتائج  املخاطر مبراجعة  لإدارة  م�ستقل  ق�سم  �يقوم  الئتمانية. 
ال�سعودي.  العربي  النقد  موؤ�س�سة  ال�سادرة عن  النظامية  للمتطلبات  للمحفظة طبقا  املخ�س�سات  اأ�سا�س جتنيب  ال�ستهالكيه على  القر��س 
تتم مراجعة كفاية املخ�س�سات على اأ�سا�س د�ري منتظم �تعدل �فقا لتحليل خماطر املحفظة الذي يتم اإجرائه على اأ�سا�س ربع �سنوي �سهري 
اأجل تعزيز  اأن بور ��كالة موديز من  التقييم الئتماين اخلارجي )عند توفره( من قبل �كالة فيت�س ��كالة �ستانداردز  البنك على  . �يعتمد 
 %100 بن�سبة  املقيمة  غر  العام  الإ�سدار  اأد�ات  خماطر  قيا�س  �يتم  الئتمانية.  ال�سالحيات  حد�د  ��سع  عملية  خالل  الداخلية  التقييمات 

لأغرا�س الكفاية الراأ�سمالية.

الطريقة الموحدة وأوزان المخاطر اإلشرافية
ي�ستخدم البنك حاليًا الطريقة املوحدة حل�ساب تكلفة راأ�س املال لتغطية املخاطر الإئتمانية ح�سب ما تن�س عليه تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي �التي تعدل من �قت لخر. ي�ستخدم البنك التقييمات ال�سادرة عن �كالة )�ستانداردز اأند بورز( ��كالة )موديز( ��كالة )فيت�س( 
�هي �كالت التقييم املعتمدة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالن�سبة للطريقة املوحدة. مل يح�سل اأي تغير يف �كالت التقييم الئتماين 

اخلارجية التي يعتمد عليها البنك خالل عام 2015م ، كما اأن البنك مل يطبق بعد طريقة التقييم الداخلي.

ان التقييمات ال�سادرة من اأي من ال�سركات الثالثة املذكورة ا نفا �اخلا�سة باملقرت�س ت�سنف �فقًا لعدة ت�سنيفات ت�سمل التقييمات ال�سيادية ، 
�تقييمات كيانات القطاع العام ، �بنوك التنمية متعددة الأطراف ، �البنوك ��سركات الأ�راق املالية �ال�سركات ، حيث ت�ستخدم هذه الت�سنيفات 
اإن تعر�س البنك املقرت�س يعك�س التقييم ال�سحيح من قبل �كالت  للتعامل مع هذه اجلهات.  لقيا�س م�ستوى املخاطر املتعر�س لها بالن�سبة 
يتعلق  فيما  فقط  املدى  �ق�سرة  طويلة  املطالبات  بني  التمييز  يتم  للم�سدر.  الأجل  طويل  الئتماين  التقييم  تخ�س  �التي  الئتماين  التقييم 

باملطالبات على البنوك.

�على العموم فاإن التقييمات على املدى القريب يتم اعتبارها على اأنها تقييم خا�س لال�سدار يتم ا�ستعماله فقط للت�سهيالت ق�سرة الأجل. 
�بذلك فاإن التقييمات على املدى القريب ل ت�ستخدم لأية مطالبات ق�سرة الأجل. يف حالة �جود ثالثة تقديرات اأ� اأكرث ذات اأ�زان خماطر 
اإلى التقديرات املوافقة لأقل �زين خماطر �يتم تطبيق الوزن الأعلى بينهما. ب�سكل عام يتبع البنك التوجيهات ال�سادرة من  خمتلفة في�سار 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يخ�س العتماد على �كالت التقييم الئتماين اخلارجية. يتم تطبيق توافق التقييمات ال�سادرة عن �كالت 

التقييم الئتماين اخلارجية ح�سب اخلطط ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

اإلفصاح العام للتعرض المتعلق بالمخاطر االئتمانية لألطراف األخرى
يدير البنك �يتحكم باملخاطر الئتمانية من خالل مراقبة التعر�س الئتماين ، �تخفي�س املعامالت مع اأطراف حمددة �اأي�سا تقييم اجلدارة 
الئتمانية لالأطراف الأخرى ب�سكل م�ستمر. اإن �سيا�سات اإدارة املخاطر بالبنك م�سممة لتحديد ���سع حد�د خماطر مالئمة �ملراقبة املخاطر 

�التقيد باحلد�د املو�سوعة .
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التعر�سات  يدير  البنك  فاإن  الئتمانية  احلد�د  مراقبة  اإلى  .اإ�سافة  دائم  ب�سكل  املو�سوعة  احلد�د  مقابل  الفعلية  التعر�سات  مراقبة  �تتم 
الئتمانية ذات العالقة باأن�سطة املتاجرة من خالل الدخول يف اتفاقيات عالقات رئي�سية �ترتيبات �سمانات اإ�سافية مع الأطراف اخلرى يف 

ظر�ف مالئمة �حتديد فرتة املخاطر.

البنك  اأجل خف�س املخاطر الئتمانية. متثل خماطر  اأخرى من  اأ� تخ�سي�سها لأطراف  البنك معامالت  اأن يقفل   �يف بع�س احلالت ميكن 
الئتمانية للم�ستقات التكلفة املحتملة ل�ستبدال عقود امل�ستقات يف حالة اإخفاق الأطراف الأخرى يف الوفاء بالتزاماتها، �ملراقبة م�ستوى املخاطر 

الئتمانية التي يتم تبنيها فاإن البنك يقيم الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�س الأ�ساليب كما هو احلال بالن�سبة لأن�سطة الإقرا�س. 

التسنيد
ل يوجد لدى البنك ال�سعودي لال�ستثمار اأي تعر�س/ خماطر ت�سنيد.

إدارة مخاطر السوق
يعرف البنك خماطر ال�سوق باأنها املخاطر التي تن�ساأ ب�سبب اخل�سائر املحتملة يف بنود قائمة املركز �الناجتة عن التحركات يف اأ�سعار ال�سوق 

مثل �سعر الفائدة �اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية �اأ�سعار الأ�سهم �ال�سلع.

إطار إدارة مخاطر السوق
يوجد لدى البنك اطار لإدارة خماطر ال�سوق �الذي يحكم اأن�سطة البنك التجارية �الغر جتارية املتعلقة مبخاطر ال�سوق. �يف�سل البنك بني 
خماطر ال�سوق املتعلقه بالن�سطة البنكية �الأن�سطة التجارية . ر�ؤ�ساء الإدارات املتعلقه مبجموعة الإ�ستثمار �اخلزينة م�سئولني عن ادارة خماطر 
ال�سوق النا�سئة من اأن�سطة املتاجرة �ال�ستثمار �اأن�سطة اإدارة الأ�سول �الإلتزامات بحد�د �سالحياتهم ح�سب �سيا�سة خماطر البنك .جلنة اإدارة 
الأ�سول �الإلتزامات م�سئولة عن ر�سد �رقابة املخاطر املتاأ�سلة يف ان�سطة املتاجرة �غر املتاجرة يف البنك. اإدارة خماطر ال�سوق هي امل�سئولة 
عن ر�سد �اإبالغ اأي خماطر �سوق حمتملة يتعر�س لها البنك. �لأغرا�س راأ�س املال النظامي ، فان البنك يحت�سب خماطر راأ�س املال ال�سوقية 

املطلوبه بناء على منهجية موحده .جميع الأن�سطة املتعلقه مبخاطر ال�سوق تكون �سمن هيكل الإئتمان �احلد�د املعتمده.

مراقبة و إدارة مخاطر السوق
مراقبة � اإدارة خماطر ال�سوق تتم من خالل ادارة م�ستقلة )ادارة خماطر ال�سوق( � هي امل�سوؤ�لة عن �سمان قيا�س احتمالية التعر�س ملخاطر 

ال�سوق �فقا ل�سيا�سات حمد�دة �ا�سحة،  �مراقبتها يوميا مقابل حد�د الرقابة املقررة.

 قام البنك بان�ساء �سيا�سة اإدارة خماطر ال�سوق �حتديد مقايي�س خماطر ال�سوق �احلد�د املعمول بها �املت�سمنه يف دليل �سيا�سة اخلزينة يف 
البنك �املعتمد من جمل�س الدارة .يقوم كل من جلنة اإدارة املوجودات �املطلوبات �اإدارة اخلزينة �ال�ستثمار �اإدارة خماطر ال�سوق مب�سئولية 

اإدارة �رقابة �التحكم يف هذه املخاطر ح�سب ال�سيا�سات املعتمده .

ادارة مخاطر السيولة
تتم مراقبة خماطر ال�سيولة يف دفاتر البنك من خالل حد�د خماطر ال�سيولة بناء على ال�ستحقاقات ق�سرة �طويلة الأجل ، �ن�سبة القر��س 
اإلى الودائع ، �ن�سب ال�سيولة املتوافقة مع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مثل ن�سبة ال�سيولة اليومية �ن�سبة تغطية ال�سيولة �ن�سب املوارد املاليه 
الثابته . يقوم البنك باإدارة ال�سيولة لديه عن طريق ال�سوق املالية املحلية �اأ�سواق املقاي�سات �اأ�سواق اإعادة ال�سراء، �عن طريق اأ�سواق املال 

العاملية ك�سوق الد�لر الأمريكي �اأ�سواق د�ل جمل�س التعا�ن اخلليجي. 

يعترب تنويع املوارد املاليه عن�سرا هاما من اإ�سرتاتيجية اإدارة ال�سيولة يف البنك. �يعترب اأكرب عن�سرين لودائع العمالء هما الودائع لأجل ��دائع 
البنك  ي�سعى   . الداخلية �اخلارجية  ال�سيولة  �التي متزج بني عوامل خماطر  ال�سيولة  اإختبارات خماطر جهد  البنك بعمل  . يقوم  املرابحات 
للحفاظ على هام�س امان مايل غر مرتبط، عايل اجلودة من ال�سول القابلة لل�سيولة التي ميكن ت�سييلها ا� ربطها يف ا�قات الت�سييل املفاجئ. 

�قد اأظهر اإختبار جهد ال�سيولة يف 2015 م اأن البنك ل زال يحتفظ مبقدار من ال�سيولة حتت اإعتبارات متعددة.

مخاطر أسعار الفائدة في دفاتر البنك
اإن خماطر اأ�سعار الفائدة يف دفاتر البنك هي تعر�س الو�سع املايل للبنك للتقلبات املعاك�سة يف اأ�سعار الفائدة. �ميكن للتقلبات يف اأ�سعار الفائدة 
اأن توؤثر على الأرباح من خالل تغير �سايف دخل العولت اخلا�سة �توؤثر اأي�سا على القيمة ذات العالقة لأ�سول البنك �التزاماته �الأد�ات املاليه 
اأ�سعار الفائدة ، خماطر منحنى الإيرادات،  اأ�سعار الفائدة يف خماطر اعادة ت�سعر  لقائمة املركز املايل. �تتمثل امل�سادر الرئي�سية ملخاطر 

املخاطر الأ�سا�سية �خماطر اخليارات.

 اجراءات عملية اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة لدى البنك تت�سمن تنفيذ اإ�سرتاتيجيات ��سيا�سات اأ�سعار الفائدة ، �حتليل الفجوة الناجتة عن 
ح�سا�سية تغير �سعر الأ�سول �اللتزامات يف الأن�سطة امل�سرفية، �اأي�سا نظام الرقابة الداخلية. �بالتحديد، فاإنها تعالج احلاجة للقيا�س الفعال 

ملخاطر اأ�سعار الفائدة �الرقابة على الوظائف من خالل اجراءات ادارة خماطر اأ�سعار الفائدة.

تتم اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة يف دفاتر البنك من خالل »الفجوة« نظام متوافق مع  جلنة املوجودات � املطلوبات على قدرة البنك لتحمل 
املخاطر على حد�د معرفة م�سبقا. يدير البنك ب�سكل فعال خماطر اأ�سعار الفائدة يف دفاتره بناء على حد�د ا�ستحقاقات اأ�سعار الفائدة املعتمدة 
الت�سعر  اإعادة  ا�ستحقاق  لتواريخ  الفائدة لالأ�سول �املطلوبات احل�سا�سة طبقا  اأ�سعار  من قبل جلنة املوجودات �املطلوبات. �يتم ف�سل كافة 
املالئمة ، العملة �الفجوات ، �تتم اإدارتها ب�سكل فعال. يراقب البنك التاأثرات املتوقعه طويلة الأجل على التغرات يف اأ�سعار الفائدة على القيمة 

احلالية لكافة التدفقات النقدية امل�ستقبلية �ذلك با�ستخدام حتليل القيمة القت�سادية لراأ�س املال لتحليل �قيا�س املخاطر على راأ�س املال.

من اأجل التحوط �تخفي�س خماطر اأ�سعار الفائدة امل�ستحقه نتيجة التقلبات يف اأ�سعار الفائدة ي�ستخدم البنك منتجات �ا�سرتاتيجيات حتوط 
معتمدة من اأجل اإعادة موازنة لأ�سول �املطلوبات على اأ�سا�س د�ري �ذلك للمحافظة على اأ�سعار الفائدة احل�سا�سة يف امل�ستويات التي ميكن 

قبولها. 

مخاطر أسعار األسهم في دفاتر البنك
تتعر�س خماطر حقوق امل�ساهمني يف البنك �التي ت�سمل يف املقام الأ�ل: ا�ستثمارات متاحة للبيع، املتدا�لة يف �سوق ال�سهم املحلية �ال�ستثمار 

يف ال�سركات الزميلة.

تدا�ل جميع ال�سهم يف دفاتر البنك يف ال�سوق املالية ال�سعودية على اأ�سا�س يومي، �تكون �سائلة. هناك جزء �سئيل من ا�سهم املحفظة ليتم 
تدا�لها. تعتربال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة هي ذات طابع ا�سرتاتيجي �تتم املحا�سبة عنها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.

إدارة المخاطر التشغيلية
املخاطر الت�سغيلية هي خماطر اخل�سارة الناجتة من الجراءات الداخلية الناجتة ب�سبب اخطاء �سواء ب�سريه ا� ّالية، املخاطر الت�سغيلية ت�ستمل 
املخاطر القانونية � ي�ستثنى من ذلك املخاطر ال�سرتاتيجية � خماطر ال�سمعة. تتواجد خماطر ال�سمعة �املخاطر ال�سرتاتيجية يف الركيزة 
الثانية من نظام بازل يف هيكل راأ�س املال. قام البنك بو�سع اطار مف�سل لدارة املخاطر الت�سغيلية متوافق مع �سيا�سات البنك لدارة املخاطر 

الت�سغيلية.



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014

استراتيجيات واجراءات المخاطر التشغيلية
�تقييم �ر�سد �مراقبة  لتحديد  نهج منظم  يوفر  �الذي  البنك  ادارة  املوافقة عليه من جمل�س  البنك متت  الت�سغيلية يف  املخاطر  اإدارة  اطار 

املخاطر الت�سغيلية من خالل :

اإجراء �ر�س عمل للتقييم الذاتي للمخاطر �الرقابه � ا�سدار تقارير املخاطر � تقييم املخاطر.  

الرقابه على خطط العمل املتفق عليها التي ظهرت كنتيجة لور�س عمل التقييم الذاتي للمخاطر �الرقابه  

املحافظة على قاعدة بيانات خ�سائر خماطرالت�سغيل للتحليل �الرقابه  

الرقابه على موؤ�سرات املخاطر الرئي�سية.  

خلق الوعي حول مفاهيم اإدارة املخاطر مع الرتكيز على املخاطرالت�سغيلية بني موظفي البنك عن طريق التعليم اللكرت�ين.  

مراجعة � حتديث �سيا�سات � اجرائات املخاطر الت�سغيلية �اآلية عمل نظام املخاطر الت�سغيليه لتح�سني اإدارة املخاطر الت�سغيلية يف البنك.  

اإجراء حتليل على املخاطر النوعية �الكمية ال�سنوية التي تغطي جميع انواع املخاطر يف اإطار العمل / فريق الدعم.  

مراجعة املخاطر الت�سغيلية �اقرتاح التحفظ فيما يتعلق باملنتجات اجلديدة.  

هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية
البنك. تعترب  اأق�سام  الت�سغيلية يف خمتلف  اإطار املخاطر  تنفيذ  الإ�سراف على  ال�ساملة يف  امل�سوؤ�لية  ادارة ال�سول �اللتزامات  تتحمل جلنة 
ادارة  الت�سغيلية. �تخ�سع  البنك منهج منظم لإدارة املخاطر  اإدارة املخاطر. �قد اعتمد  الت�سغيل كجزء من جمموعة  اإدارة خماطر  �ظائف 

املخاطر الت�سغيلية لعمليات مراجعة منظمة من قبل ادارة املراجعة الداخلية يف البنك.

 نطاق وطبيعة وظيفة إدارة مخاطر التشغيل
تقوم جلنة  اإدارة خماطر الت�سغيل بجمع البيانات املتعلقة باخل�سائر الت�سغيلية ب�سكل يومي �ادخالها يف نظام اإدارة املخاطر الت�سغيلية �تغطي 

الن�ساطات التالية:

اإدخال نتائج حلقات عمل ادارة خماطر الت�سغيل �املتعلقة باملخاطر �تقييم املراقبة.  

متابعة الجراءات املتخذه.  

املحافظة على قاعدة بيانات خ�سائر املخاطر الت�سغيلية .  

اإن�ساء تقارير مبوا�سفات خمتلفة للرقابة �التحكم.  

�يتم تقييم اأي من املنتجات اجلديدة للبنك ملواجهة املخاطر الت�سغيلية املحتمله. �تخ�سع عقود التاأمني للبنك ملراجعة خماطرها الت�سغيلية على 
ا�سا�س �سنوي. �اأي�سا يتم مراجعة املخاطر الت�سغيلية للعقود الخرى القائمة بالبنك. ي�ستخدم البنك حاليا طريقة املوؤ�سرالأ�سا�سي لتفاقية 
بازل الثالثه للو�سول اإلى خماطر راأ�س املال الت�سغيلي باأخذ 15% من متو�سط اإجمايل دخل البنك لخر ثالث �سنوات كما يف اتفاق بازل الثالث 

�املت�سمنه يف توجيهات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لبازل.
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