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التو�س��ع يف املنتج��ات واخلدم��ات للبن��ك ال�س��عودي لال�س��تثمار وتطلعات��ه للم�س��تقبل ،يتطل��ب ر�ؤية
م�ستقبلية مبتكرة .

البنك السعودي لإلستثمار
ت�أ�س�س البنك ال�سعودي للإ�ستثمار (�شركة م�ساهمة �سعودية) مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 31/ال�صادر يف تاريخ 1976/06/23م ومقره الرئي�سي
يف الريا�ض .بد�أ البنك عملياته يف مار�س 1977م  ،وميتلك البنك حالي ًا  48فرع ًا موزعة يف �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية .وت�شمل قائمة مالك
البنك مايلي:

املالك ال�سعوديني:
• امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
• امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
• �شركة �سعودي �أوجيه املحدودة
• البنك الأهلي التجاري
• م�ساهمني �سعوديني �آخرون
		
املالك الغري �سعوديني:
• جي بي مورغان الدولية للتمويل املحدودة
• بنك ميزوهو التجاري املحدود
		

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

%7.50
%2.50
%10.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•

خدمات اخلزينة
�إدارة الأموال
خطابات ال�ضمان
القرو�ض الق�صرية واملتو�سطة الأجل
اخلدمات البنكية الإلكرتونية
العمالت الأجنبية
ودائع �إئتمانية
خدمات �أ�سواق املال
خدمات بيع و�شراء الأ�سهم املحلية والدولية

ويقدم البنك ال�سعودي للإ�ستثمار من خالل �شركته التابعة واململوكة له بالكامل خدمات الو�ساطة يف كل من الأ�سواق ال�سعودية والعاملية بالإ�ضافة
�إلى جمموعة وا�سعة من منتجات �إدارة الأ�صول .وبالإ�ضافة لذلك ،يعترب البنك ال�سعودي للإ�ستثمار من خالل ال�شركات ال�شقيقة له يف اململكة رائد ًا
يف منتجات وخدمات الت�أمني والت�أجري والتمويل العقاري والبطاقات الإئتمانية.
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

%17.26
%17.32
%8.59
%7.20
%39.63
%90.00

ي�ع�م��ل ال �ب �ن��ك ال �� �س �ع��ودي ل�ل�إ��س�ت�ث�م��ار م��ن خ�ل�ال م ��راك ��زه الإق �ل �ي �م �ي��ة ال �ث�لاث وم ��ن خ�ل�ال �شبكة ال� �ف ��روع امل �م �ت��دة ع �ل��ى ن �ط��اق اململكة
العربية ال�سعودية  ،و ي �ق��دم البنك ت�شكيلة وا ��س�ع��ة م��ن املنتجات وا خل��د م��ات البنكية التقليدية و ا مل�ت��وا ف�ق��ة م��ع ال�شريعة ا لإ�سالمية
ل�ل�أف��راد وامل���ش��اري��ع املتو�سطة وال���ص�غ�يرة  ،وال���ش��رك��ات وامل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة .وت�شمل اخل��دم��ات وامل�ن�ت�ج��ات امل��ال�ي��ة امل�ق��دم��ة مايلي:
احل�سابات اجلارية والودائع
احلواالت
الإعتمادات امل�ستندية
متويل ال�صادرات والواردات
اخلدمات البنكية ال�شخ�صية
اخلدمات الإ�ست�شارية
متويل امل�شاريع ال�صناعية والتجارية
القرو�ض امل�شرتكة
التمويل اجل�سري
حلول التحوط من املخاطر
(عمالت �أجنبية ،ال�سلع ،العموالت).

خادم احلرمني ال�شريفني

�صاحب ال�سمو امللكي

األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

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

�صاحب ال�سمو امللكي

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع
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مواقعنا

مجلس اإلدارة

الفرع الرئي�سي والإدارة العامة
�ص.ب  3533الريا�ض  11481اململكة العربية ال�سعودية
هاتف 0114778433 :فاك�س0114776781:
اخلزينة
هاتف0114792851/0114761580 :
فاك�س0114761976 :
املنطقة الو�سطى
فرع ال�سليمانية
هاتف0114608989 :
فرع التخ�ص�صي
هاتف0112817122 :
فرع ال�سويدي
هاتف0112676016 :
فرع امللز
هاتف0114771860 :
فرع ال�شفا
هاتف0112984500 :
فرع الروابي
هاتف0114921685 :
فرع البديعة
هاتف0114182652 :
فرع الرو�ضة
هاتف0112084670 :
فرع النزهة
هاتف0114532345 :
فرع الريان
هاتف0112087580 :
فرع غرناطة
هاتف0112494511 :
فرع الغدير
هاتف0112759172 :
فرع حي امللك فهد
هاتف0112291602 :
فرع طريق خري�ص
هاتف0112390077 :
فرع الن�سيم
هاتف0112359888 :
فرع الرحمانية
هاتف0114833048 :
فرع الوادي
هاتف0112742020 :
فرع اخلرج
هاتف0115444033 :
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فاك�س0114605997 :
فاك�س0112817131 :
فاك�س0114250849:
فاك�س0112917657:
فاك�س0112983254:
فاك�س0112080978:
فاك�س0114181539:
فاك�س0112084636:
فاك�س0114541708:
فاك�س0114932504:
فاك�س0112494630:
فاك�س0112753628:
فاك�س0112291572:
فاك�س0112308740:
فاك�س0112359703:
فاك�س0114834678:
فاك�س0112107242:
فاك�س0115444865:

فرع العقيق
هاتف 0114895708 :فاك�س0114895716:
منطقة الق�صيم
فرع بريدة
هاتف 0163271777 :فاك�س0163698752:
فرع عنيزة
هاتف 0163635757 :فاك�س0163624747:
فرع حائل
هاتف 0165383200 :فاك�س0165332186:
-------------------------------------------------------

املنطقة الغربية
الإدارة الإقليمية للمنطقة الغربية وفرع جدة
�ص.ب  5577جدة  21432اململكة العربية ال�سعودية
هاتف 0126531010 :فاك�س0126532333:
فرع اجلامعة  -جدة
هاتف 0126320536 :فاك�س0126326835:
فرع طريق امللك  -جدة
هاتف 0126078500 :فاك�س0126595944:
فرع �شارع الأمري ماجد  -جدة
هاتف 0126758666 :فاك�س0126749603:
فرع ال�صفا  -جدة
هاتف 0126284747 :فاك�س0126793824:
فرع البوادي  -جدة
هاتف 0122567441 :فاك�س0122567128:
فرع �شارع الأمري �سلطان  -جدة
هاتف 0122364455 :فاك�س0122364450:
فرع مكة
هاتف 0125447755 :فاك�س0125607315:
فرع العزيزية  -مكة
هاتف 0125594477 :فاك�س0125272213:
فرع الطائف
هاتف 0127429288 :فاك�س0127429566:
فرع املدينة املنورة  -املدينة املنورة
هاتف 0148485511 :فاك�س0148486548:
فرع خمي�س م�شيط  -خمي�س م�شيط
هاتف 0172377770 :فاك�س0172208514:
فرع �أبها � -أبها
هاتف 0172255889 :فاك�س0172257300:
فرع جنران  -جنران
هاتف 0175291414 :فاك�س0175292514:
فرع جازان  -جازان
هاتف 0173235812 :فاك�س0173235823:
فرع تبوك  -تبوك
هاتف 014280055 :فاك�س0144222895:

-------------------------------------------------------

املنطقة ال�شرقية
الإدارة الإقليمية للمنطقة ال�شرقية وفرع اخلرب
�ص.ب  1581اخلرب  31952اململكة العربية ال�سعودية
هاتف 0138827999 :فاك�س0138822803:
فرع قرطبة  -اخلرب
هاتف 0138478800 :فاك�س0138592976:
فرع الدمام
هاتف 0138342020 :فاك�س0138349111:
فرع الريان  -الدمام
هاتف 0138423811 :فاك�س0138416021:
فرع �أحد  -الدمام
هاتف 0138183838 :فاك�س0138226972:
فرع القطيف
هاتف 0138638999 :فاك�س0138631276:
فرع اجلبيل
هاتف 0133469666 :فاك�س0133476374:
فرع الأح�ساء
هاتف 0135824999 :فاك�س0135826999:
فرع الهفوف
هاتف 0135893232 :فاك�س0135892975:
-------------------------------------------------------

الأق�سام الن�سائية
الفرع الرئي�سي  -املعذر (لل�سيدات)
هاتف 0114778433 :فاك�س0118743071:
ق�سم امللز (لل�سيدات)
هاتف 0114784570:فاك�س0114763385:
ق�سم الرحمانية (لل�سيدات)
هاتف 0114833958 :فاك�س0114808766:
ق�سم الوادي (لل�سيدات)
هاتف 0112742020:فاك�س0112107063:
ق�سم عنيزة (لل�سيدات)
هاتف 0163617744:فاك�س0163655192:
ق�سم الطائف (لل�سيدات)
هاتف 0127429288 :فاك�س0127427587:
ق�سم ال�صفا  -جدة (لل�سيدات)
هاتف 0126284747 :فاك�س0122710046:
ق�سم العزيزية  -مكة (لل�سيدات)
هاتف 0125593863 :فاك�س0125594581:
ق�سم املدينة (لل�سيدات)
هاتف 0148487038:فاك�س0148487265:
ق�سم خمي�س م�شيط (لل�سيدات)
هاتف 0172377770:فاك�س0172201681:
ق�سم قرطبة  -اخلرب (لل�سيدات)
هاتف 0138593515 :فاك�س0138591606:

رئي���س �شركة �أرامكو ال�سعودية وكبري
االداريني التنفيذيني (�سابق ًا)� .شغل
رئي���س جمل���س الإدارة وع�ضو جمل�س
�إدارة للعدي��د م��ن ال�ش��ركات التابعة
ل�ش��ركة �أرامك��و ال�س��عودية .حا�ص��ل
عل��ى درج��ة البكالوريو���س يف العل��وم
ال�سيا�س��ية م��ن اجلامع��ة الأمريكي��ة
يف بريوت

األستاذ عبداهلل بن صالح بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة

مدي��ر ع��ام الإ�س��تثمار امل��ايل للم�ؤ�س�س��ة العام��ة
للتقاع��د .ت��درج يف العدي��د م��ن املنا�ص��ب يف
م�ؤ�س�س��ة النق��د العرب��ي ال�س��عودي قب��ل تقل��ده
من�صب��ه احل��ايل يف �ش��هر يولي��و 2006م .ي�ش��غل
ع�ضوية جمل���س الإدارة يف العديد من ال�شركات.
حا�صل على درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد من
جامعة نورث �إي�س�ترن ،بو�س��طن ،ما�سات�شو�سي�س
بالواليات املتحدة الأمريكية
الع�ضو املنتدب ال�س��ابق ملجموعة �صافوال .رئي���س
تنفي��ذي للعدي��د م��ن ال�ش��ركات الرئي�س��ية مث��ل
جمموع��ة �صاف��وال ،مدين��ة �إعم��ار االقت�صادي��ة.
حا�ص��ل عل��ى درج��ة البكالوريو���س يف الهند�س��ة
امليكانيكي��ة م��ن جامع��ة املل��ك فه��د للب�ترول
واملع��ادن ،ودرج��ة املاج�س��تري م��ن جامع��ة
كاليفورنيا بريكل��ي ،ودرجة الدكتوراه من جامعة
وا�شنطن يف �سياتل بالواليات املتحدة الأمريكية

األستاذ عبدالعزيز الخميس
عضو مجلس اإلدارة

د .عبدالرؤوف مناع
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالرحمن محمد الرواف
عضو مجلس اإلدارة

د .عبدالعزيز بن عبداهلل النويصر

عضو مجلس اإلدارة

د .فؤاد بن سعود الصالح

عضو مجلس اإلدارة

تدرج يف عدة منا�صب حكومية حتى تقاعد برتبه
عقي��د يف وزراه الدف��اع ،حالي � ًا �ش��ريك وم�ؤ�س���س
لعديد من ال�شركات العامة يف جمال الإن�شاءات،
حا�ص��ل عل��ى درج��ة البكالوريو���س يف الهند�س��ة
امليكانيكي��ة م��ن كلي��ة �س��انت مارت��ن ودرج��ة
املاج�س��تري والدكتوراه يف الهند�سة الإن�شائية من
جامعة وا�شنطن يف الواليات املتحدة الأمريكية.

عضو مجلس اإلدارة

النائ��ب الأعل��ى لرئي���س �أرامك��و لل�ش ��ؤون املالي��ة
(�سابق ًا).
ع�ضو �س��ابق يف ع��دة جلان تنفيذية يف ال�ش��ركة.
حا�ص��ل على ماج�س��تري �إدارة الأعمال من جامعة
دنفر وبكالوريو���س حما�س��بة من جامعة تك�سا�س
يف �أرلنغتون.
األستاذ محمد بن عبداهلل العلي

ع�ضو جمل�س الإدارة للعديد من ال�شركات العامة
والهيئ��ات احلكومي��ة ،عم��ل �أ�س��تاذ ًا م�س��اعد ًا يف
الفيزي��اء يف جامع��ة املل��ك �س��عود ،حا�ص��ل عل��ى
درجة البكالوروي�س يف الريا�ضيات والفيزياء من
جامع��ة كاليفورنيا ودرجة املاج�س��تري والدكتوراه
يف الفيزي��اء من جامعة دي��وك بالواليات املتحدة
الأمريكية.

عضو مجلس اإلدارة

الرئي���س التنفي��ذي وع�ض��و جمل���س �إدارة بن��ك
اجلزي��رة �س��ابق ًا .يتمت��ع بخ�برة بنكي��ة كب�يرة
و�شامله وي�ش��غل حاليا ع�ضو جمل�س �إدارة العديد
من ال�ش��ركات .حا�صل على بكالوريو���س يف �إدارة
الأعمال م��ن جامعة �أوريج��ون بالواليات املتحدة
الأمريكية.
األستاذ مشاري المشاري

مدير عام �إدارة املحافظ اال�س��تثمارية بامل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية� .شغل ع�ضو جمل�س
�إدارة العديد من البنوك وال�شركات .حا�صل على
درجة البكالوريو���س يف �إدارة الأعمال من جامعة
�أركن�سا���س ودرج��ة املاج�س��تري يف الإدارة العام��ة
م��ن جامعة جن��وب كاليفورني��ا بالواليات املتحدة
الأمريكية.

األستاذ صالح العلي العذل

تدرج يف العديد من املنا�صب التنفيذية ب�صندوق
التمني��ة ال�س��عودي �إل��ى �أن مت تعيين��ة يف من�ص��ب
م�س��اعد املدي��ر الع��ام ،وه��و ع�ضو جمل���س �إدارة
العدي��د م��ن ال�ش��ركات ،حا�ص��ل عل��ى درج��ة
اللي�سان���س يف الفل�س��فة واالجتم��اع م��ن جامع��ة
دم�ش��ق ،ودبل��وم عل��ي يف الإدارة م��ن جامع��ة
هارتفورد بالواليات املتحدة الأمريكية.

عضو مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ي�سرين �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي عن �أداء البنك ال�سعودي لال�ستثمار لعام 2015م.
ميكن و�صف الإقت�صاد العاملي هذا العام بال�ضعف تنيجة التباط�ؤ يف منو الإقت�صاديات الكربى مما نتج عنه �إنخفا�ض
يف الطلب على النفط وبالتايل الإنخفا�ض يف �أ�سعارها .هذا االنخفا�ض يف الطلب كان له ت�أثري جوهري على اململكة
العربية ال�سعودية والذي و�صل ت�أثريه �إلى القطاع امل�صريف الذي �شهد انخفا�ض ّا يف منو قطاع القرو�ض �إلى %9.5
مقارنة مع  %12.1يف العام ال�سابق.
على الرغم من الظروف الإقت�صادية ال�صعبة فقد متكن البنك من حتقيق �صايف ربح لل�سنة قدره  1.329مليون ريال
�سعودي وذلك بانخفا�ض قدره  %٧٫٥عن عام 2014م ،كما ارتفع �صايف القرو�ض وال�سلف بن�سبة  %4.4خالل العام
لي�صل �إلى  60مليار ريال �سعودي .وارتفع �إجمايل حقوق امل�ساهمني لي�صل �إلى  12مليار ريال �سعودي يف  31دي�سمرب
2015م حمقق ًا عائد ًا قدره  %١١٫١على متو�سط حقوق امل�ساهمني.
وا�ستمر البنك ببذل اجلهود يف جمال توطني الوظائف حيث متكن من زيادة ن�سبة ال�سعودة لتبلغ  %٨٣٫٢وارتفع عدد
موظفي البنك من الن�ساء لي�صل �إلى  %١٧٫٨من جمموع القوى العاملة.
حققنا تقدم ًا ملحوظ ًا فيما يتعلق بحوكمة ال�شركات خالل هذا العام من خالل تعزيز �آليات احلوكمة واال�ستدامة،
وحتقيق قدر �أكرب من ال�شفافية يف تقارير البنك ،وكذلك حتقيق �إجنازات متميزة يف الأداء املايل والإجتماعي
والبيئي.
خالل عام 2015م ،ح�صل البنك على العديد من اجلوائز من �أهمها جائزة «�أف�ضل بيئة عمل يف اململكة العربية
ال�سعودية» و «جائزة امللك خالد للتناف�سية امل�سئولة» من م�ؤ�س�سة امللك خالد اخلريية.
ويف اخلتام �أود �أن اتقدم بالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة بال�شكر لإدارة البنك وجميع موظفيه على التزامهم
وتفانيهم لتحقيق هذه النتائج اجليدة .كما �أتقدم بالنيابة عن جمل�س الإدارة بال�شكر ملقام وزارة املالية وم�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية على دعمهم املتوا�صل والذي يعترب �أحد ركائز جناحنا.
عبداهلل بن صالح بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
ي�سر جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي لال�ستثمار(البنك) �أن يقدم تقريره ال�سنوي عن ن�شاطات البنك للعام املنتهي يف  31دي�سمرب
2015م.
ت�أ�س�س البنك ك�شركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 31/ال�صادر يف عام 1976م ومركزه الرئي�سي يف مدينة
الريا�ض ويعمل من خالل  48فرع ًا حتتوي على  12ق�سم ن�سائي موزعة يف معظم مناطق اململكة العربية ال�سعودية .وموقع البنك
االكرتوين على �شبكة االنرتنت هو .www.saib.com.sa
مالك البنك الرئي�سيني هم:
•
•
•
•
•

امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية
�شركة �سعودي �أوجيه املحدودة
�شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل
البنك الأهلي التجاري

%17.26

نتائج العمليات
حقق البنك دخ ًال �صافي ًا بلغ  1.329مليون ريال �سعودي خالل العام 2015م ب�إنخفا�ض قدره  107مليون ريال �سعودي �أو ما ن�سبته
 %7.5مقارنة بالعام 2014م والذي بلغ  1.436مليون ريال �سعودي.
وارتفع �صايف دخل العموالت اخلا�صة ،والتي ت�شمل دخل العموالت اخلا�صة من �إيداعات �أ�سواق املال و املحفظة اال�ستثمارية
والقرو�ض خم�صوم ًا منها م�صاريف العموالت اخلا�صة من الودائع والقرو�ض الأخرى� ،إلى  1.731مليون ريال �سعودي يف 2015م
مقارنة بـمبلغ  1.540مليون ريال �سعودي يف 2014م بارتفاع قدره  191مليون ريال �سعودي و بن�سبة  %12.4وتعزى هذه الزيادة
ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الزيادة يف دخل كل من القرو�ض وال�سلف ،الإ�ستثمارات ،و�إيداعات �أ�سواق املال.

%17.32

وبلغ جمموع الأتعاب من اخلدمات البنكية  450مليون ريال �سعودي يف العام 2015م ،مقارنة بـ  487مليون ريال �سعودي يف العام
2014م �أي ب�إنخفا�ض قدره  37مليون ريال �سعودي وبن�سبة .%7.6

%7.50

بلغ دخل العمليات  2.511مليون ريال �سعودي يف عام 2015م  ،مقارنة بـ  2.531مليون ريال �سعودي يف عام 2014م ،ب�إنخفا�ض
قدره  20مليون ريال �سعودي �أو .%0.8

%8.59
%7.20

يقدم البنك جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات املتوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية وامل�صرفية التقليدية للأفراد وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية من خالل الفرع الرئي�سي و�شبكة الفروع املمتدة على نطاق اململكة ،ويقدم البنك خدمات ومنتجات
م�صممة خ�صي�صا لل�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه احلكومية من خالل مراكزه الإقليمية الثالث يف كل من الريا�ض وجده
واخلرب .كما يقدم البنك خدمات الو�ساطة يف كل من الأ�سواق ال�سعودية والعاملية بالإ�ضافة �إلى خدمات �إدارة الأ�صول من خالل
�شركته التابعة واململوكة له بالكامل� ،شركة اال�ستثمار لالوراق املالية والو�ساطة ،والتي تعترب رائدة يف هذا املجال.
يخ�ضع البنك للأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ولإ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واللوائح والتعليمات التي
ت�صدرها وزارة التجارة وهيئة ال�سوق املالية.
وقد ا�شتملت �أهم �إجنازات البنك خالل هذا العام على اال�ستمرار يف تعزيز البنك �أعماله الأ�سا�سية وامل�ؤ�شرات املالية ،بالإ�ضافة
�إلى اال�ستمرار يف تو�سيع قاعدة عمالئه وحت�سني نوعية اخلدمات والتنوع يف برامج التمويل ال�شخ�صي وزيادة �شبكة ال�صرف
الآيل وحتقيق املزيد من امليكنة يف اخلدمات امل�صرفية للأفراد .وكجزء من خطة البنك الهادفة �إلى التو�سع يف تقدمي اخلدمات
امل�صرفية للأفراد وال�شركات ،وا�صل البنك التو�سع يف برنامج (الأ�صالة) للم�صرفية الإ�سالمية والتي ت�شمل خدمات التمويل
واال�ستثمار املتوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية .ومن خالل هذا الربنامج يقوم البنك بت�شغيل �أربعة و�أربعني فرع ًا يف خمتلف مناطق
اململكة ،تعمل بالكامل وفق �أحكـام ال�ضوابط ال�شرعية .وفيما يخ�ص الت�صنيف الإئتماين فقد �إ�ستمر البنك يف عملية مراجعة
الت�صنيف الإئتماين مع كل من وكالتي �ســتاندرد اند بورز وفيت�ش اللتان �صنفتا البــنك على الدرجات ( ‘ ’BBB+ / ‘A-2و ‘)’A-‘ / ‘F2
) على التوايل مع نظرة م�ستقبلية �سالبة وم�ستقرة .كما ح�صل البنك خالل عام 2015م على عدة جوائز عاملية مثل جائزة اف�ضل
بيئة عمل يف ال�سعودية من منظمة �أف�ضل مكان عمل ،جائزة التميز من �شركة فيزا ( )VISAالعاملية ،جائزة امللك خالد للتناف�سية
امل�س�ؤولة من م�ؤ�س�سة امللك خالد اخلريية ،جائزة برنامج الوالء لعام  2015عن اخلدمات املالية من جملة الوالء الربيطانية،
جائزة التوظيف من معهد الإدارة العامة بالريا�ض ،التكرمي �ضمن �أكرث  100عالمة جتارية رواج ًا يف ال�سعودية من �صحيفة الوطن
ال�سعودية ،جائزة �أف�ضل ممار�سات بيئية م�ستدامة من منتدى امل�س�ؤولية االجتماعية واال�ستدامة لل�شركات ،و�أخري ًا التتويج بالو�شاح
الذهبي من �أكادميية تتويج بدبي.

وبلغت امل�صروفات الت�شغيلية قبل خ�صم خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة اال�ستثمارات املقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة وخم�ص�ص خ�سائر
االئتمان  1.034مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مقارنة بـ  943مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .وقد �أدى حجم امل�صروفات
الت�شغيلية يف عام 2015م �إلى �صايف ن�سبة كفاءة بلغت  %39.22ل�سنة 2015م  ،مقارنة بـ  %37.69ل�سنة 2014م ،ويح�سب معدل
الكفاءة بق�سمة م�صاريف الت�شغيل قبل خ�صم املخ�ص�صات على �إجمايل دخل الت�شغيل خم�صوم ًا منها املكا�سب الغري مكرره ،ومتثل
هذه الن�سبة م�ؤ�شر ًا مهم ًا و�أ�سا�سي ًا ملدى كفاءة مراقبة و�إدارة املوارد.
بلغ خم�ص�ص االنخفا�ض يف اال�ستثمارات املقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة  187مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مقارنة بـ 10
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م بينما بلغ خم�ص�ص خ�سائر االئتمان  118مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مقارنة بـمبلغ
 221مليون ريال �سعودي يف عام 2014م .وت�شكل خم�ص�صات عام 2015م ا�ستمرار ًا لل�سيا�سة املتحفظة التي يعتمدها البنك
ب�إبقاء احتياطيات خ�سائر القرو�ض عند م�ستويات تتوافق مع حجم حمفظة القرو�ض واال�ستثمارات وتكون قادرة على ا�ستيعاب �أية
خ�سارة حمتملة بالإ�ضافة �إلى التح�سن يف جودة الأ�صول.
بلغ العائد على متو�سط املوجودات  %1.42يف عام 2015م مقارنة بـ  %1.65يف عام 2014م وبلغ �أي�ضا العائد على متو�سط حقوق
امل�ساهمني  %11.12يف عام 2015م مقارنة بـ  %13.00يف عام 2014م .
يتلخ�ص �صايف دخل البنك املوحد من قطاعات الأعمال الرئي�سية كما يف  31دي�سمرب لعامي 2015م و2014م كما يلي:

اخلدمات امل�صرفية للأفراد
اخلدمات امل�صرفية لل�شركات
اخلزينة واال�ستثمار
ادارة الأ�صول والو�ساطة
�صايف الدخل

(ب�آالف الرياالت)
2014
2015
317.538
293.403
439.804
560.558
625.870
446.210
53.267
28.486
1.436.479 1.328.657
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قائمة المركز المالي الموحدة
�إ�ستمر �إجمايل املوجودات كما يف  31دي�سمرب 2015م بنف�س حجمه يف  31دي�سمرب 2014م عند م�ستوى  93.6مليار ريال �سعودي.
وانخف�ض �صايف اال�ستثمارات مببلغ  3.6مليار ريال �سعودي �أو  %16لي�صل �إلى  18.8مليار ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2015م.
كما بلغت اال�ستثمارات امل�صنفة ك�إ�ستثمارات من الدرجة الأولى  %82من �إجمايل املحفظة اال�ستثمارية للبنك كما يف  31دي�سمرب
2015م.
وارتفع �صايف القرو�ض وال�سلف مببلغ  2.5مليار ريال �سعودي �أو  %4.3لي�صل �إلى  60مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2015م .و بلغت القرو�ض وال�سلف غري العاملة  448مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م مقارنة بـ  436مليون كما يف 31
دي�سمرب 2014م .وانخف�ضت ن�سبة القرو�ض وال�سلف غري العاملة مقارنة باجمايل القرو�ض وال�سلف �إلى  %0.74كما يف  31دي�سمرب
2015م مقارنة بـ  %0.75يف 2014م .وبلغ خم�ص�ص خ�سائر االئتمان  839مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م بن�سبة
تغطية قدرها  %187تقريبا من القرو�ض وال�سلف غري العاملة مقارنة بـ  %189يف عام 2014م.
انخف�ضت ودائع العمالء مبقدار  0.4مليار ريال �سعودي �أو  %0.57لت�صل �إلى  70.3مليار ريال �سعودي يف نهاية عام 2015م،
منها الودائع حتت الطلب والتي ارتفعت بقيمة  1.3مليار ريال �سعودي �أو  ،%6.6بينما انخف�ضت الودائع ذات العمولة مبقدار 1.7
مليار ريال �سعودي �أو .%3.4
قام البنك بتاريخ  30مايو 2011م ب�إبرام �إتفاقية قر�ض متو�سط الأجل مببلغ مليار ريال �سعودي مع بنك حملي ،لأغرا�ض الت�شغيل
العام ملدة خم�س �سنوات .هذا وقد ا�ستخدم القر�ض بالكامل ،وي�ستحق �سداده يف مايو 2016م .كما قام البنك بتاريخ  24يونيو
2012م ب�إبرام �إتفاقية قر�ض متو�سط الأجل مدته خم�س �سنوات مببلغ مليار ريال �سعودي مع بنك حملي �أي�ض ًا لأغرا�ض الت�شغيل
العام .مت �إ�ستخدام القر�ض بالكامل وي�ستحق �سداده يف �سبتمرب 2017م .تخ�ضع هذه القرو�ض لعمولة مبعدالت متغرية .ويحق
للبنك �سداد كل قر�ض مبكر ًا عن موعده وذلك وفق ًا ل�شروط و�أحكام �إتفاقية كل قر�ض .ت�شمل الإتفاقيات �أعاله على �شروط تتطلب
املحافظه على ن�سب مالية معينة بالإ�ضافه �إلى �شروط �أخرى والتي التزم بها البنك بالكامل كما يف  31دي�سمرب 2015م.
قام البنك بتاريخ  5يونيو  2014ب�إ�ستكمال عملية �إ�صدار �سندات دين ثانوية بقيمة  2مليار ريال �سعودي من خالل �إ�صدار خا�ص
مل�ستثمرين حمليني يف اململكة العربية ال�سعودية ل�صكوك متوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية ومتطلبات ر�أ�س املال امل�ساند .يبلغ �أجل
هذه ال�صكوك � 10سنوات بحيث يحتفظ البنك باحلق يف اال�ستدعاء املبكر لهذه ال�صكوك يف نهاية اخلم�س �سنوات الأولى من مدة
الأجل ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات النظامية ذات ال�صلة .حتمل هذه ال�صكوك ربح ن�صف �سنوي مبقدار �سعر الإقرا�ض
بني البنوك ال�سعودية (�سايبور) ل�ستة �أ�شهر باال�ضافة �إلى .%1.45
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يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية ر�أ�سماله وذلك ب�إ�ستخدام املعدالت املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ومبوجبها يتم
قيا�س مدى كفاية ر�أ�س املال وذلك مبقارنة بنود ر�أ�س املال امل�ؤهلة مع املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة والتعهدات
والإلتزامات املحتملة واملبالغ الإ�سمية للم�شتقات ب�إ�ستخدام املبالغ املرجحة لإظهار املخاطر املتعلقة بها.
كما يف  31دي�سمرب 2015م بلغت ن�سبة معدل كفاية ر�أ�س مال الركيزة اال�سا�سية وامل�ساندة لت�صل �إلى  %16.94مقارنة بـ %17.08
كما يف  31دي�سمرب 2014م.
�أ�ضواء على الو�ضع املايل للخم�س �سنوات املا�ضية
2015

(مباليني الرياالت ال�سعودية)
2012
2013
2014

2011

ملخ�ص قائمة الدخل:
�إجمالى الدخل ()1
�إجمالى امل�صاريف ()2
ارباح العمليات
املخ�ص�صات
�صايف الدخل
ملخ�ص امليزانية العمومية:
قرو�ض و�سلف� ،صايف
ا�ستثمارات� ،صايف
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
اجمايل املوجودات
ودائع العمالء
اجمايل حقوق امللكية
الن�سب املئوية:
العائد على متو�سط حقوق امللكية %
العائد على متو�سط املوجودات %
مالءة ر�أ�س املال %
حقوق امللكية �إلى �إجمايل املوجودات %

2.667
1.033
1.634
305
1.329

2.610
943
1.667
231
1.436

2.178
762
1.416
129
1.287

1.868
632
1.236
324
912

1.709
628
1.081
373
708

60.025
18.842
939
93.634
70.329
12.036

57.473
22.397
846
93.626
70.733
11.852

47.567
17.696
1.071
80.495
57.044
10.253

34.051
10.912
966
59.067
40.414
9.379

27.114
8.893
895
51.946
36.770
8.557

11.12
1.42
16.94
12.85

13.00
1.65
17.08
12.66

13.11
1.84
15.12
12.74

10.17
1.64
17.62
15.88

8.48
1.37
19.12
6.48

إجمالي حقوق الملكية وكفاية رأس المال
ارتفعت حقوق امللكية الى 12مليار ريال �سعودي كما يف نهاية عام 2015م  ،مقارنة بـ  11.9مليار ريال �سعودي يف نهاية العام
2014م .يبلغ جمموع الأ�سهم القائمه للبنك  650مليون �سهم .وبلغت ن�سبة �إجمايل حقوق امللكية �إلى �إجمايل املوجودات %12.85
كما يف  31دي�سمرب 2015م مقارنة بـ  %12.66كما يف  31دي�سمرب 2014م .وقد بلغ معدل رافعة البنك املالية لت�صل �إلى  7.78كما
يف  31دي�سمرب 2015م مقارنة بـ  7.90يف  31دي�سمرب 2014م.

( )1يت�ضمن �إجمايل الدخل ك ًال من دخل العمليات و احل�صة يف دخل ال�شركات الزميلة.
(� )2إجمايل امل�صاريف ت�شمل اجمايل امل�صاريف الت�شغيلية م�ستبعد منها كال من املخ�ص�صات وح�ص�ص حقوق امللكية غري
امل�سيطرة يف 2011م.

قام البنك خالل عام 2015م بتوزيع �أرباح قدرها  0.80ريال �سعودي لكل �سهم بقيمة �إجمالية قدرها  480مليون ريال �سعودي
وذلك بال�صايف بعد خ�صم الزكاة التي مت �إ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني والبالغة  42مليون ريال �سعودي .وباال�ضافة لذلك
�أقرتح جمل�س الإدارة توزيعات �أرباح لعام 2015م بقيمة  487.5مليون ريال �سعودي ،تعادل توزيعات الأرباح هذه ما مقداره 0.75
ريال �سعودي لل�سهم ،و ذلك بال�صايف بعد خ�صم الزكاة التي �سيتم �إ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني والبالغة  47مليون
ريال �سعودي .كما �إقرتح جمل�س الإدارة �أي�ض ًا �إ�صدار �أ�سهم جمانية مقدارها  50مليون �سهم بقيمة �أ�سمية  10ريال �سعودي لكل
�سهم ،مبا يعني منح �سهم جماين واحد لكل � 13سهم قائم .هذا و�سيتم عر�ض �إقرتاح توزيعات الأرباح و�إ�صدار الأ�سهم املجانية
للم�صادقة عليها خالل �إجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية التي من املتوقع �إنعقادها خالل .2016

التحليل الجغرافي لإليرادات
حتققت معظم �إيرادات البنك ب�شكل �أ�سا�سي من �أن�شطته يف اململكة العربية ال�سعودية كماهو مو�ضح بامللخ�ص ادناه:
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
الإجمايل
املنطقة ال�شرقية
املنطقة الغربية
املنطقة الو�سطى
2.511.057
247.821
423.576
1.839.660
2015
2.531.176
199.983
390.774
1.940.419
2014

تقوم �إدارة البنك مبراقبة كفاية ر�أ�س املال و�إ�ستخدام ر�أ�س املال النظامي .حيث تفر�ض م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الإحتفاظ
بحد �أدنى من ر�أ�س املال النظامي مبعدل اليقل عن  %8مقابل املوجودات املرجحة املخاطر.
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إدارة المخاطر
يتطلب التعقيد الذي تواجهه قطاعات اخلدمات املالية والعمليات امل�صرفية وتنوع املواقع اجلغرافية يف الوقت الراهن �ضرورة
حتديد وقيا�س وح�صر املخاطر ومعاجلتها على نحو فعال �إلى جانب �ضرورة التوزيع الفعال لر�أ�س املال للح�صول على �أف�ضل
ن�سبة من العوائد يف مقابل املخاطر� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يتوقع �أ�صحاب امل�صلحة يف البنك ،مبا فيهم اجلهات التنظيمية ووكاالت
الت�صنيف االئتماين �أن يكون لدى البنك �إطار عمل وا�ضح وموثق يرتكز على عدة �أبعاد يف �أعمال البنك.

مخاطر االئتمان
يقوم البنك ب�إدارة تعر�ضة ملخاطر االئتمان ،وهي املخاطر التي تتمثل يف عدم قدرة �أحد �أطراف معاملة ما على الوفاء بالتزاماته
املالية ،وهو ما ي�ؤدي بالتايل �إلى تكبيد البنك خ�سائر مالية .وين�ش�أ التعر�ض للمخاطر االئتمانية يف الأ�سا�س من املخاطر املرتبطة
بالقرو�ض وال�سلف املالية وباملحفظة اال�ستثمارية للبنك .كما تكمن املخاطر االئتمانية �أي�ضا يف الأدوات املالية التي ال تندرج �ضمن
امليزانية العمومية ،مثل التزامات متديد االئتمان.

لدى البنك جمموعة �شاملة من ال�سيا�سات التي تعالج اجلوانب املختلفة لإدارة املخاطر .فهناك دليل �سيا�سة �إدارة املخاطر الذي
يعترب دليال �شامال ومتكامال جرى �إعداده ا�ستنادا �إلى املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حيث يغطي
الدليل ب�شكل مو�سع كافة املخاطر التي تواجه عمل البنك يف �سعيه احلثيث نحو حتقيق �أهدافه .كما يو�ضح الدليل �أي�ضا هياكل
حوكمة املخاطر و�سيا�سات �إدارة املخاطر التي يتبعها البنك يف �إدارة ور�صد املخاطر ومراقبتها ،ومن هذه ال�سيا�سات �إطار عمل
تقبل املخاطر ،دليل �سيا�سة االئتمان ،دليل �سيا�سة اخلزينة.

ويوجد لدى البنك �إطار عمل �شامل لإدارة خماطر االئتمان والذي ي�شتمل على ق�سم خا�ص ملراجعة املخاطر االئتمانية وعملية
مراقبة املخاطر االئتمانية .ويقوم البنك بتقييم احتمال تعرث الأطراف املقابلة يف �سداد التزاماتها املالية نحو البنك حيث ي�ستخدم
البنك �أدوات ت�صنيف داخلية لتقييم احتماالت التعرث تلك .كما ي�ستخدم البنك �أي�ضا ت�صنيفات خارجية لوكاالت ت�صنيف رئي�سية،
حيثما كانت هناك حاجة لذلك.

يدير البنك خماطره بطريقة مدرو�سة ومنهجية تت�صف بال�شفافية وذلك من خالل �إطار عمل يرتكز على �إطار تقبل املخاطر
( )RAFوالذي اعتمده جمل�س �إدارة البنك ويقوم على دمج الإدارة ال�شاملة للمخاطر �ضمن الهيكل التنظيمي للبنك و�ضمن عمليات
قيا�س املخاطر ومراقبتها .وين�سجم �إطار العمل املرتكز �إلى نطاق وا�سع من تقبل املخاطر ب�شكل دقيق مع ا�سرتاتيجية البنك ومع
خطط �أعماله ،وخطط ر�أ�س املال ومع ال�سيا�سات املعتمدة من قبل جمل�س �إدارة البنك .كما يلتزم �إطار عمل البنك املرتكز �إلى
نطاق وا�سع من تقبل املخاطر مبفهوم اال�ستقرار املايل الذي �أقره جمل�س الإدارة يف «املبادئ اخلا�صة لإطار العمل الفعال لتقبل
املخاطر» ال�صادرة عن املجل�س بتاريخ  18نوفمرب  ،2013كما اعتمدتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

مخاطر السوق
خماطر ال�سوق هي املخاطر التي تكون فيها القيمة العادلة للأدوات املالية �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية عر�ضة
للتقلب ب�سبب التغريات يف توجهات و�أحوال ال�سوق مثل �أ�سعار العموالت و�أ�سعار ال�صرف الأجنبي و�أ�سعار الأ�سهم.

يت�ضمن �إطار عمل البنك املرتكز على نطاق وا�سع من تقبل املخاطر على اخل�صائ�ص الرئي�سية التالية:
طبيعة املخاطر التي يتعني حتملها نتيجة ال�سرتاتيجية البنك.
	�أق�صى م�ستوى من املخاطر التي ميكن للبنك العمل يف اطارها (طاقة حتمل املخاطر) و�أق�صى م�ستوى من املخاطر التي يتعني
على البنك حتملها (تقبل املخاطر)؛
	�أق�صى م�ستوى من املخاطر الأخرى القابلة للقيا�س الكمي التي ينبغي الدخول فيها (حدود املخاطر الأخرى)؛
التوازن املن�شود للمخاطر مقابل العائدات بح�سب ق�سم العمل يف البنك (قيا�سات تقبل املخاطر لوحدات العمل يف البنك)؛ و
الثقافة املن�شودة للتوعية حول املخاطر وبرامج التعوي�ضات وخماطر و�أمن تكنولوجيا املعلومات ،وبيئة االلتزام العامة داخل
البنك لغر�ض التنفيذ الفعال الطار عمل البنك املرتكز �إلى نطاق وا�سع من تقبل املخاطر (التقارير النوعية حول املخاطر).
وكجزء من حوكمة املخاطر ،يوجد لدى البنك جلنة خا�صة باملخاطر تابعة ملجل�س الإدارة ،وجلان خمتلفة على م�ستوى الإدارة
مثل جلنة االئتمان وجلنة املوجودات واملطلوبات ،وجلنة �إدارة املخاطر الت�شغيلية ،وجلنة اختبار الإجهاد ،وجلنة �إدارة املخاطر
امل�ؤ�س�سية ،ونظام توجيه �أمن املعلومات وجلنة تخطيط ا�ستمرارية الأعمال.
وبالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،يرتبط ق�سم التدقيق الداخلي يف البنك بلجنة املراجعة التابعة ملجل�س الإدارة ،ويقدم ق�سم التدقيق تقريرا
ر�سميا م�ستقال حول مراجعة �أعمال البنك ويدعم التزام وحدات العمل ب�سيا�سات و�إجراءات املخاطر وي�ساند كفاءة وفعالية �إطار
عمل �إدارة املخاطر على م�ستوى البنك ككل.
وفيما يلي و�صف للمخاطر الهامة التي تعرت�ض �أعمال البنك �إلى جانب الأ�ساليب التي يعتمدها البنك يف الت�صدي لهذه املخاطر.

	�أ) خماطر �أ�سعار العموالت
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العمولة من احتمال �أن التغريات يف �أ�سعار العموالت �سوف ت�ؤثر �إما على القيمة العادلة للأدوات املالية
�أو على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية .وقد و�ضع جمل�س الإدارة حدودا للفجوات يف �أ�سعار العموالت لفرتات
حمددة .كما يراقب البنك �أي�ضا ب�شكل روتيني مراكزه وي�ستخدم ا�سرتاتيجيات التحوط ل�ضمان املحافظة على تلك املراكز
�ضمن حدود فجوات الأ�سعار املقررة.
ب) خماطر العمالت
خماطر العملة هي خماطر التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة للعمالت الأجنبية على مركزها املايل وتدفقاتها النقدية.
وي�ضع جمل�س الإدارة حدودا مل�ستوى التعر�ض ملخاطر كل عملة وب�شكل �إجمايل حلدود املراكز �أثناء الليل و�ساعات النهار على
حد �سواء ،حيث يقوم البنك مبراقبة تلك املراكز ب�شكل روتيني م�ستمر.
ج) خماطر �أ�سعار الأ�سهم
خماطر �أ�سعار الأ�سهم هي خماطر انخفا�ض القيمة العادلة للأ�سهم يف املحفظة اال�ستثمارية البنك نتيجة لتغيريات حمتملة
يف م�ستويات م�ؤ�شرات الأ�سهم ويف قيمة الأ�سهم الفردية .وي�ضع جمل�س الإدارة حدودا مل�ستوى التعر�ض ملخاطر كل �صناعة،
واحلد العام ال�ستثمار املحفظة ،ويقوم البنك مبراقبة تلك احلدود ب�شكل م�ستقل.
مخاطر السيولة
خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة البنك على تلبية متطلبات التمويل اخلا�صة به �ضمن الوقت املطلوب وبتكلفة مقبولة.
وميكن �أن تنجم خماطر ال�سيولة عن التقلبات يف ال�سوق �أو ب�سبب خف�ض الت�صنيف االئتماين للبنك ،وهو ما قد ي�سبب جفاف
م�صادر متويل معينة ب�شكل غري متوقع.
تراقب �إدارة البنك ب�شكل وثيق حالة ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات لدى البنك ل�ضمان توفر �سيولة يومية كافية الجناز عملياته.
كما يراقب البنك كذلك وب�شكل دوري منتظم ن�سبة تغطية ال�سيولة ون�سبة �صايف التمويل الثابت بانتظام كي تكون من�سجمة مع
املبادئ التوجيهية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .كما يجري البنك اختبارات دورية منتظمة لإجهاد ال�سيولة يف �إطار جمموعة من
ال�سيناريوهات التي ت�شمل كال من الظروف العادية والظروف الأكرث �ضغطا و�صعوبة يف ال�سوق .وتخ�ضع كافة �سيا�سات و�إجراءات
ال�سيولة للمراجعة املنتظمة وملوافقة جلنة املوجودات واملطلوبات يف البنك.
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المخاطر التشغيلية
تعرف املخاطر الت�شغيلية ب�أنها خماطر اخل�سارة الناجمة عن عدم كفاءة �أو ف�شل العمليات الداخلية �أو ف�شل الأفراد والأنظمة� ،أو
الناجمة عن حوداث خارجية.
يت�ضمن �إطار عمل �إدارة املخاطر الت�شغيلية لدى البنك تعريفا �شامال للمخاطر الت�شغيلية على نطاق البنك ككل كما يحدد االطار
العمليات التي يتعني تعريف وتقييم خماطرها الت�شغيلية ومراقبتها ومعاجلتها .كما تت�ضمن �سيا�سات و�إجراءات و�ضوابط املخاطر
الت�شغيلية املعتمدة لدى البنك تف�صيال �شامال للنواحي الرئي�سية الطار عمل املخاطر الت�شغيلية .ويقوم البنك باجراء تقييم م�ستمر
للمخاطر الت�شغيلية و�ضوابطها يف كافة �أق�سام العمل ويف الوحدات امل�ساندة يف البنك وذلك من خالل التمارين على عملية التقييم
الذاتي للمخاطر ومراقبتها ،واملراقبة الوثيقة خلطط العمل املتفق عليها نتيجة لتمارين التقييم الذاتي للمخاطر ومراقبتها وو�ضع
منظومة خا�صة بتقبل املخاطر الت�شغيلة على م�ستوى البنك ككل .وت�شمل تلك العملية املراقبة امل�ستمرة للخ�سائر التي يتكبدها
البنك فعال من املخاطر الت�شغيلية واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية للتخل�ص من تلك اخل�سائر �أو خف�ضها �إلى اق�صى حد ممكن
يف امل�ستقبل .كما و�ضع البنك �أي�ضا جمموعة من امل�ؤ�شرات الرئي�سية للمخاطر تغطي كافة وحدات و�أق�سام العمل يف البنك من �أجل
ت�سهيل الر�صد اال�ستباقي للمخاطر الت�شغيلية.
خطة إستمرارية العمل
�إدراكا من البنك ملدى �أهمية التخطيط ال�ستمرارية الأعمال فقد وا�صل البنك �سعيه الد�ؤوب حمرزا تقدما ملحوما يف هذا املجال
خالل عام  .2015وال �شك �أن وجود خطة فعالة ال�ستمرارية الأعمال من �ش�أنه ت�سهيل ت�صدي البنك بطريقة فورية مدرو�سة ومن�سقة
يف حال �أزمات االنقطاع �أو التوقف اخلطري لعمليات البنك .كما ت�ساعد خطة ا�ستمرارية الأعمال البنك على الت�صدي بفعالية �أي�ضا
لأي خلل �أو انقطاع يف عملياته و�إرجاع العمليات �إلى و�ضعها الطبيعي ب�أ�سرع وقت ممكن بكفاءة بعد �أي كارثة �أو حادث طارئ غري
متوقع قد يعطل �سري العمليات ب�شكل كلي �أو جزئي.
وقد قام البنك خالل عام  2015بتعزيز م�ستوى اختبارات خطته ال�ستمرارية الأعمال والإجراءات املتعلقة بها .حيث �أجرى البنك
اختبارات مف�صلة على حالتني منف�صلتني من حاالت انقطاع العمل وغريها من االختبارات العديدة يف هذا الإطار خالل ال�سنة.
وقد كانت تلك االختبارات ناجحة ومن �ش�أنها تعزيز الثقة ب�أن البنك قادر على التعامل مع �أي حالة طارئة قد تقع يف �أي وقت.
و�سيوا�صل البنك �إجراء االختبارات لعملياته من حيث ا�ستمرارية الأعمال حيث يجري اختبارات ال تقل عن مرتني يف ال�سنة.
يف �إطار جهوده لتوفري خدمة متوا�صلة ودون انقطاع لعمالئه ،نفذ البنك دعما احتياطيا فوريا لبع�ض الأنظمة الأ�سا�سية خالل عام
 ،2015كما �سيتم توفري دعم احتياطي فوري للمزيد من الأنظمة الأخرى خالل عام .2016
كما وا�صل البنك تركيزه الوا�سع على تدريب املوظفني على ا�ستمرارية العمل.
و�إقرارا بجهود البنك يف جمال خطة ا�ستمرارية االعمال ،فقد ح�صل البنك يف عام 2012على �شهادة الآيزو  22301 ISOعلى
ما حققته عملية ا�ستمرارية الأعمال وعمليات م�صرفية الأفراد وال�شركات واخلزينة من م�ستوى رفيع ،حيث �أكمل البنك عملية
احل�صول على ال�شهادة.
إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات
قام البنك بتطوير ا�سرتاتيجية حتول طموحة لتقنية املعلومات تهدف لتلبية طلبات النمو القوية لإدارات الأعمال .تركز هذه
اال�سرتاتيجية ،والتي �أقرها جمل�س االدارة ،على تعزيز قطاع �أعمال م�صرفية الأفراد وال�شركات بالإ�ضافة لأعمال وحدات الدعم
امل�ساندة .ترتجم هذه اال�سرتاتيجية الى م�شاريع مبواثيق �شاملة  ،تنفذ وفق منهجية موحدة لإدارة وحوكمة امل�شاريع .كما تقوم
وحدة عمل مركزية ب�إدارة امل�شاريع بالر�صد والتحقق من تنفيذ و�أداء امل�شاريع .مت اجناز بناء هيكل حوكمة والذي يتم الإ�شراف
عليه من قبل جلنة توجيهية من �أع�ضاء االدارات العليا.
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�شهد العام  2015اطالق العديد من امل�شاريع لدعم منوالبنك وتعزيز خدمة العمالء .كان من �ضمنها اطالق نظام للتحقق من
توقيع العمالء عرب نظام ادارة عالقات العمالء ( )CRMيف الفروع ،والتي تتيح لفروع البنك خدمة عمالئه ب�شكل �أمثل .كما مت
اطالق خدمة ا�صدار بطاقة ال�صراف الآيل ( )ATMعلى مدار ال�ساعة  ،24x7والتي تتيح للعميل امكانية ا�ستبدال البطاقة دون
احلاجة لزيارة فروع البنك .قام البنك بتطوير خدمات التجارة االلكرتونية ( )e-Commerceوخدمات ال�شركات االلكرتونية
( ،)e-Corporateوالتي متكن ال�شركات من الدفع عرب االنرتنت وتنفيذ تعليماتها الكرتونيا� .شهد العام املن�صرم �أي�ضا منتجات
جديدة رائدة كبطاقات الطالب والت�سوق عرب االنرتنت ،حيث ميكن تفعيلها وا�ستعمالها عرب بوابتي البنك اخلا�صة باالنرتنت
( )FlexxClickواملوبايل ( .)FlexxTouchقام البنك بتعزيز برنامج الوالء ( )WooWمبيزات فريدة جديدة �سهلة اال�ستعمال.
يجدر بالذكر �أي�ضا �أن البنك كان ال�سباق بتقدمي �أجهزة ال�صراف الآيل التفاعلي (.)Interactive Teller Machine
قطاعات البنك
تتوزع �أن�شطة البنك على ثالثة قطاعات �أعمال رئي�سة هي :اخلدمات امل�صرفية للأفراد ،اخلدمات امل�صرفية لل�شركات ،واخلزينة،
ويجري تنفيذ العمليات بني قطاعات الأعمال بناء على ال�شروط والأحكام التجارية من خالل ا�ستخدام �أ�سعار التحويل ومنهجيات
التخ�صي�ص .ويحتوي الإي�ضاح رقم  28من القوائم املالية املوحدة على ملخ�ص نتائج قطاعات الأعمال لعامي 2015م و 2014م.
	�أ) قطاع ال�شركات
تركز اخلدمات امل�صرفية لل�شركات على تقدمي منتجات وخدمات مالية ذات جودة نوعية عالية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
التجارية وامل�ؤ�س�سات املالية .ويتم تقدمي هذه اخلدمات من املراكز الإقليمية الثالث للبنك يف الريا�ض وجدة واخلرب لتوفري
حلول مالية مبتكرة .وت�شمل اخلدمات واملنتجات املالية املقدمة متويل امل�شاريع ،ومتويل ر�أ�س املال العامل ،ومتويل التجارة
واخلدمات ،واالعتمادات امل�ستندية للواردات وال�صادرات ،وخطابات االعتماد للدفع عند االقت�ضاء،خطابات ال�ضمان،
خ�صم الكمبياالت ،التح�صيالت ب�أنواعها ومنتجات �أخرى متعلقة بالتجارة العامة واملتوافقة مع ال�شريعة اال�سالمية ،كما
تقدم احللول املالية املبتكرة لإدارة النقد والتي تعتمد على �أف�ضل التقنيات املتوفرة مليكنة العمليات.
ب) قطاع الأفراد
يقدم البنك ال�سعودي لال�ستثمار ت�شكيلة وا�سعة من اخلدمات املتوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية وامل�صرفية التقليدية للأفراد
والهيئات احلكومية والعامة وقطاع الأعمال من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من مركزه الرئي�س وعرب �شبكة من الفروع
موزعة على مناطق اململكة العربية ال�سعودية .وت�شمل اخلدمات احل�سابات اجلارية ،وح�سابات التوفري وح�سابات الودائع
لأجل ،واملرابحة الإ�سالمية ،كما يقدم البنك جمموعة من املنتجات امل�صرفية املتوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية من خالل
فروعه .وميتلك البنك �شبكة وا�سعة من �أجهزة ال�صرف الآيل لتغطية مناطق اململكة العربية ال�سعودية.
ج) قطاع اخلزينة
يتولى هذا القطاع م�س�ؤولية �إدارة املتاجرة بالعمالت الأجنبية ،و�إدارة التمويل وال�سيولة ،وحمافظ ا�ستثمارات البنك
واملنتجات املالية .كما تقوم �إدارة اخلزينة �أي�ض ًا ب�إدارة هيكل املوجودات واملطلوبات اخلا�ص بالبنك ،وخماطر �أ�سعار
الفائدة ،وتقدم التوجيه ملعطيات حجم امليزانية العمومية والأ�سعار.
شبكة الفروع
ً
ً
ً
بلغ عدد فروع البنك نهاية عام 2015م  48فرعا حتتوي على  12ق�سما ن�سائيا .كما �أ�ضاف البنك  7جهاز لل�صرف الآيل خالل
العام 2015م ويقوم حالي ًا بت�شغيل �شبكة ت�ضم ما جمموعه  436جهاز �صرف �آيل موزعة يف �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية .كما
�أ�ضاف البنك  2.522جهاز نقاط البيع لي�صل جمموع الأجهزة �إلى  6.312جهاز.
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برنامج (األصالة) للمصرفية االسالمية
يقدم البنك حتت برنامج (الأ�صالة) عدة منتجات متوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية .وقد �أعطيت هذه املنتجات االهتمام اخلا�ص
ل�ضمان توافقها مع �أحكام ال�شريعة اال�سالمية ومالءمتها لل�سوق املحلي ادراك ًا لتزايد الطلب على املنتجات واخلدمات اال�سالمية
و�أهمية امل�صرفية اال�سالمية ،باعتبارها توجه ًا ا�سرتاتيجي ًا للبنوك العاملة يف اململكة واملنطقة .ويقوم البنك من خالل هذا
الربنامج بت�شغيل �أربعة و�أربعون فرع ًا تعمل وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وقد متكن البنك من رفع حجم التمويل والودائع
املتوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية ،حيث بلغت القرو�ض املتوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية  32.6مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2015م بارتفاع قدره  2.0مليار ريال �سعودي وبن�سبة زيادة قدرها  %6.5مقارنة بالعام 2014م والذي بلغ  30.6مليار ريال
�سعودي .كما بلغت الودائع املتوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية  52.5مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م بارتفاع قدره 3.4
مليار ريال �سعودي وبن�سبة زيادة قدرها  %6.9مقارنة بالعام 2014م والذي بلغ  49.1مليار ريال �سعودي.
الشراكات االستراتيجية
ميتلك البنك ثالثة �شركات تابعة يف اململكة العربية ال�سعودية:
�شركة اال�ستثمار للأوراق املالية والو�ساطة ،والتي تقدم خدمات الو�ساطة وخدمات الرتتيب واحلفظ يف الأوراق املالية ،ويبلغ
ر�أ�س مالها  250مليون ريال �سعودي وميتلك البنك فيها ن�سبة  ،%100جميع اال�سهم ال�صادرة تعترب عادية وال يوجد اية ادوات
دين على ال�شركة .ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف يوليو 2007م ومت حتويلها ل�شركة م�ساهمة مقفلة يف عام
2015م .تقدم ال�شركة خدمات �إ�ستثمارية على �شكل �ضناديق ا�ستثمار بالتعاون مع م�ست�شارين متخ�ص�صني ،وقد بلغ جمموع
املوجودات حتت �إدارتها  4.393مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م ،منها  1.801مليون ريال �سعودي مدار حتت
حمافظ متوافقة مع ال�ضوابط ال�شرعية.
�شركة ال�سعودي لال�سثمار العقارية ،يبلغ ر�أ�س مالها ّ 500الف ريال �سعودي وميتلك البنك فيها ن�سبة  ،%100جميع اال�سهم
ال�صادرة تعترب عادية وال يوجد اية ادوات دين على ال�شركة.
�شركة ال�سعودي االولى لال�ستثمار املحدودة ، ،يبلغ ر�أ�س مالها ّ 25الف ريال �سعودي وميتلك البنك فيها ن�سبة  ،%100جميع
اال�سهم ال�صادرة تعترب عادية وال يوجد اية ادوات دين على ال�شركة.
بالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،ي�ساهم البنك ال�سعودي لال�ستثمار يف ثالثة �شركات �شقيقة يف اململكة العربية ال�سعودية على النحو التايل :
�شركة �أمريكان �إك�سرب�س (ال�سعودية) ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة يبلغ ر�أ�س مالها  100مليون ريال �سعودي وميتلك
البنك  %50من ر�أ�س مالها ،ون�شاطها الرئي�س هو �إ�صدار البطاقات الإئتمانية وتقدمي منتجات �أمريكان �إك�سرب�س الأخرى يف
اململكة.
�شركة �أوريك�س ال�سعودية للت�أجري التمويلي ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة يبلغ ر�أ�س مالها  550مليون ريال �سعودي .عدد
الأ�سهم امل�صدرة فيها  55مليون �سهم وميتلك البنك  20.90مليون �سهم متثل  %38من الأ�سهم امل�صدرة .ون�شاطها الرئي�س
هو تقدمي خدمات الت�أجري التمويلي يف اململكة.
�شركة �أمالك العاملية للتمويل و التطوير العقاري ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مغلقة يبلغ ر�أ�س مالها  900مليون ريال �سعودي.
عدد الأ�سهم امل�صدرة فيها  90مليون �سهم وميتلك البنك  29مليون �سهم متثل  %32من الأ�سهم امل�صدرة .و ن�شاطها الرئي�س
هو تقدمي منتجات و خدمات التمويل العقاري.
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جميع ال�شركات �أعاله م�سجلة وتعمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
التصنيف االئتماني
يعترب الت�صنيف الإئتماين عن�صر ًا مهم ًا للم�شاركة يف الأ�سواق املالية العاملية ،ومبا �أن الإقت�صاد العاملي يتجه نحو التكامل ف�إنه مل
تعد عملية الت�صنيف الإئتماين �ضرورية ملجرد �ضمان التمويل والدخول الى �أ�سواق ر�أ�س املال فح�سب ،بل ولإظهار االلتزام باتباع
�أعلى املعايري يف �إدارة املخاطر املعرتف بها دولي ًا .وخالل العام قام البنك مبراجعة �شاملة لت�صنيفه االئتماين من خالل وكالتي
�ستاندرد اند بورز و فيت�ش للتقييم االئتماين .فقد قامت وكالة �ستاندارد اند بورز مبنح البنك )“ ( “BBB+” / “A-2مع نظرة �سالبة
وم�ستقرة للأجلني الطويل والق�صري بدون تقلبات ت�ستحق الذكر ،وتعرف وكالة �ستاندرد اند بورز هذين الت�صنيفني كالتايل:
الت�صنيف طويل الأجل للم�صدر:
املقرت�ض احلا�صل على ت�صنيف “ ”+BBBميتلك مقدرة مالئمة على الوفاء بالتزاماته املالية ،لكنه �أكرث عر�ضة ،نوع ًا ما،
للت�أثريات ال�سلبية الناجتة عن التغريات يف الظروف والأحوال الإقت�صادية من املقرت�ضني احلا�صلني على ت�صنيفات �أعلى.
الت�صنيف ق�صري الأجل للم�صدر (�أقل من � 12شهرا):
املقرت�ض احلا�صل على “ ”A-2ميتلك مقدرة مقبولة على الوفاء بالتزاماته املالية �إال �أنه �أكرث عر�ضة ،نوع ًا ما ،للت�أثريات ال�سلبية
الناجتة عن التغريات يف الظروف والأحوال الإقت�صادية من املقرت�ضني احلا�صلني على ت�صنيفات �أعلى .
وقد منحت وكالة فيت�ش البنك ت�صنيف ( “ )“F2” / “A-للأجلني الطويل والق�صري .وتعرف وكالة فيت�ش هذين الت�صنيفني كالتايل:
الت�صنيف طويل الأجل للم�صدر:
ي�شري الت�صنيف “� ”A-إلى وجود توقعات متدنية ملخاطر االئتمان .ولدى امل�صدر قدرة قوية على الوفاء بااللتزامات املالية� ،إال
�أن هذه القدرة �أكرث عر�ضة للتغريات يف الظروف واالحوال االقت�صادية من احلا�صلني على ت�صنيفات �أعلى .
الت�صنيف ق�صري الأجل للم�صدر (�أقل من � 12شهرا):
ّ
ي�شري ت�صنيف “� ”F2إلى جودة االئتمان مع مقدرة مقبولة على الوفاء بااللتزامات املالية� ،إال �أن هام�ش الأمان لي�س بحجم
هام�ش الأمان للحا�صلني على ت�صنيفات �أعلى.
جاءت هذه الت�صنيفات نتيجة لقوة الأداء املايل للبنك ،وجلودة �أ�صوله املالية ،وم�ستوى الر�سملة مدعومني ب�سيا�سة حمافظة،
ودرجة �سيولة كافية .وت�أخذ هذه الت�صنيفات باالعتبار �أن البنك يعمل يف �أحد �أقوى القطاعات امل�صرفية و�أف�ضلها تنظيم ًا يف
ال�شرق االو�سط وجميع الأ�سواق النا�شئة .وتعك�س هذه الت�صنيفات املمنوحة من قبل وكالتي �ستاندرد اند بورز وفيت�ش قوة التقييم
االئتماين لال�سا�سيات االقت�صادية املتينة للمملكة.
هذه الت�صنيفات من قبل وكالتي �ستاندرد اند بورز و فيت�ش تعترب «معايري ت�صنيف ا�ستثمارية» يف اال�سواق العاملية.
ادارة ضمان الجودة
قام البنك بتو�سيع ن�شاط �إدارة اجلودة لي�شمل املهام التالية:
تطبيق ًا ملبادئ حماية العمالء التي �أطلقتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ومن �أجل االلتزام ب�أف�ضل املعايري امل�صرفية ،فقد
قامت �إدارة �ضمان اجلودة مبجموعة متنوعة من الإجراءات والربامج التدريبية والتوعوية والتثقيفية ،ترمي لتعزيز الوعي مببادئ
حماية امل�ستهلك ،وكذلك تهدف �إلى تزويد موظفيها وعمالئها وعامة اجلمهور وتعريفهم باملنتجات املالية  /امل�صرفية املرتبطة
بها وخماطرها ،ومن تلك الإجراءات والربامج:
تقدمي دورة تدريبية �إلكرتونية جلميع موظفي البنك ،للتعريف مببادئ حماية امل�ستهلك.
	�إن�شاء �صفحة يف موقع البنك االلكرتوين متخ�ص�صة يف عر�ض املعلومات املتعلقة بحماية وتثقيف العمالء.
تقدمي الدورات التدريبية ملوظفي خدمة العمالء وطباعة الكتيبات وتوزيعها على كافة الفروع.
احل�صول على �شهادة �إدارة اجلودة الأيزو  ISO 9001:2008يف جمال �إدارة و معاجلة �شكاوى العمالء.
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	�إ�صدار مطويات تثقيفية وتوزيعها على فروع البنك.
القيام بعدة زيارات توعوية لبع�ض املن�شاءات العامة واخلا�صة لتغطية �شريحة �أو�سع من العمالء.
معاجلة  %100من جمموع �شكاوى العمالء وفق معايري م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
عمدت الإدارة العليا للبنك  -يف �إطار دورها اال�سرتاتيجي � -إلى االعتماد على نتائج بحوث القيا�س لتقييم م�ستوى ر�ضا العميل،
واال�ستناد عليها لتطوير جتربة العميل للو�صول �إلى �أق�صى درجات الر�ضا ،ومنها:
تطوير نظام « »Customer Relationship Managementال�ستطالع �آراء العمالء.
ا�ستطالع �آراء �أكرث من � 100ألف عميل ،وقيا�س درجة ر�ضاهم حيال املنتجات وكفاءة القنوات امل�صرفية.
	�إن�شاء �صفحة �صوت العميل يف موقع البنك الألكرتوين ،لعر�ض نتائج اال�ستطالعات.
تنفيذ م�شروع ” “Mystery Shopperاملت�سوق اخلفي ،لقيا�س وحت�سني كافة القنوات واخلدمات املقدمة.
من م�ساهمة الإدارة العليا للبنك يف الهدف اال�سرتاتيجي لتقليل التكاليف ،ولتح�سني كل من :جودة اخلدمة ،وفعالية الأجراءات،
ورفع م�ستوى الأداء العام ،وزيادة �سرعة اجناز العمليات الداخلية ،وتقليل ن�سبة الأخطاء ،فقد عملت الإدارةعلى الآتي:
تفعيل � 28أتفاقية م�ستوى اخلدمه « »Service Level Agreementما بني �إدارات البنك.
	�إعتماد منهجية « »Lean Six Sigmaلتنفيذ عدة م�شاريع تطويرية للعمليات الداخلية يف البنك.
	�إن�شاء مركز الأبتكار « ،»Innovation Centerلتحفيز ون�شر ثقافة االبتكار لدى موظفي البنك.
تطبيق برنامج فكرتي « »My Ideaلدرا�سة الأفكار املقدمة من موظفي البنك ،ومت قبول  28فكرة ،وقد �أقيم حفل تكرميي
للم�شاركني الذين قبلت �أفكارهم.
سياسة توزيع األرباح
ً
يوزع الربح ال�سنوي ال�صايف للبنك بناءا على تو�صيات جمل�س االدارة ووفق ما تن�ص عليه لوائح اال�شراف البنكي كما يلي:
�أ) احتجاز املبالغ ال�ضرورية لدفع الزكاة عن ح�صة ال�شركاء ال�سعوديني و�ضريبة الدخل عن ح�صة ال�شركاء االجانب ح�سب
النظام املطبق يف اململكة .يقوم البنك بدفع املبالغ الى م�صلحة الزكاة والدخل ومن ثم يقوم بخ�صم الزكاة امل�ستحقة على
ال�شركاء ال�سعوديني وال�ضريبة امل�ستحقة على ال�شركاء االجانب من �صايف االرباح.
ب) تخ�صي�ص ما ال يقل عن  %25من االرباح املتبقية من ال�صايف وذلك بعد خ�صم الزكاة وال�ضريبة امل�ستحقتني ح�سبما ورد يف
النقطة «�أ» �أعاله الى االحتياطي النظامي حتى يعادل هذا االحتياطي على االقل ر�أ�س املال املدفوع.
ج) ي�ستخدم املتبقي بعد خ�صم ماورد �أعاله يف النقطتني «�أ» و «ب» وفق ما يراه جمل�س االدارة ومبوافقة اجلمعية العمومية.
يف عام � 2015إقرتح جمل�س الإدارة توزيعات �أرباح نقدية بقيمة  487.5مليون ريال �سعودي بواقع  0.75ريال �سعودي لل�سهم وذلك
بعد الزكاة التي �سيتم �إ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني والبالغة  47مليون ريال �سعودي .هذا وقد �إقرتح جمل�س الإدارة �أي�ض ًا
�إ�صدار �أ�سهم جمانية مقدارها  50مليون �سهم بقيمة �أ�سمية  10ريال �سعودي لكل �سهم ،مبا يعني منح �سهم جماين واحد لكل 13
�سهم قائم .هذا و�سيتم عر�ض �إقرتاح توزيعات الأرباح و�إ�صدار الأ�سهم املجانية للم�صادقة عليها خالل �إجتماع اجلمعية العمومية
الغري عادية التي من املتوقع �إنعقادها خالل .2016
يف عام � ،2014إقرتح جمل�س الإدارة توزيعات �أرباح نقدية بقيمة  480مليون ريال �سعودي ،مبا مقدارة  0.80ريال �سعودي لل�سهم،
وذلك بعد الزكاة التي �سيتم �إ�ستقطاعها من امل�ساهمني ال�سعوديني والبالغة  42مليون ريال �سعودي .هذا وقد اقرتح جمل�س االدارة
�أي�ض ًا �إ�صدار �أ�سهم جمانية مقدارها  50مليون �سهم بقيمة �أ�سمية  10ريال �سعودي لكل �سهم ،مبا يعني منح �سهم جماين واحد لكل
�12سهم قائم .وقد مت اعتماد هذه االرباح يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية والتي انعقدت بتاريخ  17جمادى الأول 1436هـ
املوافق  8مار�س 2015م.

التـقرير السنوي  2015م

الزكاة والمدفوعات النظامية
حت�سم الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني من ح�صتهم من الأرباح املوزعة� .أما �ضريبة الدخل امل�ستحقة وغري املدفوعة
من قبل امل�ساهمني غري ال�سعوديني على ح�صتهم من الأرباح فيتم ح�سمها من الأرباح املوزعة.
وقد دفع البنك ما قيمته  16.4مليون ريال �سعودي للزكاة ل�صالح حملة الأ�سهم ال�سعوديني .كما بلغت �ضريبة الدخل امل�ستحقة
واملدفوعة من قبل امل�ساهمني غري ال�سعوديني 18مليون ريال �سعودي .وقد قام البنك �أي�ضا بدفع ماقيمته  6.1مليون ريال �سعودي
ك�ضرائب �إ�ستقطاع من املدفوعات لغري املقيمني خالل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2015م.
قام البنك ب�إ�ستالم تقديرات �إ�ضافية للزكاة و �ضريبة الدخل وال�ضرائب امل�ستقطعة ب�إجمايل مبلغ يقارب  397مليون ريال �سعودي
يخ�ص �إقرارات الزكاة ،و�ضريبة الدخل للبنك و�ضرائب م�ستقطعة عن الأعوام من � 2003إلى  .2009قام البنك بتقدمي �إ�ستئناف
عن هذة التقديرات.
�إ�ستلم البنك تقديرات زكاة مببلغ �إ�ضايف قدره  383مليون ريال �سعودي وذلك عن الإقرار الزكوي للأعوام  2010و 2011و 2013م.
هذه التقديرات الإ�ضافية كانت ب�سبب قيام البنك بخ�صم �إ�ستثمارات حمددة طويلة الأجل من الوعاء الزكوي ،والذي مل ت�سمح
به م�صلحة الزكاة و �ضريبة الدخل .وقد قام البنك ب�إ�ستئناف هذه التقديرات لدى م�صلحة الزكاة و �ضريبة الدخل بعد الت�شاور
مع م�ست�شاري الزكاة املُعينني ،ومل ي�صل البنك �أي رد بهذا اخل�صو�ص .ال ميكن يف الوقت احلايل البت ب�شكل �أكيد ب�ش�أن �أي تقدير
معقول حول القيمة النهائية للزكاة املفرو�ضة.
كما قام البنك بدفع ما قيمته 43.2مليون ريال �سعودي كت�أمينات �إجتماعية للموظفني والتي تت�ضمن مبلغ  19.6مليون ريال �سعودي
متثل احل�ص�ص املدفوعة من قبل املوظفني خالل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2015م للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية .كما
قام البنك �أي�ضا بدفع ما قيمته  0.40مليون ريال �سعودي مقابل ر�سوم ت�أ�شريات ور�سوم حكومية �أخرى مرتبطة ،ومبلغ 3.00
مليون ريال �سعودي ر�سوم بلديات خالل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2015م.
العقوبات والجزاءات النظامية
قام البنك بدفع غرامات قدرها  125الف ريال �سعودي للجهات الرقابية التالية خالل عام 2015م:
			
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
هيئة �سوق املال

			

� 25ألف ريال �سعودي
� 100ألف ريال �سعودي

السعودة والتدريب
نتيجة اللتزام البنك يف ا�ستمرار زيادة ن�سبة توطني الوظائف حيث بلغت ن�سبة املوظفني ال�سعوديني  83.2%كما يف  31دي�سمرب
 . 2015كما حر�صت �إدارة البنك على رفع ن�سبة الن�ساء العامالت يف البنك من خالل برامج التدريب والت�أهيل وبرامج الإحالل
لتتواكب مع تطلعات البنك لت�صل الى  %17.8من جمموع القوى العاملة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م ،قدم البنك
جمموعة برامج تدريبية بعدد  617مما �أنتج ما يعادل  14.812يوم تدريبي مت تقدميه ملوظفي البنك مبختلف الإدارات مبعدل
 9.51يوم تدريبي للموظف الواحد خالل عام 2015م.
مت افتتاح �أكادميية البنك ال�سعودي لال�ستثمار ر�سميا يف عام 2014م .و ت�ستوعب ما ي�صل �إلى  120متدرب ومتدربة يف الوقت
نف�سه .حيث يوجد يف الأكادميية �أكرث من خم�س قاعات تدريبية جمهزة جتهيزا كامال ،بالإ�ضافة �إلى فرع منوذجي خم�ص�ص
للتدريب على �أنظمة البنك ويحاكي جميع �أدوار الفرع احلقيقي .ونتيجة لوجود الأكادميية فقد مت تقدمي �أغلب الدورات التدريب
خالل عام  2015فيها.
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وخالل هذا العام ،قام البنك بزيادة ا�ستخدام جميع القنوات الإلكرتونية ،مثل «التعليم الألكرتوين -التعليم املرئي -واملكتبة
الألكرتونية» وذلك من خالل توفري �أكرث من  400برنامج خمتلفة يف القنوات الألكرتونية .من �أهم فوائد التعلم الإلكرتوين ،هو
م�ساعدة جميع املوظفني يف البنك لتنمية وتطوير كفاءاتهم ،العامة كي ت�ساعدهم يف ت�أدية واجباتهم الوظيفية اليومية� .أي�ضا مت
�إعطاء املوظفني احلرية للتعليم ،حيث مت �إتاحة جميع القنوات الإلكرتونية يف جميع الأوقات  7/24وميكن الو�صول �إليها من �أي
مكان با�ستخدام �أي من �أجهزة احلا�سوب و الهواتف الذكية ،و متاحة باللغتني العربية و الإجنليزية.
قدم البنك عدة برامج خمتلفة حلديثي التخرج وذلك لتنا�سب جميع �إدارات البنك ،وبع�ض الربامج املتخ�ص�صة الدارات معينة.
مثل برامج «برامج مدراء امل�ستقبل ،وحتليل املخاطر ،املحا�سب الإداري ،م�ساعد �إداري ،وبرنامج العمليات ،وبرنامج اجليل
اجلديد».
زاد عدد قبول املتدربني يف برنامج التدريب التعاوين مع اجلامعات هذا العام �إلى  80طالب وطالبة ،ومت توظيف  35منهم ،بعد
تخرجهم.
مزايا الموظفين
ت�ستحق املزايا واجبة ال�سداد للموظفني �إما عند انتهاء خدماتهم �أو خالل مدة عملهم وفق ًا للخطوط العري�ضة املن�صو�ص عليها
يف نظام العمل والعمال ال�سعودي ووفق ًا ل�سيا�سات البنك .وقد بلغت قيمة املخ�ص�صات التي مت جتنيبها خالل ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2015م فيما يخ�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني  4.5مليون ريال �سعودي ويبلغ ر�صيد مكاف�أة نهاية اخلدمه ما يقارب
 86.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م.
يقدم البنك ملوظفيه امل�ؤهلني (املوظفني) برنامج حتفيزي حم�سوب على �أ�سا�س الأ�سهم (الربنامج) وامل�سمى «برنامج منحة
الأ�سهم للموظفني» .مبوجب هذا الربنامج يقوم البنك مبنح املوظفني �أ�سهم يتم �إكت�سابها خالل �أربعة �سنوات .تقا�س تكلفة
الربنامج على �أ�سا�س قيمة الأ�سهم يف تاريخ ال�شراء ،والتي يبد�أ الإعرتاف بها خالل الفرتة التي ين�ص خاللها الوفاء ب�شرط
اخلدمة ب�إ�ستخدام طريقه ت�سعري منا�سبه ،والتي تنتهي بتاريخ اال�ستحقاق .ت�سجل خيارات �أ�سهم املوظفني من قبل البنك بالتكلفة،
وتظهر كبند خم�صوم من حقوق امللكية بعد تعديل م�صاريف املعامالت ،وتوزيعات الأرباح ،و�أرباح �أو خ�سائر بيع الأ�سهم .قام
البنك خالل 2015م مبنح �1.367.807سمه ًا بقيمة �إجمالية قدرها  27.9مليون ريال �سعودي وبلغ ر�صيد الربنامج  49.9مليون
ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م .يحتوي الإي�ضاح رقم  37من القوائم املالية املوحدة على معلومات �إ�ضافية حول الربنامج.
كما يقوم البنك بتقدمي برامج �أخرى للإدخار والأمان الوظيفي ملوظفيه امل�ؤهلني مبنية على م�ساهمة م�شرتكة بني املوظف
والبنك .تدفع هذه امل�ساهمات للموظفني يف تاريخ ا�ستحقاق كل برنامج .وقد بلغت �أر�صدة املخ�ص�صات لكل من برناجمي الأمان
الوظيفي واالدخار ما يقارب  75.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2015م .كما بلغت قيمة املخ�ص�صات التي مت جتنيبها
للربناجمني مايقارب  42مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تقوم املجموعة يف �سياق �أعماله االعتيادية ،بالتعامل مع �أطراف ذات عالقة .كما تخ�ضع �أر�صدة و معامالت الأطراف ذات العالقة
لأحكام نظام مراقبة البنوك والأنظمة الأخرى ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وقد �أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي ،خالل عام  ،2014حتديث ًا ملبادئ حوكمة ال�شركات للبنوك العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية التي تعرف الأطراف ذات
العالقة و احلاجة الى معاجلة تلك املعامالت ذات ال�صلة ب�شكل عادل وبدون �إعطاء �أولوية لتلك الأطراف و حتدد ت�ضارب امل�صالح
املحتمل �ضمن تلك املعامالت ،وكذلك تقرر متطلبات الإف�صاح عن تلك املعامالت اخلا�صة بالأطراف ذات العالقة.
خالل عام  ،2014قام البنك بتحديث �سيا�سة التعريف والإف�صاح عن معامالت الأطراف ذات العالقة لتتوافق هذه ال�سيا�سة مع
اللوائح اجلديدة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،والتي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س �إدارة البنك .وت�شمل هذ ِه
اللوائح التعريفات التالية بخ�صو�ص الأطراف ذات العالقة:
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	�إدارة البنك و�/أو �أفراد الأ�سرة املبا�شرين،
امل�ساهمني الرئي�سيني للبنك و�/أو �أفراد الأ�سرة املبا�شرين،
ال�شركات الزميلة للبنك و املن�ش�آت التي يتم املحا�سبة عنها ب�إ�ستخدام طريقة امللكية،
�صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد �أو خطط املنافع الأخرى التي يتم �إدارتها من قبل البنك ،و
	�أي �أطراف �أخرى تكون �إدارتها وال�سيا�سات الت�شغيلية اخلا�صة بها مت�أثرة جوهري ًا ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من قبل البنك.
ت�شمل �إدارة البنك �أولئك الأ�شخا�ص الذين يتحملون امل�س�ؤولية لتحقيق �أهداف البنك والذين لديهم ال�سلطة لو�ضع ال�سيا�سات
واتخاذ القرارات التي يتم من خاللها متابعة تلك الأهداف .وبالتايل ي�شمل تعريف الإدارة �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك و�أع�ضاء
�إدارة البنك التي تتطلب �إعتماد عدم املمانعة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ي�شمل �أفراد الأ�سرة املبا�شرين الآباء و الأزواج والأوالد والأحفاد والذين قد يكونوا م�ساهمني رئي�سيني �أو �أع�ضاء �إدارة والذين ميكن
اعتبارهم متحكمني م�ؤثرين �أو ت�ؤدي العالقة الأ�سرية بينهم �أن يكونوا متحكمني �أو م�ؤثرين.
ي�شمل امل�ساهمني الرئي�سيني املالك الذين ميلكون �أكرث من  %5من حق ملكية الت�صويت للبنك و� /أو م�صلحة الت�صويت للبنك.
تتلخ�ص الأر�صدة الناجتة عن هذه املعامالت واملدرجة يف بالقوائم املالية املوحدة كما يف  31دي�سمرب  2015كالآتي:
2015
ب�آالف الرياالت ال�سعوديـــة
�إدارة البنك و�/أو �أفراد الأ�سرة املبا�شرين:
قرو�ض و�سلف
ودائع العمالء
امل�ساهمني الرئي�سيني للبنك و�/أو �أفراد الأ�سرة املبا�شرين:
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
قرو�ض و�سلف
ودائع العمالء
قر�ض لأجل
�سندات دين ثانوية
التعهدات والإلتزامات املحتملة
ال�شركات الزميلة للبنك وامل�ؤ�س�سات التي يتم املحا�سبة عنها ب�إ�ستخدام طريقة امللكية:
قرو�ض و�سلف
ودائع العمالء
التعهدات والإلتزامات املحتملة
�صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد �أو خطط املنافع الأخرى التي يتم �إدارتها من قبل
البنك:
ودائع العمالء و مطلوبات �أخرى

92.138
372.928
2.560
536.467
12.242.900
1.000.000
704.000
2.627.139
849.102
32.172
849.084
280.916
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فيما يلي حتلي ًال بالإيرادات وامل�صاريف املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:
2015
ب�آالف الرياالت ال�سعوديـــة
�إدارة البنك و�/أو �أفراد الأ�سرة املبا�شرين:
دخل عموالت خا�صة
م�صاريف عموالت خا�صة

41

�أتعاب خدمات بنكية

5

امل�ساهمني الرئي�سيني للبنك و�/أو �أفراد الأ�سرة املبا�شرين:
دخل عموالت خا�صة

30.752

م�صاريف عموالت خا�صة

36.942

�أتعاب خدمات بنكية

3

ال�شركات الزميلة للبنك وامل�ؤ�س�سات التي يتم املحا�سبة عنها ب�إ�ستخدام طريقة امللكية:

مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وجلان املجل�س الأخرى:

غري تنفيذي

عبدالعزيز بن عبدالرحمن اخلمي�س

نائب الرئي�س

د.ف�ؤاد بن �سعود بن حممد ال�صالح

ع�ضو جمل�س
الإدارة

غري تنفيذي

-

د.عبدالرو�ؤف بن حممد بن
عبداهلل مناع

ع�ضو جمل�س
الإدارة

م�ستقل

مدينة املعرفة الإقت�صادية-
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية.

م�ستقل

-

غري تنفيذي

-

غري تنفيذي

ال�سعودية لإعادة الت�أمني

م�ستقل

-

م�ستقل

�شركة االت�صاالت ال�سعودية

د.عبدالعزيز بن عبداهلل النوي�صر
عبدالرحمن بن حممد الرواف
م�شاري بن ابراهيم امل�شاري

2.128
3.130

�صـالح بن علي بن حمود العذل

4.368

رئي�س املجل�س

الت�صنيف

ع�ضوية جمال�س الإدارة لل�شركات
امل�ساهمة العامة الأخرى
الزامل لال�ستثمار ال�صناعي-
�شركة ح�صانة اال�ستثمارية-
امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط ال�سعودية.
الوطنية للبرتوكيماويات  -ال�سعودية
العاملية للبرتوكيماويات.

غري تنفيذي

حممد بن عبداهلل بن احمد العلي

�أتعاب خدمات بنكية
�صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد �أو خطط املنافع الأخرى التي يتم �إدارتها من قبل
البنك:
م�صاريف عموالت خا�صة
724

املن�صب

الإ�سم
عبداهلل بن �صالح بن جمعة

3.894

دخل عموالت خا�صة

تكوين مجلس االدارة

ع�ضو جمل�س
الإدارة
ع�ضو جمل�س
الإدارة
ع�ضو جمل�س
الإدارة
ع�ضو جمل�س
الإدارة
ع�ضو جمل�س
الإدارة

لجان مجلس اإلدارة
ي�ضم جمل�س الإدارة اللجان التالية:
اللجنة التنفيذية ،وتتكون من خم�سة �أع�ضاء ،وتقوم هذه اللجنة مبمار�سة ال�صالحيات االئتمانية وامل�صرفية واملالية يف
البنك.
جلنة املراجعة ،وتتكون من خم�سة �أع�ضاء �إثنان منهم من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وثالثة �أع�ضاء من خارج املجل�س ،وتقوم جلنة
املراجعة بالإ�شراف على �أعمال الرقابة الداخلية وتقدم التو�صيات بخ�صو�ص تعيني املراجعني اخلارجيني والأن�شطة التابعة.
وت�شرف هذه اللجنة �أي�ض ًا على �أعمال جلنة الإلتزام.
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،وتتكون من �أربعة �أع�ضاء ،وتقوم اللجنة مبهام التو�صية ملجل�س الإدارة بالتعيينات ملجل�س الإدارة
بناء ًا على ال�سيا�سات املعتمدة ،ومراجعة القدرات وامل�ؤهالت لع�ضوية جمل�س الإدارة ب�شكل �سنوي ،ومراجعة تركيبة املجل�س
والتو�صية بعمل التغيريات الالزمة �إن دعت احلاجة .واللجنة م�س�ؤولة �أي�ضا عن تقدمي التو�صيات للمجل�س باملوافقة على
�سيا�سة التعوي�ضات يف البنك وتعديالتها ،وغريها من الأن�شطة املت�صلة ب�سيا�سات واجراءات التعوي�ضات.
جلنة املخاطر ،وتتكون من خم�سة �أع�ضاء ،وتقوم هذه اللجنة باال�شراف على �إدارة املخاطر يف البنك �سواء خماطر ال�سوق،
او الإئتمان او خماطر العمليات.
جلنة الإلتزام ،وهي جلنة منبثقة من جلنة املراجعة ،وتتكون من ثمانية �أع�ضاء ثالثة من جمل�س الإدارة وخم�سة من �إدارة
البنك ،وتقوم هذه اللجنة مبهام مراقبة عدم االلتزام ،والت�أكد من �أن لدى البنك ال�سيا�سات والإجراءات املالئمة لإدارة
خماطر عدم الإلتزام ،و�إر�ساء االطار العام لعمل �إدارة االلتزام.
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اللجنة ال�شرعية ،وتتكون من ثالثة �أع�ضاء ،وتقوم هذه اللجنة مبهام بيان احلكم ال�شرعي يف املعامالت املرفوعة لها وما
يتبعها من عقود واتفاقيات ومناذج ونحوها و�إ�صدار القرارات ال�شرعية ب�ش�أنها ،والتحقق من التزام البنك بقرارات اللجنة
ال�شرعية والت�أكد من تنفيذها على الوجه ال�صحيح من خالل الرقابة ال�شرعية .وباال�ضافة �إلى ذلك تتلقى اللجنة املالحظات
واال�ستف�سارات املتعلقة بالنواحي ال�شرعية من �إدارات البنك وعمالءه ،والرد عليها.
وفيما يلي قائمة ب�أع�ضاء هذه اللجان:
اللجنة التنفيذية
عبدالعزيز بن
عبدالرحمن
اخلمي�س
(الرئي�س)
عبدالرحمن بن
حممد الرواف

جلنة املراجعة

عبدالرحمن بن
حممد بن
عبداهلل بن احمد حممد الرواف
العلي (الرئي�س) (الرئي�س)
د.عبدالرو�ؤف
بن حممد بن
عبداهلل مناع

د.عبدالعزيز بن �صالح اخلليفي
عبداهلل النوي�صر (ع�ضو خارجي )
م�شاري بن
ابراهيم امل�شاري
د.ف�ؤاد بن
�سعود بن حممد
ال�صالح
-

جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت

جلنة املخاطر
عبدالعزيز بن
عبدالرحمن
اخلمي�س
(الرئي�س)

جلنة الإلتزام

اللجنة ال�شرعية

حممد علي
حممد بن
عبداهلل بن احمد القريء
العلي (الرئي�س) (الرئي�س)

2015/09/14م

د.عبدالعزيز بن
عبداهلل النوي�صر

�سامباث فيالمور

-

م�شاري بن
ابراهيم امل�شاري

�أجمد �صديقي

-

-

-

�شانكار �شاتاناثان -
�سعود ال�شمري
ح�سن خلف
الفاعوري

حضور أعضاء مجلس اإلدارة
مت عقد خم�سة اجتماعات ملجل�س الإدارة خالل العام 2015م كالتايل:
تاريخ االجتماع
2015/03/08م
2015/05/31م
2015/09/14م
2015/11/30م
2015/12/13م

2015/05/03م

2015/08/31م

م�شاري بن
ابراهيم امل�شاري

-

2015/04/05م

عبدالعزيز �أحمد
املزيني

د.ف�ؤاد بن
�سعود بن حممد
ال�صالح

-

2015/02/24م

2015/07/02م

�صـالح بن علي
بن حمود العذل

-

2015/02/02م

د.عبدالرو�ؤف
بن حممد بن
عبداهلل مناع

�صـالح بن علي
بن حمود العذل

عبداهلل
العنزي(ع�ضو
خارجي )
مناحي
املريخي(ع�ضو
خارجي )
-

تاريخ االجتماع

فهد نافل
ال�صغري

عبدالرحمن بن
حممد الرواف

د.ف�ؤاد بن
�سعود بن حممد
ال�صالح

مت عقد �أحد ع�شر �إجتماع ًا للجنة التنفيذية خالل العام 2015م كالتايل:

�أ�سماء االع�ضاء احل�ضور
عبداهلل بن �صالح بن جمعة ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،عبدالعزيز اخلمي�س،
د .عبدالعزيز النوي�صر� ،صالح العذل  ،د .عبدالر�ؤوف مناع ،د .ف�ؤاد ال�صالح ،حممد العلي
عبداهلل بن �صالح بن جمعة ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،عبدالعزيز اخلمي�س،
د .عبدالعزيز النوي�صر� ،صالح العذل  ،د .عبدالر�ؤوف مناع ،د .ف�ؤاد ال�صالح ،حممد العلي
عبداهلل بن �صالح بن جمعة ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،عبدالعزيز اخلمي�س،
د .عبدالعزيز النوي�صر� ،صالح العذل  ،د .عبدالر�ؤوف مناع ،د .ف�ؤاد ال�صالح ،حممد العلي
عبداهلل بن �صالح بن جمعة ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،عبدالعزيز اخلمي�س،
د .عبدالعزيز النوي�صر� ،صالح العذل  ،د .عبدالر�ؤوف مناع  ،حممد العلي
عبداهلل بن �صالح بن جمعة ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،عبدالعزيز اخلمي�س،
د .عبدالعزيز النوي�صر� ،صالح العذل  ،د .عبدالر�ؤوف مناع ،د .ف�ؤاد ال�صالح ،حممد العلي

2015/05/27م

2015/10/27م
2015/11/24م
2015/12/22م

�أ�سماء االع�ضاء احل�ضور
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د .عبدالعزيز النوي�صر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د .عبدالعزيز النوي�صر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د .عبدالعزيز النوي�صر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د .عبدالعزيز النوي�صر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د .عبدالعزيز النوي�صر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د .عبدالعزيز النوي�صر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د .عبدالعزيز النوي�صر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د .عبدالعزيز النوي�صر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د .عبدالعزيز النوي�صر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د .عبدالعزيز النوي�صر

مت عقد �أربعة اجتماعات للجنة الرت�شيحات واملكاف�أت خالل العام  2015م كالتايل:
تاريخ االجتماع
2015/01/15م
2015/02/24م
2015/11/16م
2015/12/07م

عبدالرحمن الرواف،
عبدالرحمن الرواف،
عبدالرحمن الرواف،
عبدالرحمن الرواف،

�أ�سماء االع�ضاء احل�ضور
م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح� ،صالح العذل
م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح� ،صالح العذل
م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح� ،صالح العذل
م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح� ،صالح العذل
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مت عقد خم�سة اجتماعات للجنة املراجعة خالل العام 2015م كالتايل:
تاريخ االجتماع
2015/03/08م
2015/05/31م
2015/09/13م
2015/11/30م
2015/12/13م

�أ�سماء االع�ضاء احل�ضور
حممد العلي ،د .عبدالر�ؤوف مناع� ،صالح اخلليفي ،عبداهلل العنزي ،مناحي املريخي
حممد العلي ،د .عبدالر�ؤوف مناع� ،صالح اخلليفي ،عبداهلل العنزي ،مناحي املريخي
حممد العلي� ،صالح اخلليفي ،عبداهلل العنزي ،مناحي املريخي
حممد العلي ،د .عبدالر�ؤوف مناع� ،صالح اخلليفي ،عبداهلل العنزي ،مناحي املريخي
حممد العلي ،د .عبدالر�ؤوف مناع� ،صالح اخلليفي ،عبداهلل العنزي ،مناحي املريخي

مت عقد �ستة اجتماعات للجنة املخاطر خالل العام 2015م كالتايل:
تاريخ االجتماع
2015/02/24م
2015/05/27م
2015/05/28م
2015/08/31م
2015/09/13م
2015/11/24م

�أ�سماء االع�ضاء احل�ضور
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د.عبدالعزيز النوي�صر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د.عبدالعزيز النوي�صر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د.عبدالعزيز النوي�صر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د.عبدالعزيز النوي�صر
عبدالعزيز اخلمي�س ،عبدالرحمن الرواف ،م�شاري امل�شاري ،د .ف�ؤاد ال�صالح،
د.عبدالعزيز النوي�صر

مت عقد �أربعة اجتماعات للجنة االلتزام خالل العام 2015م كالتايل:
تاريخ االجتماع
2015/03/08م
2015/05/31م
2015/09/13م
2015/12/13م

�أ�سماء االع�ضاء احل�ضور
حممد العلي� ،سمباث فاليمور ،د .عبدالر�ؤوف مناع ،ح�سن الفاعوري� ،سعود ال�شمري� ،شنكر
�شنتثان� ،أجمد �صديقي
حممد العلي� ،سمباث فاليمور� ،صالح العذل  ،د .عبدالر�ؤوف مناع ،ح�سن الفاعوري� ،سعود
ال�شمري� ،شنكر �شنتثان� ،أجمد �صديقي
حممد العلي� ،سمباث فاليمور� ،صالح العذل  ،د .عبدالر�ؤوف مناع ،ح�سن الفاعوري� ،سعود
ال�شمري� ،شنكر �شنتثان� ،أجمد �صديقي
حممد العلي� ،سمباث فاليمور� ،صالح العذل  ،د .عبدالر�ؤوف مناع ،ح�سن الفاعوري� ،سعود
ال�شمري� ،شنكر �شنتثان� ،أجمد �صديقي

مت عقد اجتماعني للجنة ال�شرعية خالل العام 2015م كالتايل:
تاريخ االجتماع
2015/11/19م
2015/12/10م

�أ�سماء االع�ضاء احل�ضور
حممد علي القريء ،فهد نافل ال�صغري ،عبدالعزيز �أحمد املزيني
حممد علي القريء ،فهد نافل ال�صغري ،عبدالعزيز �أحمد املزيني

التغير في ملكية أسهم البنك (لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين)
يتكون جمل�س �إدارة البنك من �أ�شخا�ص طبيعيني ممثلني باملجل�س ب�صفتهم ال�شخ�صية .وفيما يلي بيان ب�إجمايل ما ميتلكه رئي�س
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املدراء التنفيذيني و�أزواجهم و�أوالدهم الق�صرمن �أ�سهم �أو �أدوات دين:
أعضاء مجلس اإلدارة:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ا�سم من تعود له
امل�صلحة

بداية العام

عدد
الأ�سهم

�أدوات الدين

عبداهلل بن �صالح بن
جمعة
عبدالرحمن حممد
- 1.333
الرواف
د .عبدالر�ؤوف حممد
- 1.090
مناع
- 200.866
�صالح علي العذل
م�شاري ابراهيم
- 2.666
امل�شاري
د .ف�ؤاد �سعود ال�صالح - 200.000
عبدالعزيز
- 1.333
عبدالرحمن اخلمي�س
د .عبدالعزيز عبداهلل
- 1.090
النوي�صر
- 2.000
حممد عبداهلل العلي

- 88.913

نهاية العام

عدد
الأ�سهم

�أدوات الدين

- 244.332

�صايف
التغيري

ن�سبة التغيري%

%175 155.419

1.444

-

111

%8

1.180

-

90

%8

18.998

%9

222

%8

16.666

%8

1.444

-

111

%8

1.180

-

90

%8

2.166

-

166

%8

- 219.864
2.888

-

- 216.666

المدراء التنفيذيين:
�صايف
نهاية العام
بداية العام
ا�سم من تعود له
ن�سبة التغيري%
م
عدد الأ�سهم �أدوات الدين عدد الأ�سهم �أدوات الدين التغيري
امل�صلحة
م�ساعد بن حممد
%12 170.146
- 1.644.613
- 1.474.467
1
املنيفي
%33 40.000
160.000
 2رمزي عبداهلل الن�صار - 120.000
%34 34.927
139.043
- 104.116
 3ديفيد جون�سون
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين (بآالف الرياالت السعودية)
بلغت املكاف�آت املدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء التفيذيني خالل العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2015م كما يلي:
�أكرب �ستة مدراء تنفيذيني والذين
ا�ستلموا �أعلى املكاف�آت مبا فيهم
الرئي�س التنفيذي واملدير املايل
مكافـــــ�آت

13.986

�أع�ضاء
امل�ستقلون وغري التنفيذيني
جمل�س االدارة
من �أع�ضاء جمل�س االدارة
التنفيذيني
3.240

بـــــــدالت

6.053

1.128

-

�أية مكاف�آت �أخرى دفعت �شهريا
�أو �سنويا

13.707

-

-

إقرارات
يقر جمل�س الإدارة وفقا الف�ضل املعلومات املتاحة له من جميع النواحي اجلوهرية مبا يلي:
	�أن �سجالت احل�سابات �أُعدت بال�شكل ال�صحيح.

.)Securities Valuation، Stress Testing

مت عمل تقييم ذاتى لأع�ضاء جمل�س الإدارة لتحديد االحتياجات التدريبية والت�أهيلية.
	وافق جمل�س الإدارة على �إطار الهيكل التنظيمي اجلديد للحوكمة.
	و�ضع البنك خطط للو�صول بتطبيق احلوكمة وفق �أعلى املعايري الدولية مراعي ًا الأنظمة املحلية ،واال�ستعانة ببيوت اخلربة
الدولية لتقييم تطبيق احلوكمة لدى البنك ،وحتديث ال�سيا�سات والإجراءات ب�شكل م�ستمر.
المعايير المحاسبية
يتبع البنك املعايري املحا�سبية للم�ؤ�س�سات املالية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،واملعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير
املالية .ويقوم البنك ب�إعداد قوائمه املوحدة طبقا لنظام مراقبة البنوك ونظام ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي للبنك.
وباال�شارة �إلى تعميم هيئة ال�سوق املالية بخ�صو�ص ت�ضمني خطة البنك لتطبيق معايري املحا�سبة الدولية يف تقرير جمل�س االدارة،
ومبا �أن البنك يتبع بالفعل معايري املحا�سبة الدولية عند �إعداد قوائمه املالية فال يوجد �أية خطط متعلقة بالتعميم.

	�أن نظام الرقابة الداخلية �أعد على �أ�س�س �سليمة ونفذ بفعالية.
	�أنه ال يوجد �أي �شك يذكر يف قدرة البنك على موا�صلة ن�شاطه.
مراجعو الحسابات
مت يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف  8مار�س 2015م تعيني ال�سادة  /براي�س ووترهاو�س كوبرز وال�سادة  /ارن�ست
�أند يونغ كمراجعني حل�سابات البنك لل�سنة املالية 2015م.
الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية
يقوم البنك ب�إتباع جميع قواعد حوكمة ال�شركات ال�صادرة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف مار�س 2014م.
ويقوم البنك بتطبيق الأحكام الإر�شادية الواردة يف الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن هيئة ال�سوق
املالية يف 1427/10/21هـ املوافق 2006/11/12م فيما عدا املادة الواردة ادناة:
رقم املادة
متطلبات املادة
يجب على امل�ستثمرين من اال�شخا�ص ذوي ال�صفة
االعتبارية الذين يت�صرفون بالنيابة عن غريهم-
املادة ال�ساد�سة مثل �صناديق اال�ستثمار -االف�صاح عن �سيا�ساتهم يف
الت�صويت وت�صويتهم الفعلي يف تقاريرهم ال�سنوية،
(د)
وكذلك االف�صاح عن كيفية التعامل مع �أي ت�ضارب
جوهري للم�صالح قد ي�ؤثر على ممار�سة احلقوق
الأ�سا�سية اخلا�صة با�ستثماراتهم.

مت ا�ستحداث جلان داخلية معمول بها �ضمن الهيكل التنظيمي للبنك (Sustainability , Enterprise Risk Management

�أ�سباب عدم التطبيق
�إن تنفيذ متطلبات هذه املادة يقع على عاتق
امل�ستثمرين ذوي ال�صفة االعتبارية والذين ال
ميلك البنك �سلطة عليهم لإلزامهم بالإف�صاح عن
�سيا�ساتهم الت�صويتية واال�ستثمارية و كيفية التعامل
مع �أي ت�ضارب جوهري للم�صالح يف تقاريرهم
ال�سنوية

قواعد السلوك والمعايير األخالقية للبنك
متثل قواعد ال�سلوك واملعايري الأخالقية للبنك الدليل واملعايري للمبادئ الأخالقية العالية واملمار�سات املهنية املثلى .ويلتزم البنك
مبوجب قواعد ال�سلوك اخلا�صة به بتطبيق ثقافة مهنية ت�سود فيها �أعلى املعايري الأخالقية ويلتزم باملحافظة عليها وت�ستند قواعد
ال�سلوك يف البنك على مبادئ �أ�سا�سية وهي النزاهة وال�سرية واالحرتافية .وتنطبق هذه القواعد واملعايري على جميع �أع�ضاء جمل�س
�إدارة البنك وموظفيه وم�ست�شاريه وجميع الأطراف ذات ال�صلة وكل �شخ�ص قد ميثل البنك .كما يعمل البنك اال�سعودي لال�ستثمار
حتت �إ�شراف جمل�س الإدارة الذي ي�شرف بدوره على تنفيذ وفاعلية قواعد ال�سلوك واملعايري الأخالقية يف البنك .
فاعلية نظام الرقابة الداخلية
�إن اال�إدارة م�س�ؤولة عن �إن�شاء نظام فعال للرقابة الداخلية واملحافظة عليه على م�ستوى البنك .يت�ضمن نظام الرقابة الداخلية
على ال�سيا�سات والإجراءات والعمليات ,والتي مت ت�صميمها حتت �إ�شراف جمل�س الإدارة لتحقيق االهداف اال�سرتاتيجية للبنك.
�إن نطاق وحدة الرقابة الداخلية حيادي وم�ستقل عن الإدارة التنفيذية حيث ي�شمل تقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة
الداخلية يف البنك .جميع املالحظات الهامة واجلوهرية املنبثقة عن �أعمال الرقابة الداخلية يتم رفعها يف تقارير الى جلنة
املراجعة التابعة ملجل�س �إدارة البنك .تقوم جلنة املراجعة مبراقبة كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للحد من املخاطر التي مت
حتديدها وقيا�سها بهدف احلفاظ على م�صالح البنك.
يتم بذل جهود من�سقة ومتكاملة من جميع وحدات و�إدارات البنك لتح�سني بيئة الرقابة على امل�ستوى العام من خالل املراجعة
امل�ستمرة وت�سهيل الإجراءات ملنع وت�صحيح �أي ق�صور يف الرقابة .كل وحدة من وحدات البنك وحتت �إ�شراف الإدارة التنفيذية
العليا �أوكلت اليها م�س�ؤولية ت�صحيح �أوجه الق�صور يف الرقابة التي مت حتديدها من قبل املراجعيني الداخليني واخلارجيني ,وعدد
من وحدات الرقابة الأخرى على م�ستوى البنك .
قامت الإدارة العليا للبنك بتبني �إطار عمل متكامل للرقابة الداخلية على النحو املو�صى به من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
من خالل تعليماتها ب�ش�أن �ضوابط الرقابة الداخلية.

29

30

التـقرير السنوي  2015م

مت ت�صميم النظام الرقابي الداخلي للبنك ب�شكل ي�ضمن اطالع جمل�س الإدارة على كيفية �إدارة املخاطر من �أجل حتقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية للبنك� .إن �أنظمة الرقابة الداخلية مهما كانت م�صممة ب�شكل جيد ,ف�إنها لن تقوم مبنع �أو ك�شف جميع �أوجه الق�صور
يف الرقابة .عالوة على ذلك ,ف�إن التقييمات احلالية ملدى فاعلية الأنظمة لفرتات م�ستقبلية تخ�ضع لقيود قد ت�صبح معها �ضوابط
الرقابة غري مالئمة نتيجة للتغريات يف املتطلبات واالمتثال لل�سيا�سات والإجراءات.
ا�ستنادا �إلى نتائج االختبارات والتقييمات امل�ستمرة لنظام الرقابة الداخلية من قبل وحدة الرقابة الداخلية التي متت خالل العام,
تعترب الإدارة �أن نظام الرقابة الداخلية احلايل مالئم ومنا�سب و يتم تنفيذه ومراقبته على نحو فعال .وللمزيد من تعزيز الرقابة
تقوم الإدارة بعمل تقييم ب�شكل م�ستمر لنظام الرقابة الداخلي للبنك.
و بناء ًا على ما�سبق ,ف�إن جمل�س االدارة قد �صادق على تقييم الإدارة للرقابة الداخلية.
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ومن �أبرز مبادرات امل�س�ؤولية الإجتماعية للبنك لعام 2015م ما يلي:
دعم م�شروع التخرج ملجموعة من طالب كلية طلب اال�سنان بجامعة امللك �سعود ،حيث �أن امل�شروع يهدف لرفع م�ستوى الوعي
حول �صحة الفم واال�سنان لدى طالب املرحلة االبتدائية.
دعم التثقيف املايل لدى االطفال وذلك من خالل رعاية اخلدمات البنكية مب�شروع مدينة منيوبولي�س للتعليم من خالل اللعب.
التن�سيق مع جمعية �إن�سان لرعاية االيتام لرعاية زيارة جمموعة من االيتام ملدينة منيوبولي�س وللتعليم والتثقيف املايل املبكر.
طرح مبادرة لتوزيع  2000حقيبة مدر�سية ،جمهزة بالقرطا�سية ،على االطفال باال�سر املحتاجة .و�شملت املبادرة معظم
مناطق اململكة.
طرح مبادرة �سلة رم�ضان الغذائية وذلك بتوزيع � 1000سلة جمهزة باملواد الغذائية على اال�سر املحتاجة.

خدمة المجتمع واإلستدامة
يقوم البنك بدور فاعل من خالل م�ساهمته يف التنمية امل�ستدامة وت�شكيلها ،حيث يقوم البنك بالعمل على حتفيز النمو واال�ستقرار
الإقت�صادي من خالل ت�سهيل التدفق املايل يف املجتمع .كما �أن لدينا القوة للت�أثري على اجتاه ذلك النمو لي�صبح �أكرث ا�ستدامة
و�إتاحة و�شمولية من خالل ت�صميم منتجاتنا وخدماتنا ،وامل�شاريع والأعمال التي نقرر متويلها.
يتمحور نهجنا يف اال�ستدامة على خم�سة جماالت مركزية يقوم عليها �إطار اال�ستدامة ،وهي ت�ضم الق�ضايا الأكرث جوهرية بالن�سبة
لنا ،وترتكز العملية ال�سنوية لتعريف الق�ضايا اجلوهرية وترتيبها ح�سب الأولوية بنا ًء على التوا�صل الدائم مع �أ�صحاب امل�صلحة.
يعتمد جناحنا كم�ؤ�س�سة ب�شكل كبري على قدرتنا يف احلفاظ على عالقات جيدة مع �أ�صحاب امل�صلحة ،حيث �أننا ن�سعى لبناء
عالقات دائمة وقائمة على الثقة معهم من خالل احلوار البناء و�أخذ وجهات نظرهم باحل�سبان عند اتخاذ القرارات .كما �أننا
ن�سعى �إلى توفري معلومات موثوقة وقائمة على الواقع ويف الوقت املطلوب حول عملنا وحول القطاع املايل والإقت�صاد ب�شكل عام ،لكي
نهيئ قاعدة موثوقة لأ�صحاب امل�صلحة لت�شكيل وجهات نظرهم وقراراتهم
�إطار اال�ستدامة اخلا�ص بنا يقوم على خم�س ركائز ويوجه جميع العمليات على م�ستوى البنك .وهذه الركائز هي :التكليف والنمو
والرعاية واحلفظ والعون ،وقد حددنا املجاالت التي حتتاج �إلى موا�صلة التح�سني والتطوير حتت مظلة هذه الركائز اخلم�سة .كما
حققنا خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية تقدم ًا كبري ًا ك�أحد رواد القطاع املايل يف اململكة العربية ال�سعودية ،فنحن اليوم نوفر �إمكانية
�أف�ضل للح�صول على التمويل وعدد ًا �أكرب من الفروع املخ�ص�صة لذلك ،حيث ات�سعت قاعدة عمالئنا �أكرث من �أي وقت م�ضى.
كما �أثبتنا قدرة متزايدة على امل�ساهمة يف بيئتينا االجتماعية والطبيعية� ،إذ نعترب �أن من م�س�ؤوليتنا االجتماعية �أن نرثي جمتمعاتنا
املحلية ون�ساهم يف التطور امل�ستمر� .إننا نعترب من م�س�ؤوليتنا امل�ساهمة يف املجتمعات املحلية ويف تقدم التنمية يف اململكة العربية
ال�سعودية من خالل دعم امل�شاريع االجتماعية يف جمال التوعية البيئية وتطوير الثقافة املالية.
�أما يف اجلانب البيئي ،فقد جنحنا يف خف�ض تكاليف املاء والكهرباء لكل موظف دائم من موظفي البنك .كما ا�ستثمرنا يف �آليات
توفري الورق وعملنا على احلد من ا�ستهالكنا للوقود للم�ساعدة يف املحافظة على املوارد الطبيعية املحدودة .و�إنه من دواعي
االعتزاز تتويجنا بجائزة امللك خالد للتناف�سية امل�س�ؤولة لل�سنة الثانية على التوايل .وتعد اجلائزة من �أهم الربامج لقيا�س االداء
يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية وحماية البيئة.
ي�ستثمر البنك يف املجتمع من خالل �إدارة الربامج ورعاية الفعاليات والتربع لالعمال اخلريية ،كما �أننا ملتزمون بتعزيز �أثر
ا�ستثماراتنا يف املجتمع ومواءمتها مع �أهداف �سيا�سة الرعاية املتبعة لدينا .وقد ا�ستثمرنا يف عام 2015م مبلغ  2.451.000ريال
�سعودي يف هذه الربامج.

	�إن�شاء فريق اال�سعافات االولية داخل مبنى البنك وذلك ب�إختيار نخبة من موظفي البنك ممن لديهم الطموح وال�شغف
لالعمال التطوعية ،ومن ثم مت تدريبهم على مباديء اال�سعافات االولية وكيفية التعامل مع املخاطر واال�صابات املتعلقة
باالعمال املكتبية .وقد مت التدريب من خالل التعاقد مع �أحد �أهم امل�ست�شفيات العاملة باململكة العربية ال�سعودية.
متت امل�شاركة مبنا�سبة �ساعة االر�ض وذلك من خالل �إطفاء االنوار ملدة �ساعة يف جميع املباين االدارية للبنك .كذلك مت
ت�شجيع املجتمع للم�شاركة من خالل طرح مبادرة عرب قنوات التوا�صل االجتماعي بحيث �أن البنك �سيتربع مب�صباح موفر
للطاقة للم�ساجد عن كل �إعجاب (اليك) يح�صل علية عرب قنوات التوا�صل االجتماعي خالل اليوم العاملي ل�ساعة االر�ض.
دعم نادي الريا�ض لل�صم لعقد عدد من الدورات التدريبية لتعلم لغة اال�شارة.
اال�ستمرار بتقدمي خدمات التطوع وذلك بت�شجيع فريق البنك للتطوع واملكون من موظفي وموظفات البنك.
الخاتمة
ي�سر جمل�س الإدارة �أن يعرب مرة �أخرى عن امتنانه حلكومة خادم احلرمني ال�شريفني ،ويخ�ص بال�شكر وزارة املالية وم�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية على دعمهم املتوا�صل والبناء .ويود املجل�س � ً
أي�ضا �أن يتقدم بال�شكر �إلى جميع م�ساهمي البنك
على تعاونهم الدائم .كما يعرب املجل�س عن تقديره لثقة عمالء البنك ال�سعودي لال�ستثمار وامل�ساهمني ،وجلهود م�س�ؤويل وموظفي
البنك و�إخال�صهم ووالئهم.
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�أ�ضواء على الو�ضع المالي لع�شر �سنوات
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

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

�إجمالي الدخل

2,667

2.610

2.178

1.868

1.709

1.844

1.633

1.938

1.635

2.556

�إجمالي الم�صاريف

1,033

943

762

632

628

570

556

428

484

454

ربح العمليات

1,634

1.667

1.416

1.236

1.081

1.274

1.077

1.510

1.151

2.103

مخ�ص�صات

305

231

129

324

373

845

555

997

329

97

�صافي الدخل

1,329

1.436

1.287

912

708

429

522

513

822

2.006

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

قرو�ض و�سلف � -صايف
ا�ستثمارات �صايف
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
�إجمايل املوجودات
ودائع العمالء
�إجمايل حقوق امل�ساهمني

60,025

57.473

47.567

34.051

27.114

31.002

29.785

29.556

23.129

20.691

18,842

22.397

17.696

10.912

8.893

8.060

10.737

12.731

15.811

11.777

939

846

1.071

966

895

865

817

719

562

-

93,634

93.626

80.495

59.067

51.946

51.491

50.148

53.596

46.542

40.845

70,329

70.733

57.044

40.414

36.770

37.215

38.247

40.702

32.768

27.931

12,036

11.852

10.253

9.379

8.557

8.141

7.428

6.609

6.770

6.001

المعدالت ()%

العائد على حقوق امللكية %
العائد على املوجودات %
كفاية ر�أ�س املال %
حقوق امللكية لإجمايل املوجودات %

11.12

13.00

13.11

10.17

8.48

5.51

7.43

7.67

12.88

35.48

1.42

1.65

1.84

1.64

1.37

0.84

1.01

1.03

1.88

4.99

16.94

17.08

15.12

17.62

19.12

17.29

14.48

13.71

21.91

24.71

12.85

12.66

12.74

15.88

16.48

15.81

14.81

12.33

14.55

14.69
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المالي الموحدة
المركز
قائمة
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﺒﻨﻚ

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 2015و 2014
ديسمبر
كما في
اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻟﻤﺮآﺰ31اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ
آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٤

إﻳﻀﺎح

ﺑ������� اﻟﺮﻳ����ﺎ�ت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑ���ﻻ� اﻟﺮﻳ��ﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

٤

٤٫٠٨٦٫٩٨٧

٩٫١٢٧٫٦٩٤

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺧﺮى
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ،ﺻﺎﻓﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت و ﻣﻌﺪات ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

٥

٦٫٤٠٥٫٧٨٣
١٨٫٨٤٢٫٣٢٧
٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩
٩٣٩٫٠٢٢
١٫٠٢١٫٥٦٤
١٫٢٨٦٫٨٩٥
١٫٠٢٦٫١٦٢

٨٧٩٫٤٩٦
٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩
٥٧٫٤٧٢٫٥١٤
٨٤٦٫٣٥١
٩٠٩٫٦٢٢
٨٢٠٫٨٦٥
١٫١٧٢٫٩٤٩

٩٣٫٦٣٣٫٧١٩

٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

٦
٧
٨
٩
١١
١٠

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
١٢

أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻗﺮوض ﻷﺟﻞ
ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

١٣
١٤
١٥
١١
١٦

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

٥٫٣٢١٫٤٨٨
٧٠٫٣٢٨٫٨١٢
٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٠٠٠٫٦٧٢
٩٤٦٫٢٨٥

٥٫٠٠٢٫٠٨٨
٧٠٫٧٣٣٫٤١١
٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٦٣٦٫٦٥٣
١٫٤٠٢٫١٥٦

٨١٫٥٩٧٫٢٥٧

٨١٫٧٧٤٫٣٠٨

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
٦٫٥٠٠٫٠٠٠
٣٫٩٤٦٫٠٠٠
١١٫٧٦٨
١٫١٠٠٫٩٤٩
٥٣٤٫٥٠٠
)(٥٦٫٧٥٥

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

١٢٫٠٣٦٫٤٦٢

١١٫٨٥٢٫١٣٢

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

٩٣٫٦٣٣٫٧١٩

٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠

١٧
١٨

رأس اﻟﻤﺎل
إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
إﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺧﺮى
أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ
ﺧﻴﺎرات أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

٢٦
٣٧

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٤١ﺟﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٢٠١٥
إﻳﻀﺎح

ﺑ�����ﻻ� اﻟﺮﻳ����ﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑ���ﻻ� اﻟﺮﻳ��ﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠
٢٠

٢٫٤٤١٫٤٢٠
٧١٠٫٢٣١

٢٫١٦٥٫٧٨٦
٦٢٦٫٢٣١

١٫٧٣١٫١٨٩

١٫٥٣٩٫٥٥٥

٢١

٤٥٠٫٠٧٥
١٠٨٫٢٦٥
٣٥٫٩٢٠
١٨٦٫٢٠٠
)(٥٩٢
٢٫٥١١٫٠٥٧

٤٨٦٫٥٢٩
٥٢٫٥٣٠
٣٥٫٣٦٦
٤١٢٫٨٥٨
٤٫٣٣٨
٢٫٥٣١٫١٧٦

٢٤

٦١٩٫٤٧٤
١٠٨٫٨٥٣
٨٠٫٥٨١
٢٢٤٫٦٨٧
١١٨٫٠٠٠
١٨٧٫٠٠٠

٥٣١٫٤٠٥
١٠٥٫٢٥٦
٦٨٫٨٩٥
٢٣٧٫٣٥٦
٢٢١٫٣٠٠
١٠٫٠٠٠

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

١٫٣٣٨٫٥٩٥

١٫١٧٤٫٢١٢

اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

١٫١٧٢٫٤٦٢

١٫٣٥٦٫٩٦٤

١٥٦٫١٩٥

٧٩٫٥١٥

١٫٣٢٨٫٦٥٧

١٫٤٣٦٫٤٧٩

٢٫٠٤

٢٫٢١

دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ
دﺧﻞ أﺗﻌﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
أرﺑﺎح ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
إﻳﺮادات أﺧﺮى

٢٢
٢٣

إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

رواﺗﺐ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ
إﻳﺠﺎر وﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺒﺎﻧﻲ
إﺳﺘﻬﻼك واﻃﻔﺎء
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وإدارﻳﺔ أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

٩
)٧ب(
)٦هـ(

)٨ب(

اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

٢٥

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٤١ﺟﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
٢

١

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014

٢٠١٤

رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ )ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
٦٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٫٦١٣٫٠٠٠
٦٠٨٫٨٩١
١٫١٣٩٫٧٩٢
٥٢٢٫٠٠٠
)(٣١٫٥٥١

قائمة الدخل الموحدة
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

قائمة الدخل الشامل الموحدة

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

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014

ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

إﻳﻀﺎح

٢٠١٥

٢٠١٤

ﺑ�����ﻻ� اﻟﺮﻳ����ﺎﻻ�
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑ���ﻻ� اﻟﺮﻳ��ﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

١٫٣٢٨٫٦٥٧

١٫٤٣٦٫٤٧٩

رأس اﻟﻤﺎل

إﻳﻀﺎح

إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ

إﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
أﺧﺮى

٢٠١٥

أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى – اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻻﺣﻘ ًﺎ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة:

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

٦٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٫٦١٣٫٠٠٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

-

-

-

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ:

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى

-

-

)(٥٩٧٫١٢٣

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

-

-

)(٥٩٧٫١٢٣

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

٢٦

-

-

-

-

أﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﺼﺪرة

٢٦

٥٠٠٫٠٠٠

-

-

)(٥٠٠٫٠٠٠

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ

٢٦

-

-

-

)(٥٣٤٫٥٠٠

 -ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

)(٤٩٤٫٨٢٣

٧٢٣٫٩٢٣

 -أرﺑﺎح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻦ اﻹﺳﺘﺒﻌﺎدات

)(١٠٢٫١٧٦

)(٨١٫٩٦٦

اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ

)٨ب(

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى

)(١٢٤

٥٩٨

)(٥٩٧٫١٢٣

٦٤٢٫٥٥٥

٧٣١٫٥٣٤

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

٢٫٠٧٩٫٠٣٤

ﺧﻴﺎرات أﺳﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﻨﺤﺔ
اﻟﻤﺤﻮل ﻟﻺﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ

١٨

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

٦٠٨٫٨٩١

١٫١٣٩٫٧٩٢
- ١٫٣٢٨٫٦٥٧

-

١٫٣٢٨٫٦٥٧

-

-

)(٥٩٧٫١٢٣

- ١٫٣٢٨٫٦٥٧

-

٧٣١٫٥٣٤

)(٥٢٢٫٠٠٠

-

)(٥٢٢٫٠٠٠

-

-

-

-

-

-

٥٢٢٫٠٠٠

٥٣٤٫٥٠٠

-

-

-

-

-

)(٢٥٫٢٠٤

-

٣٣٣٫٠٠٠

-

)(٣٣٣٫٠٠٠

-

-

-

٦٫٥٠٠٫٠٠٠

٣٫٩٤٦٫٠٠٠

)(٥٦٫٧٥٥

١٢٫٠٣٦٫٤٦٢

ﺧﻴﺎرات أﺳﻬﻢ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

رأس اﻟﻤﺎل

إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ

١١٫٧٦٨

١٫١٠٠٫٩٤٩

إﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
أﺧﺮى

٢٠١٤

٥٣٤٫٥٠٠

ﺗﻮزﻳﻌﺎت
أرﺑﺎح ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ

أرﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎة

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

٥٫٥٠٠٫٠٠٠

٣٫٢٥٣٫٠٠٠

)(٣٣٫٦٦٤

١٫٠٨٥٫٣١٣

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

-

-

-

١٫٤٣٦٫٤٧٩

-

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﻮد
اﻷﺧﺮى

-

-

٦٤٢٫٥٥٥

-

-

-

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

-

-

٦٤٢٫٥٥٥

١٫٤٣٦٫٤٧٩

-

-

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

٢٦

-

-

-

-

)(٤٧٧٫٥٠٠

-

)(٤٧٧٫٥٠٠

أﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﺼﺪرة

٢٦

٥٠٠٫٠٠٠

-

-

)(٥٠٠٫٠٠٠

-

-

-

٢٦

-

-

-

)(٥٢٢٫٠٠٠

-

-

اﻟﺪﺧﻞ

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ

اﻟﻤﺤﻮل ﻟﻺﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

٤٧٧٫٥٠٠

)(٢٩٫٣٧٤

١٠٫٢٥٢٫٧٧٥

-

١٫٤٣٦٫٤٧٩
٦٤٢٫٥٥٥
٢٫٠٧٩٫٠٣٤

اﻟﺸﺎﻣﻞ

ﺧﻴﺎرات أﺳﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺑﻌﺪ
اﻟﻤﻨﺤﺔ

٣

)(٣١٫٥٥١

١١٫٨٥٢٫١٣٢

)(٢٥٫٢٠٤

إﻳﻀﺎح

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٤١ﺟﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

ﺗﻮزﻳﻌﺎت
أرﺑﺎح ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ

ﺧﻴﺎرات
أﺳﻬﻢ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

١٨

٥٢٢٫٠٠٠

-

-

-

-

-

)(٢٫١٧٧

)(٢٫١٧٧

-

٣٦٠٫٠٠٠

-

)(٣٦٠٫٠٠٠

-

-

-

٦٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٫٦١٣٫٠٠٠

٦٠٨٫٨٩١

١٫١٣٩٫٧٩٢

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٤١ﺟﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٤

٥٢٢٫٠٠٠

)(٣١٫٥٥١

١١٫٨٥٢٫١٣٢
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و  ٢٠١٤للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014

ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
التدفقات النقدية الموحدة
قائمة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

إﻳﻀﺎح
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

٢٠١٥
ﺑ�����ﻻ� اﻟﺮﻳ����ﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠١٤
ﺑ �ﺂﻻف اﻟﺮﻳ��ﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

١٫٣٢٨٫٦٥٧

١٫٤٣٦٫٤٧٩

اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ) /اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:

٢٣

)أرﺑﺎح(  /ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت و ﻣﻌﺪات

٩
)٧ب(
)٦هـ(
)٨ب(

إﺳﺘﻬﻼك واﻃﻔﺎء
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮاﻹﺋﺘﻤﺎن ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺨﺼﺺ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ

٣٠٫٩٦٦
)(١٨٦٫٢٠٠
)(١٥١
٨٠٫٥٨١
١١٨٫٠٠٠
١٨٧٫٠٠٠
)(١٥٦٫١٩٥

)(٥٩٫٣٨٢
)(٤١٢٫٨٥٨
١٤٨
٦٨٫٨٩٥
٢٢١٫٣٠٠
١٠٫٠٠٠
)(٧٩٫٥١٥

١٫٤٠٢٫٦٥٨

١٫١٨٥٫٠٦٧

ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﺰﻳﺎدة(  /اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:

)(٥٥٫٦٦١
)(٨٫٥٥٣
)(٢٫٦٧٠٫٤٦٥
)(٤٦٦٫٠٣٠
٩٠٫٠٣٢

ودﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

)(٩١٥٫٠٩٣
١٫٦٠٠٫٠٠٠
)(١٠٫١٢٦٫٩٤٣
)(٥٤٤٫١١٤
)(٧١٫٠٠٧

��������ﻻ� اﻟﺮﻳ������ﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑ� �ﺂﻻف اﻟﺮﻳ���ﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺰﻳﺎدة ) /اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

ﺻﺎﻓﻲ إﻃﻔﺎء اﻟﻌﻼوة واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻐﻴﺮ أﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

إﻳﻀﺎح

٢٠١٥

٢٠١٤

٢٧

اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

٦٫٦٧٨٫١٢٣
٤٢١٫٣٦٦
٧٫٠٩٩٫٤٨٩

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

٢٫٢٩٩٫١٧٥
٦٩٧٫٠٩٤

ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

٣١٩٫٤٠٠
)(٤٠٤٫٥٩٩
٣٦٤٫٠١٩
)(٤٢٤٫٣٢٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ(  /اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

)(١٫٨٥٣٫٥١٩

٦٨٧٫٠١٧

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى

)(٥٩٧٫١٢٣

٦٤٢٫٥٥٥

ﺧﻴﺎرات أﺳﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻨﺤﺔ

)(٢٥٫٢٠٤
٥٣٤٫٥٠٠
٥٠٠٫٠٠٠
-

)(٢٫١٧٧
٥٢٢٫٠٠٠
٥٠٠٫٠٠٠
٢٦٩٫٧٣٦

٢٦
٢٦
٨

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ
أﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﺼﺪرة
ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ:
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﻴﻊ واﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺷﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎرات

)٨ب(
)٨ب(
٩

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﺷﺮاء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت و ﻣﻌﺪات
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت و ﻣﻌﺪات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﻪ ﻣﻦ ) /اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

١٩٫١٦٣٫٨٦٥
)(١٦٫٢٣٨٫٠٠٨
٦٣٫٤٠٠
)(١٩٢٫٦١٨
٢٤٦

١٠٫٢٣٣٫٩٠٥
)(١٣٫٥٦٠٫٤٢٦
)(٥٣٫٩٩٩
٨٨٫٦٧٣
)(١٠٦٫٣٧٧
٢٤٦

٢٫٧٩٦٫٨٨٥

)(٣٫٣٩٧٫٩٧٨

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ:

١٥
٢٦

ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ(  /اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
اﻟﺰﻳﺎدة ) /اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﺷﺒﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

)(٥٢٢٫٠٠٠
)(٥٢٢٫٠٠٠

٢٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٤٧٧٫٥٠٠
١٫٥٢٢٫٥٠٠

٤٢١٫٣٦٦

)(١٫١٨٨٫٤٦١

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٤١ﺟﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

ﻳﺘﺒﻊ---
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٤١ﺟﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
٥

٢٫٢٥٦٫٩١٢
٥٩١٫٤٠٤

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ) /اﻟﻨﻘﺺ( ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:

)(٤٫٨٢٦٫١٤٤
١٣٫٦٨٩٫٥٦٤
٤٢١٫٦٣٣
٢٧٤٫٠٥٤

٧٫٨٦٦٫٥٨٤
)(١٫١٨٨٫٤٦١
٦٫٦٧٨٫١٢٣

٦
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤
 .١ﻋـــﺎم

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و  ٢٠١٤للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 .٢أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد ) -ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﺄﺳﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر)"اﻟﺒﻨﻚ"( ،ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳ�ﻮم اﻟﻤﻠﻜ�ﻲ رﻗ�ﻢ م ٣١/ﺑﺘ�ﺎرﻳﺦ  ٢٥ﺟﻤ�ﺎد�
اﻟﺜ��ﺎﻧﻲ  ١٣٩٦ه��ـ ) اﻟﻤﻮاﻓ��ﻖ ٢٣ﻳﻮﻧﻴ��ﻮ  (١٩٧٦ﻓ��ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ��ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ اﻟﺴ��ﻌﻮدﻳﺔ .ﻳﻌﻤ��ﻞ اﻟﺒﻨ��ﻚ ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ اﻟﺴ��ﺠﻞ اﻟﺘﺠ��ﺎري رﻗ��ﻢ
 ١٠١٠٠١١٥٧٠ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٥رﺑﻴ�ﻊ اﻷول  ١٣٩٧ه�ـ )اﻟﻤﻮاﻓ�ﻖ  ١٦ﻣ�ﺎر�  (١٩٧٧ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل ﺷ�ﺒﻜﺔ ﻓﺮوﻋ�ﻪ وﻋ�ﺪدهﺎ ٤٨
ﻓﺮﻋﺎً ) ٤٨ : ٢٠١٤ﻓﺮﻋﺎً( ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .إن ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ هﻮ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ب( أﺳﺲ اﻟﻘﻴﺎس
ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﻨﻮد أدﻧﺎﻩ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻮﺣﺪة:
.١
.٢
.٣
.٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ص ب ٣٥٣٣
اﻟﺮﻳﺎض ١١٤٨١
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﻴﻦ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و  ،٢٠١٤ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺗﻢ إﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ
ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ.

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ و اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮآﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﺑ�ـ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ" ﻓ�ﻲ
هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة(:
أ(

"ﺷﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ"  -اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر آﺎﺑﻴﺘﺎل ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮآﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٥ﻣﻦ
ﺷﺮآﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻰ ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ وهﻲ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٢٣٥٩٩٥ﺻﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٨رﺟﺐ ١٤٢٨هـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٢ﻳﻮﻟﻴﻮ  (٢٠٠٧وهﻲ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 %١٠٠ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ.

ب( "ﺷﺮآﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ" وهﻲ ﺷﺮآﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٢٦٨٢٩٧ﺻﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٩ﺟﻤﺎدي اﻷول ١٤٣٠هـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٥ﻣﺎﻳﻮ (٢٠٠٩
وهﻲ ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %١٠٠ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ .ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ اﻟﺸﺮآﺔ أي أﻧﺸﻄﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ.
ج( "ﺷﺮآﺔ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوﻟﻰ" وهﻲ ﺷﺮآﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ١٠١٠٤٢٧٨٣٦ﺻﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٦ﻣﺤﺮم ١٤٣٦هـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٩ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  (٢٠١٤وهﻲ ﻣﻤﻠﻮآﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %١٠٠ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ .ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ اﻟﺸﺮآﺔ أي أﻧﺸﻄﺔ ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ.
ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ آﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ .آﻤﺎ ﺗﺘﻀ�ﻤﻦ اﻷﻧﺸ�ﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ�ﺔ ﻟﺸ�ﺮآﺔ اﻷﺳ�ﺘﺜﻤﺎر آﺎﺑﻴﺘ�ﺎل
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﺄﺻﻴﻞ و وآﻴﻞ ،اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ،إدارة ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻷﺳﺘﺜﻤﺎرات و ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑ�ﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻼء ،وﺗﻘ�ﺪﻳﻢ ﺧ�ﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮﺗﻴ�ﺐ ،اﻻﺳﺘﺸ�ﺎرات ،واﻟﺤﻔ�ﻆ اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﺄﻋﻤ�ﺎل اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ .آﻤ�ﺎ ﺗﻘ�ﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬ�ﺎ
ﻣﻨﺘﺠﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ )ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة( واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ هﻴﺌﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﻳﺘﻢ اﻷﺷﺎرة إﻟﻰ "اﻟﺒﻨﻚ" ﻓﻲ هﺬة اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣ�ﻮل اﻟﻘ�ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ﻟ�ﺷ�ﺎرة ﻟ�ﻳﻀ�ﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ�ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨ�ﻚ اﻟﺴ�ﻌﻮدي
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻊ آـ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ".

ج(

اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض
ﻳﺘﻢ ﻋﺮض هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ،و اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ .وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻷﻗﺮب أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬآﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

د(

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ
إن إﻋ�ﺪاد اﻟﻘ��ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة وﻓﻘ�ًﺎ ﻟﻠﻤﻌ��ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ��ﺔ اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘ��ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ،ﻳﺘﻄﻠ��ﺐ اﺳ�ﺘﺨﺪام ﺑﻌ��ﺾ اﻷﺣﻜ��ﺎم و
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣ�ﺔ واﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﺆﺛﺮ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺒ�ﺎﻟ� اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت اﻟﻤﺴ�ﺠﻠﺔ .ﻳﺘﻄﻠ�ﺐ اﻷﻣ�ﺮ
أﻳﻀﺎً ﻣﻦ اﻹدارة أن ﺗﻤﺎرس ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺣﻜ�ﺎم
و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬ�ﺎ ﺑﺈﺳ�ﺘﻤﺮار وﺑﻨ�ﺎءًا ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺨﺒ�ﺮة اﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ وﺑﻌ�ﺾ اﻟﻌﻮاﻣ�ﻞ اﻷﺧ�ﺮى ،واﻟﺘ�ﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻬﻨﻴﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت.
ﺗﺘﺮآﺰ ﺗﻠﻚ اﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﺴ�ﺘﻘﺒﻞ ،وآ�ﺬﻟﻚ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﺼ�ﺎدر اﻟﻬﺎﻣ�ﺔ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﺮ ﻋ�ﺪم اﻟﺘ�آ�ﺪ ﻋﻨ�ﺪ ﺗ�ﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘ�ﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ ،ﺗﻠ��ﻚ اﻹﻓﺘﺮاﺿ��ﺎت اﻟﺘ��ﻲ ﺗﺤﺘﻤ��ﻞ أﺧﻄ��ﺎر هﺎﻣ��ﺔ ﻗ��ﺪ ﺗ��ﺆدي إﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻼت ﻣﺎدﻳ��ﺔ ﻟﻠﻤﺒ��ﺎﻟ� اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ��ﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ��ﻮدات
وﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎﻩ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺒﻨ�ﺎء إﻓﺘﺮاﺿ�ﺎﺗﻬﺎ و ﺗﻘ�ﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎس
اﻟﻌﻮاﻣ��ﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣ��ﺔ ﻋﻨ��ﺪ إﻋ��ﺪاد اﻟﻘ��ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة .و ﺑ��ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤ��ﺎ ﺳ��ﺒﻖ ،ﻗ��ﺪ ﺗﺘﻐﻴ��ﺮ اﻻﺣ��ﻮال واﻹﻓﺘﺮاﺿ��ﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴ��ﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﺴﻮق أو ﻟﻈﺮوف ﺧ�ﺎر� ﺳ�ﻴﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ .ﺗﻠ�ﻚ اﻟﺘﻐﻴﻴ�ﺮات ﻳ�ﺘﻢ أﺧ�ﺬهﺎ
ﻓﻲ اﻷﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻨﺪ ﺣﺪوﺛﻬﺎ.
ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬ�ﺎ اﻹدارة ﻣﺜ�ﻞ ه�ﺬﻩ اﻟﺘﻘ�ﺪﻳﺮات واﻹﻓﺘﺮاﺿ�ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺒﻴﺔ أو ﺗﻠ�ﻚ اﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤ�ﺎرس ﻓﻴﻬ�ﺎ
اﻷﺣﻜﺎم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ-:
 - ١ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ

 .٢أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد
أ(

اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ آﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻟﻤﻮﺟﻮدات و اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺼﻨﻔﺔ آﺒﻨﻮد ﺗﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺆهﻠﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺘﻐﻴﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻨﻪ.

ﺑﻴﺎن اﻹﻟﺘﺰام
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮاﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ( ،وﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮاﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .آﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﻮاﺋﻤﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك وﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮآﺎت ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ.

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ آﻞ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻗﺮوﺿﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺸ�ﻜﻞ ﻣﺤ�ﺪد
و ﻋﺎم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن هﻨﺎك ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ .ﺗﺴ�ﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺣﻜﻤ�ﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳ�ﺪ ﻣ�ﺎ إذا
آﺎن هﻨﺎك أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﺤﺪث ﻳﺘﺒﻌﻪ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ ﻳﻤﻜ�ﻦ ﻗﻴﺎﺳ�ﻪ ﻓ�ﻲ اﻟﺘ�ﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ .إن هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ وﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن هﻨ�ﺎك ﺗﻐﻴ�ﺮًا ﻋﻜﺴ�ﻴًﺎ
ﻓ��ﻲ ﻣﻮﻗ��ﻒ اﻟﺴ��ﺪاد ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ��ﻴﻦ .ﺗﺴ��ﺘﺨﺪم اﻹدارة ﺗﻘ��ﺪﻳﺮات ﻣﺘﻤﺎﺛﻠ��ﺔ ،ﻓ��ﻲ ﺿ��ﻮء اﻟﺨﺒ��ﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ��ﺔ
ﻟﻠﺨﺴﺎرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮوض ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻮﺿ�ﻮﻋﻲ ﻟﻼﻧﺨﻔ�ﺎض ﻓ�ﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
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ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٢أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 .٢أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد ) -ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﻴّﻤﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻷﻏﺮاض ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺤﺪدة .آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﻘﻴّﻤﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي .ﻳﺘﻢ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻘﻴﻤﻴّﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻮق ،اﻟﺴﻤﻌﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

ﻼ ﻣ�ﻦ ﻣﺒ�ﺎﻟ� وﺗﻮﻗﻴ�� اﻟﺘ�ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ اﻟﻤﺴ�ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗ�ﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬ�ﺎ
إن اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﻹﻓﺘﺮاﺿ�ﺎت اﻟﻤﺴ�ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘ�ﺪﻳﺮ آ� ً
ﺑﺈﻧﺘﻈﺎم ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ أي ﻓﺮوﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺴ�ﺎرة اﻟﻤﻘ�ﺪرة و اﻟﻔﻌﻠﻴ�ﺔ .ﻳﺄﺧ�ﺬ اﻻﻓﺘ�ﺮاض ﻓ�ﻲ اﻟﺤﺴ�ﺒﺎن ﺗﺮآ�ﺰ اﻟﺨﻄ�ﺮ
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ذﻟﻚ ﻣ�ﻦ ﻣﺴ�ﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟ�ﺔ ،ﻣ���ﺮات أﺳ�ﻌﺎر اﻟﻌﻘ�ﺎرات ،ﻣﺨ�ﺎﻃﺮ اﻟﺒﻠ�ﺪ واﻻداء
اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل.

ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد آﻞ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﺮآﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﻤﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة
ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ أو إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻷﻏﺮاض هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻵﺧﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ .آﻤﺎ ﺗُﻘﺎرن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻻً.

 - ٢اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت  ،ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ آﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮآﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺣﺪة .آﻤﺎ
ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺿﻤﻦ إﻳﻀﺎح رﻗﻢ ).(٦

وﻷﻏﺮاض اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﺻﻨﺎف اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ آﻤﺎ
هﻮ ﻣﺬآﻮر أﻋﻼﻩ.

ﺗُﻌﺮف اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ إﺳﺘﻼﻣﻪ ﻟﺒﻴﻊ أﺻﻞ أو اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .ﻳُﺒﻨﻰ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن ﺑﻴﻊ أﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ
إﻟﺘﺰام ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ إﻣﺎ:



 - ٣اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻹﻟﺘﺰام  ،أو
ﻓﻲ أآﺜﺮ ﺳﻮق أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو ﻟﻺﻟﺘﺰام  ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﺴﻮق اﻷﺳﺎﺳﻲ

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أي اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺳﻬﻢ وﺳﻨﺪات
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد آﻞ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﺸﺘﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺄآﺪ ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮهﺮﻳًﺎ أو ﻣﺴﺘﻤﺮًا
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .إن اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎن اﻻﻧﺨﻔﺎض "ﻣﺴﺘﻤﺮاً" أو "ﺟﻮهﺮﻳﺎً" ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺑﺪاء اﻻﺣﻜﺎم.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ وﻷﻏﺮاض ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮهﺮﻳﺎً ،ﻓﺈن اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻳﺘﻢ
ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻋﻨﺪ اﻻﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ .وﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻤﺮاً ،ﻓﺈن اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت
اﻷوﻟﻲ .وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ،اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر
اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات .آﺬﻟﻚ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄآﺪ ﻓﻴﻤﺎ إذا آﺎن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻼﺋﻤًﺎ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺸﻴﺮ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﺪهﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،وأداء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻘﻄﺎع ،واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ.

آﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻟﻠﺴﻮق اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﻟﺴﻮق اﻷآﺜﺮ أﻓﻀﻠﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗُﻘﻴﻢ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺴﻌﻴﺮ أﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام وذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻗﺪرة اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﺜﻞ واﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺻﻞ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻷﻣﺜﻞ واﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺻﻞ.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻃُﺮق ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎهﻮ ﻣﻼﺋﻢ ،و ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ،وذﻟﻚ
ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻻ ﻳُﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ.

 - ٤ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ آﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ،واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ اﻟﻤﺬآﻮر أدﻧﺎﻩ ،وذﻟﻚ ﻷدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺟﻮهﺮي ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ذات اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ وذات
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺜﺎﺑﺖ آﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق .وﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗُﻘﻴَﻢ اﻟﻨﻴﺔ
واﻟﻤﻘﺪرة ﻻﻗﺘﻨﺎء ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
 - ٥ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ

 اﻟﻤﺴ��ﺘﻮى اﻷول :اﻷﺳ��ﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨ���ﺔ ﻓ��ﻲ اﻷﺳ��ﻮاق اﻟﻨﺸ���ﻄﺔ ﻟ��ﻨﻔ� اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ واﻟﺘ���ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﻟﻠﻤﻨﺸ���ﺄة
اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻴﺎس )ﺑﺪون ﺗﻌﺪﻳﻞ(.

ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻹدارة ،اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ إﻳﻀﺎح ) ٣ب( ،آﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف آﻤﺪﻳﺮ
ﺻﻨﺪوق ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ .وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺎد ًة
ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﻨﺪوق )ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ( و ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ إﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎدهﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور وآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮال ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ.

 اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟﻤﺸ�ﺎﺑﻬﺔ أو
ﻃﺮق ﺗﻘﻴ�ﻴﻢ أﺧ�ﺮى واﻟﺘ�ﻲ ﺗﻜ�ﻮن ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺟﻤﻴ�ﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴ�ﺎت اﻟﺠﻮهﺮﻳ�ﺔ ﻣﺒﻨﻴ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ�ﺎت ﺳ�ﻮﻗﻴﺔ ﻳﻤﻜ�ﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ.
 اﻟﻤﺴ��ﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟ��� :ﻃ��ﺮق اﻟﺘﻘﻴ��ﻴﻢ اﻟﺘ��ﻲ ﻻﺗﻜ��ﻮن ﻓﻴﻬ��ﺎ ﺟﻤﻴ��ﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴ��ﺎت اﻟﺠﻮهﺮﻳ��ﺔ ﻣﺒﻨﻴ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ��ﺎت
ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗُﻘﺮر إذا
ﻣﺎ آﺎن ﻗﺪ ﺣﺪث ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ )ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺟﻮهﺮي ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم( ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ آﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺗُﺤﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات ﻟﻜﻼً ﻣﻦ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة.
٩

هـ(

ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺒﺪأ
اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺄآﺪت اﻹدارة أن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮر.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﺪى اﻹدارة ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﺗﺄآﺪ ﻣﺎدﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮًا هﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺪأ اﻷﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ
اﻹﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ.
١٠
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٢أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

و(

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت و اﻟﻨﻔﻘﺎت

-

ﺗﺴﺘﻠﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺧﻼل دورة أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺿﺪهﺎ .ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ إﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ إﺣﺘﻴﺎج ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻤﺨﺼﺼﺎت .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮﻗﻴﺖ دﻗﻴﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ
هﺬﻩ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت أو ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻜﺒﺪهﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺄهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .و ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻻﻳﻀﺎح )٣أ( أدﻧﺎﻩ ،ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
أ(

ب( أﺳﺲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺸﺘﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﺷﺮآﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ وذﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ .آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،ﻋﻨﺪاﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ٣١
دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٤آﻤﺎ هﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠١٤ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء
ﺗﻄﺒﻴﻴﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أدﻧﺎﻩ.
-

-

-

-

ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )" – (٤٠اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ" – ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟﻴﻮﺿﺢ أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻴﻢ ﻣﺎ
إذا آﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺎراً إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳًﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٤٠وآﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ووﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٣ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻘﺘﻨﻰ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل.

ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) " – (٢اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻬﻢ " – ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠ�ﻪ ﻟﻴﻮﺿ�ﺢ ﺗﻌﺮﻳ�ﻒ ﺷ�ﺮط
اﻟﻤﻨﺢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺷﺮط اﻵداء وﺷﺮط اﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )" – (٣ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل" – ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟﻴﻮﺿ�ﺢ ﺗﺼ�ﻨﻴﻒ وﻗﻴ�ﺎس اﻻﻋﺘﺒ�ﺎرات
اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل ،وآﺬﻟﻚ ﻟﻴﻮﺿﺢ أن ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٣ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺒﺔ ﻋ�ﻦ
ﺗﻜﻮﻳﻦ آﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ).(١١
ﻣﻌﻴ��ﺎر اﻟﺘﻘ��ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ اﻟ��ﺪوﻟﻲ رﻗ��ﻢ ) " – (٨اﻟﻘﻄﺎﻋ��ﺎت اﻟﺘﺸ��ﻐﻴﻠﻴﺔ " – ﺗ��ﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠ��ﻪ ﻟ��ﻴﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿ��ﻮح ﻣﺘﻄﻠ��ﺐ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻻدارة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ.
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟ�ﺪوﻟﻲ رﻗ�ﻢ )" – (١٣ﻗﻴ�ﺎس اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ" – ﺗ�ﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠ�ﻪ ﻟﻴﻮﺿ�ﺢ ﻗﻴ�ﺎس اﻟ�ﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨ�ﺔ
واﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟ�ﻞ واﻟﺘ�ﻲ ﻻﺗﺤﻤ�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 ،ﺑﺎﻹﺿ��ﺎﻓﺔ إﻟ��ﻰ ﻣﺎﺳ��ﺒﻖ ،ﻟﻴﻮﺿ��ﺢ أن إﺳ��ﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﺤﻔ���ﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) (٣٩وﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘ�ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟ�ﺪوﻟﻲ رﻗ�ﻢ
) (٩ﺑﺼ��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
ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ).(٣٢
ﻣﻌﻴ��ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ��ﺒﺔ اﻟ��ﺪوﻟﻲ رﻗ��ﻢ )" – (١٦اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ��ﺎت واﻟﻤﺼ��ﺎﻧﻊ واﻟﻤﻌ��ﺪات" – وﻣﻌﻴ��ﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳ��ﺒﺔ اﻟ��ﺪوﻟﻲ رﻗ��ﻢ
)" – (٣٨اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ" – ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻌ�ﺪﻳﻞ آﻠﻴﻬﻤ�ﺎ ﻟﻴﻮﺿ�ﺤﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎت اﻻﻋﺘ�ﺮاف ﺑﻨﻤ�ﺎذج إﻋ�ﺎدة
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك أو اﻻﻃﻔﺎء اﻟﻤﺘﺮاآﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﺘﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ.
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )" – (٢٤اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ" – ﺗ�ﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠ�ﻪ ﻟﻠﺘﻮﺳ�ﻊ ﻓ�ﻲ ﺗﻌﺮﻳ�ﻒ
اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻨﺸﺄة اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻷﻓﺮاد اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ذات اﻟﺼ�ﻠﺔ ﺳ�ﻮاء
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.

١١

اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ هﻲ ﺷﺮآﺎت ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺮآﺎت
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق أو ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺔ و آﺬﻟﻚ ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮآﺔ و أﻳﻀﺎً ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ
هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻓﻴﻬﺎ .ﻳﺘﻢ إدراج اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻒ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗُﻌﺮف اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻨﻈﺎم ﺧﺎص ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺪار ﺑﻨﻈﺎم ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .وﻟﻐﺮض ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ
إذا آﺎن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺮض
ﻣﻦ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ .ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻨﻈﺎم ﺧﺎص ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة.
ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﺴﻌﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ واﻷﺣﺪاث
اﻷﺧﺮى اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﻮﺟﻮدات ُﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻧﻴﺎﺑ ًﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ .وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت إﻻ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺂت.
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ وأي دﺧﻞ أو ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ج(

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﺗﺴﺠﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺴﺐ وﻓﻘًﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﺗﻌﺮف اﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻬـﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرًا ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %٢٠إﻟﻰ  %٥٠ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺤﻖ ﻟﻪ
ﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ أو ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮآﺔ.
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮًا ﻓﻌﺎ ً
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﻘﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،زاﺋﺪًا ﺗﻐﻴﺮات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺘﻨﺎء اﻟﺒﻨﻚ
ﻟﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ،و ﻧﺎﻗﺼًﺎ أي اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ دﺧﻞ
اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄرﺑﺎح و ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﺤﻮاذ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة .آﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺤﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺮآﺎت ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻹﺧﺮى ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻷﺳﺘﺤﻮاذ ﺿﻤﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺴﺎوى
ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺆآﺪة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻚ ﻻﻳﻘﻮم ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ،اﻻ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت او ﻋﻤﻞ
دﻓﻌﺎت ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﺸﻬﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر وﻻ
ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻺﻃﻔﺎء أو ﻹﺧﺘﺒﺎر إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ .ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاف واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ
ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ )وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ(،
ﻟﻴﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮﺣﺪة( .ﻳﺘﻢ إﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ .وﻳﺘﻢ إﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ أﻳﻀﺎً إﻻ اذا آﺎﻧﺖ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺆﻳﺪة ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﻮل.
ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎر ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ دﺧﻞ ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﻳﺘﻤﺜﻞ دﺧﻞ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻤﻼك اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ .ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ إﻋﺪاد
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ،
وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .آﺬﻟﻚ ،ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ آﻞ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن هﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ
أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻧﺨﻔﺎض
آﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ و ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬا
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ دﺧﻞ ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ.

د(

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺪاد
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت وإﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت آﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺸﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺪاد ،أي اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ
ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ .ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺪاد ،ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺪاد و ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺪاول ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮى .إن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺸﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق.

هـ(

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ،اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت،
إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻵﺟﻠﺔ ،وﻣﻘﺎﻳﻀﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت واﻟﻌﻤﻮﻻت ،وﺧﻴﺎرات أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت و اﻟﻌﻤﻮﻻت )اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
واﻟﻤﺸﺘﺮاة( إﺑﺘﺪا ًء ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت و ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﻘﻴﺎس ﻻﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺗﻘﻴّﺪ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ ،و ﺗﻘﻴﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ.
ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق أو ﻣﺼﺎدر أﺳﻌﺎر و ﻧﻤﺎذج ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﻧﻤﺎذج
اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻼﺋﻢ.
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إن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -١اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
ﺗﺪرج اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة
وﺗﻌﺮض ﺿﻤﻦ دﺧﻞ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة .ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
 -٢اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ
ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى آﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﺗﺴﺠﻞ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ و ذﻟﻚ إذا ﻣﺎآﺎﻧﺖ
ﻣﻴﺰاﺗﻬﺎ وﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،و إذا ﻣﺎآﺎن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻣُﻘﺘﻨﻰ ﻷﻏﺮاض
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣُﺪرج ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺑﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 -٣ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻘ���ﻮ� اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ���ﺔ ﺑﺘﺨﺼ���ﻴ� ﻣﺸ���ﺘﻘﺎت ﻣﺤ���ﺪدة آ���ﺄدوات ﺗﺤ���ﻮط ﻣ���ﻦ اﻟﻤﺨ���ﺎﻃﺮ وذﻟ���ﻚ ﻓ���ﻲ اﻟﻌﻼﻗ���ﺎت اﻟﻤﺆهﻠ���ﺔ
ﻟﻠﺘﺤ���ﻮط ﻣ���ﻦ اﻟﻤﺨ���ﺎﻃﺮ .وذﻟ���ﻚ ﻹدارة ﻣﺨ���ﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌ���ﺮض ﻷﺳ���ﻌﺎر اﻟﻌﻤ���ﻮﻻت ،اﻟﻌﻤﻠ���ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ���ﺔ و ﻣﺨ���ﺎﻃﺮ
اﻹﺋﺘﻤ����ﺎن ،و ﻳﺘﻀ����ﻤﻦ ذﻟ����ﻚ اﻟﺘﻌﺮﺿ����ﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠ����ﺔ ﻣ����ﻦ ﻋﻤﻠﻴ����ﺎت اﻟﺘﻮﻗ����ﻊ ذات إﺣﺘﻤﺎﻟﻴ����ﺔ اﻟﺤ����ﺪو� اﻟﻤﺮﺗﻔﻌ����ﺔ
واﻻﻟﺘﺰاﻣ���ﺎت ﻏﻴ���ﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠ���ﺔ ﻟﻠ���ﻨﻘ� وﻷﻏ���ﺮاض إدارة ﺧﻄ���ﺮ ﺑﻌﻴﻨ� �ﻪ ،ﻳﻘ���ﻮ� اﻟﺒﻨ���ﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴ���ﻖ ﻣﺤﺎﺳ���ﺒﺔ اﻟﺘﺤ���ﻮط
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة.
ﻷﻏﺮاض ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﻮﻃﺎت إﻟﻰ ﻓﺌﺘﻴﻦ:
)أ( ﺗﺤ���ﻮط ﻣ���ﻦ ﻣﺨ���ﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴﻤ���ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ���ﺔ واﻟﺘ���ﻲ ﺗﻐﻄ���ﻲ ﻣﺨ���ﺎﻃﺮ اﻟﺘﻐﻴ���ﺮات ﻓ���ﻲ اﻟﻘﻴﻤ���ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ���ﺔ ﻟﻤﻮﺟ���ﻮدات
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
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪدة واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ.
)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
ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ.
وﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذو
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺤﻮط ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄداة
اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌّﺎل ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ،وﻳﺠﺐ أن
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
اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻣﻨﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

ﺑﺘﺎرﻳﺦ آﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ  /أو ﺑﺘﺎرﻳﺦ آﻞ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮط ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ و ﺗﺜﺒﺖ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﺔ )ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺛﺮرﺟﻌﻲ(
ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .ﻳﺘﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮط
رﺳﻤﻴًﺎ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أداة اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة
ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺤﻮط و ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻮط ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﻬﺎﻳﺔ آﻞ رﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذو ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﺮات
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺤﻮط ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺤﻮط ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ
ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام أدارة اﻟﺘﺤﻮط ﺧﻼل ﻣﺪى ﻣﻦ %٨٠ﺣﺘﻰ  %١٢٥و أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ
اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻮط ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻗﻊ ،ﺗﻘﻮم ﺣﻴﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ذات إﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪوث ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ و ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺬﺑﺬﺑﺎت ﻓﻲ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺗﺒﺎع ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﺳﺮﻳﺎن أداة اﻟﺘﺤﻮط أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﻋﻨ�ﺪﻣﺎ ﻳ�ﺘﻢ
إﻧﻬﺎؤهﺎ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ ﺗﺠﺎهﻬﺎ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻷ ﺗﺼ�ﺒﺢ ﺗﻠ�ﻚ اﻷداة ﻣﺆهﻠ�ﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳ�ﺒﺔ اﻟﺘﺤ�ﻮط ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ أو
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺤﺪث أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﻞ اﻹرﺗﺒﺎط ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ آﺎن اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ
ﻓﻌًﺎﻻً .وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أداة اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨ�ﺎﻃﺮ اﻟﺘ�ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨ�ﺪﻣﺎ ﺗﺤ�ﺪث اﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪم ﺣﺪوث اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠ�ﻰ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ،ﻳ�ﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ ﺻ�ﺎﻓﻲ اﻟ�ﺮﺑﺢ اﻟﻤﺜﺒ�� أو
اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻓﻮرًا إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

و(

ُﺗﺤﻮل اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟ�ﻰ اﻟﺮﻳ�ﺎل اﻟﺴ�ﻌﻮدي ﺑﺄﺳ�ﻌﺎر اﻟﺘﺤﻮﻳ�ﻞ اﻟﺴ�ﺎﺋﺪة ﺑﺘ�ﺎرﻳﺦ إﺟ�ﺮاء اﻟﻤﻌ�ﺎﻣﻼت.
آﻤﺎ ﺗﺤﻮل أرﺻ�ﺪة اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ اﻟﻤﺴ�ﺠﻠﺔ ﺑ�ﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻧﻬﺎﻳ�ﺔ اﻟﺴ�ﻨﺔ إﻟ�ﻰ اﻟﺮﻳ�ﺎل اﻟﺴ�ﻌﻮدي
ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

 – ٣أ – اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﺎﻟﻲ آﺄداة ﺗﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻷﺻ�ﻞ أو ﻣﻄﻠ�ﻮب أو اﻟﺘ�ﺰام
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 اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷداة اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ.

ﻳﺘﺄﻟﻒ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ ﻣ�ﻦ اﻟﻔ�ﺮق ﺑ�ﻴﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔ�ﺔ اﻟﻤﻄﻔ�ﺄ� ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ�ﺔ اﻟﻮ�ﻴﻔﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺑﺪاﻳ�ﺔ اﻟﺴ�ﻨﺔ
ﻻ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ و اﻟﺪﻓﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺤﻮﻟﺔ ﺑﺴ�ﻌﺮ اﻟﺼ�ﺮ� آﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ
ﻣﻌﺪ ً
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ آﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﺪﺧﻞ ﻣ�ﻦ اﻷﻧﺸ�ﻄﺔ ﻏﻴ�ﺮ اﻟﺘﺸ��ﻴﻠﻴﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤ�ﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺮوﻗﺎت اﻹﻗﺘﺮاض ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤ�ﻨﺢ ﻋﻤﻠﻴ�ﺔ ﺗﺤ�ﻮط ﻣ�ﻦ ﻣﺨ�ﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ﻣﻘﺎﺑ�ﻞ ﺻ�ﺎﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺳ�ﻬﻢ أﺟﻨﺒﻴ�ﺔ .ﻳ�ﺘﻢ إﺛﺒ�ﺎت ﻣﻜﺎﺳ�ﺐ أو ﺧﺴ�ﺎﺋﺮ ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ اﻟﻌﻤ�ﻼت اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﺄرﺻ�ﺪة اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ أرﺻﺪة اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات
ﻓ��ﻲ أدوات اﻟﻤﻠﻜﻴ��ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ��ﺔ ﻟﻠﺒﻴ��ﻊ .ﺗ��ﺪر� ﻣﻜﺎﺳ��ﺐ أو ﺧﺴ��ﺎﺋﺮ وﻓﺮوﻗ��ﺎت أﺳ��ﻌﺎر اﻟﺼ��ﺮ� اﻟﺨﺎﺻ��ﺔ ﺑ��ﺎﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴ��ﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳ��ﺔ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ آﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة أو ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟ�ﺪﺧﻞ اﻟﺸ�ﺎﻣﻞ اﻷﺧ�ﺮى،
وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺸﺮوط ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤ�ﻮط ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ ،أو
ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ أو إﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ،ﻳ�ﺘﻢ إﻃﻔ�ﺎء اﻟﻔ�ﺮ� ﺑ�ﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ�ﺔ ﻷداة اﻟﺘﺤ�ﻮط ﻋﻨ�ﺪ اﻹﻧﺘﻬ�ﺎء واﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻹﺳ�ﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ .وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋ�ﻦ اﺛﺒ�ﺎت أداة اﻟﺘﺤ�ﻮط،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ – واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺘﻜﻠﻔ�ﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴ�ﺔ – ﺑﺈﺳ�ﺘﺨﺪام أﺳ�ﻌﺎر
ﺗﺤﻮﻳ��ﻞ آﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﺗ��ﻮارﻳﺦ إﻧﺸ��ﺎء اﻟﺘﻌ��ﺎﻣﻼت .أﻣ��ﺎ اﻟﺒﻨ��ﻮد ﻏﻴ��ﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﻌﻤﻠ��ﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ��ﺔ – واﻟﺘ��ﻲ ﻳ��ﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳ��ﻬﺎ وﻓﻘ�ًﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤ��ﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر ﺗﺤﻮﻳﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺣُﺪدت ﻓﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

 – ٣ب – اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
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
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ أو ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤ�ﻞ ﻋﻠ�ﻰ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ،ﻓ�ﺈن اﻟﺠ�ﺰء
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ أداة اﻟﺘﺤﻮط واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺠﺰء اﻟﻔﻌّﺎل ،إذا وﺟﺪ ،ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑ�ﻪ
ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى أﻣ�ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﺠ�ﺰء ﻏﻴ�ﺮ اﻟﻔﻌّ�ﺎل ،إذا وﺟ�ﺪ ،ﻓﺈﻧ�ﻪ ﻳ�ﺘﻢ اﻹﻋﺘ�ﺮاف ﺑ�ﻪ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة .و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠ�ﻰ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎت ﻣﺴ�ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻓ�ﺈن اﻷرﺑ�ﺎح
أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة وذﻟﻚ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ
أﺛ��ﺮت ﻓﻴﻬ��ﺎ ﻋﻤﻠﻴ��ﺔ اﻟﺘﺤ��ﻮط ﻓ��ﻲ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة .ﺑ��ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ��ﻦ ذﻟ��ﻚ ،ﻟ��ﻮ ﺗﻮﻗ��ﻊ اﻟﺒﻨ��ﻚ أن آ��ﻞ أو ﺟ��ﺰء ﻣ��ﻦ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻟ�ﻦ ﻳ�ﺘﻢ إﺳ�ﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﺧ�ﻼل ﻓﺘ�ﺮة أو ﻋ�ﺪة ﻓﺘ�ﺮات ﻣﺴ�ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة آﺘﺴﻮﻳﺔ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ آﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻪ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮط إﻟﻰ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﺘﺰام ﻏﻴﺮ ﻣ�ﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻧ�ﻪ وﻓ�ﻲ ذات اﻟﻮﻗ�ﺖ اﻟ�ﺬي ﺗ�ﻢ
اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺬا اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام  ،ﻳﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ اﻷرﺑﺎح أواﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام  ،واﻟﺘﻲ ﺗ�ﻢ
اﻹﻋﺘ��ﺮاف ﻣﺴ��ﺒﻘًﺎ ﺑﻬ��ﺎ ﻣﺒﺎﺷ��ﺮة ﻓ��ﻲ ﺑﻨ��ﻮد اﻟ��ﺪﺧﻞ اﻟﺸ��ﺎﻣﻞ اﻷﺧ��ﺮى ،إﻟ��ﻰ اﻟﻘﻴ��ﺎس اﻷوﻟ��ﻲ ﻟﺘﻜﻠﻔ��ﺔ اﻹﻗﺘﻨ��ﺎء أو اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام.

١٥

اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ز(

ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات 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
ﻧ���ﺎﻣﻲ ﻣﻠ��ﺰم و ﻋﻨ��ﺪﻣﺎ ﺗﻨ��ﻮي اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﺗﺴ��ﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟ��ﻮدات ﻣ��ﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎت ﻋﻠ��ﻰ أﺳ��ﺎ� اﻟﺼ��ﺎﻓﻲ ،أو ﺑﻴ��ﻊ اﻟﻤﻮﺟ��ﻮدات
وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ.
ﻻ ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﺪﺧﻞ و اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة إﻻ إذا آ�ﺎن ذﻟ�ﻚ ﺑﺤﺴ�ﺐ ﻣ�ﺎهﻮ وارد ﻓ�ﻲ ﻣﻌﻴ�ﺎر ﻣﺤﺎﺳ�ﺒﺔ أو
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ ،وآﻤﺎ ورد ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

ح(

إﺛﺒﺎت اﻹﻳﺮادات  /اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ

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
وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ أو ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘ�ﺎﺟﺮة
و ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت .وﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا أي أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮاد ﻟﻠﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻹﻳﺮاد ﺳﺘﺘﺪﻓﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﻗ�ﻊ اﻟﺤ�ﺪو� و ﻟﻠﺤ�ﺪ
اﻟﺬي ﻳﻤ ّﻜﻦ هﺬا اﻹﻳﺮاد ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻋﺘﺮاف اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﻳﺠ�ﺐ ﺗﻮﻓﺮه�ﺎ ﻓ�ﻲ اﻹﻳ�ﺮاد
ﻗﺒﻞ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻪ.
دﺧﻞ وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ:
ﻳ��ﺘﻢ إﺛﺒ��ﺎت دﺧ��ﻞ وﻣﺼ��ﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤ��ﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻ��ﺔ ﻟﻜﺎﻓ��ﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻜﺘﺴ��ﺐ  /ﺗﺤﻤ��ﻞ ﻋﻤﻮﻟ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ .إن ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ هﻮ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺤﻘﻴﻘ�ﻲ اﻟﻤﺴ�ﺘﺨﺪم ﻟﺨﺼ�ﻢ
اﻟﺪﻓﻌﺎت و اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﺧﻼل ﻋﻤﺮ اﻷﺻﻞ أواﻻﻟﺘ�ﺰام اﻟﻤ�ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗ�ﻊ )او ﻟﻔﺘ�ﺮة أﻗﺼ�ﺮ ،ﺣﻴﻨﻤ�ﺎ ﻳﻜ�ﻮن
ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً( ،إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻷﺻﻞ أو إﻟﺘﺰام ﻣ�ﺎﻟﻲ .ﺗﻘ�ﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺑﺘﻘ�ﺪﻳﺮ اﻟﺘ�ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ اﻟﻤﺴ�ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺧ�ﺬ ﻓ�ﻲ
اﻹﻋﺘﺒﺎر آﺎﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺪون ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﺨﺎﺻﺔ.

ط( إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء و إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻷﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﻹﻟﺘﺰام اﻟﻔﻮري ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺗ�ﺎرﻳﺦ ﻣﺴ�ﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﺤ�ﺪد
)إﺗﻔﺎﻗﻴ��ﺔ إﻋ��ﺎدة اﻟﺸ��ﺮاء( ،ﻓ��ﻲ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟﻤﺮآ��ﺰ اﻟﻤ��ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة ،وﻳ��ﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳ��ﻬﺎ وﻓﻘ ��ﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳ��ﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳ��ﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ��ﺔ ﺑﺸ��ﺄن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ .ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎر اﻹﻟﺘﺰام ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﻘﺎء اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴ�ﺎت ﻓ�ﻲ
اﻷرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو وداﺋ�ﻊ اﻟﻌﻤ�ﻼء ،ﺣﺴ�ﺒﻤﺎ ه�ﻮ ﻣﻼﺋ�ﻢ .وﻳ�ﺘﻢ إﻋﺘﺒ�ﺎر اﻟﻔ�ﺮق ﺑ�ﻴﻦ ﺳ�ﻌﺮ اﻟﺒﻴ�ﻊ
وإﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء آﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ،وﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء.
ﻻ ﻳ��ﺘﻢ إﻇﻬ��ﺎر اﻟﻤﻮﺟ��ﻮدات اﻟﻤﺸ��ﺘﺮاة ﻣ��ﻊ وﺟ��ﻮد إﻟﺘ��ﺰام ﻹﻋ��ﺎدة ﺑﻴﻌﻬ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﺗ��ﺎرﻳﺦ ﻣﺴ��ﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﺤ���ﺪد )إﺗﻔﺎﻗﻴ��ﺔ إﻋ��ﺎدة اﻟﺸ��ﺮاء
اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ( ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآ�ﺰ اﻟﻤ�ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ﻟﻌ�ﺪم إﻧﺘﻘ�ﺎل اﻟﺴ�ﻴﻄﺮة ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻠ�ﻚ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات اﻷوﻟﻴ�ﺔ إﻟ�ﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ .ﺗُ�ﺪرج
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ اﻟﻌﺮﺑ�ﻲ اﻟﺴ�ﻌﻮدي .وﻳ�ﺘﻢ إﻋﺘﺒ�ﺎر اﻟﻔ�ﺮق
ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺸ�ﺮاء وإﻋ�ﺎدة اﻟﺒﻴ�ﻊ آ�ﺪﺧﻞ ﻋﻤ�ﻮﻻت ﺧﺎﺻ�ﺔ وﻳﺴ�ﺘﺤﻖ ﻋﻠ�ﻰ ﻣ�ﺪى ﻓﺘ�ﺮة إﺗﻔﺎﻗﻴ�ﺔ إﻋ�ﺎدة اﻟﺸ�ﺮاء اﻟﻌﻜﺴ�ﻴﺔ وﻋﻠ�ﻰ
أﺳﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ.

ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻷﺻ�ﻞ أوإﻟﺘ�ﺰام ﻣ�ﺎﻟﻲ ﻓ�ﻲ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﻗﻴ�ﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺑﺘﻌ�ﺪﻳﻞ ﺗﻘ�ﺪﻳﺮات اﻟﻤ�ﺪﻓﻮﻋﺎت أو اﻟﻤﺘﺤﺼ�ﻼت.
ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎس ﻣﻌ�ﺪل اﻟﻌﺎﺋ�ﺪ اﻟﻔﻌﻠ�ﻲ اﻷﺻ�ﻠﻲ وﻳﺴ�ﺠﻞ اﻟﺘ�ﻴﻴ�ﺮ ﻓ�ﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ�ﺔ آ�ﺪﺧﻞ أو
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ.
ﻋﻨﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻷﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ أو ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ،
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﺘﺮي اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻋﻨﺪ إﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺒﺎر آﺎﻓ�ﺔ اﻷﺣﻜ�ﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ�ﺔ ﻟ�ﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ )ﻣ�ﻦ دﻓﻌ�ﺎت ﻣﻘﺪﻣ�ﺔ أو
ﺧﻴ��ﺎرات أوﺧﻼﻓ��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
اﻟﻌﻼوة أو اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ ﺟ�ﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺠ�ﺰأ ﻣ�ﻦ ﺳ�ﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻟ�ﺔ اﻟﺨ�ﺎ� اﻟﻔﻌﻠ�ﻲ .ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ ﻣﺼ�ﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺔ ﻣﺼ�ﺎرﻳﻒ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻗﺘﻨﺎء ،إﺻﺪار أو ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ.
دﺧﻞ /ﺧﺴﺎرة ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت:
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻼت ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ أو ﺗﻜﺒﺪهﺎ.
دﺧﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ:
ﻳ��ﺘﻢ إﺛﺒ��ﺎت دﺧ��ﻞ أﺗﻌ��ﺎب اﻟﺨ��ﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴ��ﺔ ﻋﻤﻮﻣ �ﺎً ،واﻟﺘ��ﻲ ﺗﻤ���ﻞ ﺟ��ﺰءاً أﺳﺎﺳ��ﻴًﺎ ﻣ��ﻦ إﺣﺘﺴ��ﺎب ﻣﻌ��ﺪل اﻟﻌﺎﺋ��ﺪ اﻟﻔﻌﻠ��ﻲ ﻋﻠ��ﻰ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات أواﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎس اﻹﺳ�ﺘﺤﻘﺎق .وﻳ�ﺘﻢ إﺛﺒ�ﺎت أﺗﻌ�ﺎب اﻟﻤﺤ�ﺎﻓﻆ
اﻟﻤ��ﺪارة واﻟﺨ��ﺪﻣﺎت اﻹﺳﺘﺸ��ﺎرﻳﺔ ﻋﻠ��ﻰ أﺳ��ﺎس زﻣ��ﻦ ﻧﺴ��ﺒﻲ و�ﺒﻘ�ًﺎ ﻟﻌﻘ��ﻮد اﻟﺨ��ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ��ﺔ .اﻷﺗﻌ��ﺎب اﻟﻤﺴ��ﺘﻠﻤﺔ ﻋ��ﻦ إدارة
اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻔﻆ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻣ�ﺪى ﻓﺘ�ﺮة ﻣ�ﻦ اﻟ�ﺰﻣﻦ ،ﻳ�ﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﻬ�ﺎ ﺑﺸ�ﻜﻞ
ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌًﺎ إﺳﺘﺨﺪام آﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض ﻓﺈﻧﻪ ﻳ�ﺘﻢ إﺛﺒ�ﺎت
أﺗﻌﺎب إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟ�ﺎﺑ�� و ﻋﻠ�ﻰ ﻣ�ﺪى ﻓﺘ�ﺮة اﻹﻟﺘ�ﺰام .ﻳ�ﺘﻢ إﺛﺒ�ﺎت اﻟﻤﺼ�ﺎرﻳﻒ واﻟﻌﻤ�ﻮﻻت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻨﺪ وﺟﻮد إﻗﺮار ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ إﺳﺘﻼﻣﻬﺎ.

ي(

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻳﺘﻢ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ،إﺛﺒﺎت آﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات .ﺗﻄﻔﺄ اﻟﻌﻼوة أو اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،وﺗﺪرج ﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺪارة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸدوات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ،أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﻋﻨﺪ ﻋﺪم إﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺸﻄﺔ أو ﻣﺼﺎدر اﻷﺳﻌﺎر ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ إﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ رﻳﺎﺿﻴﺔ ،إن ﻣﺪﺧﻼت اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻳﺘﻢ أﺧﺬهﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ أو ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام
درﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أﺧﺬهﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق.
ﺑﻌﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻮﻳﻼت ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة .ﺗُﺤﺪّد ﻗﻴﻤﺔ آﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ إﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻮﺿﺢ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -١اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺗﻌﺮف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ أو ﺳﻨﺪات دﻳﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
إﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﻤﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻴﻬﺎ آﺈﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺣﺘﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق و ﻗﺮوض و ﻣﺪﻳﻨﻴﻦ أو
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ آﺈﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺪرج ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺒﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ أو
اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ وأﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت أو أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ.
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﻘﺎس اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ إﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺿﻤﻦ
ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﺤﻴﻦ إﻧﺘﻔﺎء أﺳﺒﺎب إﺛﺒﺎت ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات .ﻋﻨﺪ إﻧﺘﻔﺎء أﺳﺒﺎب إﺛﺒﺎت هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﻳﺘﻢ
إﻇﻬﺎر اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ .وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت دﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ وﺟﻮد إﻗﺮار ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ إﺳﺘﻼم ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت .آﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﺮف
اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻳﺴﻤﺢ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺼﻨﻒ آﻤﺘﺎح ﻟﻠﺒﻴﻊ أن ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ آـ "اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺧﺮى ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة" إذا ﻣﺎ آﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ هﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺿﻤﻦ "اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺧﺮى ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة" و إذا ﻣﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻨﻴﺔ
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪى اﻟﻤﻨﻈﻮرأو ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق.
 -٢اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ﺗﺼﻨﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ وﻣﺤﺪد ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ،ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،واﻟﺘﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻘﺪرة واﻟﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻹﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ آﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق .ﻳﺘﻢ
ﻗﻴﺎس هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻌﺪ اﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ أي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻧﺎﻗﺼًﺎ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ .ﺗﺤﺴﺐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﺨﺼﻢ أو اﻟﻌﻼوة ﻋﻨﺪ
اﻟﺸﺮاء ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺗﺪرج أي ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ أو اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ آﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺪون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻹﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ آﺒﻨﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة أو
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺒﻜﺮ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ .إﻻ أن اﻟﺒﻴﻊ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ أﻳﺎً ﻣﻦ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻹﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ:




ك(

اﻟﺒﻴ���ﻊ أو إﻋ���ﺎدة اﻟﺘﺼ���ﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮﻳ���ﺐ ﺟ���ﺪًا ﻣ���ﻦ ﺗ���ﺎرﻳﺦ اﻹﺳ���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 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
اﻟﺒﻴ���ﻊ أو إﻋ���ﺎدة اﻟﺘﺼ���ﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﺋ���ﺪة إﻟ���ﻰ أﺣ���ﺪا� ﻣﻨﻌ�ﻟ���ﺔ ﻏﻴ���ﺮ ﻣﺘﻜ���ﺮرة ﺧ���ﺎرج ﻧﻄ���ﺎق ﺳ���ﻴﻄﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ���ﺔ
وﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ.

اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ
اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ هﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﺗُﻤﻨﺢ أو ﻳﺘﻢ إﻗﺘﻨﺎءهﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ أو
ﻣﺤﺪدة .ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻋﻨﺪ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض .وﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺑﺎﻟﺴﺪاد
أوﻋﻨﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ أو ﺷﻄﺒﻬﺎ أو إﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮهﺮي.
ﺗﻘﺎس آﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ،ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ،ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ أو اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺸﻂ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻣﺨﺼﻮﻣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻢ ﺷﻄﺒﻬﺎ أو أي ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن.

١٩

ل(

اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺑﺘ�ﺎرﻳ� آ�ﻞ ﻗ�ﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴ�ﺔ ،إﺟ�ﺮاء ﺗﻘﻴ�ﻴﻢ ﻟﻠﺘﺄآ�ﺪ ﻣ�ﻦ وﺟ�ﻮد أي دﻟﻴ�ﻞ ﻣﻮﺿ�ﻮﻋﻲ ﻋﻠ�ﻰ اﻧﺨﻔ�ﺎض ﻗﻴﻤ�ﺔ أي أﺻ�ﻞ ﻣ�ﺎﻟﻲ أو
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 ﻟﻺﺳ�ﺘﺮداد ﻟ��ﺬﻟﻚ
اﻷﺻﻞ ﻣﻊ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘ�ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ اﻟﻤﺴ�ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت هﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ.
ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺮوض و اﻟﺴﻠﻒ واﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺘﻨ�ﺎة ﺣﺘ�ﻰ ﺗ�ﺎرﻳ� اﻻﺳ�ﺘﺤﻘﺎق و
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﻼً ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﻣﺤﺪدًا ﺑﺬاﺗﻪ و اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ .ﻋﻨﺪ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴ�ﺔ إﺳ�ﺘﺮداد اﻷﺻ�ﻞ اﻟﻤ�ﺎﻟﻲ ،ﻳ�ﺘﻢ ﺷ�ﻄﺒﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺒﺎﺷ�ﺮة أو ﻓ�ﻲ ﺣﺴ�ﺎب ﻣﺨﺼ�ﺺ
اﻻﻧﺨﻔﺎض .ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ إﺳﺘﻨﻔﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮداد وﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﺴﺎرة.
ﻓﻮر ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳ�ﺘﺮداد ،ﻳ�ﺘﻢ إﺛﺒ�ﺎت دﺧ�ﻞ اﻟﻌﻤ�ﻮﻻت ﺑﻌ�ﺪ ذﻟ�ﻚ ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎس ﺳ�ﻌﺮ
اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮداد.
وإذا ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻻﺣﻘﺔ وآﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜ�ﻦ رﺑ�ﻂ اﻟﺘﺮاﺟ�ﻊ ﻣﻮﺿ�ﻮﻋﻴًﺎ ﺑﺤ�ﺪث وﻗ�ﻊ ﺑﻌ�ﺪ إﺛﺒ�ﺎت اﻻﻧﺨﻔ�ﺎض
)ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ( ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻋﻜ�� ﺧﺴ�ﺎرة اﻻﻧﺨﻔ�ﺎض ﻓ�ﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﺴ�ﺎﺑﻖ إﺛﺒﺎﺗﻬ�ﺎ ﺑﻮاﺳ�ﻄﺔ ﺗﻌ�ﺪﻳﻞ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺤﺴﺎب ،آﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﻜﺴﻪ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ﻟﺘﺨﻔ�ﻴﺾ ﻣﺼ�ﺎرﻳﻒ ﺧﺴ�ﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤ�ﺎن
ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ﻻﻳﻤﻜ��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
إﺟﺮاءات وﺳﻴﺎﺳﺎت إﻋﺎدة اﻟﺠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ�ﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘ�ﺮر إﻣﻜﺎﻧﻴ�ﺔ إﺳ�ﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﺴ�ﺪﻳﺪ ﻋﻠ�ﻰ اﻷرﺟ�� و ﻳﺴ�ﺘﻤﺮ إﺧﻀ�ﺎع ه�ﺬﻩ
اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻓﺮدﻳًﺎ أو ﺟﻤﺎﻋﻴًﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘﺮض.
 - ١اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺣﺎﻟ�ﺔ وﺟ�ﻮد دﻟﻴ�ﻞ ﻣﻮﺿ�ﻮﻋﻲ ﻋﻠ�ﻰ
ذﻟﻚ آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث أو أآﺜ�ﺮ ﺗﻤ�� ﺑﻌ�ﺪ اﻹﺛﺒ�ﺎت اﻷوﻟ�ﻲ ﻟﻬ�ﺎ وﺑﺤﻴ�� أن ﻳﻜ�ﻮن هﻨ�ﺎك ﺧﺴ�ﺎرة ﻟﻬ�ﺎ ﺗ�ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺘ�ﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺤﺪد ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض أو أي ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
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
اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺤﺪد هﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺪر اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﺳﺘﺮداد .إن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺪر اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﺳ�ﺘﺮداد
هﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﻌ�ﺪل اﻟﻌﺎﺋ�ﺪ اﻷﺻ�ﻠﻲ اﻟﻔﻌﻠ�ﻲ ،ﻣﺘﻀ�ﻤﻨﺎ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮداد ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺼﺼ�ﺎت اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﺨﺴ�ﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤ�ﺎن ،ﻳ�ﺘﻢ ﺗﻜ�ﻮﻳﻦ ﻣﺨﺼﺼ�ﺎت ﻣﻘﺎﺑ�ﻞ أي اﻧﺨﻔ�ﺎض ﺟﻤ�ﺎﻋﻲ ﻋﻠ�ﻰ
أﺳﺎس اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ .وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﻘﺘ�ﺮض
أو ﻣﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ��ﻴﻦ وﺧﺒ��ﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ��ﻞ ﻣ��ﻊ اﻟﻤﻘﺘ��ﺮض أو ﻣﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿ��ﻴﻦ وأي
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﺧﻔﺎق اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻳ�ﺘﻢ ﺗﻌ�ﺪﻳﻞ اﻟﺨﺒ�ﺮة اﻟﺴ�ﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸ�ﺄن اﻟﺨﺴ�ﺎﺋﺮ ﺑﺈﺳ�ﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧ�ﺎت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ وذﻟﻚ ﻹﻇﻬﺎر أﺛﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳ�ﺘﺨﺪام
ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ،وﻳﺪرج ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 - ٢اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ن(

ﺗﺆول ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ،ﺧ�ﻼل دورة أﻋﻤﺎﻟﻬ�ﺎ اﻟﻌﺎدﻳ�ﺔ ،ﺑﻌ�� اﻟﻌﻘ�ﺎرات وذﻟ�ﻚ ﺳ�ﺪادًا ﻟﻠﻘ�ﺮوض واﻟﺴ�ﻠﻒ .ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ ه�ﺬﻩ اﻟﻌﻘ�ﺎرات
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
اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ )أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ( ﻣﺨﺼﻮﻣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ أي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻴﻊ ﺟﻮهﺮﻳﺔ .ﻻ ﻳ�ﺘﻢ ﺣﺴ�ﺎب إﺳ�ﺘﻬﻼك ﻋﻠ�ﻰ ه�ﺬﻩ
اﻟﻌﻘﺎرات .ﺗﺴﺠﻞ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ آﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺑﺘﻘﻴ�ﻴﻢ ﻣ�ﺎ إذا آ�ﺎن هﻨ�ﺎك دﻟﻴ�ﻞ ﻣﻮﺿ�ﻮﻋﻲ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟﻤﺸ�ﺎﺑﻬﺔ واﻟﻤﺪرﺟ�ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ�ﺔ اﻟﻤﻄﻔ�ﺄة
وذﻟ��ﻚ ﻟﻜ��ﻞ أداة ﻣﺎﻟﻴ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﺣ��ﺪ� .ﻳ��ﺘﻢ إدارج اﻟﺨﺴ��ﺎرة اﻟﻤﺘﺮاآﻤ��ﺔ آﺈﻧﺨﻔ��ﺎض ﻓ��ﻲ اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ ﻧ��ﺎﺗ� ﻣ��ﻦ اﻟﻔ��ﺮق ﺑ��ﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﻗﺼًﺎ أﻳﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﻺﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷداة واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻣﺴ�ﺒﻘًﺎ ﻓ�ﻲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻳﺘﻢ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،إذا ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻼﺣﻘﺔ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿ�ﻮﻋﻲ ذو
ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻹﺋﺘﻤﺎن ﺣﺪث ﺑﻌﺪ اﻹﻋﺘ�ﺮاف ﺑﺨﺴ�ﺎرة اﻻﻧﺨﻔ�ﺎض ﻓ�ﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ آ�ﺎن ﻗ�ﺪ ﺗ�ﻢ ﺗﺴ�ﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺴ�ﺒﻘًﺎ ﺿ�ﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة.

و ﺑﻌﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺴ�ﺠﻴﻞ أي اﻧﺨﻔ�ﺎض ﻓ�ﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻻﺣﻘ�ًﺎ ﻣﺨﺼ�ﻮﻣًﺎ ﻣﻨﻬ�ﺎ ﺗﻜ�ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴ�ﻊ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أي ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻣﺨﺼﻮﻣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻴﻊ ه�ﺬﻩ اﻷﺻ�ﻮل وﻋﻠ�ﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠ�ﺎو�
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ،ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة آﻤﻜﺎﺳﺐ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻊ أﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ أوﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﺒﻌﺎد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

س(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة آﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻓﺈن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺠﻮهﺮي أو اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ
ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻻﻧﺨﻔ�ﺎض ﺟﻮهﺮﻳ�ًﺎ أو داﺋﻤ�ًﺎ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺑﺪاء اﻻﺣﻜﺎم .ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺳﺘﺮداد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻃﺎﻟﻤﺎ
أن اﻷﺻﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت) ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن أي ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺣﻘًﺎ ﻳﺠ�ﺐ أن ﻳﺴ�ﺠﻞ ﺿ�ﻤﻦ ﺑﻨ�ﻮد اﻟ�ﺪﺧﻞ اﻟﺸ�ﺎﻣﻞ
اﻷﺧﺮى( .ﻓﻲ ﺣﺎل إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت ﺧﺴ�ﺎرة اﻻﻧﺨﻔ�ﺎض ﻓ�ﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ ،ﻳ�ﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳ�ﺐ أو اﻟﺨﺴ�ﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاآﻤ�ﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘ�ﺔ
ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

م(

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺸﻬﺮة ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ آﻞ ﺗﻘﺮﻳ�ﺮ ﻣ�ﺎﻟﻲ ﺑﺘﻘ�ﺪﻳﺮ ﻣ�ﺎ إذا آ�ﺎن هﻨ�ﺎك ﻣﺆﺷ�ﺮًا ﻋﻠ�ﻰ أن
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮدة أواﻧﺨﻔﻀﺖ .إذا ﻣﺎﺗﻮﻓﺮت ه�ﺬ� اﻟﻤﺆﺷ�ﺮات ،ﻓ�ﺈن اﻟﺒﻨ�ﻚ
ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮداد أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ .ﻳﺘﻢ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔ�ﺎض ﻓ�ﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺴ�ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ�ﻲ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ ﻗﻴﻤ�ﺔ اﻷﺻ�ﻞ اﻟﻤﻤﻜ�ﻦ إﺳ�ﺘﺮدادهﺎ ﻣﻨ�ﺬ
اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺧﺮ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮاد ﻋﻜﺴ�ﻬﺎ ﺑﺤﻴ�� ﻻﺗﺰﻳ�ﺪ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮداد وآﺬﻟﻚ ﻻﺗﺰﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻷﺻﻞ ﺑﻌﺪ اﻹهﻼك )ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ( )وإذا ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻞ( ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺮاد
ﻋﻜﺴﻬﺎ .ﻳﺘﻢ ﻋﻜﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات
ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘ�ﺮاآﻢ .وﻻ ﻳ�ﺘﻢ إﺳ�ﺘﻬﻼك اﻷراﺿ�ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻮآ�ﺔ .ﺗُﺘﺒ�ﻊ ﻃﺮﻳﻘ�ﺔ
اﻟﻘﺴ��� اﻟ�ﺎﺑ��ﺖ ﻓ��ﻲ ﺣﺴ��ﺎب إﺳ��ﺘﻬﻼك اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ��ﺎت واﻟﻤﻌ��ﺪات اﻷﺧ��ﺮى وذﻟ��ﻚ ﻋﻠ��ﻰ أﺳ��ﺎس اﻷﻋﻤ��ﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ��ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ��ﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة
اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺴﻴﺎرات

اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  -ﺑﺘﺎرﻳﺦ آﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ – ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ إذا آﺎن هﻨ�ﺎك ﻣﺆﺷ�ﺮﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔ�ﺎض ﻗﻴﻤ�ﺔ أﺻ�ﻞ .إذا ﻣ�ﺎ ﺗ�ﻮاﻓﺮ ه�ﺬا
اﻟﻤﺆﺷﺮ أو ﻋﻨ�ﺪ ﻣ�ﺎ ﺗﻜ�ﻮن اﻟﻤﺮاﺟﻌ�ﺔ اﻟﺴ�ﻨﻮﻳﺔ ﻹﺧﺘﺒ�ﺎر اﻧﺨﻔ�ﺎض ﻗﻴﻤ�ﺔ أﺻ�ﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑ�ﺔ ﻓ�ﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺗﻘ�ﻮم ﺑﺘﻘ�ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﻠ�ﻎ
اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ .إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼ�ﻴﻠﺔ ﻣ�ﻦ اﻷﺻ�ﻞ ه�ﻮ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻟ�ﺻ�ﻞ أو ﻗﻴﻤ�ﺔ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ – إﻳﻬﻤﺎ أآﺜﺮ – ﻧﺎﻗﺼًﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻴﻌﻪ وﻗﻴﻤﺘﻪ ﻗﻴﺪ اﻹﺳﺘﺨﺪام .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﻳ�ﺪ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻷﺻﻞ أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬ�ﺎ ﻣ�ﻦ اﻷﺻ�ﻞ أآﺜ�ﺮ ﻣ�ﻦ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ�ﺔ ﻟﻺﺳ�ﺘﺮداد ﻣ�ﻦ اﻷﺻ�ﻞ ،ﻓ�ﺈن
اﻷﺻ��ﻞ ﻳﻌﺘﺒ��ﺮ ﻣ��ﻨﺨﻔ� اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ و ﻳﺘﻮﺟ��ﺐ ﺧﻔ��� ﻗﻴﻤﺘ��ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ��ﺔ ﻟﺘﻘﺎﺑ��ﻞ اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ��ﺔ ﻟﻺﺳ��ﺘﺮداد .ﻓ��ﻲ ﺳ��ﺒﻴﻞ ﺗﻘ��ﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤ��ﺔ
اﻷﺻﻞ ﻗﻴﺪ اﻹﺳﺘﺨﺪام ،ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺨﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ ﺧﺼﻢ ﻳﻌﻜ�ﺲ
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ .ﻓﻲ ﺳ�ﺒﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻷﺻ�ﻞ ﻧﺎﻗﺼ�ًﺎ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﻊ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج ﺗﺴﻌﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﺣﺘﺴﺎب ﺗﻠ�ﻚ اﻟﻨﻤ�ﺎذج ﺑﺈﺳ�ﺘﺨﺪام ﻣﻀ�ﺎﻋﻔﺎت اﻟﺘﻘﻴ�ﻴﻢ ،أو
ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ أﺧﺮى.

اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧﺮى

 ٣٠ - ٢٠ﺳﻨﺔ
ﻓﺘﺮة اﻹﻳﺠﺎر أو  ٥ﺳﻨﻮات ،أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ
 ٥ – ٤ﺳﻨﻮات

ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ و اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ آﻞ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌ�ﺪﻳﻠﻬﺎ إذا ﻟ��م
اﻷﻣﺮ .ﻳﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ و اﻟﺨﺴ�ﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠ�ﺔ ﻋ�ﻦ ﺑﻴ�ﻊ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎس اﻟﻔ�ﺮق ﺑ�ﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ�ﺔ وﺻ�ﺎﻓﻲ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺼﻞ و ﺗﺪرج اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ و اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ع(

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳ��ﺘﻢ ﻓ��ﻲ اﻷﺻ��ﻞ ،إﺛﺒ��ﺎت آﺎﻓ��ﺔ وداﺋ��ﻊ أﺳ��ﻮاق اﻟﻤ��ﺎل ووداﺋ��ﻊ اﻟﻌﻤ��ﻼء واﻟﻘ��ﺮوض ﻷﺟ��ﻞ و ﺳ��ﻨﺪات اﻟ��ﺪﻳﻦ اﻟ�ﺎﻧﻮﻳ��ﺔ وﺳ��ﻨﺪات
اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺪرة وأدوات اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺨﺼﻮﻣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
ﻳﺘﻢ ﻻﺣﻘًﺎ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻮﻻت ،أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ أو ﺗﻠ�ﻚ اﻟﺘ�ﻲ ﺗ�ﻢ
اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﻌ�ﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒ�ﺎر ﻣﺒﻠ�ﻎ اﻟﺨﺼ�ﻢ أو اﻟﻌ�ﻼوة.
ﺗﻄﻔﺄ اﻟﻌﻼوات واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت وﻓﻖ أﺳﺲ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق وﺗﺮﺣﻞ إﻟﻰ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺗﻌﺪل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺨ�ﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺤ�ﻮط ﻣﻨﻬ�ﺎ
آﺤﺪ أﻋﻠﻰ .ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳ�ﺐ أو اﻟﺨﺴ�ﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠ�ﺔ
ﻋﻦ إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ف(

اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﺎدةً ﻋﻘﺪ ﺿﻤﺎن ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ ُﻣﺼــﺪرة اﻟﻌﻘﺪ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ دﻓﻌﺎت ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻷﺧﺮى ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺪ وذﻟﻚ ﻋﻦ
اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻘﺪ إذا ﻣﺎ أﺧﻔﻘﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد وﻓﻘًﺎ ﻟﺸﺮوط أداة اﻟﺪﻳﻦ.

إن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮة ،ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ.
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ و ﺿﻤﺎﻧﺎت وﻗﺒﻮﻻت ﺿﻤﻦ دورة ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة .ﻳﺘﻢ
اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى ،وﻳﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻼوة اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ .وﻻﺣﻘًﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﺿﻤﺎن إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼوة اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺄﻓﻀﻞ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أي ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ،أﻳﻬﻤﺎ أﻋﻠﻰ .وﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أي زﻳﺎدة ﻓﻲ
اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة آﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ .آﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻼوات
اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻷﺗﻌﺎب ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﻀﻤﺎن.

ص(

إن ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺰآﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺗﻌﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ�ﻮاﻟﻲ و ﻳ�ﺘﻢ إﺣﺘﺴ�ﺎب اﻟﺰآ�ﺎة
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘ�ﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴ�ﺔ أو ﻓ�ﻲ ﺻ�ﺎﻓﻲ اﻟ�ﺪﺧﻞ ﺑ�ﺳ�ﺘﺨﺪام اﻷﺳ�� اﻟﻤﻮﺿ�ﺤﺔ ﺑﻤﻮﺟ�ﺐ أﻧ�ﻤ�ﺔ
اﻟﺰآﺎة ،وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺻ�ﺎﻓﻲ اﻟ�ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌ�ﺪ�ل ﻟﻠﺴ�ﻨﺔ وذﻟ�ﻚ
ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﻻﻳ��ﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴ��ﻞ اﻟﺰآ��ﺎة وﺿ��ﺮﻳﺒﺔ اﻟ��ﺪﺧﻞ ﻋﻠ��ﻰ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة ﺣﻴ��� أﻧﻬ��ﺎ ﺗﺴ��ﺘﻘﻄﻊ ﻣ��ﻦ ﻗﻴﻤ��ﺔ اﻷرﺑ��ﺎح اﻟﻤﻮزﻋ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ،أو ﻣﺴﺘﻌﺎﺿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ.

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

ق(

ت(

ث(

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻷﻏﺮاض إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘ�ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ،ﺗﻌ�ﺮف "اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ و��ﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ" ﺑﺄﻧﻬ�ﺎ ﺗﻠ�ﻚ اﻟﻤﺒ�ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ
واﻷرﺻ��ﺪة ﻟ��ﺪى ﻣﺆﺳﺴ��ﺔ اﻟﻨﻘ��ﺪ اﻟﻌﺮﺑ��ﻲ اﻟﺴ��ﻌﻮدي ،ﺑ�ﺳ��ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮداﺋ��ﻊ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴ��ﺔ ،آﻤ��ﺎ ﺗﺸ��ﻤﻞ أﻳﻀ�ًﺎ اﻷرﺻ��ﺪة ﻟ��ﺪى اﻟﺒﻨ��ﻮ�
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء.

ش(

إﻟﻐﺎء اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺑﻤ�ﻨﺢ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬ�ﺎ اﻟﻤ�ﺆهﻠﻴﻦ ﺑ�ﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳ�ﺔ أﺧ�ﺮ� ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎس اﻷﺳ�ﻬﻢ واﻹدﺧ�ﺎر واﻟﺘ�ﻲ
ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎهﻤﺎت ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﺳﺘﺤﺎق آﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.

خ(

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
اﻹﻟﺘﺰام اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو إﻟﻐﺎؤﻩ أو إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ.

ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻷﺧﺮى
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﻮم آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ آﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻨ�ﺪﻣﺎ ﻳ�ﺘﻢ ﺗﺄدﻳ�ﺔ اﻟﺨﺪﻣ�ﺔ
ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻟﺘﺰام ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟ�ﻞ أو ﺑ�ﺮاﻣﺞ ﻣﺸ�ﺎرآﺔ
اﻷرﺑﺎح إذا ﻣﺎ آﺎن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰام واﺿﺢ أو اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻟﺪﻓﻊ هﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﺳﺒﻖ ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﻤﻮﻇﻒ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ هﺬﻩ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ.

ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ،أو ﺟﺰء ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﻣﻮﺟ�ﻮدات ﻣﺎﻟﻴ�ﺔ ﻣﺘﺸ�ﺎﺑﻬﺔ( ﻋﻨ�ﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬ�ﻲ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻹﺳﺘﻼم اﻟﺘ�ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﻬ�ﺬﻩ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات ،أو ﻋﻨ�ﺪﻣﺎ ﻳ�ﺘﻢ ﺗﻌ�ﺪﻳﻞ اﻷﺻ�ﻞ وﻳﻜ�ﻮن ه�ﺬا اﻟﺘﻌ�ﺪﻳﻞ
ﻼ ﻹﻟﻐﺎء اﻹﻋﺘﺮاف.
ﻣﺆه ً
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ دﻻﻻت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﻧﻘﻠ�ﺖ أﺻ�ﻞ ﻣ�ﺎﻟﻲ ،ﻳ�ﺘﻢ إﻟﻐ�ﺎء اﻹﺛﺒ�ﺎت ﻓ�ﻲ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﻗﻴ�ﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ
ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ هﺬا اﻷﺻﻞ .و ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ أو إﺑﻘ�ﺎء ﻣﻌﻈ�ﻢ اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ
واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻ�ﻞ ،ﻳ�ﺘﻢ إﻟﻐ�ﺎء اﻹﻋﺘ�ﺮاف ﻓﻘ�ﻂ ﻓ�ﻲ ﺣﺎﻟ�ﺔ ﺗﺨﻠ�ﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﻋ�ﻦ اﻟﺴ�ﻴﻄﺮة ﻋﻠ�ﻰ اﻷﺻ�ﻞ
اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺄﻳﺔ ﺣﻘﻮق أواﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻧﺸﺄت أو ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ آﻤﻮﺟ�ﻮدات
أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت.

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻪ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ )اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ( ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻔﻴﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻋﻠﻰ أﺳ�ﺎس اﻷﺳ�ﻬﻢ )اﻟﺒﺮﻧ�ﺎﻣﺞ( واﻟﻤﺴ�ﻤﻰ "ﺑﺮﻧ�ﺎﻣﺞ
ﻣﻨﺤ��ﺔ اﻷﺳ��ﻬﻢ ﻟﻠﻤ��ﻮﻇﻔﻴﻦ" واﻟﻤﻌﺘﻤ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ ﻣﺆﺳﺴ��ﺔ اﻟﻨﻘ��ﺪ اﻟﻌﺮﺑ��ﻲ اﻟﺴ��ﻌﻮدي .ﺑﻤﻮﺟ��ﺐ ه��ﺬا اﻟﺒﺮﻧ��ﺎﻣﺞ ﻳﻘ��ﻮم اﻟﺒﻨ��ﻚ ﺑﻤ��ﻨﺢ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أﺳﻬﻢ ﻳﺘﻢ إآﺘﺴ�ﺎﺑﻬﺎ ﺧ�ﻼل أرﺑﻌ�ﺔ ﺳ�ﻨﻮات .ﺗﻘ�ﺎس ﺗﻜﻠﻔ�ﺔ اﻟﺒﺮﻧ�ﺎﻣﺞ ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎس ﻗﻴﻤ�ﺔ اﻷﺳ�ﻬﻢ ﻓ�ﻲ ﺗ�ﺎرﻳﺦ اﻟﺸ�ﺮاء،
واﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪأ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﺧﻼﻟﻬ�ﺎ اﻟﻮﻓ�ﺎء ﺑﺸ�ﺮط اﻟﺨﺪﻣ�ﺔ ﺑ�ﺳ�ﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘ�ﺔ ﺗﺴ�ﻌﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳ�ﺒﺔ ،واﻟﺘ�ﻲ
ﺗﻨﺘﻬ�ﻲ ﺑﺘ��ﺎرﻳﺦ اﻹﺳ�ﺘﺤﻘﺎق .ﺗﺴ��ﺠﻞ ﺧﻴ�ﺎرات أﺳ��ﻬﻢ اﻟﻤ�ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ اﻟﺒﻨ�ﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ آﻤ��ﺎ ﺑﺘ�ﺎرﻳﺦ اﻟﻤ��ﻨﺢ .و ﺗﺴ��ﺠﻞ
اﻷﺳ��ﻬﻢ اﻟﻤﻘﺘﻨ��ﺎة ﻷﻏ��ﺮا� ﺧﻴ��ﺎرات أﺳ��ﻬﻢ اﻟﻤ��ﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔ��ﺔ وﺗ�ﻬ��ﺮ آﺒﻨ��ﺪ ﻣﺨﺼ��ﻮم ﻣ��ﻦ ﺣﻘ��ﻮق اﻟﻤﺴ��ﺎهﻤﻴﻦ ﺑﻌ��ﺪ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،وﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ،وأرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻴﻊ هﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ.

ﺗﻌﺘﺒﺮ آﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ آﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،وﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺤﻤ�ﻞ دﻓﻌ�ﺎت اﻹﻳﺠ�ﺎر ﻋﻠ�ﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻹﻳﺠﺎر .وﻓﻲ ﺣﺎﻟ�ﺔ إﻧﻬ�ﺎء ﻋﻘ�ﺪ اﻹﻳﺠ�ﺎر اﻟﺘﺸ�ﻐﻴﻠﻲ ﻗﺒ�ﻞ إﻧﺘﻬ�ﺎء
ﻣﺪﺗﻪ ﺗﺪرج أﻳﺔ ﻏﺮاﻣﺎت ﻳﺠﺐ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ آﻤﺼﺮوف ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﻧﻬﺎء اﻹﻳﺠﺎر.

ر(

اﻟﺰآﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻳ��ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ��ﺪ اﻻﻟﺘ��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
ﺧﺒﻴﺮإآﺘﻮاري ﻣﺴﺘﻘﻞ ،وذﻟ�ﻚ ﺑﻌ�ﺪ اﻷﺧ�ﺬ ﺑﻌ�ﻴﻦ اﻷﻋﺘﺒ�ﺎر اﻷﺣﻜ�ﺎم اﻟﺴ�ﺎﺋﺪة ﻓ�ﻲ ﻗ�ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤ�ﻞ واﻟﻌﻤ�ﺎل ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ�ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ�ﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .ﻳﺘﻢ آﺬﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﻨ�ﺎءًا ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤ�ﺎت إآﺘﻮارﻳ�ﺔ ﺑﻮاﺳ�ﻄﺔ ﺧﺒﻴ�ﺮ إآﺘ�ﻮاري ﺣﻴ�� ﺗ�ﻢ
اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻟﺸﺮوط ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد.

ذ(

ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻷﺻﻮل
ﺗﻘ��ﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﺧ��ﺪﻣﺎت إدارة اﻷﺻ��ﻮل ﻟﻌﻤﻼﺋﻬ��ﺎ واﻟﺘ��ﻲ ﺗﺘ���ﻤﻦ إدارة ﺑﻌ��� ﺻ��ﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎر وذﻟ��ﻚ ﺑﺎﻟﺘﺸ��ﺎور ﻣ��ﻊ
ﻣﺴﺘﺸﺎري اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ .ﻳﺘﻢ إدراج ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺿﻤﻦ اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣ�ﺔ ﻟﻠﺒﻴ�ﻊ و ﻳ�ﺘﻢ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ.
ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ وﺑﺎﻟﺘ�ﺎﻟﻲ ﻻ ﻳ�ﺘﻢ إدراﺟﻬ�ﺎ ﻓ�ﻲ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣ﻣﻠﺨﺺ ﻷهﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 .٦اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

ض(

أ( ﺗﺼﻨﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة

داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

٢٠١٥
ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺳﻨﺪات ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ

٥٫٧٤٨٫٥٠٩

٦٫٩٩٨٫٩٣٢

١٢٫٧٤٧٫٤٤١

ﺳﻨﺪات ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﺎﺋﻤﺔ

٢٫٠١٥٫٤٣٩

٢٫٦٤٣٫٦٥٧

٤٫٦٥٩٫٠٩٦

٢٫٠٣٢٫٩٧٧

أﺳﻬــﻢ و أﺧﺮى

١٫٢٢١٫٢٧٥

٨٥٫٣٣٤

١٫٣٠٦٫٦٠٩

١٫٨٧٧٫٠٤٥

٩٨٫٥٤٤

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

٢٤٣٫١٨١

-

٢٤٣٫١٨١

٣٠٫٨٤٥

-

٣٠٫٨٤٥

)(٤٫٠٠٠

)(١١٤٫٠٠٠

-

)(٣٠٫٠٠٠

)(٣٠٫٠٠٠

٩٫٧٢٣٫٩٢٣

١٨٫٨٤٢٫٣٢٧

١٣٫٢٠٥٫٢٤٣

٩٫١٩١٫٧٠٦

٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻌﻤ�ﺋﻬ�ﺎ ﺑﻌ�� اﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎت اﻟﻤﺼ�ﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺒ�ﺪأ ﺗﺠﻨ�ﺐ
اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة:
 .١اﻟﻤﺮاﺑﺤ��ﺔ :ه��ﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ أن ﺗﻘ��ﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﺑﺒﻴ��ﻊ ﺳ��ﻠﻌﺔ أو أﺻ��ﻞ اﻟ��ﻰ اﻟﻌﻤﻴ��ﻞ واﻟﺘ��ﻲ ﻳﻜ��ﻮن اﻟﺒﻨ��� ﻗ��ﺪ إﺷ��ﺘﺮاهﺎ
وإﻗﺘﻨﺎهﺎ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ وﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ .ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬﺎ هﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
 .٢اﻹﺳﺘﺼ��ﻨﺎ� :ه��ﻲ إﺗﻔﺎﻗﻴ��ﺔ ﺑ��ﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ واﻟﻌﻤﻴ��ﻞ ﺑﺤﻴ��� ﺗﻘ��ﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ��ﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﺑﺒﻴ��ﻊ أﺻ��ﻞ ﺗ��ﻢ إﻧﺸ��ﺎ�ﻩ وﻓ��ﻖ
ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻌﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
 .٣اﻹﺟﺎرة :هﻲ إﺗـﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )آﻤﺆﺟﺮ( واﻟﺘ�ﻲ ﺗﻘ�ﻮم ﺑﺸ�ﺮاء أو ﺑﻨ�ﺎء أﺻ�ﻞ ﻟﺘﻘ�ﻮم ﺑﺘ�ﺄﺟﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘ�ﺎﻟﻲ وﻓﻘ�ﺎً ﻟﻄﻠ�ﺐ
اﻟﻌﻤﻴﻞ )اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ( ،ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ وﻋﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺈﺳﺘﺌﺠﺎر اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي وﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪدة ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻬ�ﻲ ﺑﺈﻧﺘﻘ�ﺎل ﻣﻠﻜﻴ�ﺔ
اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ.
ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد هﺬﻩ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

 .٤ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻨﺪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

٧٠٧٫٥١٨
-

٧٧١٫٨٣٥
٤٫٩٨٦٫٠٠٠

أرﺻﺪة أﺧﺮى ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ – )أﻧﻈﺮ إﻳﻀﺎح (٢٧
ودﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
اﻹﺟﻤـﺎﻟـﻲ

)(٥٫٢٥٩
٧٠٢٫٢٥٩
٣٫٣٨٤٫٧٢٨
٤٫٠٨٦٫٩٨٧

٤٠٫٧٩٢
٥٫٧٩٨٫٦٢٧
٣٫٣٢٩٫٠٦٧
٩٫١٢٧٫٦٩٤

ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑ�ﻲ اﻟﺴ�ﻌﻮدي ﻳﺘﻌ�ﻴﻦ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺒﻨ�� اﻹﺣﺘﻔ�ﺎ� ﺑﻮدﻳﻌ�ﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴ�ﺔ
ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ،واﻹدﺧﺎر ،وﻷﺟﻞ ،واﻟﻮداﺋﻊ اﻷﺧﺮى ـ ﺗﺤﺴﺐ
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 ﻓﻬ�ﻲ ﻟﻴﺴ�ﺖ
ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

 .٥أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى

٩٫٢٦٤٫٣٧٦

٧٫٤٩٩٫٤٩٢

١٦٫٧٦٣٫٨٦٨

١٫٦٢٣٫٦٧٠

٣٫٦٥٦٫٦٤٧
١٫٩٧٥٫٥٨٩

ﺗﺸ��ﺘﻤﻞ اﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠ��� ﻣﺒ��ﺎﻟﻎ ﻗ��ﺪر�ﺎ  ٥٫٠٥٠ﻣﻠﻴ��ﻮن رﻳ��ـﺎل ﺳ��ﻌﻮدي ) ٢٫٨٩٦ : ٢٠١٤ﻣﻠﻴ��ﻮن رﻳ��ـﺎل ﺳ��ﻌﻮدي( ﻣﺮ�ﻮﻧ��ﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة ﺷﺮاء ﻟ�ﺪى ﺑﻨ�ﻮ� أﺧ�ﺮى .ﺑﻠﻐ�ﺖ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﺴ�ﻮﻗﻴﺔ ﻟﻬ��ﻩ اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات  ٥٫٠٩٢ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ـﺎل ﺳ�ﻌﻮدي
) ٢٫٩٦٨ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي( .ﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺼ�ﺺ اﻻﻧﺨﻔ�ﺎض ﻓ�ﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ
آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ١٨٫٩ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٢١٫٨ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.

ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

٢٠١٥
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

٢٠١٤
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

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

أﺳﻬﻢ و أﺧﺮى

١٫٢١٧٫٥٢٥

٨٩٫٠٨٤

٢٤٣٫١٨١

-

١٫٣٠٦٫٦٠٩
٢٤٣٫١٨١

١٫٨٧٥٫٥٤٥

١٠٠٫٠٤٤

٣٠٫٨٤٥

-

١٫٩٧٥٫٥٨٩
٣٠٫٨٤٥

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
)(١١٠٫٠٠٠
اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ،
١١٫٩٠٥٫٤١٦
ﺻﺎﻓﻲ

ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

)(٤٫٠٠٠

)(١١٤٫٠٠٠

-

)(٣٠٫٠٠٠

)(٣٠٫٠٠٠

٦٫٩٣٦٫٩١١

١٨٫٨٤٢٫٣٢٧

١٢٫٠٦٣٫٦٢٣

١٠٫٣٣٣٫٣٢٦

٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩

ﺗﻤﺜ��ﻞ اﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴ��ﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﺠ��ﺪول أﻋ��ﻼﻩ� ﺑﺸ��ﻜﻞ أﺳﺎﺳ��ﻲ� ﺳ��ﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴ��ﺔ اﻟ�ﻜﻮﻣﻴ��ﺔ اﻟﺴ��ﻌﻮدﻳﺔ و ﺳ��ﻨﺪات اﻟﺨ�ﻳﻨ��ﺔ
اﻟﺴ��ﻌﻮدﻳﺔ و ﺑﻌ��� ﺳ��ﻨﺪات ﺷ��ﺮآﺎت ﺳ��ﻌﻮدﻳﺔ .إن ا�ﺳ��ﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟ��ﺔ ���ﻤ� ﺑﻨ��ﺪ اﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣ��ﺔ ﻟﻠﺒﻴ��ﻊ ﺗﺘ���ﻤ� أﺳ��ﻬﻢ ﻏﻴ��ﺮ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ١٢٫٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌــﻮدي ) ١٠٫١ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻌﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎس
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أﻋﻼﻩ ﺣﻴ�� ﻳ�ﺘﻢ ﻧﺸ�ﺮ ﺻ�ﺎﻓﻲ ﻗ�ﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات ﻟ�ﺪى اﻟﺴ�ﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول( ﻳﻮﻣﻴًﺎ.

ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻨﺪ أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
١٥٥٫٧٣٣
٦٫٢٥٠٫٠٥٠
٦٫٤٠٥٫٧٨٣
٢٥

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ب( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ:
٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ
إﻳﺪاﻋﺎت أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
اﻹﺟﻤـﺎﻟـﻲ

ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ )(١١٠٫٠٠٠
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ،
٩٫١١٨٫٤٠٤
ﺻﺎﻓﻲ

٢٠١٤
ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٨٥٫٩٢٢
٧٩٣٫٥٧٤
٨٧٩٫٤٩٦
٢٦
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٧ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ،ﺻﺎﻓﻲ

 .٦اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

أ( ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ،ﺻﺎﻓﻲ – اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ج( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﺣﺴﺐ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى :

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ و ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺷﺮآﺎت
ﺑﻨﻮك و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﺻﺎﻓﻲ

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٧٫١٤٢٫٧٩٤
٣٫٤٧٠٫٧٢٣
٨٫٢٢٨٫٨١٠
١٨٫٨٤٢٫٣٢٧

١٠٫٧١٨٫٠٣٥
٢٫٣٣١٫٤٠٣
٩٫٣٤٧٫٥١١
٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات دون اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ
أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺋﺘﻤﺎن
إﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﻬﻢ و ﺻﻨﺎدﻳﻖ إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﺻﺎﻓﻲ

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
١٥٫٣٦٧٫٣٧٨
٣١٤٫٦٩٠
١٫٧٢٠٫٤٦٩
١٧٫٤٠٢٫٥٣٧
١٫٤٣٩٫٧٩٠
١٨٫٨٤٢٫٣٢٧

ﺗﺤﺘﻮي اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات ﻣ�ﻦ اﻟﺪرﺟ�ﺔ اﻻوﻟ�ﻰ ﻋﺎﻣ� �ﺔ ﻋﻠ�ﻰ إﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات ﻻﺗﻘ�� ﻓ�ﻲ ﺟ�ﻮدة ﺗﺼ�ﻨﻴﻔﻬﺎ اﻷﺋﺘﻤ�ﺎﻧﻲ اﻟﺨ�ﺎرﺟﻲ ،اﻟﻤﻌ�ﺪ ﻣ�ﻦ
وآﺎﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ إﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪة ،ﻋﻦ ) (BBB-ﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮرز ،أو ) (Baa3ﻟﻮآﺎﻟﺔ ﻣﻮدﻳﺰ ،أو ) (BBB-ﻟﻮآﺎﻟﺔ
ﻓﻴﺘﺶ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺳﻨﺪات ﺷﺮآﺎت ﺳﻌﻮدﻳﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺧﺮى.
هـ( ﺗﺘﻠﺨﺺ اﻟﺤﺮآﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻀﺎف ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ وإﺳﺘﺮداد ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٣٠٫٠٠٠
١٨٧٫٠٠٠
)(١٠٣٫٠٠٠

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٣٢٫٠٠٠
١٠٫٠٠٠
)(٢١٢٫٠٠٠

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

١١٤٫٠٠٠

٣٠٫٠٠٠

ﻗﺮوض و ﺳﻠﻒ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ

٥٫٢٣٣٫٢٣٣
٣٠٤٫٨٥٣

١٣٫٤١٨٫٢٨٣
١٤٢٫٧٤١

٤١٫٤٩٠٫٦١٨
-

٢٧٣٫٩٦٧
-

٦٠٫٤١٦٫١٠١
٤٤٧٫٥٩٤

ﻗﺮوض و ﺳﻠﻒ ﻋﺎﻣﻠﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض و اﻟﺴﻠﻒ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن

٥٫٥٣٨٫٠٨٦
)(٢٦٢٫٩٤٨

١٣٫٥٦١٫٠٢٤
)(٢٧٦٫٩٢٣

٤١٫٤٩٠٫٦١٨
)(٢٩٨٫٥٦٤

٢٧٣٫٩٦٧
)(٢٨١

٦٠٫٨٦٣٫٦٩٥
)(٨٣٨٫٧١٦

٥٫٢٧٥٫١٣٨

١٣٫٢٨٤٫١٠١

٤١٫١٩٢٫٠٥٤

٢٧٣٫٦٨٦

٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩

ﺟﺎري ﻣﺪﻳﻦ

ﻗﺮوض ﺷﺨﺼﻴﺔ

٢٠١٤
ﻗﺮوض ﺗﺠﺎرﻳﺔ

أﺧﺮى

إﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻗﺮوض و ﺳﻠﻒ ،ﺻﺎﻓﻲ

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻗﺮوض و ﺳﻠﻒ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ

٥٫٤٤٢٫٧٨٠
٣٠٣٫٨٦٩

١١٫٦٠٤٫٦٠٠
١٣٢٫٥٢٦

٤٠٫٥٨٧٫٤٩٠
-

٢٢٣٫٨٤١
-

٥٧٫٨٥٨٫٧١١
٤٣٦٫٣٩٥

ﻗﺮوض و ﺳﻠﻒ ﻋﺎﻣﻠﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض و اﻟﺴﻠﻒ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن

٥٫٧٤٦٫٦٤٩
)(٢٠٥٫٩٥٢

١١٫٧٣٧٫١٢٦
)(٢٤٨٫٥٧٢

٤٠٫٥٨٧٫٤٩٠
)(٣٦٧٫٨٣٩

٢٢٣٫٨٤١
)(٢٢٩

٥٨٫٢٩٥٫١٠٦
)(٨٢٢٫٥٩٢

٥٫٥٤٠٫٦٩٧

١١٫٤٨٨٫٥٥٤

٤٠٫٢١٩٫٦٥١

٢٢٣٫٦١٢

٥٧٫٤٧٢٫٥١٤

ﻗﺮوض و ﺳﻠﻒ ،ﺻﺎﻓﻲ

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ أﻋﻼﻩ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ ﺗﺠﻨ�� اﻟﻔﺎﺋ�ﺪة ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�� ﺑﻌﻤﻠﻴ�ﺎت ﻣﺮاﺑﺤ�ﺔ وإﺳﺘﺼ�ﻨﺎ�
وإﻳﺠﺎرة واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺎة ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٣٢٫٦ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٣٠٫٦ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
ب( ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺤﺮآﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺟﺎري ﻣﺪﻳﻦ و ﻗﺮوض ﺗﺠﺎرﻳﺔ وأﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺤﺪد

ﻣﺨﺼﺺ ﺟﻤﺎﻋﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ

رﺻﻴﺪ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٣
اﻟﻤﻀﺎف ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

١٧٢٫٥٠٠
١٨٫٢٣٨
)(٣٫٩١٤

-

رﺻﻴﺪ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٤
اﻟﻤﻀﺎف ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

١٨٦٫٨٢٤
٩٨٫٣٧٥
)(٤٥٫١٠٦

٣٨٧٫١٩٦
)(٩٦٫٨٢٣
٣١٫٣٢٧

٥٧٤٫٠٢٠
١٫٥٥٢
)(١٣٫٧٧٩

٢٤٠٫٠٩٣

٣٢١٫٧٠٠

٥٦١٫٧٩٣

ﻣﺨﺼﺺ ﺟﻤﺎﻋﻲ

إﺟﻤﺎﻟﻲ

رﺻﻴﺪ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥

٣٤١٫٦١١
٤٥٫٥٨٥

٥١٤٫١١١
٦٣٫٨٢٣
)(٣٫٩١٤

ﻗﺮوض ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺤﺪد
رﺻﻴﺪ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٣
اﻟﻤﻀﺎف ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

٩٦٫٢٨٣
١٣٥٫١١٢
)(٩٨٫٨٦٩

-

رﺻﻴﺪ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٤
اﻟﻤﻀﺎف ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

١٣٢٫٥٢٦
٩٨٫٣١٢
)(٨٨٫٠٩٧

١١٦٫٠٤٦
١٨٫١٣٦
-

٢٤٨٫٥٧٢
١١٦٫٤٤٨
)(٨٨٫٠٩٧

١٤٢٫٧٤١

١٣٤٫١٨٢

٢٧٦٫٩٢٣

رﺻﻴﺪ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥

٢٧

أﺧﺮى

إﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

د( ﺗﻌﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن:
٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
١٨٫٤١٨٫٧٤٧
٤٥٧٫٧٩٦
١٫٥٤٣٫٩٧٢
٢٠٫٤٢٠٫٥١٥
١٫٩٧٦٫٤٣٤
٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩

ﺟﺎري ﻣﺪﻳﻦ

ﻗﺮوض ﺷﺨﺼﻴﺔ

٢٠١٥
ﻗﺮوض ﺗﺠﺎرﻳﺔ

٢٨

٩٣٫٦٨١
٢٢٫٣٦٥

١٨٩٫٩٦٤
١٥٧٫٤٧٧
)(٩٨٫٨٦٩
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٧ﻗﺮوض و ﺳﻠﻒ ،ﺻﺎﻓﻲ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 .٧ﻗﺮوض و ﺳﻠﻒ ،ﺻﺎﻓﻲ ) -ﺗﺘﻤﺔ(
 (٢اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ:

ج( ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺠﻮدة اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 (١اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ،ﺻﺎﻓﻲ  -ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ:

٢٠١٥

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﻤﺘﺎزة
ﻗﻮﻳﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
هﺎﻣﺸﻴﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ

٣٣٨٫٨٣٠
١٩٫٢٤٦٫٨٩٠
١٦٫٠٨٣٫٢٨٣
٩٫٤٦٥٫٢٨١
٦٦٦٫٦٦٧
٣٢٫٧٠٥
١٣٫٣٠١٫٠٥٨

٥٠٫١٠٤
٢٢٫٦٩٦٫٦٣٩
١٤٫٨٨١٫٧٠١
٧٫٣٦٨٫٦١٣
٦٥٢٫١٧٢
٢٫١٨٩
١١٫٤٧٩٫٠٦١

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٥٩٫١٣٤٫٧١٤

٥٧٫١٣٠٫٤٧٩

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺻﻒ ﻟﻠﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ:
ﻣﻤﺘﺎزة:

رﻳﺎدة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة .ﻣﺮآﺰ ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .ﻟﺪﻳﻪ ﻣ�ﺪﺧﻞ ﻟ�ﺳ�ﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮق.

ﻗﻮﻳﺔ:

ﺳﻮق وﻣﺮآﺰ 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
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ .هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ وﻓ��
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ:

ﻣﻌﺪل ﺛﺒﺎت ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ أواﻟﺸﺮآﺔ ،و ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ اﻟﻤﺆﺷ�ﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ﺳ�ﻠﻴﻤﺔ و��ﻤﻦ
ﻣﻌ��ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼ��ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘ��ﻲ ﺗﻨﺘﻤ��ﻲ إﻟﻴﻬ��ﺎ .اﻟﻮﺻ��ﻮل إﻟ��ﻰ اﻷﺳ��ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ ﻣﺤ��ﺪود وﺗﻜ��ﻮن اﻟﻤﻨﺸ��ﺄة ﻋﺮ���ﺔ
ﻟﺘﻐﻴﺮات دورﻳﺔ.

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ:

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
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ .ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪودة ﺑﺎﻟﻤﺼ�ﺎدر
اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ.

هﺎﻣﺸﻴﺔ:

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻮاﻣ�ﻞ اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ ﻟﻠﺼ�ﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺸ�ﺮآﺔ ﻏﻴ�ﺮ إﻳ�ﺎﺑﻴ�ﺔ ،ﻣ�ﻊ أداء ﻣ�ﺎﻟﻲ و ﺗﺸ�ﻐﻴﻠﻲ هﺎﻣﺸ�ﻲ .ﻣﺼ�ﺎدر
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﻻﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة .ﻻﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ.

ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ:

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺸﺮآﺔ ﻏﻴ�ﺮ إﻳ�ﺎﺑﻴ�ﺔ ،آﻤ�ﺎ ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮﻋ�ﺪ� اﻟﺴ�ﺪاد ﻋﺎﻟﻴ�ﺔ .ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ دون ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎل ،آﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠ�ﺔ
ﻣﺤﺪودة ﺟﺪاً.

ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ:

ﺗﺘﻀ��ﻤﻦ اﻟﻘ��ﺮوض واﻟﺴ��ﻠﻒ اﻟﻐﻴ��ﺮ ﻣﺼ��ﻨﻔﺔ ﻓ��ﻲ اﻷﺳ��ﺎ� ﻣ��ﻦ أرﺻ��ﺪة اﻟﻘ��ﺮوض اﻟﺸﺨﺼ��ﻴﺔ ﻏﻴ��ﺮ ﻣﺘ��ﺄﺧﺮة
اﻟﺴﺪاد.

٢٩

ﺟﺎري ﻣﺪﻳﻦ و
ﻗﺮوض ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٠ﻳﻮم
ﻣﻦ  ٣١إﻟﻰ  ٩٠ﻳﻮم
ﻣﻦ  ٩١إﻟﻰ  ١٨٠ﻳﻮم
أآﺜﺮ ﻣﻦ  ١٨٠ﻳﻮم

١٫٧٣٧
١١٫١٩٧
١٫٠٤٨
١٫١٥٠٫١٨٠

إﺟﻤﺎﻟﻲ

١٫١٦٤٫١٦٢

ﻗﺮوض ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٥٤٫٥٧٩
٦٢٫٦٤٦
١١٧٫٢٢٥

إﺟﻤﺎﻟﻲ
٥٦٫٣١٦
٧٣٫٨٤٣
١٫٠٤٨
١٫١٥٠٫١٨٠
١٫٢٨١٫٣٨٧

٢٠١٤
ﺟﺎري ﻣﺪﻳﻦ و
ﻗﺮوض ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻦ  ١إﻟﻰ  ٣٠ﻳﻮم
ﻣﻦ  ٣١إﻟﻰ  ٩٠ﻳﻮم
ﻣﻦ  ٩١إﻟﻰ  ١٨٠ﻳﻮم
أآﺜﺮ ﻣﻦ  ١٨٠ﻳﻮم

٦٣٫١٤٤
٦٫٧٦١
٥٫٥٩١
٥٢٧٫١٩٧

إﺟﻤﺎﻟﻲ

٦٠٢٫٦٩٣

ﻗﺮوض ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٦٥٫٢٢٢
٦٠٫٣١٧
١٢٥٫٥٣٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ
١٢٨٫٣٦٦
٦٧٫٠٧٨
٥٫٥٩١
٥٢٧٫١٩٧
٧٢٨٫٢٣٢

ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول أﻋﻼﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮوض ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ ��ﻲ ﻣﺮﺣﻠ�ﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣ�ﺔ ﻣ�ﻦ اﻟﺘﺒﺎﺣ��
ﺣﻮل ﺗﺠﺪﻳﺪ أو إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض .ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض  ١٫٤ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي آﻤﺎ ��ﻲ  ٣١دﻳﺴ�ﻤﺒﺮ ٢٠١٥
) ١٫٣ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤ�ﺘﻔﻆ ﺑﻬ�ﺎ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ �ﺟﻤ�ﺎﻟﻲ اﻟﻘ�ﺮوض و اﻟﺴ�ﻠﻒ آﻤ�ﺎ ��ﻲ  ٣١دﻳﺴ�ﻤﺒﺮ ٢٠١٥
ﻣﺎﻳﻘ��ﺎر�  ٥٠٫٣ﻣﻠﻴ��ﺎر رﻳ��ﺎل ﺳ��ﻌﻮدي ) ٥٢٫٤ :٢٠١٤ﻣﻠﻴ��ﺎر رﻳ��ﺎل ﺳ��ﻌﻮدي( .آﻤ��ﺎ ﺑﻠﻐ��ﺖ اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ اﻟﻤﻘ��ﺪرة ﻟﻠﻀ��ﻤﺎﻧﺎت
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
ﻣﺒﻠﻎ  ٢٫٧ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ١٫٠ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(

٣٠
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٧ﻗﺮوض و ﺳﻠﻒ ،ﺻﺎﻓﻲ ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 .٨اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ – )ﺗﺘﻤﺔ(

 (٣ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮآﻴﺰات اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ و ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ:
٢٠١٥

ﻋﺎﻣﻠﺔ

ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ و ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
زراﻋﺔ و أﺳﻤﺎك
ﺗﺼﻨﻴﻊ
ﺗﻌﺪﻳﻦ و ﺗﻨﻘﻴﺐ
ﺑﻨﺎء وإﻧﺸﺎءات
ﺗﺠﺎرة
ﻧﻘﻞ وإﺗﺼﺎﻻت
ﺧﺪﻣﺎت
ﻗﺮوض ﺷﺨﺼﻴﺔ
أﺧﺮى
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٢٨٫٩٤٣
٨٫١٢٨٫١٧٥
١٧٫٧٨٩
٦٫٣١٠٫٤٧٩
٤٣٩٫٢٩٢
٤٫٩٢٦٫٨٨١
١٣٫٧٧٨٫٥٩٩
١٫٨١١٫٠٧٠
١٫٦٦٦٫٨٦٠
١٣٫٤١٨٫٢٨٣
٩٫٥٨٩٫٧٣٠
٦٠٫٤١٦٫١٠١

٢٠١٤

ﻋﺎﻣﻠﺔ

ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ و ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
زراﻋﺔ و أﺳﻤﺎك
ﺗﺼﻨﻴﻊ
ﺗﻌﺪﻳﻦ و ﺗﻨﻘﻴﺐ
ﺑﻨﺎء وإﻧﺸﺎءات
ﺗﺠﺎرة
ﻧﻘﻞ وإﺗﺼﺎﻻت
ﺧﺪﻣﺎت
ﻗﺮوض ﺷﺨﺼﻴﺔ
أﺧﺮى
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٨٠٫٥٩٠
٧٫٢٤٢٫٥٥٩
٢٦٫٣٨٦
٦٫٤٧١٫٧٤٩
٤٨٨٫٨٤٠
٤٫٠٢٢٫٢٦٨
١٤٫٠٢٠٫٦٩٥
١٫٧٧٥٫٠٣٣
١٫٦٢٧٫٦٥٩
١١٫٦٠٤٫٦٠٠
١٠٫١٩٨٫٣٣٢
٥٧٫٨٥٨٫٧١١

ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻹﺋﺘﻤﺎن
ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)(١٫١٢٢
)(٨٣٫٤٣٧
)(١١١
)(٤٨٫٠٣٣
٣٫٢١٠
)(٢٫٧٢٥
)(٣٧٫٠٦٨
٦٩٥
)(٢٤٠٫٧٨٨
٢٠٩٫٥١٤
)(٤٨٫٧٣٢
٤٣٫٧٨٣
)(٢٩٫٦٣١
١٤٫٣٧٢
)(٢٧٦٫٩٢٣
١٤٢٫٧٤١
)(٧٠٫١٤٦
٣٣٫٢٧٩
٤٤٧٫٥٩٤
)(٨٣٨٫٧١٦
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻹﺋﺘﻤﺎن
ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
)(١٫٦٥٣
)(٥٨٫٩٥٦
)(١٧٥
)(٧١٫١٠٧
٢١٫٠٢٤
)(٣٫٩٣٩
)(٣٩٫٩٤٥
)(٢٠٣٫١٠٢
١٦٥٫٦٧٧
)(١٢٫٥٣١
)(٣٣٫٨٠٢
١٤٫٠٧١
)(٢٤٨٫٥٧٢
١٣٢٫٥٢٦
)(١٤٨٫٨١٠
١٠٣٫٠٩٧
٤٣٦٫٣٩٥
)(٨٢٢٫٥٩٢

)ب( ﺗﺘﻠﺨﺺ اﻟﺤﺮآﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٨٤٦٫٣٥١
١٥٦٫١٩٥
)(٦٣٫٤٠٠
)(١٢٤
٩٣٩٫٠٢٢

ﻗﺮوض و ﺳﻠﻒ،
ﺻﺎﻓﻲ
٣٢٧٫٨٢١
٨٫٠٤٤٫٧٣٨
١٧٫٦٧٨
٦٫٢٦٥٫٦٥٦
٤٣٦٫٥٦٧
٤٫٨٩٠٫٥٠٨
١٣٫٧٤٧٫٣٢٥
١٫٨٠٦٫١٢١
١٫٦٥١٫٦٠١
١٣٫٢٨٤٫١٠١
٩٫٥٥٢٫٨٦٣
٦٠٫٠٢٤٫٩٧٩
ﻗﺮوض و ﺳﻠﻒ،
ﺻﺎﻓﻲ
٣٧٨٫٩٣٧
٧٫١٨٣٫٦٠٣
٢٦٫٢١١
٦٫٤٢١٫٦٦٦
٤٨٤٫٩٠١
٣٫٩٨٢٫٣٢٣
١٣٫٩٨٣٫٢٧٠
١٫٧٦٢٫٥٠٢
١٫٦٠٧٫٩٢٨
١١٫٤٨٨٫٥٥٤
١٠٫١٥٢٫٦١٩
٥٧٫٤٧٢٫٥١٤

 .٨اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ
ﻳﺸﻤﻞ ﺑﻨﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮهﺮي .هﺬﻩ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح
اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ ) /اﻟﺨﺴﺎرة( اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،٢٠١٤ﻗ�ﺎم اﻟﺒﻨ�ﻚ ﺑﺘﺤﻮﻳ�ﻞ اﺳ�ﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓ�ﻲ ﺷ�ﺮآﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳ�� واﻟﺨﻠ�ﻴﺞ ﻟﻠﺘ��ﻣﻴﻦ وإﻋ�ﺎدة اﻟﺘ��ﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌ�ﺎوﻧﻲ–
ﻼ
ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ "ﻣﻴﺪ ﻏﻠﻒ" ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﺳ�ﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘ�ﺎح ﻟﻠﺒﻴ�ﻊ ﺣﻴ�� ﻻ ﻳﻌﺘﺒ�ﺮ ه�ﺬا اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎر ﻣ��ه �
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﻪ آﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .وﻗﺪ ﺗ�ﻢ ﺗﺴ�ﺠﻴﻠﻪ آﺎﺳ�ﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘ�ﺎح ﻟﻠﺒﻴ�ﻊ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﺑﺘ�ﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل اﻟ��ﺮق ﺑ�ﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ واﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ�ﺔ ﻟﻼﺳ�ﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﻣﻴﺪ ﻏﻠﻒ .وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ هﺬﻩ اﻷرﺑ�ﺎح  ٢٢٣٫٩ﻣﻠﻴ�ﻮ� رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮد� وه�ﻲ ﻣﺪرﺟ�ﻪ ﺿ�ﻤﻦ ﺑﻨ�ﺪ أرﺑ�ﺎح اﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات
ﻣﻘﺘﻨﺎﻩ ﻟﻐﻴﺮ أﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،ﺻﺎﻓﻲ ﺿﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺎم ) ،٢٠١٤أﻧﻈﺮ إﻳﻀﺎح (٢٣
)ج( ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

٢٠١٥

أﻣﻜﺲ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اورآﺲ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

أﻣﻼك
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ

٤١٦٫٥٣٣
٢٣٩٫٦٣٧
١٧٦٫٨٩٦
٢٠١٫٧٩٤
١١٣٫٤٥٣

٧٧٤٫٨٩٣
٤٦٤٫٥١٢
٣١٠٫٣٨١
٩٤٫٧٢٤
٥٥٫١١٤

٩٧٦٫٢١٥
٦٢٤٫٢٨٤
٣٥١٫٩٣١
٥٨٫٤٢٣
٢٥٫٥٥٩

٢٠١٤

أﻣﻜﺲ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اورآﺲ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

أﻣﻼك
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ

٣٧٠٫٩٢٩
٢٤٤٫٠٠٨
١٢٦٫٩٢١
١٨٥٫٠٤٨
١٠٨٫١٢٨

٨٤٢٫٨١٥
٥٦١٫٦٣٧
٢٨١٫١٧٨
٩٤٫٨٨١
٥٠٫٤٤١

٨٢٤٫٤٩٧
٤٩١٫٤٥٥
٣٣٣٫٠٤٢
٥٠٫٠٩٣
٢٢٫١٧٠

)أ( ﺗﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى ﺷﺮآﺎت ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠١٥
%٥٠
%٣٨
%٣٢

ﺷﺮآﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎن اآﺴﺒﺮﻳﺲ )اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( "أﻣﻜﺲ"
ﺷﺮآﺔ أورآﺲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ "اورآﺲ"
ﺷﺮآﺔ أﻣﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ "اﻣﻼك"

٢٠١٤
%٥٠
%٣٨
%٣٢

ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ أﻳﻀﺎً ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %٢٠ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ ﻧﻌﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
٣١

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
١٫٠٧٠٫٦٤٨
٥٣٫٩٩٩
)(٢٦٩٫٧٣٦
٧٩٫٥١٥
)(٨٨٫٦٧٣
٥٩٨
٨٤٦٫٣٥١

٣٢
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٩ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت و ﻣﻌﺪات ،ﺻﺎﻓﻲ

 .١١اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت

ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت و اﻟﻤﻌﺪات ،ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻷراﺿﻲ
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻹﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

٩٥٤٫٣٥٤
٣٦٫٧٧٤
٩٩١٫١٢٨

ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة

اﻷﺛﺎث
واﻟﻤﻌﺪات
واﻟﺴﻴﺎرات

ﻳﻘ��ﻮم اﻟﺒﻨ��ﻚ ،ﺧ��ﻼل دورة أﻋﻤﺎﻟ��ﻪ اﻟﻌﺎدﻳ���ﺔ ،ﺑﺈﺳ��ﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ���ﺔ اﻟﻤﺸﺘ���ﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴ���ﺔ ﻷﻏ��ﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟ���ﺮة واﻟﺘ���ﺤﻮ� ﻣ��ﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:
اﻹﺟﻤﺎﻟـﻲ
٢٠١٥

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
١٫٥١٩٫٧٠٥
٤٨٢٫٤٩٢
٨٢٫٨٥٩
١٩٢٫٦١٨
١٢٦٫٨٤٦
٢٨٫٩٩٨
)(٣٢٤
)(٣٢٤
١٫٧١١٫٩٩٩
٦٠٩٫٠١٤
١١١٫٨٥٧

اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺮاآﻢ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻹﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

١٩٩٫٩٠٧
٣١٫٧٣٠
٢٣١٫٦٣٧

٥٦٫٠٩٦
١٢٫٠٦٩
٦٨٫١٦٥

٣٥٤٫٠٨٠
٣٦٫٧٨٢
)(٢٢٩
٣٩٠٫٦٣٣

٦١٠٫٠٨٣
٨٠٫٥٨١
)(٢٢٩
٦٩٠٫٤٣٥

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥

٧٥٩٫٤٩١

٤٣٫٦٩٢

٢١٨٫٣٨١

١٫٠٢١٫٥٦٤

آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٤

٧٥٤٫٤٤٧

٢٦٫٧٦٣

١٢٨٫٤١٢

اﻹﺟﻤﺎﻟـﻲ
٢٠١٤
١٫٤١٥٫٩٦٦
١٠٦٫٣٧٧
)(٢٫٦٣٨
١٫٥١٩٫٧٠٥

٥٤٣٫٤٣٢
٦٨٫٨٩٥
)(٢٫٢٤٤
٦١٠٫٠٨٣

٩٠٩٫٦٢٢

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات واﻟﺴﻴﺎرات أﻋﻼﻩ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.

 .١٠ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

أ( اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺎت :وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﺘﺒﺎدل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ ﺑ�ﺄﺧﺮى .ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻤﻘﺎﻳﻀ�ﺎت أﺳ�ﻌﺎر اﻟﻌﻤ�ﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ،
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﺑﺘﺒﺎدل دﻓﻊ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ وﺑﺴ�ﻌﺮ ﻋ�ﺎﺋﻢ وﺑﻌﻤﻠ�ﺔ وا��ﺪة ،دون ﺗﺒ�ﺎدل اﻟﻤﺒ�ﺎﻟﻎ
اﻷﺳﻤﻴﺔ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪة ﻋﻤﻼت ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺳﻤﻴﺔ ﻣ�ﻊ اﻟﻌﻤ�ﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ و اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻳﻤﻜﻦ آﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺳﻤﻴﺔ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﻨ�ﺎءًا ﻋﻠ�ﻰ ﺑﻨ�ﻮد اﻷﺗﻔ�ﺎق ﻓ�ﻲ �ﺎﻟ�ﺔ ﻣﻘﺎﻳﻀ�ﺎت اﻟﻤﺒ�ﺎﻟﻎ
اﻷﺳﻤﻴﺔ.
ب( اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ :وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﺸﺮاء أو ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﺔ أو ﺳﻠﻌﺔ أو أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺴﻌﺮ وﺗﺎرﻳﺦ
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 اﻷﺳ��ﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ .ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻋﻘﻮد ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻵﺟﻠﺔ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺤ�ﺪدة وﻓ�ﻲ أﺳ�ﻮاق ﻣﺎﻟﻴ�ﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ،آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ.
ج( إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻵﺟﻠﺔ :وهﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺮدة وﺗ�ﻨ� ﻋﻠ�ﻰ
أن ﻳﺴﺪد ﻧﻘﺪاً اﻟﻔﺮق ﺑ�ﻴﻦ ﺳ�ﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻟ�ﺔ اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ�ﺪ ﻋﻠﻴﻬ�ﺎ وﺳ�ﻌﺮ اﻟﺴ�ﻮق ﻓ�ﻲ ﺗ�ﺎرﻳﺦ ﻣﺴ�ﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﺤ�ﺪد وذﻟ�ﻚ ﻋ�ﻦ اﻟﻤﺒﻠ�ﻎ
اﻷﺳﻤﻲ اﻟﻤﺤﺪد و ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
د( اﻟﺨﻴ��ﺎرات :وه��ﻲ ﻋﺒ��ﺎرة ﻋ��ﻦ إﺗﻔﺎﻗﻴ��ﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳ��ﺔ ،ﻳﻤ��ﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ��ﺎ اﻟﺒ��ﺎﺋﻊ )ﻣُﺼ��ﺪر اﻟﺨﻴ��ﺎر( اﻟﺤ��ﻖ ،وﻟ��ﻴﺲ اﻹﻟﺘ��ﺰام ،ﻟﻠﻤﺸ��ﺘﺮي
)اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر( ،وﻟﻴﺲ اﻹﻟﺘﺰام ،ﻟﺒﻴﻊ أو ﺷﺮاء ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴ�ﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﺤ�ﺪد أو ﻓ�ﻲ أي وﻗ�ﺖ ﺧ�ﻼل اﻟﻔﺘ�ﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴ�ﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴ�ﺔ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وذﻟﻚ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﺴﻠﻊ أو أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺤﺪد ﺳﻠﻔﺎً.
ﺗﻨﻘﺴ��ﻢ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ اﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺔ إﻟ��ﻰ أدوات ﻣﺸ��ﺘﻘﺔ ﻣﻘﺘﻨ��ﺎة ﻷﻏ��ﺮاض اﻟﻤﺘ��ﺎﺟﺮة أو أدوات ﻣﺸ��ﺘﻘﺔ ﻣﻘﺘﻨ��ﺎة ﻷﻏ��ﺮاض اﻟﺘﺤ��ﻮ� ﻣ��ﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎﻩ:

ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

دﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
 ﻗﺮوض و ﺳﻠﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻨﻮك و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮىإﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
زآﺎة و ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
ﻋﻘﺎرات أﺧﺮى
ذﻣﻢ ﻋﻤﻼء
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت و ﻣﻌﺪات ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
اﻹﺟﻤـﺎﻟـﻲ

٣٣

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٣٠٢٫٨٠٥
١٤١٫٣٦١
٤٫٤٨٠
٤٤٨٫٦٤٦
١٠٥٫٨٣٧
١٥٢٫٨٣٦
٥٨٫٣١٦
٦٤٫٨٢٩
١٩٥٫٦٩٨
١٫٠٢٦٫١٦٢

١٩٧٫٦٣١
١١٦٫٢٨٣
٨٧٢
٣١٤٫٧٨٦
١١٢٫٦٢٢
١٥٢٫٨٣٦
١٦٠٫٠٤٧
٩٧٫٧٤٤
٣٣٤٫٩١٤
١٫١٧٢٫٩٤٩

أ( اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وأﺧﺬ اﻟﻤﺮاآﺰ و اﻟﻤﺮاﺟﺤﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺼ�ﺮف .ﺗﺘﻌﻠ�ﻖ اﻟﻤﺒﻴﻌ�ﺎت
ﺑ���ﺮح اﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎت ﻟﻌﻤ��ﻼء و ﺑﻨ��ﻮ� ﻟﺘﻤﻜﻴ��ﻨﻬﻢ ﻣ��ﻦ ﺗﺤﻮﻳ��ﻞ أو ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ أو ﺗﺨﻔ��ﻴ� اﻟﻤﺨ��ﺎﻃﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴ��ﺔ و اﻟﻤﺴ��ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .وﻳﺘﻌﻠ��ﻖ أﺧ��ﺬ
اﻟﻤﺮاآﺰ ﺑﺈدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺴﻮق ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣ�ﻦ اﻟﺘﻐﻴ�ﺮات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻷﺳ�ﻌﺎر أو اﻟﻤﻌ�ﺪﻻت أو
اﻟﻤﺆﺷﺮات .وﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺮاﺟﺤﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳ�ﺪ واﻹﺳ�ﺘﻔﺎدة ﻣ�ﻦ اﻟﻔﺮوﻗ�ﺎت ﻓ�ﻲ اﻷﺳ�ﻌﺎر ﺑ�ﻴﻦ اﻷﺳ�ﻮاق أو اﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ�ﺔ ﺑﻐ�ﺮض
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣﻦ ذﻟﻚ.
ب( اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﻘﺘﻨﺎة ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻘﻴﺎس وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .إن إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
اﻷﺟﻨﺒﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ�ﺎت اﻟﺼ�ﺎدرة
ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي.
وﻗﺪ وﺿﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ��ﺪود ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ�ﻞ ﻣ�ﻊ اﻷﻃ�ﺮاف اﻷﺧ�ﺮى وﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ
ﻣﺮاآﺰ اﻟﻌﻤﻼت .ﺗُﺮاﻗﺐ ﻣﺮاآﺰ اﻟﻌﻤﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﺗﺴﺘﺨﺪم إﺳ�ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺤ�ﻮ� ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ ﻟﻀ�ﻤﺎن ﺑﻘ�ﺎء ﻣﺮاآ�ﺰ
اﻟﻌﻤﻼت ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة .آﻤﺎ وﺿﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ وذﻟ�ﻚ ﺑﻮﺿ�ﻊ
���ﺪودًا ﻟﻠﻔﺠ��ﻮات ﻓ��ﻲ أﺳ��ﻌﺎر اﻟﻌﻤ��ﻮﻻت ﻟﻠﻔﺘ��ﺮات اﻟﻤﻘ��ﺮرة .ﻳ��ﺘﻢ دورﻳ �ًﺎ ﻣﺮاﺟﻌ��ﺔ اﻟﻔﺠ��ﻮات ﺑ��ﻴﻦ أﺳ��ﻌﺎر اﻟﻌﻤ��ﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻ��ﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤ�ﻠﻮﺑ�ﺎت وﺗﺴ�ﺘﺨﺪم إﺳ�ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺤ�ﻮ� ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ ﻓ�ﻲ ﺗﻘﻠﻴ�ﻞ اﻟﻔﺠ�ﻮة ﺑ�ﻴﻦ أﺳ�ﻌﺎر اﻟﻌﻤ�ﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ
ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة.
٣٤
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و  ٢٠١٤للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2014و 2013
للسنتين
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .١١اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 .١١اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ) -ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

وآﺠ�ﺰء ﻣ��ﻦ إدارة ﻣﻮﺟﻮداﺗ��ﻪ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗ��ﻪ ،ﻳﺴ��ﺘﺨﺪم اﻟﺒﻨ��ﻚ اﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎت ﻷ��ﺮاض اﻟﺘﺤ��ﻮط ﻣ��ﻦ اﻟﻤﺨ��ﺎﻃﺮ وذﻟ��ﻚ ﻟﺘﻘﻠﻴ��ﻞ ﺗﻌﺮﺿ��ﻪ
ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ .وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺤﺪدة.
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻵﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﻼت ﻣﺤﺪدة وﻟﺘﻄﺒﻴ�ﻖ إﺳ�ﺘﺮاﺗﺠﻴﺎت ﺗﺤ�ﻮط ﻣﺨﺘﻠﻔ�ﺔ.
آﻤ���ﺎ ﻳﺴ���ﺘﺨﺪم اﻟﺒﻨ���ﻚ ﻣﻘﺎﻳﻀ���ﺎت أﺳ���ﻌﺎر اﻟﻌﻤ���ﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻ���ﺔ ﻟﻠﺘﺤ���ﻮط ﻣ���ﻦ ﻣﺨ���ﺎﻃﺮ ﻣﺤ���ﺪدة ﻧﺎﺷ����ﺔ ﻋ���ﻦ اﻟﺘﻌ���ﺮض ﻟﻤﺨ���ﺎﻃﺮ
أﺳﻌﺎرﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
ﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ واﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟ��دوات اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟﻤﺸ�ﺘﻘﺔ ﻣ�ﻊ ﺗﺤﻠﻴ�ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺒ�ﺎﻟﻎ اﻹﺳ�ﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘ�ﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴ�ﺔ ﺣﺘ�ﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﻬﺮي .إن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻹﺳﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ ﻣ�ﺷ�ﺮًا ﻋﻠ�ﻰ ﺣﺠ�ﻢ اﻟﻤﻌ�ﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻧﻬﺎﻳ�ﺔ اﻟﺴ�ﻨﺔ ،ﻻ
ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن
وﻻ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ.
ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻴﺎر ﺑﻴﻊ ﻧﺎﺷﻰء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ .ﺗُﻌﻄﻲ ﺷﺮوط اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻴ�ﻊ
وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء واﻟﺬي ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٣و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺪة اﻹﺗﻔﺎﻗﻴ�ﺔ .ﻳﻘ�ﻮم
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﺧﻴﺎر اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﺬآﻮر ،ﺣﻴﺚ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء اﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .ﻳُﻌﻄﻲ ﺧﻴﺎر اﻟﺒﻴﻊ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ،اﻟﺒﻨ�ﻚ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺳﺘﻼم دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺨﻴ�ﺎر ،وذﻟ�ﻚ ﺑﻨ�ﺎءًا ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌ�ﺎدﻻت ﻣﺘﻔ�ﻖ ﻋﻠﻴﻬ�ﺎ
ﻣﺴﺒﻘًﺎ ﺿﻤﻦ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ .ﺗﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ،آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠١٥ﻟﻬ�ﺬا اﻟﺨﻴ�ﺎر ﻣﺎﻳﻘ�ﺎرب  ٢٩٩٫٢ﻣﻠﻴ�ﻮن
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) :٢٠١٤ﻣﺎﻳﻘﺎرب  ٢١٥٫١ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ.

٢٠١٤

اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ

٢٠١٥

٢٫٦٠٠

٤٫٧٩٠٫٢١٢

٦٥٥٫١٦١

ﺧﻴ������ﺎرات أﺳ������ﻌﺎر اﻟﺼ������ﺮف
اﻷﺟﻨﺒﻲ

٤٫١٣٥٫٠٥١

-

-

٦٫٦٧٤٫٣١٠

ﻋﻘﻮد اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻵﺟﻠﺔ ٢٫٦٤٠
١١٢٫٩٨١

١١٢٫١٠٤

١٫٨٦٧٫٦٤٢

٥١٩٫٩٤٣

١٫١٧٠٫٧٣٦

١٧٦٫٩٦٣

-

٢٫٧٧٧٫٨١٢

ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت

٣٥٦٫٠٢٨

٣٦٠٫١٠٢

٣٫٧٥٢٫٢٩١

-

١٥٠٫٠٠٠

٦٠٠٫٠٠٠

٣٫٠٠٢٫٢٩١

٣٫٥٠٥٫٤١٢

اﻟﻤﺸ���ﺘﻘﺎت اﻟﻤﻘﺘﻨ���ﺎة ﻷ����ﺮا�
اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت

١٣٤٫٠٨٠

١٦١٫٨٤٧

٢٫٠٠٠٫٨٢٩

٩٣٫٨٤٨

٤٥٠٫٤٦٨

٨٥٥٫٨٨٩

٦٠٠٫٦٢٤

١٫٨٦٩٫١٨٦

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٦٠٥٫٧٢٩

٦٣٦٫٦٥٣

١٢٫٤١٠٫٩٧٤

١٫٢٦٨٫٩٥٢

٥٫٩٠٦٫٢٥٥

١٫٦٣٢٫٨٥٢

٣٫٦٠٢٫٩١٥

١٤٫٨٢٦٫٧٢٠

ﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ آﻼً ﻣﻦ اﻟﺘﺤ�ﻮط ﻣ�ﻦ ﻣﺨ�ﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ وﻣﺤ�ﺎﻓ� اﻟﺘﺤ�ﻮط اﻟﻌﺎﺋ�ﺪﻳﻦ ﻟﻠﺒﻨ�ﻚ آﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ  ٣١دﻳﺴ�ﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و
 ،٢٠١٤و ﻳﺘﻀ��ﻤﻦ ����ا اﻟﺠ��ﺪول وﺻ��� ﻟﻠﺒﻨ��ﻮد اﻟﻤﺘﺤ��ﻮط ﻣ��ﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ���ﺎ و اﻟﻘ��ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ ﻟﺘﻠ��ﻚ اﻟﺒﻨ��ﻮد ،و ﻃﺒﻴﻌ��ﺔ اﻟﻤﺨ��ﺎﻃﺮ اﻟﺘ��ﻲ ﺗ��ﻢ
اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻨﻬﺎ و أدوات اﻟﺘﺤﻮط واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷدوات.
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ) ٢٠١٥ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﺑﻨﻮد اﻟﺘﺤﻮط
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮط
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـﻤـﺒﺎﻟـﻎ
اﻹﺳــﻤﻴﺔ

ﺧﻼل  ٣أﺷﻬﺮ
 ١٢-٣ﺷﻬﺮ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 ٥-١ﺳﻨﻮات

أ�ﺜ����������ﺮ ﻣ����������ﻦ

اﻟﻤﻌﺪل

 ٥ﺳﻨﻮات

اﻟﺸﻬﺮي

إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺴﻌﺮ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﺸ�����ﺘﻘﺎت ﻣﻘﺘﻨ�����ﺎة �������ﺮا�
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة:

٢٫٨٢١٫٢٩٨

٢٫٨٠١٫٩٢٩

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮط
ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ

أدوات اﻟﺘﺤﻮط
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ

اﻷداة
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت أﺳﻌﺎر
٢٥٤٫٥٧٩
اﻟﻌﻤﻮﻻت

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ
٢٧٦٫١٤٦

 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ) ٢٠١٤ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

ﻋﻘﻮد اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻵﺟﻠﺔ ٢٤٫٠٥٦
ﺧﻴ�����ﺎرات أﺳ�����ﻌﺎر اﻟﺼ�����ﺮف
٥٧٫٦٠٨
اﻷﺟﻨﺒﻲ
ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت

 ٥ﺳﻨﻮات

اﻟﺸﻬﺮي

ﻣﺸ�����ﺘﻘﺎت ﻣﻘﺘﻨ�����ﺎة ﻷ������ﺮا�
اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة:

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـﻤـﺒﺎﻟـﻎ
اﻹﺳــﻤﻴﺔ

ﺧﻼل  ٣أﺷﻬﺮ

 ١٢-٣ﺷﻬﺮ

 ٥-١ﺳﻨﻮات

أآﺜ����������ﺮ ﻣ����������ﻦ

اﻟﻤﻌﺪل

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ج( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ:
اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ

٦٥١٫٤٩٢

٢٢٫٧١٥

٤٫٤٥٩٫٧٣٦

١٫٢٢٧٫٩٨٣

٥٧٫٦٠٨

١٫٨١٤٫٥٥٧

٣٠٣٫٨٠٦

٦٤٤٫٢٠٣

٥٫٢٧٧٫٥٠٢

٢٥٠٫٠٠٠

١٫٨٨٩٫٢٣٩

١٫٣٤٢٫٥١٤

٨٥٧٫٢٢١
١٦٠٫٠٠٠

-

٨٫٤٢٩٫٧٩٣

٦٥٣٫١٢٦

٤٠٤

١٫٨٣٤٫٧١٩

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 اﻟﻌﻤﻮﻻت

٢٥٤٫٥٧٩

٢٧٦٫١٤٦

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٩٨٧٫٧٣٥

١٤٫٢٧٣٫١٥٥ ١٫٠٠٠٫٦٧٢

٢٫٧٢١٫٣٦٠

ﺑﻨﻮد اﻟﺘﺤﻮط
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

-

٣١٩٫٠٥٦

٤٨٧٫٩٦٨

١٫٩١٤٫٣٣٦

٢٫٥١٣٫٢٠٨

١٫٧٨١٫٧٨٩

٣٫٢٢٥٫٥١٦

٤٫٣٦١٫٣٢٨

٤٫٩٠٤٫٥٢٢

١٧٫٦٦٣٫٥٦١

إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺴﻌﺮ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺛﺎﺑﺖ

٢٫٠٦٩٫١٣٣

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮط
٢٫٠٧٠٫٥٤٩

أدوات اﻟﺘﺤﻮط
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮط اﻷداة
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت أﺳﻌﺎر
١٣٤٫٠٨٠
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ اﻟﻌﻤﻮﻻت

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ
١٦١٫٨٤٧

ﺑﻠﻐﺖ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ٧٫٧ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) :٢٠١٤أرﺑ�ﺎح ﺑﻘﻴﻤ�ﺔ
 ٤٫٤ﻣﻠﻴ��ﻮن رﻳ��ﺎل ﺳ��ﻌﻮدي( .ﺑﻠﻐ��ﺖ اﻟﺨﺴ��ﺎﺋﺮ ﻣ��ﻦ ﺑﻨ��ـﻮد اﻟﺘﺤ��ﻮط اﻟﻌﺎﺋ��ـﺪة ﻟﻤﺨ��ﺎﻃﺮ اﻟﺘﺤ��ﻮط ﻣﺒﻠ��ﻎ  ١٢٫٦ﻣﻠﻴ��ﻮن رﻳ��ﺎل ﺳﻌ��ـﻮدي
) :٢٠١٤ﺧﺴ��ﺎﺋﺮ ﺑﻘﻴﻤ��ﺔ  ٢٫٢ﻣﻠﻴ��ﻮن رﻳ��ﺎل ﺳ��ﻌﻮدي( .وﺑﻠ��ﻎ ﺻ��ﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ اﻟﺴ��ﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸ��ﺘﻘﺎت  ١٢٫٩ﻣﻠﻴ��ﻮن رﻳ��ﺎل ﺳ��ﻌﻮدي
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ) ٣٠٫٩ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ(.
ﺗﻢ إﺑﺮام ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  (%٩٧ : ٢٠١٤) %٥٩ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻣ�� ﻣ�ﺳﺴ�ﺎت ﻣﺎﻟﻴ�ﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺑﺮم أﻗﻞ ﻣﻦ  (%٣٨ : ٢٠١٤) % ٣٥ﻣ�ﻦ ﻋﻘ�ﻮد اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒ�ﺔ ﻣ�� ﻃ�ﺮف واﺣ�ﺪ ﻣ�ﻦ اﻷﻃ�ﺮاف اﻷﺧ�ﺮ� آﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ.
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ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤
 .١٤ﻗﺮوض ﻷﺟﻞ

 .١١اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت – )ﺗﺘﻤﺔ(
آﺠﺰء ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،أﺑﺮم اﻟﺒﻨﻚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدﻻت واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻓﻘﺎً ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻨﻮد وﺷﺮوط ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸ�ﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟﻤﺸ�ﺘﺮاة أو اﻟﻤﺒﺎﻋ�ﺔ ﺑﻮاﺳ�ﻄﺔ اﻟﺒﻨ�ﻚ .وآﺠ�ﺰء ﻣ�ﻦ ﺗﻠ�ﻚ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻠﺤﻖ دﻋﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن )" اﻟﻤﻠﺤﻖ"( .ﻳﺴﻤﺢ ذﻟﻚ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ أن ﻳﺤ��ﻞ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﺴ�ﻌﻴﺮ ﻣﺤﺴ�ﻦ ﻋ�ﻦ �ﺮﻳ�ﻖ ﺗﺒ�ﺎدل
اﻟﻤﺒ��ﺎﻟ� اﻟﻤﻌﺮ�ﻓ��ﺔ ﺳ��ﻮﻗﻴًﺎ آﻀ��ﻤﺎن ﻧﻘ��ﺪي وذﻟ��ﻚ ﻟ���ﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨ��ﻚ أو اﻟﻄ��ﺮف اﻵﺧ��ﺮ .ﺑﻠ���ﺖ اﻟﻤﺒ��ﺎﻟ� اﻟﻤﺤ��ﺘﻔ� ﺑﻬ��ﺎ ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ اﻷ���ﺮاف
اﻷﺧﺮى آﻀﻤﺎن ﻧﻘﺪي آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﺑﺴ�ﻤﺒﺮ  ٣٩٫٢٦ :٢٠١٥ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي .آﻤ�ﺎ ﺑﻠ��ﺖ اﻟﻀ�ﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ اﻟﻤﺤ�ﺘﻔ� ﺑﻬ�ﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ١٨٫٢٩ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.

 .١٢أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻨﺪ اﻷرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٧٫٦٠٠
٣٫٨١٢٫٥٢٠
١٫٥٠١٫٣٦٨
٥٫٣٢١٫٤٨٨

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ
إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء
وداﺋﻊ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
اﻹﺟﻤـﺎﻟـﻲ

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٨٠٫٨١٠
٢٫٥١٣٫٦٧٢
٢٫٤٠٧٫٦٠٦
٥٫٠٠٢٫٠٨٨

 .١٣وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٣٠ﻣﺎﻳﻮ  ٢٠١١ﺑﺈﺑﺮام إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮض ﻷﺟﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴ�ﺎر رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي ﻷﻏ�ﺮاض اﻟﺘﺸ�ﻐﻴﻞ اﻟﻌ�ﺎم ﻟﻤ�ﺪة
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات .هﺬا وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻳﺴﺘﺤﻖ ﺳﺪادﻩ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ .٢٠١٦
آﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘ�ﺎرﻳﺦ  ٢٤ﻳﻮﻧﻴ�ﻮ  ٢٠١٢ﺑ�ﺈﺑﺮام إﺗﻔﺎﻗﻴ�ﺔ أﺧ�ﺮى ﻟﻘ�ﺮض ﻣﺘﻮﺳ�ﻂ اﻷﺟ�ﻞ ﻣﺪﺗ�� ﺧﻤ�ﺲ ﺳ�ﻨﻮات ﺑﻤﺒﻠ�ﻎ  ١ﻣﻠﻴ�ﺎر رﻳ�ﺎل
ﺳﻌﻮدي ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎم .ﺗﻢ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮض ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻳﺴﺘﺤﻖ ﺳﺪادﻩ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .٢٠١٧
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻘﺮوض ﻷﺟﻞ ﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌ�ﺪﻻت ﻣﺘﻐﻴ�ﺮة .وﻳﺤ�ﻖ ﻟﻠﺒﻨ�ﻚ ﺳ�ﺪاد آ�ﻞ ﻗ�ﺮض ﻣﺒﻜ�ﺮ�ا ﻋ�ﻦ ﻣﻮﻋ�ﺪﻩ وذﻟ�ﻚ وﻓﻘ��ﺎ ﻟﺸ�ﺮوط
وأﺣﻜﺎم إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ آﻞ ﻗﺮض .ﺗﺸﻤﻞ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ﺗﺘﻄﻠ�� اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻧﺴ�� ﻣﺎﻟﻴ�ﺔ ﻣﻌﻴﻨ�� ﺑﺎﻹﺿ�ﺎﻓﺔ إﻟ�ﻰ ﺷ�ﺮوط
أﺧﺮى واﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و .٢٠١٤

 .١٥ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٥ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢٠١٤ﺑﺈﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٢ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار
ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺼﻜﻮك ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ .ﻳﺒﻠﻎ أﺟﻞ هﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ١٠
ﺳﻨﻮات ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻷﺟﻞ ،وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﺗﺤﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك رﺑﺢ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ﺑﻤﻘﺪار ﺳﻌﺮ اﻹﻗﺮاض ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺳﺎﻳﺒﻮر( ﻟﺴﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ .%١٫٤٥

 .١٦ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻨﺪ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠٫٨٧٦٫٢٥٠
١٫٦٢٠٫٦٣٢
٤٦٫٩١٥٫٤٨٧
٩١٦٫٤٤٣
٧٠٫٣٢٨٫٨١٢

ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ
إدﺧﺎر
ﻷﺟﻞ
أﺧﺮى
اﻹﺟﻤـﺎﻟـﻲ

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
١٩٫٦٤٩٫٢٤٥
٦٤٨٫٧٦٦
٤٩٫٣٩٢٫٤٢٩
١٫٠٤٢٫٩٧١
٧٠٫٧٣٣٫٤١١

ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻊ ﺳ�ﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤ�ﺔ  ٤ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي ) ١٫١٣٠ :٢٠١٤ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي( ﻣ�ﻊ
إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻹﻋﺎدة ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺤﺪدة .آﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤ�ﻼء اﻷﺧ�ﺮى ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺒ�ﺎﻟ� ﻗ�ﺪر�ﺎ  ٥١٦ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ـﺎل
ﺳﻌﻮدي ) ٤٢٨ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي( آﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﺤﺘﺠﺰة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ.
ﺗﺘﻀ��ﻤﻦ وداﺋ��ﻊ اﻟﻌﻤ��ﻼء أﻋ��ﻼﻩ وداﺋ��ﻊ ﻣﺘﻮاﻓﻘ��ﺔ ﻣ��ﻊ اﻟﺸ��ﺮﻳﻌﺔ آﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ  ٣١دﻳﺴ��ﻤﺒﺮ  ٢٠١٥ﺑ�ﺟﻤ��ﺎﻟﻲ  ٥٢٫٥ﻣﻠﻴ��ﺎر رﻳ��ﺎل ﺳ��ﻌﻮدي
) ٤٩٫١ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
 ﺑﻨﻮك و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى– وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﺧﺮى
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وإﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺧﺮى
دﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ وأﺗﻌﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
اﻹﺟﻤـﺎﻟـﻲ

٢٣٫٢٤٥
١٨٩٫٦٧٠
٢١٢٫٩١٥
٢٨٥٫١٣٧
٢٣٥٫٥٠٢
٧٠٫١٣٢
١٤٢٫٥٩٩
٩٤٦٫٢٨٥

ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻮداﺋﻊ أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ )ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي( ،ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ آﺎﻵﺗﻲ:
٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٦٤٢٫٥٣١
١٧٨٫٧٠٠
٨٫٢٤٨٫١١٨
٦٥٫٨٣٠
٩٫١٣٥٫١٧٩

ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ
إدﺧﺎر
ﻷﺟﻞ
أﺧﺮى
اﻹﺟﻤـﺎﻟـﻲ
٣٧

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٤٩٤٫٢٠١
٢٢٥٫٧٥٣
٩٫٥٦٤٫٣٨٣
٥٠٫١٠٩
١٠٫٣٣٤٫٤٤٦
٣٨

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٩٫٨٢٦
١٩٩٫٨٣٠
٢٠٩٫٦٥٦
٣٢٤٫١٩٦
٢٣٨٫٥٩٩
٣٣١٫٧٦١
٢٩٧٫٩٤٤
١٫٤٠٢٫١٥٦
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ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .١٧رأس اﻟﻤﺎل

 .١٩اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ – )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻳﺘﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ واﻟﻤﺼﺪر واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ  ٦٥٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،ﻗﻴﻤــﺔ آﻞ ﺳﻬﻢ  ١٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ):٢٠١٤
 ٦٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ آﻞ ﺳﻬﻢ  ١٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
إن ﻣﻠﻜﻴﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ -:

ﻣﺴﺎهﻤﻮن ﺳﻌﻮدﻳﻮن
ﻣﺴﺎهﻤﻮن ﻏﻴﺮ ﺳﻌﻮدﻳﻮن:
ﺷﺮآﺔ ج .ب .ﻣﻮرﻏﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺷﺮآﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﺰوهﻮ اﻟﻤﺤﺪودة

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
%
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٩٠٫٠
٥٫٨٥٠٫٠٠٠
٤٨٧٫٥٠٠
١٦٢٫٥٠٠
٦٫٥٠٠٫٠٠٠

٧٫٥
٢٫٥
١٠٠

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٥٫٤٠٠٫٠٠٠

%
٩٠٫٠

٤٥٠٫٠٠٠
١٥٠٫٠٠٠
٦٫٠٠٠٫٠٠٠

٧٫٥
٢٫٥
١٠٠

ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٥ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺻﺪار ٥٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ  ٦٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ إﻟﻰ
 ٦٥٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ .ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٤ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺻﺪار  ٥٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ٥٥٠
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ إﻟﻰ  ٦٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ )أﻧﻈﺮ إﻳﻀﺎح .(٢٦

إن اﻹﻋﺘﻤ��ﺎدات اﻟﻤﺴ��ﺘﻨﺪﻳﺔ واﻟﺘ��ﻲ ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑ��ﺔ ﺗﻌﻬ��ﺪات ﺧﻄﻴ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ  ،ﻧﻴﺎﺑ��ﺔ ﻋ��ﻦ اﻟﻌﻤﻴ��ﻞ ،ﺗﺴ��ﻤﺢ ﻟﻠﻄ��ﺮف اﻟﺜﺎﻟ���
ﺑﺴﺤﺐ اﻷﻣﻮال وﻓﻖ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻣﺤﺪدة – ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ
أﻗﻞ.
ﺗﻤﺜ��ﻞ اﻟﻘﺒ��ﻮﻻت ﺗﻌﻬ��ﺪات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻟﺴ��ﺪاد اﻟﻜﻤﺒﻴ��ﺎﻻت اﻟﻤﺴ��ﺤﻮﺑﺔ ﻣ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ اﻟﻌﻤ��ﻼء .ﺗﺘﻮﻗ��� اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ أن ﻳ��ﺘﻢ ﺗﻘ��ﺪﻳﻢ ﻣﻌ���ﻢ
اﻟﻘﺒﻮﻻت ﻗﺒﻞ ﺳﺪادهﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء.
ﺗﻤﺜﻞ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻤﻨﺢ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻗ�ﺮو� وﺳ�ﻠ� و ﺿ�ﻤﺎﻧﺎت
وإﻋﺘﻤ��ﺎدات ﻣﺴ��ﺘﻨﺪﻳﺔ .وﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑﻤﺨ��ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ��ﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ��ﺔ ﺑﺎﻹﻟﺘﺰاﻣ��ﺎت ﻟﻤ��ﻨﺢ اﻹﺋﺘﻤ��ﺎن ،ﻓﻤ��ﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ��ﻞ أن ﺗﺘﻌ��ﺮ�
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎدل إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴ�ﺘﺨﺪﻣﺔ ،إﻻ أن ﻣﺒﻠ�ﻎ اﻟﺨﺴ�ﺎرة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ�ﺔ اﻟ�ﺬي ﻻ ﻳﻤﻜ�ﻦ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪﻩ
ﻓ��ﻮراً ،ﻳﺘﻮﻗ��� أن ﻳﻜ��ﻮن أﻗ��ﻞ آﺜﻴ��ﺮًا ﻣ��ﻦ إﺟﻤ��ﺎﻟﻲ اﻹﻟﺘ��ﺰام ﻏﻴ��ﺮ اﻟﻤﺴ��ﺘﺨﺪم ﻷن ﻣﻌ���ﻢ اﻹﻟﺘﺰاﻣ��ﺎت ﻟﻤ��ﻨﺢ اﻹﺋﺘﻤ��ﺎن ﺗﺘﻄﻠ��ﺐ ﻣ��ﻦ
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺤ��ﺎ� ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌ�ﺎﻳﻴﺮ إﺋﺘﻤ�ﺎن ﻣﺤ�ﺪدة .إن إﺟﻤ�ﺎﻟﻲ اﻹﻟﺘﺰاﻣ�ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤ�ﺔ ﻟﻤ�ﻨﺢ اﻹﺋﺘﻤ�ﺎن ﻻ ﺗﻤﺜ�ﻞ ﺑﺎﻟﻀ�ﺮورة اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ�ﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻳﺘﻢ إﻧﻬﺎؤهﺎ أو ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺪون ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
 (١ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﺑﺎﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ:

 .١٨إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  %٢٥ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ
اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ إﻟﻰ أن ﻳﺴﺎوي رﺻﻴﺪ هﺬا اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤ�ﺪﻓﻮع .وﻋﻠﻴ�ﻪ ،ﺗ�ﻢ ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ ﻣﺒﻠ�ﻎ  ٣٣٣ﻣﻠﻴ�ﻮن
رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻌﺎم  ٣٦٠ :٢٠١٤) ٢٠١٥ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي( إﻟﻰ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ .إن هﺬا اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ.

 .١٩اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
أ( اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺘ��ﺎرﻳ�  ٣١دﻳﺴ��ﻤﺒﺮ  ،٢٠١٥آﺎﻧ��ﺖ هﻨ��ﺎك دﻋ��ﺎوى ﻗﻀ��ﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻜ��ﺮرﻩ ﻣﻘﺎﻣ��ﺔ ﺿ��ﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ .ﻟ��ﻢ ُﻳﺠﻨ��ﺐ أي ﻣﺨﺼ��� ﻟﻘ��ﺎء
اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ آﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮاﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﺒ�ﺪ ﺧﺴ�ﺎﺋﺮ ﺟﻮهﺮﻳ�ﺔ .وﻣ�ﻊ �ﻟ�ﻚ
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﻨﻴﺐ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻹدارة ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻨﻚ .ﻓ�ﻲ ﻧﻬﺎﻳ�ﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥آﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺒﻨ�ﻚ ﻋ�ﻦ ﺗﻠ�ﻚ اﻟ�ﺪﻋﺎوى ﻣ�ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ�ﻪ  ٤٫٩ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي
) ٤٫٦ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.

ب( اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

٢٠١٥

ﺧـــﻼل ٣
أﺷﻬﺮ

إﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ

أآﺜﺮ ﻣﻦ ٥
ﺳﻨﻮات
 ٥-١ﺳﻨﻮات
 ١٢-٣ﺷﻬﺮ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٩٣١٫١٨٥

٩٧٩٫٩٢٢

٣٥٩٫٦٨٢

-

٢٫٢٧٠٫٧٨٩

١٫٦٣٨٫٧٨١
٣٥٣٫٩٠٢

٤٫٤٤٩٫٠٧٤
١٥١٫٠٢٠

٢٫٣٧٧٫١٤٢
-

٩١٫٥٨٧
-

٨٫٥٥٦٫٥٨٤
٥٠٤٫٩٢٢

-

١٧٧٫٤٩٥

٢١٠٫٦١٨

٣٨٨٫١١٣

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٫٩٢٣٫٨٦٨

٥٫٥٨٠٫٠١٦

٢٫٩١٤٫٣١٩

٣٠٢٫٢٠٥

١١٫٧٢٠٫٤٠٨

٢٠١٤

ﺧـــﻼل ٣
أﺷﻬﺮ

أآﺜﺮ ﻣﻦ ٥
ﺳﻨﻮات
 ٥-١ﺳﻨﻮات
 ١٢-٣ﺷﻬﺮ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن
ﻗﺒﻮﻻت
إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ
ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن
-

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

إﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ

١٫٢٣٩٫٣٣٦

١٫١٢٩٫٤٤٣

٥٫١٧١

-

٢٫٣٧٣٫٩٥٠

ﺑﻠ���ﺖ اﻹﻟﺘﺰاﻣ��ﺎت اﻟﺮأﺳ��ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟ��ﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ آﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ  ٣١دﻳﺴ��ﻤﺒﺮ  ٢٠١٥ﻣﺒﻠ��ﻎ  ١٨٫٤ﻣﻠﻴ��ﻮن رﻳ��ـﺎل ﺳ��ﻌﻮدي ):٢٠١٤
 ٣٥٫٣ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي( ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن
ﻗﺒﻮﻻت
إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ
ﻟﻤﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن

١٫٨٠٦٫٤٣٧
٥٠٥٫٨٩٣

٣٫٨٥٤٫٢٠١
٢٧٣٫٤٦٦

٣٫٠٨٥٫١٠٣
٥٣٦

١٣٫٧١٤
-

٨٫٧٥٩٫٤٥٥
٧٧٩٫٨٩٥

-

-

٨٤٫٦٠٦

٢٤٣٫٦٤٧

٣٢٨٫٢٥٣

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺋﺘﻤﺎن ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ.

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٫٥٥١٫٦٦٦

٥٫٢٥٧٫١١٠

٣٫١٧٥٫٤١٦

٢٥٧٫٣٦١

١٢٫٢٤١٫٥٥٣

إن ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺑﺎﻟﺴ�ﺪاد ﻓ�ﻲ ﺣﺎﻟ�ﺔ
ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ .أﻣﺎ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻓﺘﻘﻞ آﺜﻴﺮًا ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻗ�ﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ
ﻗﻴﺎم اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺴﺤﺐ اﻷﻣﻮال ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.

ﺑﻠﻎ اﻟﺠﺰء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﻟﻐﺎؤهﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ ،واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ آﻤﺎ ﻓ�ﻲ  ٣١دﻳﺴ�ﻤﺒﺮ ٢٠١٥
ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ٣٠٫١٩٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي ) ٢٤٫٦٩٨ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي(.

ج( اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺋﺘﻤﺎن

٣٩

٤٠
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .١٩اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ – )ﺗﺘﻤﺔ(

 .٢٠دﺧﻞ و ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ

(٢

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى :

ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻨﺪ اﻟﺪﺧﻞ و ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ و ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺷﺮآﺎت
ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
أﺧﺮى

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ
٦٫٣٤٣٫٥٦٠
٤٫٨١٦٫٠٣٤
٢٧٥٫٦٧٧
٢٨٥٫١٣٧

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ
٦٫٨٤٢٫٩٥٥
٤٫٧٩١٫٢٣٢
٢٩٨٫٩٦٤
٣٠٨٫٤٠٢

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١١٫٧٢٠٫٤٠٨

١٢٫٢٤١٫٥٥٣

د( اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻘﻮد إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﻨﺪات ﺷﺮآﺎت و ﺳﻨﺪات ﺑﻨ�ﻮك و ﺳ�ﻨﺪات �ﻴ�ﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ آﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى:
٢٠١٥
اﻟﻤ�ﻠﻮﺑ���ﺎت ذات
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

٣٫٨١٢٫٥٢٠

٥٫٠٥٠٫٢٢٦

٢٠١٤
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ��������ﺎت ذات
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٫٨٩٥٫٥٤٣

٢٫٥١٣٫٦٧٢

إن اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮهﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜ�ﻦ إﻋ�ﺎدة رهﻨﻬ�ﺎ أو إﻋ�ﺎدة ﺑﻴﻌﻬ�ﺎ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ
أﻃﺮاف أﺧﺮى ﺗﻢ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل ﻟﻬﻢ .ﺗﺘﻢ ه�ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺎت وﻓﻘ�ًﺎ ﻟﺸ�ﺮو� ﻋﺎدﻳ�ﺔ و ﻣﺘﻌ�ﺎرف ﻋﻠﻴﻬ�ﺎ ﻓ�ﻲ ﻣﺠ�ﺎل
إﻗﺮاض اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ،و آﺬﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ آﻮﺳﻴﻂ.

دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ:
 اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎقﻣﺠﻤﻮع دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ:
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﻗﺮوض ﻷﺟﻞ
ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٥٨٫٥٩٢

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٤١

١٧١٫٩٩٥

٤٥٠٫٨٧٩
٤٥٠٫٨٧٩
١٫٨٦٠٫٧٢٧
١٢٩٫٨١٤
٢٫٤٤١٫٤٢٠

٤٢٥٫١٩٢
١١٫٥٧٠
٤٣٦٫٧٦٢
١٫٦٦٢٫٣٥٥
٦٦٫٦٦٩
٢٫١٦٥٫٧٨٦

٤٤٧٫٧٦٥
١٧٨٫٧٢٤
٣٤٫٧٦٨
٤٨٫٩٧٤
٧١٠٫٢٣١

٤٣٤٫٥٤٤
١٢٦٫٠٨٦
٣٦٫٤٩٢
٢٩٫١٠٩
٦٢٦٫٢٣١

 .٢١دﺧﻞ أﺗﻌﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻨﺪ دﺧﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ

هـ( اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻼ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﺸ��ﻴﻠﻴﺔ �ﻴ�ﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠ�ﺔ ﻟ�ﻟ��ﺎء ،اﻟﺘ�ﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬ�ﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴ ً
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ آﻤﺴﺘﺄﺟﺮ:
٢٠١٤
٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ
٣٠٫٣٤٣
٢٩٫٨٥٠
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
٨٢٫٣٢٦
٧٤٫٧٣٧
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
٥٩٫٣٢٦
٥٤٫٠٠٥
أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ

دﺧﻞ اﻷﺗﻌﺎب:
ﺗﺪاول اﻷﺳﻬﻢ و إدارة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗﺠﺎري
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮآﺎت و أﻓﺮاد
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻷﺗﻌﺎب

١٣٢٫٢١٢
١٠٣٫٣٤١
١٦٢٫٦٧٣
١١١٫٨١٨
٥١٠٫٠٤٤

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ
١٣٤٫٣٤٧
١٠٥٫٤٥٨
٢٥٧٫٠٣٣
٤٣٫٥٢٠
٥٤٠٫٣٥٨

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺗﻌﺎب:
٤٤٫٠٧٨
١٥٫٨٩١
٥٩٫٩٦٩
٤٥٠٫٠٧٥

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻔﻆ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺗﻌﺎب
دﺧﻞ أﺗﻌﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

٤٢

٤١٫٦١٣
١٢٫٢١٦
٥٣٫٨٢٩
٤٨٦٫٥٢٩
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 . ٢٢ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح

 .٢٤اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺤﻮآﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ – )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

٢٠١٤

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺳﻬﻢ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ

ﻣﺪراء ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻮن

٣٥٫٩٢٠

٣٥٫٣٦٦

 .٢٣ﻣﻜﺎﺳﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻨﺪ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ
١٨٦٫٢٠٠
١٨٦٫٢٠٠

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
ارﺑﺎح ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺮآﺔ زﻣﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﺎح ﻟﻠﺒﻴﻊ )إﻳﻀﺎح (٨
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻘﺘﻨﺎة ﻟﻐﻴﺮ أﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،ﺻﺎﻓﻲ

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ
١٨٨٫٩٠٧
٢٢٣٫٩٥١
٤١٢٫٨٥٨

 .٢٤اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺤﻮآﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
وﻓﻘ��ًﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ��ﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴ��ﺔ ،ﻓ���ن اﻟﺠ��ﺪول أدﻧ��ﺎﻩ ﻳﻠﺨ��� اﻟﻔ���ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ��ﺔ ﻟﻤ��ﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ وﻓﻘ��ًﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳ��ﻒ ﻗﻮاﻋ��ﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴ��ﺔ
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟﺪﻓﻌﺎت ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎً ،اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة واﻷﺧﺮى اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻷﺧﺮى واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﺑﻬ�ﺎ
واﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و .٢٠١٤
٢٠١٥
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت

اﻟﻔﺌـﺔ
ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ

ﻣﺪراء ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻮن
)وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(

١٩

ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻋﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻬﺎم ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺎﻃﺮ

٣٤٫٤٨٣

اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة
أﺳﻬﻢ
ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
١٨٫٤٤٧

٥٫٠٣٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ
٢٣٫٤٨٦

١٤٥

٦٧٫٠٣٧

١٩٫٥٣٢

٤٫٤٣٢

٢٣٫٩٦٤

ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻋﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

٢٤٨
١٫٢٦٦
٦٩

٥٤٫٠١٩
٢٢٢٫٦٧٨
١٠٫٩٧١

١٣٫٤٥٤
٥٩٫٤١٨
٣٫٣٥٧

٣٫٨٨٠
١٠٫٠٣٢
١٠٤

١٧٫٣٣٤
٦٩٫٤٥٠
٣٫٤٦١

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٫٧٤٧

٣٨٩٫١٨٨

١١٤٫٢٠٨

٢٣٫٤٨٧

١٣٧٫٦٩٥

ﻣﻮﻇﻔﻮن ﺁﺧﺮون
ﻣﻮﻇﻔﻮن ﺧﺎرﺟﻴﻮن

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﺧﺮى و ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮواﺗﺐ وﻣﺎﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ

١٣٢٫٤٥٤
٩٧٫٨٣٢
٦١٩٫٤٧٤

اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت

اﻟﻔﺌـﺔ
ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

أﺳﻬﻢ
ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ

)وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(

١٩

٣٣٫٥٥٩

١٦٫٥٠٠

٤٫٤٩٢

٢٠٫٩٩٢

ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻋﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻬﺎم ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
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١٫١٣٥
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٤٥٫٧٠٥
١٩٦٫٤٣٥
٩٫٦٦٠

٩٫٥٣٥
٣٥٫٩٢١
١٫٨٩٨

٣٫٧٦٦
٩٫٨٣٩
٩٩

١٣٫٣٠١
٤٥٫٧٦٠
١٫٩٩٧

١٫٥٦٣

٣٤٦٫٤٨٤

٧٨٫٥٣٧

٢٢٫٢٨٦

١٠٠٫٨٢٣

ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻋﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻣﻮﻇﻔﻮن ﺁﺧﺮون
ﻣﻮﻇﻔﻮن ﺧﺎرﺟﻴﻮن
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮة ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﺧﺮى و ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮواﺗﺐ وﻣﺎﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ

١٠٨٫٢٧٦
٧٦٫٦٤٥
٥٣١٫٤٠٥

ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت )"اﻟﻠﺠﻨﺔ"( واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻪ أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﺮﺷ�ﻴﺢ ﻟﻌﻀ�ﻮﻳﻪ اﻟﻤﺠﻠ�ﺲ واﻟﻤﻨﺎﺻ�ﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ اﻟﻬﺎﻣ�ﺔ وذﻟ�ﻚ
إﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﺑﺈرﺷﺎدات ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮآﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ،و إآﻤ�ﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻌ�ﺔ اﻟﺴ�ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬ�ﺎرات اﻟﻮاﺟ�ﺐ ﺗﻮﻓﺮه�ﺎ وإﺳ�ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  ،و ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،و وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳ�ﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓ�ﺂت و ﺗﻌﻮﻳﻀ�ﺎت ﻣﺠﻠ�ﺲ اﻹدارة ،وﻣﺮاﻗﺒ�ﺔ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
آﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺨﺼﻮص إﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀ�ﺎت و أﻳ�ﺔ ﺗﻌ�ﺪﻳﻼت ﻋﻠ�ﻰ
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻠ�ﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳ�ﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘ�ﺔ ﻣ�ﻊ إرﺷ�ﺎدات اﻟﻤﺆﺳﺴ�ﺔ وﻣﺒ�ﺎد� ﻣﺠﻠ�ﺲ اﻷﺳ�ﺘﻘﺮار اﻟﻤ�ﺎﻟﻲ ،و ﺗُﻌﺘﺒ�ﺮ
اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻳﻀﺎً ﻣﺴﺌﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺄت و ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﺮق دﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ،وﺗﺤﺪﻳ�ﺪ
ﻋﻼوات اﻷداء ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﻌﺪل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﺻُﻤﻤﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت و اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﺠﺬب واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻔﻌَﺎﻟﻴﻦ و اﻟﻮاﻋﺪﻳﻦ.
ﻳﻘ��ﻮم اﻟﻤﻮﻇﻔ��ﻮن ﺑﺎﻹﺷ��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
واﻟﻤﺘﻐﻴ�ﺮ ﻋﻠ��ﻰ ﺗﺤﻘﻴ�ﻖ اﻟﺒﻨ��ﻚ ﻷهﺪاﻓ��ﻪ واﻟﺘ�ﻲ ﻳ��ﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬ�ﺎ وﻗﻴﺎﺳ��ﻬﺎ ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ ﻧﻈ�ﺎم ﻗ��ﻮي ﻟﺘﺤﻠﻴ�� أداء اﻷدارة .إن ﻣ��ﻨﺢ اﻟﻤﻜﺎﻓ��ﺎت
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 اﻷه��ﺪاف و ﻣﺴ��ﺘﻮى ه��ﺬا
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻟﻸهﺪاف ﺗﺼﻨﻴﻒ أداء أﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺘﻐﻴ�ﺮة أﻋﻠ�ﻰ .ﻗ�ﺎم اﻟﺒﻨ�ﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴ�ﻖ ﻣﺒ�ﺪأ ﺑﻄﺎﻗ�ﺔ ﺗﻘﻴ�ﻴﻢ
اﻷداء ﺑﺤﻴ��� ﺗ��ﻢ ﺗﺼ��ﻨﻴﻒ اﻷه��ﺪاف إﻟ��ﻰ أرﺑ��ﻊ ﻓﺌ��ﺎت :أه��ﺪاف ﻣﺎﻟﻴ��ﺔ و أه��ﺪاف ﺧﺎﺻ��ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴ��� و أه��ﺪاف ﺧﺎﺻ��ﺔ ﺑ��ﺎﻹﺟﺮاءات
وأهﺪاف ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻟﻌﺎم  ٢٠١٥أﻋﻼﻩ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘ�ًﺎ ﻟ�ﻣ�ﺮ اﻟﻤﻠﻜ�ﻲ
اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ،اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁل ﺳﻌﻮد.
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اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
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ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٢٤اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺤﻮآﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ – )ﺗﺘﻤﺔ(

 .٢٦ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺰآﺎة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ – )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻳ��ﺘﻢ إﺳ��ﺘﺨﺪام ﻧﻤ��ﺎذج ﻣﺎﻟﻴ��ﺔ و�ﻴ��ﺮ ﻣﺎﻟﻴ��ﺔ ﻟﻘﻴ��ﺎس اﻷداء ﻣﻘﺎرﻧ��ﺔ ﺑﺎﻷه��ﺪا� ،ﺗﺘﻀ��ﻤﻦ ﺗﻠ��ﻚ اﻟﻨﻤ �ﺎذج :اﻟﺮﺑﺤﻴ��ﺔ ،و ﻣﺮاﻗﺒ��ﺔ اﻟﻨﻔﻘ��ﺎت،
ورﺿﺎء اﻟﻌﻤﻴﻞ ،و ﺗﻄ�ﻮﻳﺮ وإرﺗﺒ�ﺎ� اﻟﻤﻮﻇ�� ،و ﺗﻨﻮﻳ�ﻊ اﻟﻘ�ﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠ�ﺔ ،واﺳ�ﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳ�ﺎت اﻟﻌﻤ�ﻞ و إرﺷ�ﺎدات اﻹﻗ�ﺮاض،
وإﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،و اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ،و أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل.
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ اﻟﻔﻌ�ﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﺤﻔ�ﺎ� ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎس ﺗﺸ�ﻐﻴﻞ ﻗ�ﻮي وﺁﻣ�ﻦ .ﺗ�ﻢ ﺗﻄﺒﻴ�ﻖ إﻃ�ﺎر ﺳﻴﺎﺳ�ﺔ إرﺷ�ﺎدات اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ
واﻟﺘﻲ ﻳُﻌﺘﺒﺮ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ أﻣﺮًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﺳﺒﻖ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻺﻟﺘﺤﺎق ﺑﺒﺮاﻣﺞ أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀ�ﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴ�ﺮة ﺑﺈﺑﺘﻜ�ﺎر اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .وهﺬا ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻔﺮد ،أداء ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ و ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أداء اﻟﺒﻨ�ﻚ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻷداء اﻟﻮاﻋﺪ واﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارة ﻳﺘﻢ ﺷﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺤ�ﺔ اﻷﺳ�ﻬﻢ ﻟﻠﻤ�ﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ .ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤ�ﻨﺢ ﻋﻠ�ﻰ ﺁﻟﻴ�ﺎت
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
آﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺳﻠﻮب ﻣﺸﺎﺑﻪ وذﻟﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺂت وﺗﻌﻮﻳﻀ�ﺎت اﻟﻤ�ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤ�ﺬآﻮرة أﻋ�ﻼ�
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
آﺎن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ٥٨٫٠ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﺳ�ﻌﻮدي ) ٥٤٫٦ :٢٠١٤ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي( وﺑﻠﻐ�ﺖ ﻣﺰاﻳ�ﺎ ﻣ��ﺎ ﺑﻌ�ﺪ اﻟﺨﺪﻣ�ﺔ ﻟ�ﻺدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ�ﺔ اﻟﻤﺴ�ﺘﺤﻘﺔ أو اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ�ﺔ ﻟﻠﺴ��ﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ٢٫٨ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) ١٫٨ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
آ��ﺎن ﻣﺒﻠ��ﻎ ﻧﻬﺎﻳ��ﺔ اﻟﺨﺪﻣ��ﺔ اﻹﺟﻤ��ﺎﻟﻲ اﻟﻤ��ﺪﻓﻮع ﻟﻠﻤ��ﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴ��ﺔ ﺧ��ﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺒﻨ��ﻚ ﻟﻠﻌ��ﺎم اﻟﻤﻨﺘﻬ��ﻲ ﻓ��ﻲ  ٣١دﻳﺴ��ﻤﺒﺮ  ٢٠١٥ﻣﺒﻠ��ﻎ
 ١٣٫٢ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي )ﻟﻌﺎم  ٩٫٠ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( .وآﺎن ﻋﺪد اﻟﻤﺴ�ﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣ�ﻦ ه�ﺬ� اﻟﺨ�ﺪﻣﺎت  ١١٠ﻣﺴ�ﺘﻔﻴﺪ
ﺧﻼل ﻋﺎم ) ٢٠١٥ﻟﻌﺎم  ٧٤ :٢٠١٤ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ( .ﺑﻠﻐﺖ أﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم  ١٫١ :٢٠١٥رﻳﺎل ﺳ�ﻌﻮدي )ﻟﻌ�ﺎم
 ٢٫٧ :٢٠١٤رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.

 .٢٥رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻟﻤﺨﻔﺾ
ﺗﻢ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘ�ﻴﻦ ﻓ�ﻲ  ٣١دﻳﺴ�ﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و  ٢٠١٤وذﻟ�ﻚ ﺑﺘﻘﺴ�ﻴﻢ ﺻ�ﺎﻓﻲ دﺧ�ﻞ
اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد  ٦٥٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻇﻬﺎر أﺛﺮ إﺻﺪار اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ) ٢٠١٤أﻧﻈﺮ إﻳﻀﺎح  .(٢٦وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ،
ﻓﺈن رﺑﺢ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓ�ﻲ  ٣١دﻳﺴ�ﻤﺒﺮ  ٢٠١٤ﻗ�ﺪ ﺗ�ﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠ�ﻪ ﺑ�ﺄﺛﺮ رﺟﻌ�ﻲ ﻟ�ﻴﻌﻜﺲ إﺻ�ﺪار اﻷﺳ�ﻬﻢ
اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ.

 .٢٦ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺰآﺎة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٥إﻗﺘﺮح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٤٨٧٫٥ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي)ﺑﻮاﻗ�ﻊ  ٠٫٧٥رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي
ﻟﻠﺴﻬﻢ( وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺰآﺎة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﺳﺘﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺴ�ﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺴ�ﻌﻮدﻳﻴﻦ واﻟﺒﺎﻟﻐ�ﺔ  ٤٧ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي .ه�ﺬا وﻗ�ﺪ إﻗﺘ�ﺮح
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﻳﻀﺎً إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺪارهﺎ  ٥٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳ�ﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤ�ﺔ أﺳ�ﻤﻴﺔ  ١٠رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي ﻟﻜ�ﻞ ﺳ�ﻬﻢ ،ﺑﻤ�ﺎ ﻳﻌﻨ�ﻲ ﻣ�ﻨﺢ
ﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ  ١٣ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺋﻢ .هﺬا وﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض إﻗﺘﺮاح ﺗﻮزﻳﻌ�ﺎت اﻷرﺑ�ﺎح وإﺻ�ﺪار اﻷﺳ�ﻬﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴ�ﺔ ﻟﻠﻤﺼ�ﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬ�ﺎ
ﺧﻼل إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﻧﻌﻘﺎدهﺎ ﺧﻼل .٢٠١٦

ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٤إﻗﺘﺮح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻮزﻳﻌ�ﺎت أرﺑ�ﺎح ﻧﻘﺪﻳ�ﺔ ﺑﻘﻴﻤ�ﺔ  ٤٨٠ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي )ﺑﻮاﻗ�ﻊ  ٠٫٨٠رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي
ﻟﻠﺴﻬﻢ( وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺰآﺎة اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﺳﺘﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺴ�ﻌﻮدﻳﻴﻦ واﻟﺒﺎﻟﻐ�ﺔ  ٤٢ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي .ه��ا وﻗ�ﺪ اﻗﺘ�ﺮح
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﻳﻀﺎً إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺪارهﺎ  ٥٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳ�ﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤ�ﺔ أﺳ�ﻤﻴﺔ  ١٠رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي ﻟﻜ�ﻞ ﺳ�ﻬﻢ ،ﺑﻤ�ﺎ ﻳﻌﻨ�ﻲ ﻣ�ﻨﺢ
ﺳ��ﻬﻢ ﻣﺠ��ﺎﻧﻲ واﺣ��ﺪ ﻟﻜ��ﻞ  ١٢ﺳ��ﻬﻢ ﻗ��ﺎﺋﻢ .ه���ا وﻗ��ﺪ ﺗ��ﻢ إﻋﺘﻤ��ﺎد ﺗﻮزﻳﻌ��ﺎت اﻷرﺑ��ﺎح و إﺻ��ﺪار اﻷﺳ��ﻬﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴ��ﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﻗﺒ��ﻞ
ﻣﺴ��ﺎهﻤﻲ اﻟﺒﻨ��ﻚ ﻓ��ﻲ إﺟﺘﻤ��ﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴ��ﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ��ﺔ ﻏﻴ��ﺮ اﻟﻌﺎدﻳ��ﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘ��ﺪة ﻓ��ﻲ  ١٧ﺟﻤ��ﺎدي اﻷول  ١٤٣٦ه��ـ )اﻟﻤﻮاﻓ���  ٨ﻣ��ﺎر�
 (٢٠١٥وﻗﺪ ﺗﻢ دﻓﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﺪ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٣إﻗﺘﺮح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳ�ﺔ ﺑﻘﻴﻤ�ﺔ  ٤٤٠ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي )ﺑﻮاﻗ�ﻊ  ٠٫٨٠رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي
ﻟﻠﺴﻬﻢ( ،وذﻟ�ﻚ ﺑﻌ�ﺪ اﻟﺰآ�ﺎة اﻟﺘ�ﻲ ﺳ�ﻴﺘﻢ إﺳ�ﺘﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺴ�ﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺴ�ﻌﻮدﻳﻴﻦ واﻟﺒﺎﻟﻐ�ﺔ  ٣٧٫٥ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي .ه��ا وﻗ�ﺪ
اﻗﺘﺮح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﻳﻀﺎً اﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺪارهﺎ ٥٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﺳ�ﻤﻴﺔ  ١٠رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي ﻟﻜ�ﻞ ﺳ�ﻬﻢ ،ﺑﻤ�ﺎ ﻳﻌﻨ�ﻲ
ﻣﻨﺢ ﺳﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ١١ﺳﻬﻢ ﻗ�ﺎﺋﻢ .ه��ا وﻗ�ﺪ ﺗ�ﻢ إﻋﺘﻤ�ﺎد ﺗﻮزﻳﻌ�ﺎت اﻷرﺑ�ﺎح وإﺻ�ﺪار اﻷﺳ�ﻬﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴ�ﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ
ﻣﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ  ١ﺟﻤﺎدي اﻟﺜﺎﻧﻲ  ١٤٣٥هـ )اﻟﻤﻮاﻓ��  ١اﺑﺮﻳ�ﻞ .(٢٠١٤
و ﻗﺪ ﺗﻢ دﻓﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎهﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﺪ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ.
ﻳﺘﻢ دﻓ�ﻊ اﻷرﺑ�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:
أ(

اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ:
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺰآﺎة اﻟﺸ�ﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴ�ﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﺴ�ﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺴ�ﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻋ�ﻦ اﻷﻋ�ﻼم ﻣ�ﻦ  ٢٠١٢إﻟ�ﻰ  ٢٠١٤ﻣﺒﻠ�ﻎ ﻳﻘ�ﺎرب ٨٦٫٨
ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺳ�ﻌﻮدي .ﺑﻠﻐ�ﺖ اﻟﺰآ�ﺎة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﺴ�ﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺴ�ﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻋ�ﻦ ﻋ�ﺎم  ٢٠١٥ﻣﺒﻠ�ﻎ ﻳﻘ�ﺎرب  ٢٩٫٣ﻣﻠﻴ�ﻮن
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺰآﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ٢٠١٥ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻘﺎرب  ١١٦٫١ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
واﻟﺘﻲ ﺳ�ﻴﺘﻢ ﺧﺼ�ﻤﻬﺎ ﻣ�ﻦ ﺣﺼ�ﺘﻬﻢ ﻓ�ﻲ ﺗﻮزﻳﻌ�ﺎت اﻷرﺑ�ﺎح اﻟﻤﺴ�ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .ﺑﻠﻐ�ﺖ اﻟﺰآ�ﺎة اﻟﻤﺘﺮاآﻤ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﻋ�ﺎم  ٢٠١٢ﺣﺘ�ﻰ ﻋ�ﺎم
 ٢٠١٥ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ٠٫٢٠رﻳﺎل ﺳ�ﻌﻮدي ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺴ�ﻬﻢ ) :٢٠١٤ﺑﻠﻐ�ﺖ اﻟﺰآ�ﺎة اﻟﻤﺘ�ﺮا آﻤ�ﺔ ﻣﻨ�� ﻋ�ﺎم ٢٠١٠ﺣﺘ�ﻰ  ٢٠١٤ﻣ�ﺎ
ﻳﻘﺎرب  ٠٫١٩رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻬﻢ(.

ب( اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ:
ﺑﻠﻐﺖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻋ�ﻦ ﻋ�ﺎم  ٢٠١٥ﻣﺒﻠ�ﻎ  ٢٦٫٧ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي.
ﻻﻳﻮﺟﺪ أﻳﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻋﺎم .٢٠١٥
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻒ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ واﻟﺰآ�ﺎة اﻟﺨ�ﺎ� ﺑ�� ﻟﻤﺼ�ﻠﺤﺔ اﻟﺰآ�ﺎة وﺿ�ﺮﻳﺒﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ ،ﺣﻴ�� ﻳﺴ�ﺘﺤ� ه��ا اﻟﺘﻘ�ﺪﻳﻢ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٣٠أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ آﻞ ﻋﺎم ،وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻷﻋﻮام اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ .٢٠١٤
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺳﺘﻼم اﻟﺮﺑﻮط اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺰآ�ﺎة و ﺿ�ﺮﻳﺒﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ وﺿ�ﺮاﺋﺐ ﻣﺴ�ﺘﻘﻄﻌﺔ إﺿ�ﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤ�ﺎ ﻳﻘ�ﺎرب  ٣٩٧ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل
ﺳﻌﻮدي ﺗﺨﺺ إﻗﺮارات زآﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ وﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺴﺘﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻮام ﻣﻦ  ٢٠٠٣إﻟﻰ .٢٠٠٩
آ���ﻟﻚ وﻗ��ﺪ إﺳ��ﺘﻠﻤﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ رﺑ��ﻮط ﺟﺰﺋﻴ��ﺔ ﻟﺰآ��ﺎة ﺑﻤﺒﻠ��ﻎ إﺿ��ﺎﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ���  ٣٨٣ﻣﻠﻴ��ﻮن رﻳ��ﺎل ﺳ��ﻌﻮدي ﺗﻘﺮﻳﺒ �ًﺎ وذﻟ��ﻚ ﻋ��ﻦ
اﻹﻗﺮارات اﻟﺰآﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮام  ٢٠١٠و ٢٠١١و.٢٠١٣
ﺗﺸﺘﻤﻞ آﻼ اﻟﺮﺑﻮط اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ واﻟﻨﻬﺎﺋﻴ�ﺔ ،ﻣﺎﻳﻘ�ﺎرب  ٥٧٣ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي آﺘﻘ�ﺪﻳﺮات زآ�ﺎة ﻧﺸ��ت أﺳﺎﺳ�ًﺎ ﺑﺴ�ﺒﺐ ﻋ�ﺪم ﺳ�ﻤﺎح
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰآﺎة و ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺨﺼﻢ إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﺪدة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺰآﻮي.
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ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٢٦ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح واﻟﺰآﺎة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ – )ﺗﺘﻤﺔ(

 .٢٨ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل – )ﺗﺘﻤﺔ(

وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ،وﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء زآﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻬﻨﻴﻴﻦ ،ﺑﺈﺳﺘﺌﻨﺎف هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻟﺪى ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰآﺎة و ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻟ�ﻢ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ أي رد ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ أآﻴﺪ ﺑﺸﺄن أي ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻘﻮل ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺰآﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﻌﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ.

أ( ﺗﺘ���ﻮ� اﻟ�ﻴﺎﻧ��ﺎت اﻟﻘﻄﺎ�ﻴ��ﺔ ﻟﻠﻤ�ﻤﻮ���ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ��ﺔ ﻟﻤ�ﻠ��� اﻹدارة ﻣ��ﻦ إﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟ��ﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑ��ﺎت اﻟﻤ�ﻤﻮ���ﺔ آﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ ٣١
دﻳ���ﻤ�ﺮ  ٢٠١٥و  ،٢٠١٤و إﺟﻤ��ﺎﻟﻲ دﺧ��ﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺎت ،و ﻣﺼ��ﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺎت وﺻ��ﺎﻓﻲ دﺧ��ﻞ اﻟ����ﺘﻴﻦ اﻟﻤ�ﺘ�ﻴﺘ��ﻴﻦ ﻓ��ﻲ �ﻟ���
اﻟﺘﺎرﻳﺦ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 .٢٧اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻨﺪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻵﺗﻲ :
٢٠١٥

٢٠١٤

ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ )إﻳﻀﺎح (٤

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٧٠٢٫٢٥٩

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ
٥٫٧٩٨٫٦٢٧

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻗﺘﻨﺎء

٦٫٣٩٧٫٢٣٠

٨٧٩٫٤٩٦

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٧٫٠٩٩٫٤٨٩

٦٫٦٧٨٫١٢٣

 .٢٨ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬ�ﺎ
دورﻳًﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ آﻤﺘﺨﺬ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻲ وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮارد وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت.

٢٠١٥

ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻗﻄﺎع
اﻟﺸﺮآﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻗﻄﺎع إدارة
اﻷﺻﻮل
واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟـﻲ

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت 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 اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ

٧٤٦٫٢٠٧

١٫٠٠٨٫٠٤٤

)(٤٨٫٢٥٢

٢٥٫١٩٠

١٫٧٣١٫١٨٩

ﺻ��ﺎﻓﻲ ﺗﺤ��ﻮﻳ�ت أﺳ��ﻌﺎر ﺗﺤﻮﻳ��ﻞ
اﻟﻤﻮارد
٦٫٢١٤

)(٣٧٢٫١٠٩

ﺻ���ﺎﻓﻲ اﻟﻌﻤ���ﻮﻻت ﺑﻌ���ﺪ ﺗﻄ�ﻴ�����
أﺳﻌﺎر ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮارد
٧٥٢٫٤٢١

٦٣٥٫٩٣٥

دﺧ����ﻞ أﺗﻌ�����ﺎ� ﺧ�����ﺪﻣﺎت ﺑ��ﻴ�����ﺔ،
ﺻﺎﻓﻲ
١٠٩٫٧٨٤

٣٦٥٫٨٩٥
٣١٧٫٦٤٣

٢٥٫١٩٠

١٫٧٣١٫١٨٩

١٨٥٫٦٢٥

٦٤٫٥٥٠

٩٠٫١١٦

٤٥٠٫٠٧٥

دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى

٦٣٫٣٨٨

٦١٫٥٠٤

١٩٩٫٣٤٧

٥٫٥٥٤

٣٢٩٫٧٩٣

إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

٩٢٥٫٥٩٣

٨٨٣٫٠٦٤

٥٨١٫٥٤٠

١٢٠٫٨٦٠

٢٫٥١١٫٠٥٧

ﻳﺘﻀ���ﻤﻦ ه���ﺬا اﻟﻘﻄ���ﺎع ﺑﺸ���ﻜﻞ أﺳﺎﺳ���ﻲ ،ﻗ���ﺮوض و وداﺋ���ﻊ وﻣﻨﺘﺠ���ﺎت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴ���ﺔ أﺧ���ﺮى ﻟﻸﻓ���ﺮاد واﻟﻤﻨﺸ���ﺂت اﻟﺼ���ﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ.

ﺗﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة .ﻳﺘﻢ ﻗﻴ�ﺎس اﻹﻳ�ﺮادات ﻣ�ﻦ اﻷﻃ�ﺮاف اﻟﺨﺎرﺟﻴ�ﺔ
واﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ�ﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.

ﻣﺼ��������ﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴ��������ﺎت ����������ﻞ
ﻣﺨﺼﺼ��ﺎت اﻻﻧﺨ���ﺎ� ﻓ��ﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ
٦١٦٫٠٢٦
ﻣﺨﺼﺼ������ﺎت اﻻﻧﺨ�������ﺎ� ﻓ������ﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
١٦٫١٦٤

٢٢٠٫٦٧٠

١٠٤٫٥٢٥

٩٢٫٣٧٤

١٫٠٣٣٫٥٩٥

١٠١٫٨٣٦

١٨٧٫٠٠٠

-

٣٠٥٫٠٠٠

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮآﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

٦٣٢٫١٩٠

٣٢٢٫٥٠٦

٢٩١٫٥٢٥

٩٢٫٣٧٤

١٫٣٣٨٫٥٩٥

ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ،ﻗﺮوض و وداﺋﻊ وﻣﻨﺘﺠﺎت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.

اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

٢٩٣٫٤٠٣

٥٦٠٫٥٥٨

٢٩٠٫٠١٥

٢٨٫٤٨٦

١٫١٧٢٫٤٦٢

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

اﻟﺤﺼ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ دﺧ�����ﻞ اﻟﺸ�����ﺮآﺎت
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
-

ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ وﺧ�ﺪﻣﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨ�ﺔ
اﻷﺧﺮى.

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

ﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻗﻄﺎع إدارة اﻷﺻﻮل واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

٢٩٣٫٤٠٣

اﻹ�������ﺎﻓﺎت �ﻠ������� اﻟﻤﻤﺘﻠ�������ﺎت
واﻟﻤﻌﺪات
١٢٥٫٨٩٩

-

١٥٦٫١٩٥

-

١٥٦٫١٩٥

٥٦٠٫٥٥٨

٤٤٦٫٢١٠

٢٨٫٤٨٦

١٫٣٢٨٫٦٥٧

٤٢٫٩٧٩

ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻷﺻﻮل واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وإدارة وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﺤﻔﻆ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺗﺤﻤﱠﻞ اﻟﻌﻤﻮﻟ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋ�ﺎت اﻟﺘﺸ�ﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺈﻋﺘﻤ�ﺎد أﺳ�ﻌﺎر ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ اﻟﻤ�ﻮارد .ﺗﺘﻀ�ﻤﻦ ﻣﺴ�ﺎهﻤﺔ ﺻ�ﺎﻓﻲ أﺳ�ﻌﺎر ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ اﻟﻤ�ﻮارد ﻓ�ﻲ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ أدﻧﺎﻩ ﺻ�ﺎﻓﻲ دﺧ�ﻞ اﻟﻌﻤ�ﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﻟﻜ�ﻞ ﻗﻄ�ﺎع ﺑﻌ�ﺪ أﺳ�ﻌﺎر ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ اﻟﻤ�ﻮارد ﻟﺘﻜ�ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات وﻋﺎﺋ�ﺪ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت .ﺗﺘﺄﻟﻒ آﺎﻓﺔ إﻳﺮادات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى أﻋﻼﻩ ﻣﻦ أﻃﺮاف ﺧﺎرﺟﻴﺔ.

٤٧

٤٨

١٩٫١٦٤

٤٫٥٧٦

١٩٢٫٦١٨
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٢٨ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل – )ﺗﺘﻤﺔ(

 .٢٨ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل – )ﺗﺘﻤﺔ(

٢٠١٤

ﻗﻄﺎع
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻗﻄﺎع
اﻟﺸﺮآﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻗﻄﺎع إدارة
اﻷﺻﻮل
واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ب( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل أﻋﻼﻩ:
اﻹﺟﻤﺎﻟـﻲ

٢٠١٥

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت 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 اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ

٧٢٨٫٧٠٢

٨١٤٫٧٤٣

)(٣٤٫٦٧٧

٣٠٫٧٨٧

١٫٥٣٩٫٥٥٥

)(١٧٫٠٥٩

)(٢٤٦٫٦٥٥

٢٦٣٫٧١٤

-

-

ﺻ���ﺎﻓﻲ اﻟﻌﻤ���ﻮﻻت ﺑﻌ���ﺪ ﺗﻄﺒﻴ�����
أﺳﻌﺎر ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮارد
٧١١٫٦٤٣

٥٦٨٫٠٨٨

دﺧ����ﻞ أﺗﻌ�����ﺎب ﺧ�����ﺪﻣﺎت ﺑﻨ�ﻴ�����ﺔ،
ﺻﺎﻓﻲ
١٤٧٫٤٩٠

ﺻ��ﺎﻓﻲ ﺗﺤ��ﻮﻳﻼت أﺳ��ﻌﺎر ﺗﺤﻮﻳ��ﻞ
اﻟﻤﻮارد

٢٢٩٫٠٣٧

٣٠٫٧٨٧

٢٢٩٫٧٠٣

١٥٫١٤٤

٩٤٫١٩٢

دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى

٦٣٫٧٥٣

٢٩٫٩٥١

٤٠٤٫٦٣٥

٦٫٧٥٣

٥٠٥٫٠٩٢

إﺟﻤﺎﻟﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

٩٢٢٫٨٨٦

٨٢٧٫٧٤٢

٦٤٨٫٨١٦

١٣١٫٧٣٢

٢٫٥٣١٫١٧٦

ﻣﺼ��������ﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴ��������ﺎت ﻗﺒ��������ﻞ
ﻣﺨﺼﺼ��ﺎت اﻻﻧﺨﻔ��ﺎض ﻓ��ﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ
٥٢٨٫٢٦١

٢٤٣٫٧٢٥

ﻣﺨﺼﺺ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓ�ﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ،
ﺻﺎﻓﻲ
٧٧٫٠٨٧

٩٢٫٤٦١

٩٤٢٫٩١٢

١٤٤٫٢١٣

١٠٫٠٠٠

-

٢٣١٫٣٠٠

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

٦٠٥٫٣٤٨

٣٨٧٫٩٣٨

١٠٢٫٤٦١

٧٨٫٤٦٥

١٫١٧٤٫٢١٢

اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

٣١٧٫٥٣٨

٤٣٩٫٨٠٤

٥٤٦٫٣٥٥

٥٣٫٢٦٧

١٫٣٥٦٫٩٦٤

اﻟﺤﺼ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ دﺧ�����ﻞ اﻟﺸ�����ﺮآﺎت
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

٣١٧٫٥٣٨

اﻹﺿ������ﺎﻓﺎت ﻋﻠ������� اﻟﻤﻤﺘﻠ�������ﺎت
واﻟﻤﻌﺪات
٧١٫٦٠١

اﻟﻤﻮﺟ��ﻮدات اﻟﻤﺪرﺟ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ
اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٢٢٫١٦٥٫٥٢٥

٣٧٫٦٢٠٫١١٤

٢٣٫٨٠٥٫١٥٨

-

٧٩٫٥١٥

-

٧٩٫٥١٥

٤٣٩٫٨٠٤

٦٢٥٫٨٧٠

٥٣٫٢٦٧

١٫٤٣٦٫٤٧٩

٢٢٫٥٣٩

٨٫٣٢٢

٣٫٩١٥

١٠٦٫٣٧٧

ﻳﺨﺘﻠ��ﻒ ﻣﺨﺼ��ﺺ اﻻﻧﺨﻔ��ﺎض ﻓ��ﻲ اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ ﻟﻘﻄ��ﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋ��ﺔ ،ﻓ��ﻲ اﻟﺠ��ﺪول أﻋ��ﻼ� و اﻟﺒ��ﺎﻟ�  ١٦٫٢ﻣﻠﻴ��ﻮن رﻳ��ﺎل ﻓ��ﻲ ﻋ��ﺎ� ٢٠١٥
) ٧٧٫١ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(،ﻋﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻋ�ﺎﻣﻲ  ٢٠١٥و  ٢٠١٤واﻟﺘ�ﻲ
ﺗﻢ اﻷﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﻳ��ﺎح ) ٧ب( .وﻷ��ﺮاض ﺗ�ﻮزﻳﺢ ﻣﺨﺼ�ﺺ اﻷﻧﺨﻔ�ﺎض ﻓ�ﻲ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ ﻟﻘﻄ�ﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋ�ﺔ ﻟﻌ�ﺎﻣﻲ  ٢٠١٥و
 ،٢٠١٤ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣ�ﺔ ﻟﻘ�ﺮوض اﻟﺘﺠﺰﺋ�ﺔ �ﻴ�ﺮ اﻟﺸﺨﺼ�ﻴﺔ ،و آ�ﺬﻟ� اﻟﺒﻨ�ﻮد ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ.

٤٩

٢٠٩٫٢٠٠

٨٣٫٧٩٩٫٩٩٧

اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

٤٫٧٨٩٫٨٠٠

٣٫٤٧٩٫٩٩٦

١٩٩٫٢٠٠

-

٨٫٤٦٨٫٩٩٦

اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت

-

-

١٫١٨٣٫٥٠٠

-

١٫١٨٣٫٥٠٠

ﻗﻄﺎع إدارة اﻷﺻﻮل
واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٫٥٣٩٫٥٥٥
٤٨٦٫٥٢٩

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠١٤

٧٨٫٤٦٥

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮآﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻗﻄﺎع إدارة اﻷﺻﻮل
واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮآﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺟ��ﻮدات اﻟﻤﺪرﺟ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ
اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٢١٫١٠٢٫٦٦٩

٣٥٫٩٣٦٫٩٩٧

٢١٫٥٢٠٫٤٠٢

٢٧٢٫٣٦٥

٧٨٫٨٣٢٫٤٣٣

اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

٥٫٢٤٠٫٩٥٧

٣٫٥١١٫٣١١

٢١٩٫٠٩٩

-

٨٫٩٧١٫٣٦٧

اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت

-

-

١٫٠٠٩٫٥٧٦

-

١٫٠٠٩٫٥٧٦

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟﻤﺮآ�ﺰ اﻟﻤ�ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة ﻣﺎﻋ�ﺪا اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ واﻻرﺻ�ﺪة ﻟ�ﺪى
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ،اﻟﻌﻘ�ﺎرات اﻷﺧ�ﺮى ،اﻷﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ�ﻲ ﺷ�ﺮآﺎت �ﻣﻴﻠ�ﺔ ،اﻷﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ�ﻲ
اﻷﺳ���ﻬﻢ وﺻ���ﻨﺎدﻳ� اﻷﺳ���ﺘﺜﻤﺎر و اﻟﻤﻮﺟ���ﻮدات اﻷﺧ���ﺮى ،آﻤ���ﺎ ﺗ���ﻢ إدراج اﻟﻤﻌ���ﺎدل اﻹﺋﺘﻤ���ﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﻬ���ﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣ���ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ���ﺔ
واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﺠﺪول أﻋﻼﻩ.

 .٢٩ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻣﻘ�ﺪرة ﻃ�ﺮف ﻣ�ﺎ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻮﻓ�ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗ��
ﺑﺸﺄن أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ .ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ�ﺎن أﺳﺎﺳ�ًﺎ ﻋ�ﻦ اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ واﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات .ﺗﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎً ﻣﺨﺎﻃﺮ إﺋﺘﻤ�ﺎن ﻓ�ﻲ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ﺧ�ﺎرج
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﺜﻞ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻤﻨﺢ اﻹﺋﺘﻤﺎنُ .ﺗﻘﻴَﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ إﺣﺘﻤ�ﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜ�ﺮ ﻟﻠﻌﻤ�ﻼء ﺑﺈﺳ�ﺘﺨﺪام ﻧﻈ�ﺎم ﺗﺼ�ﻨﻴﻒ
ﻣﺨﺎﻃﺮ داﺧﻠﻲ ،آﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻳﻀﺎً ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺨ�ﺎﻃﺮ ﺧ�ﺎرﺟﻲ ﻣﻌ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ وآ�ﺎﻻت ﺗﺼ�ﻨﻴﻒ رﺋﻴﺴ�ﻴﺔ ﻣ�ﺎ أﻣﻜ�ﻦ
ذﻟﻚ.
ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻃﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻹدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻮ�ﻴﻔ�ﺔ اﻹﺋﺘﻤ�ﺎن و وﻣﺮاﻗﺒ�ﺔ ﻋﻤﻠﻴ�ﺔ ﻣﺨ�ﺎﻃﺮ
اﻹﺋﺘﻤ��ﺎن .ﺗﻘ��ﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒ��ﺔ ﻣﺨ��ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ��ﺎن ﻋ��ﻦ ﻃﺮﻳ��� رﻗﺎﺑ��ﺔ اﻟﺘﻌ��ﺮض ﻟﻤﺨ��ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ��ﺎن واﻟﺤ��ﺪ ﻣ��ﻦ اﻟﻤﻌ��ﺎﻣﻼت ﻣ��ﻊ
أﻃ��ﺮاف ﻣﺤ��ﺪدة واﻟﻘﻴ��ﺎم ﺑﺘﻘﻴ��ﻴﻢ اﻟﻤ��ﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ ﻟﻬ���ﻩ اﻷﻃ��ﺮاف ﺑﺎﺳ��ﺘﻤﺮار .ﺗ��ﻢ ﺗﺼ��ﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎت إدارة ﻣﺨ��ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ��ﺎن ﻟﺘ �ﺘﻤﻜﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ووﺿﻊ ﺣﺪود اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ وﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿ�ﻮﻋﺔ .وﻳ�ﺘﻢ رﻗﺎﺑ�ﺔ اﻟﺘﻌ�ﺮض
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ .آﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ أﺣﻴﺎﻧ�ًﺎ ﺑﺈﻗﻔ�ﺎل اﻟﻤﻌ�ﺎﻣﻼت أو اﻟﺘﻨ�ﺎ�ل ﻋﻨﻬ�ﺎ ﻟﺼ�ﺎﻟﺢ
أﻃ��ﺮاف أﺧ��ﺮى ﻟﺘﻘﻠﻴ��ﻞ ﻣﺨ��ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ��ﺎن .ﺗﺘﻤﺜ��ﻞ ﻣﺨ��ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ��ﺎن ﻟ��ﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ��� ﺑﺎﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎت ﻓ��ﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔ��ﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ��ﺔ
ﻹﺳﺘﺒﺪال ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎق اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ و اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ�ﺎن اﻟﻤﻘﺒﻮﻟ�ﺔ،
آﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺮاض.
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٢٩ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن – )ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣٠اﻟﺘﺮآﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ

ﻳﻈﻬ��ﺮ اﻟﺘﺮآ��ﺰ ﻓ��ﻲ ﻣﺨ��ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ��ﺎن ﻋﻨ��ﺪ ﻣﺰاوﻟ��ﺔ ﻋ��ﺪد ﻣ��ﻦ اﻷﻃ��ﺮاف اﻷﺧ��ﺮى ﻟﻨﺸ��ﺎﻃﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠ��ﺔ أو ﻣﻤﺎرﺳ��ﺔ أﻋﻤ��ﺎﻟﻬﻢ ﻓ��ﻲ ﻧﻔ���
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ أو ﻳﻜﻮن ﻟﻬ�ﻢ ﻧﻔ�� اﻟﺨﺼ�ﺎﺋ� اﻹﻗﺘﺼ�ﺎدﻳﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﺳ�ﺘﺆﺛﺮ ﻓ�ﻲ ﻣﻘ�ﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻮﻓ�ﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣ�ﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ�ﺔ ﻋﻨ�ﺪ
ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى .ﺗُﻈﻬﺮ اﻟﺘﺮآﺰات ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻣﺪى ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
أداء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أي ﺗﻄﻮرات ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن وذﻟﻚ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻹﻗﺮاض ﻟﺘﻔ�ﺎدي اﻟﺘﺮآ�ﺰ ﻓ�ﻲ اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎ��ﺔ ﺑ�ﺄﻓﺮاد ﻣﻌﻴﻨ�ﻴﻦ أو
ﻣﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻣ��ﻦ اﻟﻌﻤ��ﻼء ﻓ��ﻲ أﻣ��ﺎآﻦ أو أﻧﺸ��ﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨ��ﺔ .آﻤ��ﺎ ﺗﻘ��ﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ،ﺧ��ﻼل دورة ﻋﻤﻠﻬ��ﺎ اﻹﺋﺘﻤ��ﺎﻧﻲ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳ��ﺔ أﻳﻀ�ًﺎ ﺑﺄﺧ��ﺬ
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن .ﺗﺘﻀ�ﻤﻦ ه�ﺬة اﻟﻀ�ﻤﺎﻧﺎت ﺑﺎﻷﺳ�ﺎس وداﺋ�ﻊ ﻷﺟ�ﻞ ،وداﺋ�ﻊ ﺗﺤ�� اﻟﻄﻠ�ﺐ و وداﺋ�ﻊ ﻧﻘﺪﻳ�ﺔ
أﺧﺮى ،ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،أﺳﻬﻢ ﻣﺤﻠﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻋﻘﺎرات و ﻣﻮﺟﻮدات ﺛﺎﺑﺘﺔ أﺧﺮى .ﻳ�ﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔ�ﺎظ ﺑﻬ�ﺬة اﻟﻀ�ﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑ�ﻞ
ﻗ��ﺮوض ﺗﺠﺎرﻳ��ﺔ و ﻗ��ﺮوض ﻣﻤﺎﺛﻠ��ﺔ ﻟﻠﻘ��ﺮوض اﻟﺘﺠﺎرﻳ��ﺔ وﻳ��ﺘﻢ إدارة ه��ﺬﻩ اﻟﻀ��ﻤﺎﻧﺎت ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ اﻟﺼ��ﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠ��ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘ��ﻖ .ﺗﻘ��ﻮم
اﻹدارة ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴ�ﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻀ�ﻤﺎﻧﺎت وﻃﻠ�ﺐ ﺿ�ﻤﺎﻧﺎت إﺿ�ﺎﻓﻴﺔ أﺧ�ﺮى وﻓﻘ�ًﺎ ﻟﻠﻌﻘ�ﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣ�ﺔ ،و ﺗﻘ�ﻮم آ�ﺬﻟﻚ ﺑﻤﺮاﻗﺒ�ﺔ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن ﻋﻦ آﺜﺐ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ آﻔﺎﻳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ .آﻤﺎ ﺗﻘ�ﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺑﻄﻠ�ﺐ ﺿ�ﻤﺎﻧﺎت
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﺣﺎل ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺆﺷﺮًا ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ�ﺪﻳﻮن ﺳ�ﻴﺎدﻳﺔ ودﻳ�ﻮن ﻣﺆﺳﺴ�ﺎت .ﻳﺒ�ﻴﻦ اﻹﻳﻀ�ﺎح
)) -(٦ج( و ) -٦د( ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻷﻃ�ﺮاف اﻷﺧ�ﺮى و اﻟﺘﻌ�ﺮض ﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ�ﺎن .و ﻟﻤﺰﻳ�ﺪ ﻣ�ﻦ اﻟﺘﻔﺼ�ﻴﻞ ﺣ�ﻮل
اﻟﺠﻮدة اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ،أﻧﻈﺮ اﻹﻳﻀﺎح ) .(٧آﻤﺎ ﺗﻢ اﻹﻓﺼ�ﺎح ﻋ�ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ�ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﺑﻤﺨ�ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ�ﺎن اﻟﺨﺎ��ﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎت ﻓ��ﻲ اﻹﻳﻀ��ﺎح ) ،(١١أﻣ��ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ��ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ��ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬ��ﺪات و اﻹﻟﺘﺰاﻣ��ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ��ﺔ ﻓﺈﻧﻬ��ﺎ ﻣﺒﻴﻨ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻹﻳﻀ��ﺎح
) (١٩و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ��ﺎت ﺑﺨﺼ��ﻮص اﻟﺘﻌ��ﺮض ﻟﻤﺨ��ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ��ﺎن ﺣﺴ��ﺐ ﻗﻄﺎﻋ��ﺎت اﻷﻋﻤ��ﺎل ﻣﺒﻴﻨ��ﺔ ﻓ��ﻲ اﻹﻳﻀ��ﺎح ) .(٢٨اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ��ﺎت
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪى اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن و أوزان ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎح ).(٣٥

أ(

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات و اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت:
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اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

دول
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻷﺧﺮى
واﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ

ﻣﺠﻠﺲ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

أوروﺑﺎ

ﺟﻨﻮب
ﺁﺳﻴﺎ

ﺷﺮق
دول أﺧﺮى

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

٤٫٠٦٣٫٠١٢

٩٥٧

٩٫٦٨٥

١٣٫٣٣٣

-

-

٤٫٠٨٦٫٩٨٧

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى

٤٫١٢٨٫٠٠٠

١٫٥١٩٫٢٣٤

٦٩٩٫٥٣٧

٥٧٫٢٣٨

-

١٫٧٧٤

٦٫٤٠٥٫٧٨٣

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

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮآﺎت زﻣﻴﻠﺔ

٩٣٩٫٠٢٢

-

-

-

-

-

٩٣٩٫٠٢٢

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٧٨٫٢٧٣٫٤١٧

٨٫٠٨٦٫٠٨٧

١٫٧٦٨٫٦٩٠

٢٫١٣١٫٠٣٣

-

٣٩٫٨٧١

٩٠٫٢٩٩٫٠٩٨

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟـﻴـﺔ
اﻷﺧﺮى

٧٥٠٫٧٢٠

١٫٦٢٦٫٥٨٧

ﺗﺴ��ﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻧﻈ��ﺎم ﺗﺼ��ﻨﻴﻒ ﻟ�ﺋﺘﻤ��ﺎن واﻟ��ﺬي ﻳﺴ��ﺘﺨﺪم آ��ﺄداة ﻟﻠﻤﺴ��ﺎﻋﺪة ﻓ��ﻲ إدارة ﺟ��ﻮدة ﻣﺨ��ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ��ﺎن ﺿ��ﻤﻦ ﻣﺤﻔﻈ��ﺔ
اﻟﻘﺮوض .هﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﺘﻀﻤﻦ درﺟﺎت ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤ�ﺎﻓﻆ اﻟﻌﺎﻣﻠ�ﺔ وﻣﻨﺨﻔﻀ�ﺔ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ و ﺗﻌﻤ�ﻞ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻮﺟﻴ�� ﻣﺨﺼﺼ�ﺎت ﻟﻬ�ﺬﻩ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﻣﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى ﻣﺤﺪدة .ﺗﺤ�ﺪد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺗﺼ�ﻨﻴﻒ آ�ﻞ ﻋﻤﻴ�ﻞ ﻋﻠ�ﻰ ﺣ�ﺪﻩ ﺑﻨ�ﺎءًا ﻋﻠ�ﻰ ﻋﻮاﻣ�ﻞ ﻣﺎﻟﻴ�ﺔ و ﻣﻌ�ﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻴ�ﻴﻢ
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
اﻹدارة ،و ﻣﻼءة اﻟﺸﺮآﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ واﻟﺬي ﻳﺮاﺟﻊ وﻳﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺣﺪة إدارة
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

٧٠٫٣٢٨٫٨١٢

-

-

ﻗﺮوض ﻷﺟﻞ

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٧٥٫٠٧٩٫٥٣٢

١٫٦٢٦٫٥٨٧

٢٫٩٤٣٫٧١٠

-

اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

١٠٫٥٢٤٫٢٩٢

٢١١٫١٧١

٢٨١٫٩٢٢

٣٩٨٫٤٤٢

٦٥٫٩٢٤

ﺗﻘ���ﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ���ﺔ ﺑﺼ���ﻔﺔ دورﻳ���ﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒ���ﺔ ﺳﻴﺎﺳ���ﺎت و أﻧﻈﻤ���ﺔ إدارة اﻟﻤﺨ���ﺎﻃﺮ ﻟ���ﺘﻌﻜ� اﻟﺘﻐﻴ���ﺮات ﻓ���ﻲ اﻷﺳ���ﻮا� و اﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎت و
اﻹﺟﺮاءات واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة واﻹرﺷﺎدات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ.

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻘﺼﻮى )ﻳﺘﻢ
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎدل اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ(:

-

-

-

-

-

-

-

اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت 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

٥١

٢٫٩٤٣٫٧١٠

٥٢

-

٤٧١

-

-

-

٧٠٫٣٢٨٫٨١٢

-

-

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

٤٧١

٧٩٫٦٥٠٫٣٠٠

٢٣٨٫٦٥٧

١١٫٧٢٠٫٤٠٨

-

٥٫٣٢١٫٤٨٨
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حول القوائم المالية الموحدة
إيضاحات
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي

اﻟﻤﻮﺣﺪة 31ديسمبر  2015و 2014
المنتهيتين في
للسنتين
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣٠اﻟﺘﺮآﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ) -ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(

٢٠١٤

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

دول
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻷﺧﺮى
واﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ

ﻣﺠﻠﺲ

أ( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق – ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة:

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

أوروﺑﺎ

ﺟﻨﻮب
ﺁﺳﻴﺎ

ﻗﺎم ﻣﺠﻠ�ﺲ اﻹدارة ﺑﻮﺿ�ﻊ ﺣ�ﺪود ﻣﻘﺒﻮﻟ�ﺔ ﻟﻤﺴ�ﺘﻮ� اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ ﻋﻨ�ﺪ إدارة ﻋﻤﻠﻴ�ﺎت اﻟﻤﺘ�ﺎﺟﺮة .ﻟ�ﺪ� اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺣﺎﻟﻴ��ﺎ ﺗﻌﺮﺿ�ﺎت
ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﺮف اﻻﺟﻨﺒﻲ و ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت أﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت.

ﺷﺮق
دول أﺧﺮى

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ب( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق – اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ:
ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺮاآﺰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼ�ﺮﻓﻴﺔ ﺑﺼ�ﻮرة رﺋﻴﺴ�ﻴﺔ ﻣ�ﻦ اﻟﺘﻌ�ﺮ� ﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ أﺳ�ﻌﺎر
اﻟﻌﻤﻮﻻت و ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ و ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت و ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

٩٫١٠٩٫٩٤٣

٨٩٣

٧٫٤٣٣

٩٫٤٢٥

-

-

٩٫١٢٧٫٦٩٤

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى

 (١ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت

٥٠٠٫٠٠٠

٢٦١٫٣٥٩

٧٣٫٢٩٠

٤٣٫٣٧٥

٧١١

٧٦١

٨٧٩٫٤٩٦

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

ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣ�ﻦ إﺣﺘﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ﺗ�ﺄﺛﻴﺮ ﺗﻘﻠﺒ�ﺎت أﺳ�ﻌﺎر اﻟﻌﻤ�ﻮﻻت واﻟﺘ�ﻲ ﺑ�ﺪورهﺎ ﻗ�ﺪ ﺗ��ﺛﺮ ﻋﻠ�ﻰ اﻟﺘ�ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ
اﻟﻤﺴ���ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﻟﻘ���ﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟ���ﺔ ﻟ����دوات اﻟﻤﺎﻟﻴ���ﺔ واﻻﻟﺘﺰاﻣ���ﺎت .وﺿ���ﻊ ﻣﺠﻠ���ﺲ إدارة اﻟﺒﻨ���ﻚ ﺣ���ﺪود�ا ﻣﺘﻌﻠﻘ���ﺔ ﺑ���ﺎﻟﻔﺠﻮة اﻟﺨﺎﺻ���ﺔ
ﻟﻤﺨﺎﻃﺮأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻟﻠﻔﺘﺮات اﻟﻤﺤﺪدة و ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺮاآﺰ وﻳﻘﻮم ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﺧ��ﻂ اﻟﺘﺤ�ﻮط ﻣ�ﻦ اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ ﻟﻠﺘﺄآ�ﺪ
ﻣﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺮاآﺰ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة.

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٨١٫١٣٤٫٠٥١

٦٫٦٦٩٫٥٧١

١٫٠٢٧٫٨٦٢

١٫٧٠١٫٩٧٨

٧١١

١٨٨٫٨٣١

٩٠٫٧٢٣٫٠٠٤

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟـﻴـﺔ
اﻷﺧﺮى

٩٤٥٫٨٠٣

١٫٢٥٣٫٠٠٨

٢٫٨٠٢٫٦١٠

-

-

٦٦٧

٥٫٠٠٢٫٠٨٨

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

٧٠٫٧٣٣٫٤١١

-

-

-

-

-

٧٠٫٧٣٣٫٤١١

ﻗﺮوض ﻷﺟﻞ

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

-

-

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

-

-

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٧٥٫٦٧٩٫٢١٤

١٫٢٥٣٫٠٠٨

٢٫٨٠٢٫٦١٠

-

-

٦٦٧

٧٩٫٧٣٥٫٤٩٩

اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

١٠٫٤٤٧٫٣٢٠

٣٨٠٫٢٤٩

٣٥٠٫٩٦٩

٦٩٤٫٧٦٦

-

٣٦٨٫٢٤٩

١٢٫٢٤١٫٥٥٣

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻘﺼﻮى )ﻳﺘﻢ
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎدل اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ(:
اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت 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

إن ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺎدل اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﺒ�ﺎﻟﻎ اﻟﻨﺎﺗﺠ�ﺔ ﻋ�ﻦ ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ ه�ﺬ� اﻟﻤﺒ�ﺎﻟﻎ إﻟ�ﻰ ﻣﻌ�ﺎدل ﻣﺨ�ﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤ�ﺎن
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺮوض ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤ�ﺪدة ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﻣﺆﺳﺴ�ﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ اﻟﻌﺮﺑ�ﻲ اﻟﺴ�ﻌﻮدي .ﻳ�ﺘﻢ إﺳ�ﺘﺨﺪام ﻣﻌ�ﺪﻻت
ﺗﺤﻮﻳﻞ إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻪ .إن ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺎدل اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺸ�ﺘﻘﺎت ﺗ�ﻢ
اﻟﻮﺻﻞ ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي.
ب( ﻳﺘﺮآ��ﺰ اﻟﺘﻮزﻳ��ﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓ��ﻲ ﻟﻠﻘ��ﺮوض واﻟﺴ��ﻠﻒ �ﻴ��ﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠ��ﺔ وﻣﺨﺼ��� ﺧﺴ��ﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤ��ﺎن آﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ  ٣١دﻳﺴ��ﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و
 ٢٠١٤ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

 .٣١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق هﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺬﺑﺬب ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ اﻟﺘﻘﻠ�� ﻓ�ﻲ
ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻮق آﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت و أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴ�ﺔ و أﺳ�ﻌﺎر اﻷﺳ�ﻬﻢُ .ﺗﺼ�ﻨﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺗﻌﺮﺿ�ﻬﺎ ﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ
اﻟﺴﻮق إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
٥٣

ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳ�ﻴﺔ ﺁﺛ�ﺎر ﺗﻘﻠﺒ�ﺎت أﺳ�ﻌﺎر اﻟﻌﻤ�ﻼت اﻟﻤﺤﺘﻤ�ﻞ ﺣ�ﺪوﺛﻬﺎ واﻟﻤﻌﻘﻮﻟ�ﺔ ﻣ�ﻊ ﺑﻘ�ﺎء اﻟﻤﺘﻐﻴ�ﺮات اﻷﺧ�ﺮ� ﺛﺎﺑﺘ�ﺔ
وذﻟ��ﻚ ﻋﻠ��ﻰ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ �ﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ أو ﺣﻘ��ﻮق اﻟﻤﺴ��ﺎهﻤﻴﻦ .ﺗﻌﺘﻤ��ﺪ اﻟﺘﻐﻴ��ﺮات اﻟﺠ��ﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺤ��ﺪو� واﻟﻤﻌﻘﻮﻟ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ
اﻟﺘﺤﺮآﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت ﺧﻼل ﺁﺧﺮ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ) .(٢٠١٥-٢٠١١ﻳُﻈﻬﺮ اﻟﺘ�ﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺠ�ﺎﺑﻲ اﺣﺘﻤ�ﺎل ﺻ�ﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳ�ﺎدة
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة وﺣﻘ�ﻮق اﻟﻤﺴ�ﺎهﻤﻴﻦ ،ﻓ�ﻲ ﺣ�ﻴﻦ ﻳُﻈﻬ�ﺮ اﻟﺘ�ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴ�ﻠﺒﻲ إﺣﺘﻤ�ﺎل ﺻ�ﺎﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔ�ﺎ� ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ
اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ.
ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓ�ﻲ أﺳ�ﻌﺎر اﻟﻌﻤ�ﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﺻ�ﺎﻓﻲ دﺧ�ﻞ
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧ�ﻼل اﻟﻌ�ﺎم ﻣﻌﺘﻤ�ﺪ�ا ﻋﻠ�ﻰ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ واﻟﻤ�ﻠﻮﺑ�ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨ�ﺎة ﻟﻐﻴ�ﺮ أ��ﺮا� اﻟﻤﺘ�ﺎﺟﺮة ذات
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎﺋﻢ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و  ،٢٠١٤ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮات أدوات اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ذات ﺳﻌﺮاﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ – ﺑﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ ذﻟ�ﻚ
أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ – آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و  ٢٠١٤واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ أي ﺗﻐﻴﺮات ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت .آﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺛﺮ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻓﺘﺮات إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺎت
و ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤ�ﺎﻓ� وذﻟ�ﻚ ﺣﺴ�ﺐ اﻟﻌﻤ�ﻼت و ﻳﻔﺼ�� ﻋ�ﻦ ا�ﺛ�ﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﺑﻬ�ﺎ ﺑ��ﻻف
اﻟﺮﻳ��ﺎﻻت اﻟﺴ��ﻌﻮدﻳﺔ .ﻷ���ﺮا� اﻟﻌ��ﺮ� ﻓ��ﻲ اﻟﺠ��ﺪاول أدﻧ��ﺎﻩ ،ﻓ��ﺈ� ﻣ�ﻠﻮﺑ��ﺎت اﻟﻮداﺋ��ﻊ ﻗﺼ��ﻴﺮة اﻷﺟ��ﻞ ذات ﺳ��ﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑ��� ﺗ��ﻢ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ آﻮداﺋﻊ ذات ﺳﻌﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ.
٢٠١٥

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
اﻟﺰﻳﺎدة
)اﻻﻧﺨﻔﺎض(
ﻓﻲ ﻧﻘﺎط
اﻷﺳﺎس

أﺛﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ

 ٦ﺷﻬﺮ أو اﻗﻞ

 ١٢-٦ﺷﻬﺮ

 ٥-١ﺳﻨﻮات

ﺳﺎﻳﺒﻮر

-٢٨/+٦٧

+٣٤٫٧٣٣/-٨٣٫١١١

-

-

+١٠٤٫٤٢٢/-٢٤٩٫٨٦٦ +٥٤٫٩٤٤/-١٣١٫٤٧٣ +١٤٫٧٤٥/-٣٥٫٢٨٢

ﻟﻴﺒﻮر

-٩/+٣٠

+٧٫٦٢٧/-٢٥٫٤٢٢

-

+١٠٫٠٩٩/-٣٣٫٦٦٠ +١٥٫٠٣٦/-٥٠٫١٢٠ +٢٥١/-٨٣٤

-١٨/+٢٧٦

-

ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ

ﻳﻮروﺑﻮر

-١١/+١٦٤

-

٥٤

-

أآﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات

-

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

+٣٣٫٠١٣/-١١٠٫٠٣٦
-
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ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(

٢٠١٤

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠١٥

ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
اﻟﺰﻳﺎدة
)اﻻﻧﺨﻔﺎض( ﻓﻲ
ﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎس

أﺛﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ

 ٦أﺷﻬﺮ أو اﻗﻞ

ﺳﺎﻳﺒﻮر

-٣٤/+٦

+٢٫٨٢٩/-٤٩٩

+٢٫٦٩٣/-٤٧٥ +٥٫٨٤٣/-١٫٠٣٢

ﻟﻴﺒﻮر

-١/+٣٥

اﻟﻌﻤﻠﺔ

ﻳﻮروﺑﻮر

-١٣/+١٤١

ﺧﻼل ٣
أﺷــﻬﺮ

 ١٢-٣أﺷــﻬﺮ

أآﺜﺮ ﻣﻦ ٥
٥-١
ﺳﻨﻮات
ﺳﻨﻮات
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
 ١٢-٦ﺷﻬﺮ

+٤٩٧/-١٧٫٣٩٧

+٣/-١١٩

+٣٠/-١٫٠٨٤

-٤٣/+٤٧١

-

-

 ٥-١ﺳﻨﻮات
+١٫٤٣٣/-٥٠٫٢٧١
-

أآﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

+١٧٫٣٢٩/-٣٫٠٥٨

+٢٥٫٨٦٥/-٤٫٥٦٥

+١٫٨٧٥/-٦٥٫٦٢٩

+٣٫٣٤١/-١١٧٫١٠٣

-

ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

-

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى

٦٫٤٠٥٫٧٨٣

-

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑ��دارة اﻟﺘﻌ�ﺮض ﻷﺛﺎرﻋ�ﺪة ﻣﺨ�ﺎﻃﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘ�ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒ�ﺎت ﻓ�ﻲ أﺳ�ﻌﺎر اﻟﻌﻤ�ﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ اﻟﺴ�ﺎﺋﺪة ﻓ�ﻲ اﻟﺴ�ﻮق ﻋﻠ�ﻰ
ﻣﺮآﺰﻩ اﻟﻤﺎﻟﻲ و ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳ�ﺔ .ﻳﺤ�ﺪد ﻣﺠﻠ�� اﻹدارة آ��ﻟ� اﻟﻤﺴ�ﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴ�ﺎ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟ�ﻪ ﻟﻌ�ﺪم اﻟﺘﻮاﻓ�ﻖ ﻓ�ﻲ ﺗﺠﺪﻳ�ﺪ ﺗﺴ�ﻌﻴﺮ أﺳ�ﻌﺎر
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺣﺪة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ.
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ أو ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺠﻮات ﻓﻲ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت
واﻷدوات ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ أو ﺳ�ﻴﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳ�ﺪ ﺗﺴ�ﻌﻴﺮهﺎ ﻓ�ﻲ ﻓﺘ�ﺮة ﻣﺤ�ﺪدة .ﺗﻘ�ﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺑ��دارة
ه���ﻩ اﻟﻤﺨ��ﺎﻃﺮ و�ﻟ��� ﺑﻤﻄﺎﺑﻘ��ﺔ ﺗ��ﻮارﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳ��ﺪ ﺗﺴ��ﻌﻴﺮاﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎت ﻣ��ﻦ ﺧ���� إﺳ��ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺨ��ﺎﻃﺮ أﺳ��ﻌﺎر
اﻟﻌﻤﻮﻻت.
ﺗ���ﺘﻤﻞ اﻟﺠ��ﺪاو� أدﻧ��ﺎﻩ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻠﺨ��� ﻟﻤﺨ��ﺎﻃﺮ أﺳ��ﻌﺎر اﻟﻌﻤ��ﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻ��ﺔ .آﻤ��ﺎ ﺗ���ﺘﻤﻞ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻮﺟ��ﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑ��ﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ
واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق ،أﻳﻬﻤﺎ ﻳﺤﺪث أوﻻً.

٥٥

اﻟﻨﻘﺪ
-

-

-

-

٤٫٠٨٦٫٩٨٧
-

٦٫٤٠٥٫٧٨٣

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

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

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت و
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

-

-

-

-

٢٫٣١٣٫٠٥٧

٢٫٣١٣٫٠٥٧

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٤٤٫٥٤١٫٢٦٦

٩٫٨٠٠٫٤٢٠

٩٣٫٦٣٣٫٧١٩

١٨٫٢٩٤٫٠٦٠

-

٤٫٠٨٦٫٩٨٧

١٥٫٤١٣٫١٢٥

٥٫٥٨٤٫٨٤٨

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟـﻴـﺔ
اﻷﺧﺮى

٣٫٨٨٩٫٧٩٩

١٫٤٣١٫٦٨٩

-

-

-

٥٫٣٢١٫٤٨٨

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

٢٦٫٩٦٩٫٩٨٢

٢٠٫٤٦١٫٤٥٩

-

-

٢٢٫٨٩٧٫٣٧١

٧٠٫٣٢٨٫٨١٢

ﻗﺮوض ﻷﺟﻞ

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت و
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

-

-

-

-

١٫٩٤٦٫٩٥٧

١٫٩٤٦٫٩٥٧

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

-

-

-

-

١٢٫٠٣٦٫٤٦٢

١٢٫٠٣٦٫٤٦٢

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٢٫٨٥٩٫٧٨١

-

-

٣٦٫٨٨٠٫٧٩٠

٩٣٫٦٣٣٫٧١٩

ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد داﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

١١٫٦٨١٫٤٨٥

ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

٣٫٦٣٧٫٠٨٠

)(٣٠٢٫٠٥٦

٢٣٫٨٩٣٫١٤٨

)(٥٫٥٩٩٫٠٨٨

١٥٫٤١٣٫١٢٥

٥٫٥٨٤٫٨٤٨

)(٢٧٫٠٨٠٫٣٣٠

)(١٫٤٢٠٫٦٨٨

)(١٫٩١٤٫٣٣٦

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺠﻮة ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﺨﺎﺻﺔ

١٥٫٣١٨٫٥٦٥

)(٥٫٩٠١٫١٤٤

١٣٫٩٩٢٫٤٣٧

٣٫٦٧٠٫٥١٢

)(٢٧٫٠٨٠٫٣٧٠

اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ ﻵﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ

١٥٫٣١٨٫٥٦٥

٩٫٤١٧٫٤٢١

٢٣٫٤٠٩٫٨٥٨

٢٧٫٠٨٠٫٣٧٠

-

٥٦

-

-

-
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ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

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

 .٣١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺧﻼل ٣
أﺷــﻬﺮ

٢٠١٤

 ١٢-٣أﺷــﻬﺮ

أآﺜﺮ ﻣﻦ ٥
٥-١
ﺳﻨﻮات
ﺳﻨﻮات
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

٤٫٩٨٦٫٠٠٠

-

-

-

٤٫١٤١٫٦٩٤

٩٫١٢٧٫٦٩٤

اﻟﻨﻘﺪ

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى

٨٧٩٫٤٩٦

-

-

-

-

٨٧٩٫٤٩٦

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

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت و
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

-

-

-

-

١٫٩٩٣٫٨١٤

١٫٩٩٣٫٨١٤

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٤١٫٠٧٩٫٤٤٢

٤٫٤٠١٫٣٦٢

٩٫٨٦٧٫٩١٥

٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠

٢٥٫٤٤٣٫٣١٧

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟـﻴـﺔ
اﻷﺧﺮى

٥٫٠٠٢٫٠٨٨

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

٢٥٫٠١٧٫٣٨٦

ﻗﺮوض ﻷﺟﻞ

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

-

٢٤٫٨٠٣٫٣٩٩
٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

-

٥٫٠٠٢٫٠٨٨

-

-

٢٠٫٩١٢٫٦٢٦

٧٠٫٧٣٣٫٤١١

-

-

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت و
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

-

-

-

-

٢٫٠٣٨٫٨٠٩

٢٫٠٣٨٫٨٠٩

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

-

-

-

-

١١٫٨٥٢٫١٣٢

١١٫٨٥٢٫١٣٢

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٢٫٠١٩٫٤٧٤

-

-

٣٤٫٨٠٣٫٥٦٧

٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠

ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد داﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

٩٫٠٥٩٫٩٦٨

ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

٢٫٩٢٢٫٧٦٢

)(٤١٥٫٤٦٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺠﻮة ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﺨﺎﺻﺔ

١١٫٩٨٢٫٧٣٠

)(١٫٧٧٥٫٥٥١

اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﺮاآﻤﻴﺔ ﻵﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ

١١٫٩٨٢٫٧٣٠

٢٦٫٨٠٣٫٣٩٩

)(١٫٣٦٠٫٠٨٢

١٢٫٨٣٤٫٤٠٤

)(١٫١٥٥٫٨٨٩

١٠٫٢٠٧٫١٧٩

٤٫٤٠١٫٣٦٢

)(١٫٣٥١٫٤٠٤

١١٫٦٧٨٫٥١٥

٣٫٠٤٩٫٩٥٨

٢١٫٨٨٥٫٦٩٤

٢٤٫٩٣٥٫٦٥٢

)(٢٤٫٩٣٥٫٦٥٢

)(٢٤٫٩٣٥٫٦٥٢
-

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014

 (٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

١٢٫٨٣٤٫٤٠٤

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

-

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ ﻣﺨ�ﺎﻃﺮ ﺗﺬﺑ�ﺬ� ﻗﻴﻤ�ﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ﺑﺴ�ﺒ� اﻟﺘﻘﻠﺒ�ﺎت ﻓ�ﻲ أﺳ�ﻌﺎر ﺻ�ﺮف اﻟﻌﻤ�ﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴ�ﺔ .ﻗ�ﺎم
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌ�ﺮض ﻟﻬ�ﺬﻩ اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ ﻟﻤﺮاآ�ﺰ اﻟﻌﻤ�ﻼت .و ﺗ�ﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌ�ﺔ ه�ﺬﻩ اﻟﻤﺮاآ�ﺰ ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎ�
ﻳﻮﻣﻲ آﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺮاآﺰ اﻟﻌﻤﻼت ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة.
ﻳُﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻴﻬﺎ آﻤﺎ ﻓ�ﻲ  ٣١دﻳﺴ�ﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و  ،٢٠١٤ﻓ�ﻲ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات
و اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ .ﻳﻘﻮم هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠ�ﺪول أدﻧ�ﺎﻩ ﺑﺤﺴ�ﺎ� ﺗ�ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐﻴ�ﺮات
اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺤﺪوث و اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﻳ�ﺎل اﻟﺴ�ﻌﻮد� ،ﺑﻨ�ﺎءًا ﻋﻠ�ﻰ ﺗ�ﺎرﻳ� اﻟﺘﺤﺮآ�ﺎت ﻓ�ﻲ ﺳ�ﻌﺮ
اﻟﺼ��ﺮف ،ﻣ��ﻊ ﺑﻘ��ﺎء اﻟﻤﺘﻐﻴ��ﺮات اﻷﺧ��ﺮى ﺛﺎﺑﺘ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟ��ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة )ﺑﺴ��ﺒ� أﺛ��ﺮ اﻟﺘﻐﻴ��ﺮ ﻓ��ﻲ اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ ﻟﻌﻤﻠ��ﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات و اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ(ُ .ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺤﺪوث و اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎ� ﺗﺤﺮآ�ﺎت
ﺳ��ﻌﺮ اﻟﺼ��ﺮف اﻷﺟﻨﺒ��ﻲ ﺧ��ﻼل اﻟﺨﻤ��ﺲ ﺳ��ﻨﻮات اﻟﺴ��ﺎﺑﻘﺔ ) .(٢٠١٤ – ٢٠١٠ :٢٠١٤) (٢٠١٥ – ٢٠١١ﻳﻈﻬ��ﺮ اﻟﺘ��ﺄﺛﻴﺮ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف %

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

-٠٫٠٥/+٠٫٢٧

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
+١٫٣٥٢/-٢٥٠

ﻳﻮرو

-٥٫٥٨/+٣٣٫٥٢

-٣٧/+٢٢٤

ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

-٤٫٣٣/+١٢٫٣٢

+٤٧/-١٦

اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٤

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف %

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

-٠٫٠٩/+٠٫١٣

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
+٢٫٣٠٠/-٣٫٠٨٩

ﻳﻮرو

-١٠٫٢٥/+١١٫٦٠

-٤٤/+٥٠

ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

-١٣٫٠١/+٤٫٢٢

+١٩/-٥٨

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

 (٣ﻣﺮآﺰ اﻟﻌﻤﻼت
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑ��دارة اﻟﺘﻌ�ﺮض �ﺛ�ﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒ�ﺎت ﻓ�ﻲ أﺳ�ﻌﺎر ﺻ�ﺮف اﻟﻌﻤ�ﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴ�ﺔ اﻟﺴ�ﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺴ�ﻮ� ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺮآ�ﺰﻩ اﻟﻤ�ﺎﻟﻲ
وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .وﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﺔ وﺑﺸ�ﻜﻞ إﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﻟﻤﺮاآ�ﺰ اﻟﻌﻤ�ﻼت،
ﻼ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺿ�ﺎت اﻟﺠﻮهﺮﻳ�ﺔ اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ
ﺳﻮا ًء آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم أوﺧﻼل اﻟﻴﻮم ،وﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎً .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠ�ﻴ ً
ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ:
٢٠١٤
٢٠١٥

-

ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﺠﻮة ﻟﻠﻤﺮاآﺰ ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻟﺘ�ﻲ ﺗﺴ�ﺘﺨﺪ� ﻓ�ﻲ إدارة ﻣﺨ�ﺎﻃﺮ
أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ.

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻳﻮرو
ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ
درهﻢ اﻣﺎراﺗﻲ
أﺧﺮى

ﻣﺮآﺰ داﺋﻦ ) /ﻣﺪﻳﻦ(

ﻣﺮآﺰ داﺋﻦ ) /ﻣﺪﻳﻦ(

٥٠٠٫٧٩٣
٦٦٨
٣٧٨
٢١١
١٥٫٠٩٦
١٠٫١٣٢

 .٣١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(
٥٧

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ

٥٨

)(٢٫٤٦٤٫٩٨٨
٤٣٣
٤٤٦
١٣
٣٨٫٥٠٢
١٧٫٩٢٦
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ – )ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﻌﻤﻼت
((٤٢ﻣﺨﺎﻃﺮ
أﺳﻌﺎراﻷﺳﻬﻢ:

أ( ﻣﻠﺨﺺ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت:

اﻷﺟﻨﺒﻴ�ﺔ .ﻗ�ﺎم
ﺻ�ﺮف
ﻣﺤﻔﻈ�ﺔ أﺳ�ﻌﺎر
ﺘﻘﻠﺒ�ﺎت ﻓ�ﻲ
اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﺑﺴ�ﺒ�
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺗﺬﺑ�ﺬ�ا ﻗﻴﻤ�ﺔ
اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ
ﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﺗﻐﻴ�ﺮات
اﻟﻌﻤ�ﻼتﻧﺘﻴﺠ�ﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ
اﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات
ﻟ�ﺳ�ﻬﻢاﻟﻓ�ﻲ
ﻧﺨﻔ�ﺎ� اﻟﻘ�ﻴﻢ
ﻣﺨ�ﺎﻃﺮﻣﺨ�ﺎﻃﺮ
اﻷﺳ�ﻬﻢ ﻓ�ﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر
ﺗﺘﻤ
اﻟﻌﻤ�ﻼت .و ﺗ�ﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌ�ﺔ ه�ﺬﻩ اﻟﻤﺮاآ�ﺰ ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎ�
ﻟﻤﺮاآ�ﺰ
اﻟﻤﺨ�ﺎﻃﺮ
ﻟﻬ�ﺬﻩ
اﻟﺘﻌ�ﺮض
ﻟﻤﺴﺘﻮى
ﺣﺪود
ﺑﻮﺿﻊ
اﻹدارة
ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻬﻢ وﻗﻴﻤﺔ آﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
ﻳﻮﻣﻲ آﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺮاآﺰ اﻟﻌﻤﻼت ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة.
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﻓ�ﻲ اﻷﺳ�ﻬﻢ و اﻟﺼ�ﻨﺎدﻳ� اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣ�ﻦ اﻟﺘﻐﻴ�ﺮات ﻓ�ﻲ ﻣﺆﺷ�ﺮات
اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات
 ،٢٠١٤ﻓ�ﻲ
 ٢٠١٥و
أﻳﻀ�ًﺎﻓ�ﻲ ٣١
ﻓﻴﻬﺎ آﻤﺎ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗ
ذاتأدﻧﺎﻩ
اﻟﺠﺪول
ﻳُﺒﻴﻦ
ﺗﻘ�ﺪر
اﻟﻤﺴ�ﺎهﻤﻴﻦ.
ﻋﻠ�ﻰ ﺣﻘ�ﻮق
دﻳﺴ�ﻤﺒﺮاﻟﺘ�ﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺠ�ﺪول ذﻟ�ﻚ
ﻳﻮﺿ�ﺢ
ﺛﺎﺑﺘ�ﺔ ،و
ﺘﻌﺮضاﻷﺧ�ﺮى
اﻟﻌﻮاﻣ�ﻞ
اﻟﻌﻤﻼتﺑﻘﺎء
اﻟﺼﻠﺔ ،ﻣﻊ
اﻷﺳﻮاق
اﻟﺘﻐﻴ�ﺮات
ﺗ�ﺄﺛﻴﺮ
ﺑﺤﺴ�ﺎ�
أدﻧ�ﺎﻩ
اﻟﺠ�ﺪول
ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
هﺬا
ﻳﻘﻮم
.
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺪرة
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوﺛﻬﺎ واﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻷﺳﻮاق ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎ� اﻟﺘﻐﻴ�ﺮات ﻓ�ﻲ ﺗﻠ�ﻚ اﻟﻤﺆﺷ�ﺮات ﻟﻠﺨﻤ��
ﺳ�ﻌﺮ
اﻟﺴ�ﻌﻮد�،اﻹﺑﻨ�ﺎء
.(٢٠١٤اﻟﺮﻳ�ﺎل
ﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟ
ﺻﺮف
اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺴﻌﺮ
اﻟﺠﺪﻳﺮة
�ﻮق
ﻓ�ﻲﺣﻘ��
اﻟﺘﺤﺮآ�ﺎتﻓ���ﻲ
ﺗ�ﺎرﻳ�اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ���ﺔ
ﻋﻠ�ﻰاﻟﺰﻳ���ﺎدة
ﻳﺠ��ًا�ﺎﺑﻲ
ﻳﻈﻬ���ﺮ اﻟﺘ���ﺄﺛﻴﺮ
– ٢٠١٠
:٢٠١٤
) (٢٠١٥
ﺑﺎﻟﺤﺪوث )و– ٢٠١١
�ﻨﻮات اﻟﺴ���ﺎﺑﻘﺔ
ﺳ��
اﻟﻤﻮﺣﺪة.ﻓ��ﻲ اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ ﻟﻌﻤﻠ��ﺔ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ�ﺮ اﻟﺘﻐﻴ��ﺮ
ﺣﻘﻮق)ﺑﺴ��ﺒ� أﺛ�
اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة
�ﺪﺧﻞ
�
اﻟ
�ﺔ
�
ﻗﺎﺋﻤ
�ﻰ
�
ﻋﻠ
�ﺔ
�
ﺛﺎﺑﺘ
�ﺮى
�
اﻷﺧ
�ﺮات
�
اﻟﻤﺘﻐﻴ
�ﺎء
�
ﺑﻘ
�ﻊ
�
ﻣ
�ﺮف،
�
اﻟﺼ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات و اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ(ُ .ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺤﺪوث و اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠ�ﻰ أﺳ�ﺎ� ﺗﺤﺮآ�ﺎت
٢٠١٤ﻳﻈﻬ��ﺮ اﻟﺘ��ﺄﺛﻴﺮ
.(٢٠١٤
ﺴ��ﺎﺑﻘﺔ )– ٢٠١٠ :٢٠١٤) (٢٠١٥ – ٢٠١١
ﺳ��ﻌﺮ اﻟﺼ��ﺮف اﻷﺟﻨﺒ��ﻲ ﺧ��ﻼل اﻟﺨﻤ��ﺲ ﺳ��ﻨﻮات اﻟ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ.
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻌﻤﻼت
اﻻﺳﻬﻢ %
اﻟﻤﻌﺮﺿﺔﺳﻌﺮ
اﻟﺴﻮق
ﻣﺆﺷﺮ
آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥
ﺗﺪاول

دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ-٣٧٫٣٨%/+٣١٫١٦
%

ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ

ﻳﻮرو -٥٫٠٠%/+٥٫٠٠%

اﻟﺘ��������ﺛﻴﺮ ���������ﻻ� اﻟﺮﻳ�������ﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
%
اﻟﺼﺮف
ﺳﻌﺮ
ﻓﻲ
%اﻟﺘﻐﻴﺮ
٥١٠٫٠٢٢%/+٤٢٥٫١٥٥
-٠٫٠٥/+-٠٫٢٧

-٥٫٥٨
/+/+
٣٣٫٥٢
-٧٥
٧٥

ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ

-٤٫٣٣/+١٢٫٣٢

اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٤

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف %

 .٣٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﺘ�����ﺄﺛﻴﺮ ﺑ������ﻻف اﻟﺮﻳ�����ﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔاﻟﺪﺧﻞ
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
ﺳﻌﺮ اﻻﺳﻬﻢ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
+١٫٣٥٢%
/-٢٥٠-٤٤٫٦٤%/+١٥٫٩٥%
-٨٣٧٫٨٧٢%/+٢٩٩٫٤٥٦
-٥٫٠٠%/+٥٫٠٠%

-٥٠٧/+٥٠٧-٣٧/+٢٢٤

+٤٧/-١٦
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﺟﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
+٢٫٣٠٠/-٣٫٠٨٩
-٠٫٠٩/+٠٫١٣
واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ إﻣﺎ ﻧﻘﺪاً أوﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ .ﺗﺤﺪث ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ وﺟ�ﻮد إﺿ�ﻄﺮا� ﻓ�ﻲ
-٤٤/+٥٠
-١٠٫٢٥/+١١٫٦٠
ﻳﻮرو
اﻟﺴ��ﻮق أو اﻧﺨﻔ��ﺎ� ﻣﺴ��ﺘﻮى اﻹﺋﺘﻤ��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
+١٩/-٥٨
-١٣٫٠١/+٤٫٢٢
ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،وإدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﺗ�ﻮﻓﺮ اﻟﺴ�ﻴﻮﻟﺔ ،واﻟﺤﻔ�ﺎ� ﻋﻠ�ﻰ
رﺻﻴﺪ آﺎفٍ ﻟﻠﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ آﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
 (٣ﻣﺮآﺰ اﻟﻌﻤﻼت
ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣ�ﻦ ﺗ�ﻮﻓﺮ ﺳ�ﻴﻮﻟﺔ ﻣﻨﺎﺳ�ﺒﺔ .ﺗ�ﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒ�ﺔ ﻣﺴ�ﺘﻮى اﻟﺴ�ﻴﻮﻟﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑ��دارة اﻟﺘﻌ�ﺮض �ﺛ�ﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒ�ﺎت ﻓ�ﻲ أﺳ�ﻌﺎر ﺻ�ﺮف اﻟﻌﻤ�ﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴ�ﺔ اﻟﺴ�ﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺴ�ﻮ� ﻋﻠ�ﻰ ﻣﺮآ�ﺰﻩ اﻟﻤ�ﺎﻟﻲ
اﻟﻌﺎدﻳ�ﺔ
اﻟﺤ�ﺎﻻت
ﺗﻐﻄ�ﻲ آ�ﻞ
واﻟﺘ�ﻲ
ﺳ�ﻴﻨﺎرﻳﻮهﺎت
ﺗﺤ�ﺖ
ﻣﺴ�ﺘﻤﺮة
ﺑﺼ�ﻔﺔ
اﻟﺴ�ﻴﻮﻟﺔ
إﺧﺘﺒﺎرات
وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻪوﻳﺘﻢ
ﻳﻮﻣﻴًﺎ
اﻟﻌﻤ�ﻼت،
إﺟﻤ�ﺎﻟﻲﻣ�ﻦﻟﻤﺮاآ�ﺰ
وﺑﺸ�ﻜﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔ�ﺔﻋﻤﻠﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ
اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﻤﺴﺘﻮى
ﺣﺪود
ﺑﻮﺿﻊ
ﺟﻬﺪاﻹدارة
ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﻤﻞ وﻳﻘﻮم
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔو
اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات
ﻟﺠﻨ�ﺔ
ﻗﺒ�ﻞ
ﻣ�ﻦ
ﻋﻠﻴﻬ�ﺎ
اﻟﻤﻮاﻓﻘ�ﺔ
و
ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬ�ﺎ
ﻳ�ﺘﻢ
اﻟﺴ�ﻴﻮﻟﺔ
وإﺟ�ﺮاءات
ﺳﻴﺎﺳ�ﺎت
ﺟﻤﻴ�ﻊ
اﻟﺴ�ﻮق.
ﻷﺣ�ﻮال
واﻟﺤﺎدة
ﻼ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺿ�ﺎت اﻟﺠﻮهﺮﻳ�ﺔ اﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﺎ
ﺳﻮا ًء آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم أوﺧﻼل اﻟﻴﻮم ،وﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎً .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠ�ﻴ ً
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ��ﺎت ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ .ﻳ��ﺘﻢ ﻋﻤ��ﻞ ﺗﻘ��ﺎرﻳﺮ ﻳﻮﻣﻴ��ﺔ ﺗﻮﺿ��ﺢ ﻣﺴ��ﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴ��ﻴﻮﻟﺔ ﻓ��ﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ .وﻳ��ﺘﻢ إﺻ��ﺪار ﺗﻘﺮﻳ��ﺮ ﻣﻠﺨ��ﺺ
ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ:
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ�ﺎت .ﺑﺎﻹﺿ�ﺎﻓﺔ
و
اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات
ﻟﺠﻨ�ﺔ
إﻟ�ﻰ
دورﻳ�ﺔ
ﺑﺼ�ﻔﺔ
وﺗﻘﺪﻳﻤ�ﻪ
اﻟﻤﺘﺨ�ﺬة
واﻟﺤﻠﻮل
ﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
٢٠١٤
٢٠١٥
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ آﻼً ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ إﺳ�ﺘﻘﺮار اﻟﺘﻤﻮﻳ�ﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺑ��ﻜﻞ ﻣﻨ�ﺘﻈﻢ ﻟﻴﺘﻮاﻓ�� ﻣ�ﻊ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
إرﺷﺎدات ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي .آﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ آﺬﻟﻚ ﺑﺈﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺠﻬ�ﺪ ﺑ��ﻜﻞ ﻣﻨ�ﺘﻈﻢ وﺑﺤﺴ�� ﻋ�ﺪة ﺣ�ﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أوﺿﺎع اﻟﺘﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻮق ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﻳﺔ و اﻟﺤﺎدة.
ﻣﺮآﺰ داﺋﻦ ) /ﻣﺪﻳﻦ(
ﻣﺮآﺰ داﺋﻦ ) /ﻣﺪﻳﻦ(
وﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻷﻧﻈﻤ�ﺔ اﻟﺼ�ﺎدرة ﻋ�ﻦ ﻣﺆﺳﺴ�ﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ اﻟﻌﺮﺑ�ﻲ اﻟﺴ�ﻌﻮدي ،ﺗﺤ�ﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﻟ�ﺪى ﻣﺆﺳﺴ�ﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
(٢٫٤٦٤٫٩٨٨
وداﺋ�ﻊ اﻹدﺧ�ﺎر
٥٠٠٫٧٩٣و  (%)٤ :٢٠١٤) %٤ﻣ�ﻦ
ﺑﻮدﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺗﺴﺎوي  (% ٧ :٢٠١٤) %٧ﻣ�ﻦ إﺟﻤ�ﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋ�ﻊ ﺗﺤ�ﺖ اﻟﻄﻠ��
ﻳﻮرو
٤٣٣
٦٦٨
ﺟﻞ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺣﺘﻴ�ﺎﻃﻲ ﺳ�ﻴﻮﻟﺔ ﻻ ﻳﻘ�ﻞ ﻋ�ﻦ  % ٢٠ﻣ�ﻦ إﻟﺘﺰاﻣ�ﺎت اﻟﻮداﺋ�ﻊ
واﻟﻮداﺋﻊ ﻷ
اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ
ﺟﻨﻴﻪ
٤٤٦
٣٧٨
ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟ�ﺪى ﻣﺆﺳﺴ�ﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ اﻟﻌﺮﺑ�ﻲ اﻟﺴ�ﻌﻮدي .وﻳﻜ�ﻮ� ه�ﺬا اﻹﺣﺘﻴ�ﺎﻃﻲ ﻣ�ﻦ اﻟﻨﻘ�ﺪ أو ﺳ�ﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴ�ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ�ﺔ
ﻳﻦﻓﻲ
ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ
١٣
٢١١
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺗ�ﻮﻓﻴﺮ ﻣﺒ�ﺎﻟ�
اﻣﺎراﺗﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﺪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أو
درهﻢ
ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎً .آﻤﺎ ﻳﻤﻜ�ﻦ ٣٨٫٥٠٢
١٥٫٠٩٦
أﺧﺮى
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ�ﺔ اﻟﺴ�ﻌﻮدﻳﺔ
 ١٠٫١٣٢ﻣﻘﺎﺑ�ﻞ ﺳ�ﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴ�ﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴ�ﻬﻴﻼت إﻋ�ﺎدة اﻟ��ﺮاء ﻟ�ﺪى ﻣﺆﺳﺴ�ﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ اﻟﻌﺮﺑ�ﻲ اﻟﺴ�ﻌﻮدي
١٧٫٩٢٦
وﻟﻐﺎﻳﺔ  %١٠٠ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات.

ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺠﺪاول أدﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺨﺺ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت و ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴ�ﻤﺒﺮ
 ٢٠١٥و  .٢٠١٤ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟﻤﺮآ�ﺰ
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺣﺘﻰ ﺗ�ﺎرﻳﺦ اﻹﺳ�ﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗ�ﺪي وﻻ ﻳ�ﺧ�� ﺑﻌ�ﻴﻦ اﻹﻋﺘﺒ�ﺎر ﺗ�ﺎرﻳﺦ اﻹﺳ�ﺘﺤﻘﺎق اﻟﻔﻌﻠ�ﻲ ﺣﺴ�ﺒﻤﺎ ﺗﻈﻬ�ﺮﻩ اﻟﻮﻗ�ﺎﺋﻊ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸ�ﺘﻘﺎت واﻟﺘﻌﻬ�ﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣ�ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ�ﺔ
ﻣﺆﺷﺮًا ذو دﻻﻟﺔ ﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﺧﻼل ٣
أﺷــﻬﺮ

٢٠١٥

 ١٢-٣أﺷــﻬﺮ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻨﻘﺪ

ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

-

-

-

-

٤٫٠٨٦٫٩٨٧

٤٫٠٨٦٫٩٨٧

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى

٦٫٢٥٠٫٠٥٠

-

-

-

١٥٥٫٧٣٣

٦٫٤٠٥٫٧٨٣

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

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت و
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

٤٩٣٫٢٢٠

١٫٨١٩٫٨٣٧

-

-

-

٢٫٣١٣٫٠٥٧

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٢٫٣٣٠٫٦٩٧

٢٠٫١٦٢٫٨٥٢

٢٤٫٨٩٢٫١٦٢

٨٫٦٠٤٫٩١٢

٧٫٦٤٣٫٠٩٦

٩٣٫٦٣٣٫٧١٩

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت و ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ
أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟـﻴـﺔ
اﻷﺧﺮى

٣٫٨٨٢٫١٩٩

١٫٤٣١٫٦٨٩

-

-

٧٫٦٠٠

٥٫٣٢١٫٤٨٨

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

٢٦٫٤٦٩٫٩٨٢

١٦٫٦٦٩٫٤٤٤

٤٫٢٩٢٫٠١٥

-

٢٢٫٨٩٧٫٣٧١

٧٠٫٣٢٨٫٨١٢

ﻗﺮوض ﻷﺟﻞ

-

١٫٠٠٠٫٠٠٠

١٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ )إﻧﻈﺮ اﻳﻀﺎح (١٥

-

-

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت و
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

-

١٫٩٤٦٫٩٥٧

-

-

-

١٫٩٤٦٫٩٥٧

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

-

-

-

-

١٢٫٠٣٦٫٤٦٢

١٢٫٠٣٦٫٤٦٢

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٠٫٣٥٢٫١٨١

٢١٫٠٤٨٫٠٩٠

٥٫٢٩٢٫٠١٥

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٤٫٩٤١٫٤٣٣

٩٣٫٦٣٣٫٧١٩

اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ،و اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

٤٫٧٠٥٫٦٥٧

٨٫٨٠٥٫٥٣٢

٧٫٢٧٥٫٦٤٧

٥٫٢٠٦٫٧٢٧

-

٢٥٫٩٩٣٫٥٦٣

 .٣١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(

٥٨
٥٩

٥-١
ﺳﻨﻮات

أآﺜﺮ ﻣﻦ ٥
ﺳﻨﻮات

ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺤﺪد
 /ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ – )ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ – )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺧﻼل ٣
أﺷــﻬﺮ

٢٠١٤

٥-١
ﺳﻨﻮات

 ١٢-٣أﺷــﻬﺮ

أآﺜﺮ ﻣﻦ ٥
ﺳﻨﻮات

ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺤﺪد /
ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ

ب( ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻓﺘﺮات اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ:
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺗﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪاول أدﻧﺎﻩ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و  ٢٠١٤ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ إﻟﺘﺰاﻣﺎت
إﻋﺎدة اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ .ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺠﺪاول أدﻧﺎﻩ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ،
ﻓﺈن ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ ﻻﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ،وﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻄﻠﺐ
إﻋﺎدة اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﻜﺮ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ُﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺠﺪاول أدﻧﺎﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻺﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ

٤٫٩٨٦٫٠٠٠

-

-

-

٤٫١٤١٫٦٩٤

٧٩٣٫٥٧٤

-

-

-

٨٥٫٩٢٢

٨٧٩٫٤٩٦

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
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت و
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

-

-

-

-

٩٠٩٫٦٢٢

٩٠٩٫٦٢٢

٣١٦٫٦٥٤

١٫٦٧٧٫١٦٠

-

-

-

١٫٩٩٣٫٨١٤

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٠٫٤٣٠٫٩٨٦

٢٥٫٦١٢٫٥٣١

٢١٫٨٨٠٫٦١٠

٧٫٧٤٢٫٢٩٠

٧٫٩٦٠٫٠٢٣

٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠

٩٫١٢٧٫٦٩٤

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺨﺼًﺎ ﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ:
٢٠١٥

 ١٢-٣ﺷﻬﺮاً

٣٫٨٨٦٫٥٤٢

١٫٤٣٨٫٠٩٦

-

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

٢٦٫٥١٧٫٦٢٨

١٦٫٧٨٩٫٤٦٤

٤٫٤٤٦٫٥٢٨

-

ﻗﺮوض ﻷﺟﻞ

٩٫٣٠٠

١٫٠١٧٫٠٥٠

١٫٠١٣٫٩٥٠

-

ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

١٣٫٦٥٠

٤٠٫٩٥٠

٢٫١٩٥٫٦٥٠

٤٫٩٢١٫٢٧٨

-

-

-

٨٠٫٨١٠

٥٫٠٠٢٫٠٨٨

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

٢٥٫٠١٧٫٣٨٦

٢١٫٠٢٦٫٢٥٥

٣٫٧٧٧٫١٤٤

-

٢٠٫٩١٢٫٦٢٦

٧٠٫٧٣٣٫٤١١

ﻗﺮوض ﻷﺟﻞ

-

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ )إﻧﻈﺮ إﻳﻀﺎح (١٥

-

-

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

-

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت و
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

-

٢٫٠٣٨٫٨٠٩

-

-

-

٢٫٠٣٨٫٨٠٩

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ

-

-

-

-

١١٫٨٥٢٫١٣٢

١١٫٨٥٢٫١٣٢

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٩٫٩٣٨٫٦٦٤

٢٣٫٠٦٥٫٠٦٤

٥٫٧٧٧٫١٤٤

٢٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٢٫٨٤٥٫٥٦٨

٩٣٫٦٢٦٫٤٤٠

٢٠١٤

اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ،و اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

٤٫٨٢٠٫٦١٨

١١٫١٦٣٫٣٦٥

٤٫٨٠٨٫٢٦٨

٣٫٨٦٠٫٢٧٦

-

٢٤٫٦٥٢٫٥٢٧

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻌﻬﺪات اﻟﻘﺮوض اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ،و أرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،و ﺑﻨﻮد ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،و ﻗﺮوض و ﺳﻠﻒ ﻣﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺒﻨﻮك وﻋﻤﻼء .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﺗﻮارﻳﺦ اﻷﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ .إن ﻓﺘﺮات اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎح ) ١٩ج (١-ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

 ٥-١ﺳﻨﻮات

أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺧﺮى

أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟـﻴـﺔ
اﻷﺧﺮى

ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺮض ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أﻋﻼﻩ ،ﻓﺈن اﻟﻮداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ و اﻟﻮداﺋﻊ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻰ  ٢٢٫٩ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٫٩ :٢٠١٤) ٢٠١٥ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻗﺪ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ "ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ أﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻣﺤﺪد  /ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ".

ﺧـﻼل
 ٣أﺷــﻬﺮ

أآـﺜﺮ ﻣﻦ ٥
ﺳﻨﻮات
-

ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺤﺪد /
ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٧٫٦٠٠

٥٫٣٣٢٫٢٣٨

٢٢٫٨٩٧٫٣٧١

٧٠٫٦٥٠٫٩٩١

-

٢٫٠٤٠٫٣٠٠

-

-

٢٫٢٥٠٫٢٥٠

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت و
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﺪﻓﻊ

-

-

-

-

١٫٢١٣٫٥٨٧

١٫٢١٣٫٥٨٧

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

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٠٫٤٨٤٫٤٨٢

١٩٫٤٣٢٫٣٦٤

٨٫١٧٩٫٤٣٨

٨٤٫٠٩١

٢٤٫١١٨٫٥٥٨

٨٢٫٢٩٨٫٩٣٣

ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺤﺪد /
ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺧـﻼل
 ٣أﺷــﻬﺮ

 ٥-١ﺳﻨﻮات

 ١٢-٣ﺷﻬﺮاً

أآـﺜﺮ ﻣﻦ ٥
ﺳﻨﻮات

أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺧﺮى

٤٫٩٢٣٫٩٢٣

-

-

-

٨٠٫٨١٠

٥٫٠٠٤٫٧٣٣

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

٢٥٫٠٤٦٫٠٠٠

٢١٫١٢٢٫٤٥٠

٣٫٨٦٣٫٥٤٦

-

٢٠٫٩١٢٫٦٢٦

٧٠٫٩٤٤٫٦٢٢

ﻗﺮوض ﻷﺟﻞ

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

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت و
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﺪﻓﻊ

-

-

-

-

٨٤٦٫٣٠٩

٨٤٦٫٣٠٩

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

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٠٫٠٥٢٫٣٦١

٢١٫٣٢٩٫١٥٣

٦٫٤٦٤٫٠٨٣

٢٫١٣٣٫٠٧٨

٢١٫٨٣٩٫٧٤٥

٨١٫٨١٨٫٤٢٠

 .٣٣اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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
ﻋﺎدﻟﺔ .ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ إﺣﺘﺴﺎب وﻋﺮض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻤ�ﺎ ه�ﻮ ﻣﺒ�ﻴﻦ اﻳ��ﺎ�
) – ٢د( – ٢،
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ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣٣اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – )ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣٣اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻼ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴ�ﺠﻠﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬ�ﺎ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ آﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ  ٣١دﻳﺴ�ﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤
اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺤﻠﻴ ً
ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ.
٢٠١٥

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ

-

٩٨٧٫٧٣٥

٢٩٩٫١٦٠

١٫٢٨٦٫٨٩٥

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

١١٫٩٠٥٫٤١٦

٦٫٣٩٦٫٦٧٩

٥٤٠٫٢٣٢

١٨٫٨٤٢٫٣٢٧

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١١٫٩٠٥٫٤١٦

٧٫٣٨٤٫٤١٤

٨٣٩٫٣٩٢

٢٠٫١٢٩٫٢٢٢

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ

-

١٫٠٠٠٫٦٧٢

-

١٫٠٠٠٫٦٧٢

اﻹﺟﻤـﺎﻟـﻲ

-

١٫٠٠٠٫٦٧٢

-

١٫٠٠٠٫٦٧٢

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠١٤
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ

-

٦٠٥٫٧٢٩

٢١٥٫١٣٦

٨٢٠٫٨٦٥

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ

١٢٫٠٦٣٫٦٢٣

١٠٫٢٤٦٫٥٠٦

٨٦٫٨٢٠

٢٢٫٣٩٦٫٩٤٩

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٢٫٠٦٣٫٦٢٣

١٠٫٨٥٢٫٢٣٥

٣٠١٫٩٥٦

٢٣٫٢١٧٫٨١٤

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ

-

٦٣٦٫٦٥٣

-

٦٣٦٫٦٥٣

اﻹﺟﻤـﺎﻟـﻲ

-

٦٣٦٫٦٥٣

-

٦٣٦٫٦٥٣

ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات دﻳﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻨﺪات ﺷﺮآﺎت ﺳ�ﻌﻮدﻳﺔ وﺳ�ﻨﺪات ﺑﻨ�ﻮ�
وﺳﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜ�ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ�ﺔ اﻟﺴ�ﻌﻮدﻳﺔ .ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ ه�ﺬﻩ اﻟﺴ�ﻨﺪات ﺑﺸ�ﻜﻞ ﻋ�ﺎم �ﻴ�ﺮ ﻣﺘﺪاوﻟ�ﺔ .ﻓ�ﻲ �ﻴ�ﺎ� اﻷﺳ�ﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟ�ﺔ ﻓ�ﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﺳ�ﻌﺮ �ﺧ�ﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﻣُﺼﺪر اﻟﺴﻨﺪات أو ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ .ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ اﻟﺘﻌ�ﺪﻳﻼت ﺟ��ءاً ﻣ�ﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤ�ﺎت ﻋﻨ�ﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷدوات ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺟﺂل ﺗﻠﻚ اﻷدوات .آ�ﻮن اﻟﻤﻌﻄﻴ�ﺎت اﻟﻬﺎﻣ�ﺔ ﻟﺘﻠ�ﻚ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ.

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴ�ﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟ�ﺚ اﻟﻤﺸ�ﺘ� اﻟﻀ�ﻤﻨﻲ ﻟﺨﻴ�ﺎر اﻟﺒﻴ�� اﻟﻨﺎﺷ�� ﻣ�ﻦ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴ�ﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ�ﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ واﻟﺘ�ﻲ
أﺑﺮﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨ�ﻚ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺨ�ﺺ اﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎر ﻓ�ﻲ ﺷ�ﺮآﺔ �ﻣﻴﻠ�ﺔ )أﻧﻈ�ﺮ إﻳﻀ�ﺎ�  .(١١وﻟﻐ�ﺮض ﺗﺤﺪﻳ�ﺪ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻟﺨﻴ�ﺎر اﻟﺒﻴ�� ه�ﺬا،
إﺳ��ﺘﺨﺪم اﻟﺒﻨ��ﻚ ﻧﻤ��ﻮذج ذو ﺣ��ﺪﻳﻦ ﻟﺘﺴ��ﻌﻴﺮ اﻟﺨﻴ��ﺎرات اﻷوﺳ��� اﻧﺘﺸ��ﺎرًا و ﻗﺒ��ﻮﻻً .ﻳﺘﻄﻠ��� ه��ﺬا اﻟﻨﻤ �ﻮذج ﻣﻌﻄﻴ��ﺎت ﻣﺤ��ﺪدة ﻻﻳﻤﻜ��ﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﻲ .آﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪهﺎ ﻓ�ﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ�ﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴ�ﻴﺔ ﻣ�� اﻟﺸ�ﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠ�ﺔ ،ﻓ�ﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺿﻤﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮآﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﺘﻄﻠ�� ﺑﻌ�ﺾ ﺗﻠ�ﻚ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻗﻴ�ﺎم اﻻدارة 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
آﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻴﺎر ،وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ .ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺨﻴﺎر ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺳ�ﻴﺎق
ﻣﺴﺘﻘﻞ.
ﺗُﺒﻨﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻷوﺟﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﺰﺋﻴ�ﺔ ﻣ�ﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴ�ﺎت ،وﻓ�ﻲ آ�ﻞ
اﻷﺣﻮال ،ﺑﺘﻢ ﺑﺬل اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻆ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴًﺎ ﻓﻲ آ�ﻞ
اﻷﺣﻮال .وﻟﻜﻦ ،ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و .٢٠١٤
٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٣٠١٫٩٥٦
٩٩٫٥٦٨
٤٥٥٫٢٢٧
)(١٧٫٣٥٩
٨٣٩٫٣٩٢

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺸﺘﺮاة
إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﻋﺔ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺜ�ﺎﻧﻲ ﻟﻌ�ﺎم  ٢٠١٤أﻋ�ﻼﻩ ﻋﻠ�ﻰ إﺳ�ﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﻮﻟ�ﺔ إﻟ�ﻰ اﻟﻤﺴ�ﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟ�ﺚ ﻷن اﻟﻤﻌﻄﻴ�ﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠ�ﻪ
ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ هﺬة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﺑﻠﻐ��ﺖ اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ اﻟﻤﻘ��ﺪرة اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ ﻟﻠﻘ��ﺮوض واﻟﺴ��ﻠﻒ ،ﺑﺎﻟ� �ﺎﻓﻲ آﻤ��ﺎ ﻓ��ﻲ  ٣١دﻳﺴ��ﻤﺒﺮ ٢٠١٥ﻣﺒﻠ��ﻎ  ٦١٫٨ﻣﻠﻴ��ﺎر رﻳ��ﺎل ﺳ��ﻌﻮدي
) ٥٩٫٦ :٢٠١٤ﻣﻠﻴ��ﺎر رﻳ��ﺎل ﺳ��ﻌﻮدي( .ﺗ��ﻢ إﺣﺘﺴ��ﺎب ﺗﻠ��ﻚ اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ اﻟﻤﻘ��ﺪرة ﺑﺄﺳ��ﺘﺨﺪام ﻧﻤ��ﺎذج اﻟﺘ��ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ��ﺔ اﻟﻤﺨ���ﻮﻣﺔ ﻟﻜ��ﻞ
ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻘﺮوض ﺑﺄﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ اﻟﻤﻘﺪر ﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻷﺳﺘﺤﻘﺎق.

ﻳﺤﺘ��ﻮي اﻟﻤﺴ��ﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟ��ﺚ ﻟﻼﺳ��ﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣ��ﺔ ﻟﻠﺒﻴ��ﻊ ﻋﻠ��ﻰ ﺳ��ﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴ��ﺔ ﻟ��ﺪول ﻣﺠﻠ��ﺲ اﻟﺘﻌ��ﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠ��ﻲ وآ��ﺬﻟﻚ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﺤﻮط ،وﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﺳﻨﺪات ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟﻮدات .ﺗﻌﺘﺒ�ﺮ ه�ﺬﻩ اﻟﺴ�ﻨﺪات ﺑﺸ�ﻜﻞ ﻋ�ﺎم �ﻴ�ﺮ
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻄﻴﺎت واردة ﻣﻦ ﻣُﺼﺪر اﻟﺴﻨﺪات أو ﻃﺮف ﺧ�ﺎرﺟﻲ �ﺧ�ﺮ،
أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻴﺐ أي ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺪاﺋﻞ آﻤﺆﺷﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
ﺗﺤﺘﻮي اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴ�ﺘﻮى اﻟﺜ�ﺎﻧﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﻋﻘ�ﻮد ﻣﺸ�ﺘﻘﺎت ﻣﺘﻌ�ﺪدة ﺗﺘﻀ�ﻤﻦ ﻋﻘ�ﻮد ﺻ�ﺮف أﺟﻨﺒ�ﻲ أﺟﻠ�ﺔ أو ﺧﻴ�ﺎرات
اﻟﺼﺮف اﻻﺟﻨﺒﻲ ،و ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻋﺘﺮاف واﺳﻊ .ﺗﺘﻀ�ﻤﻦ
أآﺜﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ إﺳﺘﺨﺪاﻣًﺎ ﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺎري اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام إﺣﺘﺴ�ﺎ� اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ وﺑﺈﺳ�ﺘﺨﺪام ﻧﻤ�ﺎذج
ﺧﻴ��ﺎرات اﻟﺘﺴ��ﻌﻴﺮ )ﺑ��ﻼ� ﺳ��ﻜﻮﻟ�( واﺳ��ﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر.إﺳ��ﺘﺨﺪﻣﺖ ه��ﺬﻩ اﻟﻨﻤ��ﺎذج ﻋﻤﻠﻴ��ﺔ دﻣ��� ﻋ��ﺪة ﻣﻌﻄﻴ��ﺎت ﺳ��ﻮق ﻣﺨﺘﻠﻔ��ﺔ ﺗﺘﻀ��ﻤﻦ
أﺳﻌﺎر ﺻﺮف أﺟﻨﺒﻲ ،وأﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻣﻨﺤﻨﻴﺎت ﻋﺎﺋﺪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ.

٦٣

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
١١٩٫٧٣٨
١١٠٫٥٣١
١٫٩٨٤
)(٣٫٤٧٦
٧٣٫١٧٩
٣٠١٫٩٥٦

٦٤
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ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤
 .٣٣اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – )ﺗﺘﻤﺔ(
إن اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ��ﺔ ﻟ��ﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ اﻷﺧ��ﺮى ﻏﻴ��ﺮ اﻟﻤﺪرﺟ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟﻤﺮآ��ﺰ اﻟﻤ��ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة ،ﻻﺗﺨﺘﻠ��ﻒ ﺟﻮهﺮﻳ�ًﺎ ﻋ��ﻦ اﻟﻘﻴﻤ��ﺔ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓ�ﻲ اﻟﻘ�ﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة .ﺗ��ﺪرج اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﻌﺎدﻟ�ﺔ ﻟﻮداﺋ�ﻊ اﻟﻌﻤ�ﻼء ذات اﻟﻌﻤﻮﻟ�ﺔ واﻟﻘ�ﺮو� ﻷﺟ�ﻞ و ﺳ�ﻨﺪات
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻷرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك ،واﻟﺘﻲ ﺗﺪرج ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ،ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮهﺮﻳ�ًﺎ ﻋ�ﻦ اﻟﻘﻴﻤ�ﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳ�ﺔ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد إﺧﺘﻼف ﺟﻮهﺮي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﻸدوات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻟﻸرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻷرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك.
ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺪرج ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،واﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺈﺳ�ﺘﺨﺪام ﻧﻤ�ﺎذج اﻟﺘﻘﻴ�ﻴﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳ�ﺒﺔ،
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٩٤٫٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ) :٢٠١٤ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٠٦٫٩ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ .ﻳﻌ�ﺮف اﻟﻔ�ﺮق ﺑ�ﻴﻦ ﺳ�ﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺔ و
ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﺑـ )أرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻴﻮم اﻷول( .ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻃﻔﺎﺋﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺟ�ﻞ ﺣﺘ�ﻰ
ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻮﻗﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ،أو ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼل اﻹﺳ�ﺘﺒﻌﺎد.
إن اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ اﻟ�ﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣ�ﺪة دون ﻋﻜ�ﺲ أرﺑ�ﺎح و ﺧﺴ�ﺎﺋﺮ اﻟﻴ�ﻮم اﻷول
اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ.

 .٣٤اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ .آﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ أرﺻﺪة و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﻃﺮاف
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي .وﻗﺪ أﺻﺪرت
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٤ﺗﺤﺪﻳﺜًﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ ﺣﻮآﻤﺔ اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ و اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل وﺑﺪون إﻋﻄﺎء
أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻃﺮاف و ﺗﺤﺪد ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،وآﺬﻟﻚ ﺗﻘﺮر ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٤ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻣﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ.
وﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩِ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:






إدارة اﻟﺒﻨﻚ و/أو أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ،
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ و/أو أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ،
اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ و اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﺧﻄﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إدارﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ ،و
أي أﻃﺮاف أﺧﺮى ﺗﻜﻮن إدارﺗﻬﺎ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺟﻮهﺮﻳًﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ.
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اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤
 .٣٤اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ – )ﺗﺘﻤﺔ(
)أ( ﺗﺘﻠﺨﺺ اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ،٢٠١٥
 ٢٠١٤آﺎﻵﺗﻲ:
٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ
إدارة اﻟﺒﻨﻚ و/أو أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ:
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ

٩٢٫١٣٨

٩٨٫١٦١

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

٣٧٢٫٩٢٨

٢٠٩٫٥٥٧

اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ و/أو أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ:
٢٫٥٦٠
٥٣٦٫٤٦٧
١٢٫٢٤٢٫٩٠٠
١٫٠٠٠٫٠٠٠
٧٠٤٫٠٠٠
٢٫٦٢٧٫١٣٩

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻗﺮض ﻷﺟﻞ
ﺳﻨﺪات دﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ:
٨٤٩٫١٠٢
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ
٣٢٫١٧٢
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
٨٤٩٫٠٨٤
اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

١١١٫٠٣٨
٦١١٫٤٦٧
١٢٫٨٤١٫٨٩٥
١٫٠٠٠٫٠٠٠
٧٠٤٫٠٠٠
٢٫٧٢٥٫٨١٩

٧٧١٫٠٠٧
٩١٫٤٨٤
٧١٢٫٠٧٧

ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﺧﻄﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
إدارﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ:
٢٨٠٫٩١٦

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء و ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

ﺗﺸﻤﻞ إدارة اﻟﺒﻨﻚ أوﻟﺌﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻷهﺪاف .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹدارة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ وأﻋﻀﺎء
إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪم اﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي.
ﻳﺸﻤﻞ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ اﻵﺑﺎء و اﻷزواج واﻷوﻻد واﻷﺣﻔﺎد واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺎهﻤﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ أو أﻋﻀﺎء إدارة
واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرهﻢ ﻣﺘﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﺆﺛﺮﻳﻦ أو ﺗﺆدي اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﺤﻜﻤﻴﻦ أو ﻣﺆﺛﺮﻳﻦ.
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﻼك اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن أآﺜﺮ ﻣﻦ  %٥ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ و /أو ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺒﻨﻚ.

٦٥

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ

٦٦

١٣٧٫٢٧٣
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣٥اﻻﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ وهﻴﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل – )ﺗﺘﻤﺔ(

 .٣٤اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ – )ﺗﺘﻤﺔ(
)ب( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻼً ﺑﺎﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة:
٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ
إدارة اﻟﺒﻨﻚ و/أو أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ:
دﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ

٣٫٨٩٤
٤١

٢٫٧٢٨
١١

أﺗﻌﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ و/أو أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﻳﻦ:
دﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ
دﺧﻞ أﺗﻌﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ
اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ:
دﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ
دﺧﻞ أﺗﻌﺎب ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﺧﻄﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
إدارﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ:
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ

٥

١٧٣

٣٠٫٧٥٢
٣٦٫٩٤٢
٣

٤٠٫٠٩٣
٦٨٫٣٦٣
٥٫٥٧٧

٢٫١٢٨
٣٫١٣٠

٨٨٢
٥٫٣٦٨

٧٢٤

٥١١

ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﺧﺮى:

٤٫٣٦٨

٤٫١٤٩

ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ).(٢٤

 .٣٥اﻻﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ وهﻴﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل
أ( آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﺗﺘﻀﻤﻦ أهﺪاف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺨﺼﻮص إدارة رأس اﻟﻤﺎل اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻮ��ﻮﻋﺔ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﻣ�ﺳﺴ�ﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة رأس ﻣﺎل ﻗﻮﻳﺔ.
ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل واﺳ�ﺘﺨﺪام رأس اﻟﻤ�ﺎل اﻟﻨﻈ�ﺎﻣﻲ .ﺗﻔ�ﺮ� ﻣ�ﺳﺴ�ﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ اﻟﻌﺮﺑ�ﻲ اﻟﺴ�ﻌﻮدي
اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻣ�ﻦ رأس اﻟﻤ�ﺎل اﻟﻨﻈ�ﺎﻣﻲ واﻹﺣﺘﻔ�ﺎظ ﺑﻤﻌ�ﺪل ﻻﻳﻘ�ﻞ ﻋ�ﻦ  %٨ﻟ�ﺮأس اﻟﻤ�ﺎل اﻟﻨﻈ�ﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎﺑ�ﻞ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات
اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

٦٧

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى آﻔﺎﻳﺔ رأﺳﻤﺎﻟﻪ وذﻟﻚ ﺑ�ﺳ�ﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌ�ﺪﻻت اﻟﻤﺤ�ﺪدة ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﻣ�ﺳﺴ�ﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ اﻟﻌﺮﺑ�ﻲ اﻟﺴ�ﻌﻮدي�
وﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻮد رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻨ��ﺎﻣﻲ اﻟﻤ�ه�ﻞ ﻣ�ﻊ اﻟﻤﻮﺟ�ﻮدات اﻟﻤﺪرﺟ�ﺔ ﻓ�ﻲ
ﻗﺎﺋﻤ��ﺔ اﻟﻤﺮآ��ﺰ اﻟﻤ��ﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣ��ﺪة واﻟﺘﻌﻬ��ﺪات واﻹﻟﺘﺰاﻣ��ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ��ﺔ واﻟﻤﺒ��ﺎﻟ� اﻹﺳ�ﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸ��ﺘﻘﺎت ﺑ�ﺳ��ﺘﺨﺪام اﻟﻤﺒ��ﺎﻟ� اﻟﻤﺮﺟﺤ��ﺔ
ﻹﻇﻬﺎر اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول أدﻧ�ﺎﻩ ﻣﻮﺟ�ﻮدات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤ�ﺔ ﻟﻠﻤﺨ�ﺎﻃﺮ ﻟﻠﺮآﻴ�ﺰة اﻷوﻟ�ﻰ� رأس اﻟﻤ�ﺎل اﻷﺳﺎﺳ�ﻲ واﻟﻤﺴ�ﺎﻧﺪ و ﻧﺴ�ﺐ
آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل.

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺮآﻴﺰة اﻷوﻟﻰ – ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺪل آﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل
أﺳﺎﺳﻲ
أﺳﺎﺳﻲ  +اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ

٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﻳﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﻳـــﺔ

٨٠٫٧٤٨٫٢٧٢
٣٫٩٢٤٫٣٧١
٧٥٢٫٩٤٩
٨٥٫٤٢٥٫٥٩٢
١٢٫٠١٨٫١٦٧
٢٫٤٥٥٫٨٨١
١٤٫٤٧٤٫٠٤٨

٧٨٫١٩٣٫٥٩٧
٣٫٤٧٧٫٦٦١
٢٫٤٧٥٫٠٨٩
٨٤٫١٤٦٫٣٤٧
١١٫٨٣٣٫٨٣٧
٢٫٥٣٦٫٩٨٥
١٤٫٣٧٠٫٨٢٢

%١٤٫٠٧
%١٦٫٩٤

%١٤٫٠٦
%١٧٫٠٨

ﺗﻢ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﺮآﻴﺰة اﻷوﻟ�ﻰ و رأس اﻟﻤ�ﺎل اﻟﻤﺴ�ﺎﻧﺪ واﻷﺳﺎﺳ�ﻲ و ﻧﺴ�ﺐ آﻔﺎﻳ�ﺔ رأس اﻟﻤ�ﺎل
آﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و  ٢٠١٤وﻓﻘًﺎ ﻹﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣ�ﺳﺴ�ﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ اﻟﻌﺮﺑ�ﻲ اﻟﺴ�ﻌﻮدي واﻹرﺷ�ﺎدات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻮﻳﻢ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزل .III
ب( إﻳﻀﺎﺣﺎت هﻴﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل
ﺗﻌﺘﺒ��ﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒ � ًﺔ ﺑﻌﻤ��ﻞ إﻳﻀ��ﺎﺣﺎت ﻣﺤ��ﺪدة ﻟﻬﻴﻜ��ﻞ رأس اﻟﻤ��ﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ �ﺎﺻ��ﺔ ﺑﺒ��ﺎزل  .IIIﺳ �ﺘﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ��ﺔ
ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) (www.saib.com.saوذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣ�ﺳﺴ�ﺔ اﻟﻨﻘ�ﺪ اﻟﻌﺮﺑ�ﻲ اﻟﺴ�ﻌﻮدي .ﻋﻠﻤ�ًﺎ
ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻔﺤﺺ أو اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ.

 .٣٦ﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻷﺻﻮل و اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ��ﺪﻣﺎت اﺳ�ﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻌﻤ�ﺋﻬ�ﺎ ﻣ�ﻦ ���ل ﺷ�ﺮآﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌ�ﺔ  .ﺗﺸ�ﻤﻞ ه�ﺬﻩ اﻟﺨ�ﺪﻣﺎت ﻋﻠ�ﻰ إدارة ﺻ�ﻨﺎدﻳﻖ اﺳ�ﺘﺜﻤﺎر
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎري اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼ�ﻴﻦ ﺑﻤﺠﻤ�ﻮع ﻣﻮﺟ�ﻮدات ﺗﺤ�ﺖ اﻹدارة ﺑﻠ��ﺖ  ٤٫٣٩٣ﻣﻠﻴ�ﻮن رﻳ�ﺎل ﺳ�ﻌﻮدي ﺗﻘﺮﻳﺒ�ًﺎ
) ٤٫٥٩٩ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( .وﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺪارة ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﻩ ﺑﻤﺒﻠ�� ١٫٨٠١
ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ) ١٫٧١٠ :٢٠١٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.

٦٨

101

102

التـقرير السنوي  2015م

التـقرير السنوي  2015م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤

 .٣٧ﺧﻴﺎرات أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

 .٣٧ﺧﻴﺎرات أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ – )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻓﻌﺎت اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ:
ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﻤﻨﺤﺔ ١ :ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٤، ٢٠١٣ ،٢٠١٢و ٢٠١٥
ﺗﻮارﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق :ﻣﻦ  ٢٠١٦ﺣﺘﻰ ٢٠١٩
ﻣﺪة اﻷﺳﺘﺤﻘﺎق ٤ :ﺳﻨﻮات ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺷﺮوط اﻷﺳﺘﺤﻘﺎق :ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻤﻞ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺪاد :أﺳﻬﻢ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮآﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ :ﻣﻦ  ٤٫٢٣رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي إﻟﻰ  ٥رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ.
إن ﺧﻴﺎرات اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤ�ﺔ آﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ  ٣١دﻳﺴ�ﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و  ٢٠١٤ﻟﻬ�ﺎ ﻣﺘﻮﺳ�ﻂ ﻋﻤ�ﺮ ﺗﻌﺎﻗ�ﺪي ﻣ�ﺮﺟﺢ ﻣ�ﺎ ﺑ�ﻴﻦ ﺳ�ﻨﺔ إﻟ�ﻰ أرﺑﻌ�ﺔ
ﺳﻨﻮات ،ﺗﻤﻨﺢ هﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻻﻳﻮﺟﺪ أي إﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴ�ﻮق .ﻳ�ﺘﻢ ﻣ�ﻨﺢ ﺧﻴ�ﺎرات اﻷﺳ�ﻬﻢ
ﺗﺤﺖ ﺷﺮط اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮط اﻟﺴﻮق.
ﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ اﻟﺤﺮآﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺧﻴﺎرات أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و .٢٠١٤
٢٠١٤
٢٠١٥
ﺧﻴﺎرات أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
٥٫٩٦٠٫١٨١
٦٫١٤٣٫٨٨٢
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
١٫٥٨٨٫٧٠٧
١٫٧٦١٫٥٢٧
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
)(١٫٠٤٧٫٦٩٥
)(١٫٤٨١٫٨٠٤
اﻻﻧﺴﺤﺎﺑﺎت
)(٣٥٧٫٣١١
)(٥٦٠٫٠٠٦
ﺧﻴﺎرات أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
٦٫١٤٣٫٨٨٢
٥٫٨٦٣٫٥٩٩
ﻳ��ﺘﻢ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﺧﻴ��ﺎرات أﺳ��ﻬﻢ اﻟﻤ��ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓ��ﻲ ﺑﺪاﻳ��ﺔ آ��ﻞ ﺳ��ﻨﺔ ﻟ��ﺘﻌﻜ� ﺑ����ﺮ رﺟﻌ��ﻲ اﻷ��ﺮ ﻣ��ﻦ إ���ﺪار أﺳ��ﻬﻢ ﻣﺠﺎﻧﻴ��ﺔ ﺑﻮاﺳ��ﻄﺔ اﻟﺒﻨ��ﻚ
ﻟﻸﻋﻮام  ٢٠١٥و .٢٠١٤
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٥ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻨﺢ  %٢٥ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ�ﺔ ﻟﻠﻤ�ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓ�ﻲ ﻳﻨ�ﺎﻳﺮ  ٢٠١١و  %٢٥ﻣ�ﻦ اﻷﺳ�ﻬﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ�ﺔ ﻓ�ﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٢و  %٢٥ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٣ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  ١٫٤٨١٫٨٠٤ﺳﻬﻢ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  ٣٠٫٣ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي.
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٤ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤﻨﺢ  %٢٥ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ�ﺔ ﻟﻠﻤ�ﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓ�ﻲ ﻳﻨ�ﺎﻳﺮ  ٢٠١٠و  %٢٥ﻣ�ﻦ اﻷﺳ�ﻬﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ�ﺔ ﻓ�ﻲ
ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١١و  %٢٥ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٠١٢ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  ١٫٠٤٧٫٦٩٥ﺳﻬﻢ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  ٢٢٫٣ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﺳﻌﻮدي.
ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻳﻀﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻔﻴﺰي ﻟﺨﻴﺎرات أﺳﻬﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ و هﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺘ�ﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳ�ﺔ
اﻟﻌﺎم .ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤ��هﻠﻴﻦ �ﻣ�ﺘﻼك أﺳ�ﻬﻢ اﻟﺒﻨ�ﻚ ﺑﻨ�ﺎءًا ﻋﻠ�ﻰ ﺳ�ﻌﺮ ﻣﺤ�ﺪد ﻣﺴ�ﺒﻘًﺎ ﻋﻨ�ﺪ ﺑﺪاﻳ�ﺔ ﻓﺘ�ﺮة اﻟﺒﺮﻧ�ﺎﻣﺞ .ﻳﻘ�ﻮم
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺪﻓﻊ إﺷﺘﺮاآﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺳﺘﻘﻄﺎع ﺷﻬﺮي ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﺐ ﻟﺸﺮاء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺬآﻮرة و ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﺎﻣﺎن.
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻻﺷﺘﺮاك ،ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .ﻳ�ﺘﻢ ﺗﻌ�ﻮﻳﺾ اﻟﻤ�ﻮﻇﻔﻴﻦ إذا ﻣ�ﺎ اﻧﺨﻔ�ﺾ ﺳ�ﻌﺮ اﻟﺴ�ﻮق ﻟﺘﻠ�ﻚ
اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﺘﺮاك ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻷﺷﺘﺮاك ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ وﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﺘﺮاك.
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ﻳﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ اﻟﺤﺮآﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و .٢٠١٤
٢٠١٥
١٫٤٩٧٫٦٦٤
)(٥٢٤٫٢٩١
٩٧٣٫٣٧٣

اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ آﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻻﻧﺴﺤﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

٢٠١٤
١٫٢٢٠٫٢٨٣
١٫٤٢٤٫٣٣٦
)(١٫١١٩٫٧١٧
)(٢٧٫٢٣٨
١٫٤٩٧٫٦٦٤

ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ آﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻟﺘﻌﻜﺲ إﺻﺪار اﻷﺳ�ﻬﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴ�ﺔ ﺑﻮاﺳ�ﻄﺔ اﻟﺒﻨ�ﻚ ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎﻣﻲ
 ٢٠١٥و .٢٠١٤
ﺧﻼل اﻟﺴ�ﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ  ٣١دﻳﺴ�ﻤﺒﺮ  ٢٠١٤ﻗﺎﻣ�� اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ�ﺔ ﺑﻤ�ﻨﺢ  ١٫١١٩٫٧١٧ﺳ�ﻬﻢ ﺑﺄﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔ�ﻪ ﺗﺒﻠ��  ١٨٫١ﻣﻠﻴ�ﻮن
رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي.

 .٣٨اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﻗﺮت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﻮاردة أدﻧ�ﺎﻩ واﻟﺘ�ﻲ ﺻ�ﺪرت وﻟ�ﻢ ﻳﺴ�ﺮي ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ�ﺎ
ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٦ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:










اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴًﺎ
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ١٤
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  ١١اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  ١٦و  ٣٨اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺨﺼﻮص ﻃﺮق اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﻃﻔﺎء اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ٢٧
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  ١٠اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﺸﺮآﺎت
اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ أو اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك
و ٢٨
دور اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪورة
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
٢٠١٤-٢٠١٢
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
١٠و ١٢و ٢٨
اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻻﻓﺼﺎح
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ١
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﻷﺳﺘﻬﻼك و
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ١٦
اﻻﻃﻔﺎء

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ أﻋﻼﻩ ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮهﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﻣﻦ وراء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ.
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﺬآﻮرة أدﻧﺎﻩ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻴﺚ أن ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻳﻘﻊ ﻻﺣﻘًﺎ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ١
ﻳﻨﺎﻳﺮ  .٢٠١٥ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ أدﻧﺎﻩ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ )" – (٩اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"– وﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻲ
رﻗﻢ )" – (١٥اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء"– و ﺗﻢ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﻢ آﻤﺎ ﻳﻠﻲ-:
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ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي
المنتهيتين في  31ديسمبر  2015و 2014
للسنتين
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٥و ٢٠١٤
 .٣٨اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ – )ﺗﺘﻤﺔ(
-

ﻳﻄﺒ��ﻖ ﻣﻌﻴ��ﺎر اﻟﺘﻘ��ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ اﻟ��ﺪوﻟﻲ رﻗ��ﻢ ) – (٩اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ – ﺑﺪاﻳ��ﺔ ﻣ��ﻦ  ١ﻳﻨ��ﺎﻳﺮ  ،٢٠١٨ﺣﻴ��� ﻳﻘ��ﺪم
اﻟﻤﻌﻴﺎر إرﺷﺎدات ﺣﻮل ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻗﻴﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وآﺬاﻟﻚ ﻳﻘﺪم ﻗﻴﺎﺳ�ًﺎ ﻹﺳ�ﺘﺒﻌﺎد اﻷدوات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﺪﻣﺞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت أن ﺗﻌﻜ�ﺲ
أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

-

ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) – (١٥اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ  ١ﻳﻨ�ﺎﻳﺮ ،٢٠١٨
ﺣﻴ��� ﻳﺒ��ﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴ��ﺎر ﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎت اﻻﻋﺘ��ﺮاف ﺑ��ﺎﻹﻳﺮاد ﻟﻜﺎﻓ��ﺔ اﻟﻌﻘ��ﻮد ﻣ��ﻊ اﻟﻌﻤ��ﻼء )ﺑ�ﺳ��ﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘ��ﻮد اﻹﻳﺠ��ﺎر وﻋﻘ��ﻮد
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﻋﻘﻮد اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(.

-

ﻳﻨﻄﺒ��ﻖ ﻣﻌﻴ��ﺎر اﻟﺘﻘ��ﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ اﻟ��ﺪوﻟﻲ رﻗ��ﻢ )) – (١٦ﻋﻘ��ﻮد اﻹﻳﺠ��ﺎر( – ﺑﺪاﻳ��ﺔ ﻣ��ﻦ  ١ﻳﻨ��ﺎﻳﺮ  ٢٠١٩وﻳﺤ��ﺪد
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ.

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ و ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ.

 .٣٩أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
أﻋﻴﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻌﺾ أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ آﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

 .٤٠ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٩ﺟﻤﺎدي اﻷوﻟﻰ ١٤٣٧هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ١٨ﻓﺒﺮاﻳﺮ .٢٠١٦

 .٤١إﻓﺼﺎﺣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮآﻴﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺒﺎزل )٣ﻏﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ(
ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  www.saib.com.saﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت آﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴ�ﺔ ﻣﺤ�ﺪدة ﺗﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺎﻹﻓﺼ�ﺎﺣﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮآﻴﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺒﺎزل  ٣وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي .هﺬﻩ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘ�ﺪﻗﻴﻖ
أو اﻟﻔﺤﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

المقدمة
�إن التغريات امل�ستمرة يف قطاع اخلدمات املالية ،ومن �ضمنها تنوع العمليات التجارية واملواقع اجلغرافية ،تتطلب حتديد وقيا�س وجتميع
للمخاطر �إ�ضاف ًة �إلى �إدارة فعالة للمخاطر مبا فيها التخ�صي�ص الفعال لر�أ�س املال للو�صول الى ن�سبة مثلى للعائد مقابل املخاطر .وبالإ�ضافة
�إلى ذلك ،يتوقع �أ�صحاب امل�صلحة والأطراف ذات العالقة يف البنك ،مبا يف ذلك اجلهات الرقابية ووكاالت الت�صنيف� ،أن يكون للبنك �إطارا
وا�ضح ًا وموثق ًا توثيق ًا جيد ًا يت�ضمن عدة �أبعاد من �أعمال البنك.

هيكل رأس المال
ر�أ�س املال املدفوع ويتكون كما يف  31دي�سمرب 2015م من  650مليون �سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة �أ�سمية وقدرها  10ريال لل�سهم الواحد.
بلغ �إجمايل حقوق امللكية كما يف  31دي�سمرب 2015م  12.036مليون ريال (� 11.852 :2014سعودي مليون ريال �سعودي) بلغ ر�أ�س املال
الأ�سا�سي كما يف  31دي�سمرب 2015م  12.018مليون ريال �سعودي (� 11.833 :2014سعودي مليون ريال �سعودي) ويعترب ر�أ�س املال الأ�سا�سي
مقيا�سا �أ�سا�سيا للقوة املالية للبنك وي�شمل ر�أ�س املال املدفوع ،واالحتياطيات ،والأرباح املبقاة وحقوق الأقلية ناق�صا �أ�سهم اخلزينة وال�شهرة.

قامت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�أ�صدار الإطار واملعايري املطلوبة فيما يتعلق بتنفيذ الإ�صالحات يف �إعادة ت�أهيل ر�أ�س املال حتت بازل
 .3اال�صول مرجحه املخاطر حتت بازل  3هي عبارة عن جمموعة خماطر حتت بازل  ،2مع �إ�ضافة حت�سينات و تعديالت على املخاطر يف �إطار
بازل  .3جزء من اعمال بازل  3هي �إ�ضافة ت�صريحات نوعية التي حتدد نهج البنك ال�سعودي لال�ستثمار لتقيم ر�أ�س مال البنك وتقدير اال�صول
املرجحه للمخاطر و اكمال عملية املراجعة الرقابية حتت ا�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

بلغ ر�أ�س املال امل�ساند كما يف  31دي�سمرب 2015م 2.456 ،مليون ريال �سعودي (� 2.537 :2014سعودي مليون ريال �سعودي) ويتكون من
الأجزاء امل�سموحة من احتياطيات �إعادة التقييم واملخ�ص�صات العامة .

نطاق التطبيق
�إن الكيان الرئي�سي يف املجموعة الذي ينطبق عليه هذا الإطار هو البنك ال�سعودي لال�ستثمار.
�إن نتائج �أعمال ال�شركات التابعة امل�ستحوذة �أو التي مت بيعها خالل ال�سنة م�شمولة بالكامل يف قائمة الدخل املوحدة اعتبارا من تاريخ اال�ستحواذ
�أو لغاية تاريخ البيع ،ح�سب ماهو مالئم .وميلك البنك يف الوقت احلا�ضر ثالثة �شركات تابعة ،وهم:
�شركة اال�ستثمار كابيتال ،وتقدم خدمات الو�ساطة وخدمات الرتتيب واحلفظ يف الأوراق املالية وهي �شركة ذات م�س�ؤلية حمدودة وميتلك
البنك ن�سبة  %100من ر�أ�س مالها.
�شركة ال�سعودي للأ�ستثمار العقاريه ،وهي �شركة ذات م�س�ؤلية حمدودة وميتلك البنك ن�سبة  %001من ر�أ�س مالها  ،ال�شركة مل تبد�أ
حتى االن باية عمليات جوهرية.
�شركة ال�سعودي لال�ستثمار الأولى وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وهي مملوكة بن�سبة %001
من قبل البنك .مل تبد�أ ال�شركة �أي �أن�شطة جوهرية بعد.

بلغ ر�أ�س املال الأ�سا�سي وامل�ساند كما يف  31دي�سمرب 2015م 14.474 ،مليون ريال �سعودي(� 14.371 :2014سعودي مليون ريال �سعودي)
املخ�ص�صات امل�ؤهلة والتي يتم تكوينها من التوزيعات املرتاكمة للأرباح ويتم االحتفاظ بها لأغرا�ض النمو امل�ستقبلي وللوفاء باملتطلبات
النظامية .وتتكون االحتياطيات امل�ؤهلة ب�شكل رئي�سي من االحتياطي النظامي والأرباح املبقاة.
كفاية رأس المال
تتمثل �أهداف البنك املتعلقة ب�إدارة ر�أ�س املال يف االلتزام مبتطلبات ر�أ�س املال املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،للحفاظ على
مبد�أ الإ�ستمرارية يف الأعمال واحلفاظ على قاعدة ر�أ�سمالية قوية .يراقب البنك على �أ�سا�س ربع �سنوي م�ستوى الكفاية الر�أ�سمالية وا�ستخدام
ر�أ�س املال النظامي .وتتطلب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي االحتفاظ بحد �أدنى من ر�أ�س املال النظامي كما تتطلب املحافظة على تنا�سب بني
ر�أ�س املال النظامي �إلى الأ�صول مرجحة املخاطر يف حدود �أو يزيد عن احلد الأدنى البالغ  8%.يراقب البنك كفاية ر�أ�سماله م�ستخدما الن�سب
املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وت�ستخدم هذه الن�سب لقيا�س الكفاية الر�أ�سمالية من خالل مقارنة ر�أ�س املال املدفوع للبنك
مع موجودات قائمة املركز املايل وااللتزامات واملبالغ اال�سمية للم�شتقات مببلغ موزون لتعك�س خماطرها الن�سبية.
كما بلغت ن�سبة را�س املال اال�سا�سي  ،%14.07ر�أ�س املال اال�سا�سي و امل�ساند  %16.94كما يف  31دي�سمرب 2015م( ،ر�أ�س املال اال�سا�سي
 %14.06ر�أ�س املال اال�سا�سي وامل�ساند  %17.08كما يف  31دي�سمرب 2014م) .جميع الن�سب مراقبة و مراجعة من امل�ؤ�س�سة .

مت تقييد اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة يف الفرتة الأولى ب�سعر التكلفة ثم حت�سب وفق ًا لطريقة امللكية .وميلك البنك حاليا ا�ستثمارات
�إ�سرتاتيجية هامة يف ال�شركات الزميلة الثالثة التالية:

خطة تقييم الكفاية الرأسمالية الداخلي
يقوم البنك ب�إجراء حتليل �شامل من �أجل تقييم ر�أ�س املال والكفاية وذلك من خالل عملية «خطة تقييم الكفاية الر�أ�سمالية الداخلي»
على �أ�سا�س �سنوي حيث يتم خالله تطبيق �أمناط قوية ومنهجيات مقبولة ب�شكل عام من �أجل تقدير احلد الأدنى لر�أ�س املال املطلوب .وتعزز
هذه العملية با�ستخدام منهجية تخطيط ر�أ�س املال .يتم �إعتماد هذا التحليل مع نتائجه من قبل جمل�س الإدارة حتت رقابة م�ؤ�س�سة النقد .بناء
على التحليل املف�صل ،تعترب قائمة املركز املايل للبنك قوية .ويتمتع البنك بكفاية ر�أ�سمالية عالية ملقابلة املخاطر احلالية واملتوقعة ،وهو ما قد
يظهر خالل ال�سنة املقبلة.

�شركة �أمالك العاملية للتمويل وتطوير العقارات ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مغلقة ن�سبة امللكية  %23وتخت�ص مبنتجات
وخدمات التمويل العقاري.

إطار إختبار الجهد
قام البنك بو�ضع �إطار لإختبار اجلهد ي�سمح بتبني ممار�سات ومنهجيات جتعل هذا الإختبار جزء فعال و�أ�سا�سي من منظومة �إدارة املخاطر
بلإ�ضافة �إلى ا�إلتزام مبتطلبات امل�ؤ�س�سة.

�شركة �أمريكان اك�سرب�س ال�سعودية  ،وهي �شركة م�شرتكة م�ساهه مغلقه ن�سبة امللكية  %05وتتمثل ان�شطتها اال�سا�سية �إ�صدار بطاقات
االئتمان وتقدمي منتجات �أمريكان �إك�سربي�س �أخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.
�شركة �أوريك�س ال�سعودية للت�أجري التمويلي ،وهي �شركة م�ساهمة مغلقة ت�أ�س�ست مع �شركة �أوريك�س  -اليابان ن�سبة امللكية %83
و ت�شمل ان�شطتها اال�سا�سية على خدمات الت�أجري للتمويل يف اململكة العربية ال�سعودية.

خالل عام  2014قام البنك بتحويل �إ�ستثماره يف �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني  -ال�سعودية «ميد غلف» من ا�ستثمار يف �شركة
زميلة �إلى �إ�ستثمار متاح للبيع حيث مل يعد هذا الإ�ستثمار م�ؤه ًال للمحا�سبة عنه كا�ستثمار يف �شركة زميلة .لدى البنك  %20من ر�أ�س مال �شركة
نعيم للأ�ستثمار والتي لي�س لديها �أية عمليات قائمة .ال ميلك البنك �أية �شركات تابعة �أو �أن�شطة جتارية خارج اململكة العربية ال�سعودية.
يطبق البنك كافة الأنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية ويخ�ضع لإ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (امل�ؤ�س�سة) .كما يتبع البنك القواعد
ال�صادرة عن وزارة التجارة وهيئة �سوق املال .ال توجد �أية قيود �أو عوائق رئي�سية �أخرى على حتويل الأموال �أو ر�أ�س املال النظامي �ضمن
املجموعة.

كما وقام البنك ب�إن�شاء جلنة برئا�سة كبري مدراء املخاطر والتي و�ضعت �سيا�سة اختبار اجلهد و�أعتمدتها من قبل جمل�س الإدارة، .وتبعا لهذه
ال�سيا�سه عينت اللجنه فريق لعمل هذه اخلطه بالتف�صيل وتقدير النتائج للجنه ملراجعتها و�إبداء الر�أي.
يحدد �إطار �سيا�سة اختبار اجلهد اجلدول الزمني لعمل ورفع تقرير بالنتائج ح�سب متطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي� .أظهرت نتائج
اختبار اجلهد الن�صف �سنوية املعمولة يف 2015م والتي اعتمدت من قبل جمل�س الإدارة ب�أن البنك لديه ر�سمله كافيه ملواجهة جهد ال�سيولة،
بن�سبة ر�أ�س املال ،علم ًا ب�أن كفاية ر�أ�س املال جتاوزت احلد الأدنى املطلوب ح�سب توجيهات بازل عند عمل �إختبار اجلهد حتت �سيناريو
جهد �شديد.
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العديد من اختبارات اجلهد و التحليل جترى على اطار املخاطر لقيا�س الت�أثري اجلوهري على االداء بتوقع �أحداث منطقية التي تعطي تقييما
�شامال لنقاط ال�ضعف يف ا�سرتاتيجية البنك .مت اختبار للجهد خم�ص�ص لكفاية ر�أ�س املال للبنك حتت ا�سوء الظروف االقت�صادية حتت طلب
اجلهات املخت�صة.
اطار تحمل البنك للمخاطر
يدير البنك خماطرة بطريقة منظمة ومنهجيه و�شفافة من خالل �إطار قابلية البنك لتحمل املخاطر ،املوافق عليه من قبل جمل�س االدارة الذي
ي�شتمل على �إدارة املخاطر ال�شاملة يف الهيكل التنظيمي وقيا�س ور�صد املخاطر� .إن �إطار قابلية البنك لتحمل املخاطر يتما�شى مع ا�سرتاتيجية
البنك وتخطيط الأعمال وتخطيط ر�أ�س املال وال�سيا�سات التي اعتمدت من جمل�س �إدارة البنك ،كما �أن �إطار قابلية البنك لتحمل املخاطر
متماثل مع املبادئ املتعلقة باطار حتمل املخاطر الفعال ال�صادر من جلنة اال�ستقرار املايل والتي اعتمدتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
بتاريخ  18نوفمرب  2013يت�ضمن �إطار قابلية البنك لتحمل املخاطر املالمح الرئي�سية التالية:
طبيعة املخاطر املقبولة وفقا ال�سرتاجتية البنك.
احلدود الق�صوى التي ميكن للبنك �أن يعمل من خاللها (القدرة على ا�ستيعاب املخاطرة) واحلدود الق�صوى ملا يجب على البنك حتملة
قابلية حتمل املخاطر.
احلدود الق�صوى للمخاطر الأخرى القابلة للقيا�س التي ينبغي �أخذها (حدود املخاطر الأخرى).
احلدود املراد الو�صول �إليها من املخاطر مقابل عائدات وحدات الأعمال (قيا�س حتمل املحاطر لن�شاط وحدة الأعمال).
احلدود املراد الو�صول �إليها من املخاطر مقابل ثقافة املجتمع ،التعوي�ض ،خماطر تقنية املعلومات ،اجماال بيئة التزام يف البنك.
ان اطار قابلية البنك لتحمل املخاطر يتم اقراره يف بداية كل عام للموافقة عليه من جمل�س الإدارة .ويحدد يف هذا االطار مدى قدرة البنك
على ا�ستيعاب املخاطر  ،املخاطر املقبولة  ،احلد الأعلى املخاطر املقبولة  ،و امكانية حتمل املخاطر وحدود املخاطر الأخرى .ويتم تقييم هذه
املقايي�س اخلا�صة باملخاطر ومراقبتها من قبل جلنة الأ�صول واخل�صوم  ALCOوجلنة تقييم املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة ب�شكل ربع �سنوي،
ورفعها ملجل�س االدارة ب�شكل �سنوي .
ترفع جلنة ادارة املخاطر اطار قابلية البنك للتعر�ض للمخاطر وتقرير حتمل البنك للمخاطر للموافقة عليه من قبل جمل�س االداره  ،ا�ضافة الى
ذلك تقوم جلنة املخاطر مبجل�س االداره مبا يلي :

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

التعرض للمخاطر والتقييم
�إدارة املخاطر هي عملية جوهرية وجزءا ال يتجز�أ من جميع �أن�شطة البنك وتعترب الكفاءة الأ�سا�سية جلميع موظفني البنك.
وفيما يلي اخل�صائ�ص الرئي�سة ل�سيا�سة الإدارة ال�شاملة للمخاطر يف البنك:
يقوم جمل�س الإدارة (املجل�س) مب�سئولية تقدمي التوجيه والإ�شراف العام على �إدارة املخاطر.
ر�سخ البنك �إدارة املخاطر لديه ك�إجراءات جوهرية و�أ�صبحت واحدة من امل�ؤهالت الرئي�سية التي يتمتع بها موظفي البنك.
يدير البنك خماطره االئتمانية وال�سوقية والت�شغيلية وخماطر ال�سيولة ب�إ�ستخدام منهجية منظمة متوافقة مع �إطار قابلية
البنك لتحمل املخاطر ،وال�سيا�سات املت�صلة الأخرى مثل �سيا�سة االئتمان و�سيا�سة اخلزينة واال�ستثمار.
تزاول �إدارة املخاطر مهامها يف البنك على نحو م�ستقل عن �أق�سام العمل الأخرى.
ترفع �إدارة املراجعة الداخلية و �إدارة االلتزام يف البنك تقاريرهما �إلى جلنة املراجعة التابعة للمجل�س والتي تقوم بالتحقق
ب�شكل م�ستقل من التزام وحدات العمل ب�سيا�سات و�إجراءات املخاطر وكفاية وفعالية �إطار �إدارة املخاطر.
تتوافق �إ�سرتاتيجية العمل للبنك مع �سيا�سات املخاطر املتبعة لديه واملعتمدة من قبل املجل�س.
قيام البنك بو�ضع وتنفيذ هياكل و�أنظمة مالئمة لإدارة املخاطر.
	�إن حمفظة املخاطر وحدود ال�صالحيات بالإ�ضافة �إلى تقبل املخاطر املعتمدة من جمل�س الإدارة تتم مراقبتهما عرب البنك
وعلى م�ستويات �إقليمية منا�سبة �أي�ضا.
من خالل وظيفة البنك لإدارة املخاطر ال�شاملة  ،ف�إن املعامالت والتعر�ض للمخاطر القائمة يتم قيا�سها كمي ًا كما يتم مقارنتها
باحلدود امل�سموح بها ،بينما يتم مراقبة املخاطر الغري قابلة للقيا�س الكمي مقابل الإطار العام لل�سيا�سات وم�ؤ�شرات املخاطر
وال�سيطرة الرئي�سية .حيث يتم رفع �أي اختالفات �أو جتاوزات �أو انحرافات التخاذ الإجراء املنا�سب.
وبالتايل ف�إن مهام �إدارة املخاطر هي م�ساعدة جمل�س االدارة والإدارة العليا يف مراقبة و�إدارة املخاطر ب�شكل عام.
اطار إدارة مخاطر المؤسسات
قام البنك بتنفيذ �إطار �شامل يف �إدارة خماطر امل�ؤ�س�سات ( ،)ERMحيث يتم حتديد جميع املخاطر ومراقبتها مقابل ا�سرتاتيجية
البنك .فيما يلي ر�سم بياين لإطار �إدارة خماطر امل�ؤ�س�سات:

الت�أكد من ان اطار حتمل البنك للمخاطر يتالئم مع ا�سرتاتيجية البنك الق�صرية والطويلة الأجل  ،وخطط ادارة االعمال ور�أ�س املال ،
باال�ضافة الى برامج التعوي�ضات بالبنك وال�سيا�سات االخرى املوافق عليها من قبل جمل�س الإدارة.
الت�أكد من القيام باملراقبة الدورية واتخاذ االجراءات املنا�سبة من قبل الإدارة بخ�صو�ص اي جتاوزات للحدود املقرره والتي تخ�ص القدرة
اال�ستيعابية للمخاطر  ،وقابلية حتمل املخاطر ا�ضافة �إلى احلدود الأخرى للمخاطر.
الت�أكد من وجود ا ليات ت�ضمن لالدارة قدرة الت�صرف بالوقت املنا�سب حيال الت�صدي الي تعدي ملحوظ على ا�سقف املخاطر املحددة من
قبل جمل�س الإدارة �أو �أية خماطر اخرى.
يقوم البنك مبراقبة و قيا�س املخاطر املو�ضوعه �سنوي ٌا يف تقرير قابلية البنك لتحمل املخاطر مع النتائج الفعلية من خالل تقدمي تقرير االلتزام
الربعي (اطار قابلية البنك لتحمل املخاطر) للجنة املخاطر وعلى نحو �سنوي ملجل�س الإدارة.
اخري ًا الت�أكد من �أن �إدارة املخاطر يف البنك مدعمة بتقنية معلومات قادرة على القيا�س ،التعرف،و �إ�صدار تقارير عن املخاطر ب�شكل دقيق و
منظم و يف مدة زمنية معقولة ويف الوقت املنا�سب.
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وقد �شكل البنك �أي�ضا «جلنة �إدارة خماطر امل�ؤ�س�سات» ( .)ERMCوم�س�ؤلياتها كما يلي:
مراجعة ومراقبة ر�أ�س املال االقت�صادي ( ،)ECAPالركيزة الثانية ،خطة تقييم كفاية ر�أ�س مال البنك الداخلي ( )ICAAPوان�شطة اختبار
اجلهد وكذلك الركيزة الثالثة من الإف�صاحات (كال من النوعي والكمي).
ا�ستعرا�ض املخاطر املتعلقة بتقارير نظام �إدارة املعلومات وم�صادر البيانات.

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

يقوم البنك وب�شكل م�ستمر بتقييم كفاية وفعالية �أدوات رفع التقارير لديه ومعايري القيا�س واملراقبة على �ضوء بيئة املخاطر املتغرية� .إن البنية
التحتية لإدارة املخاطر يف البنك (مبا يف ذلك جتميع البيانات والإبالغ عن بيانات املخاط والنظم والعمليات ومهارات املوظفني) ت�ستجيب
وتدعم �أعمال البنك وا�سرتاتيجية املخاطر �إ�ضاف ًة �إلى املخاطر احلالية وامل�ستقبلية .وبالتايل ،ميتلك البنك بنية حتتية قوية ومتطورة للمخاطر
الأمر الذي يعترب متطلب جوهري لفعالية قيا�س ومراقبة والإبالغ وال�سيطرة على القدرة الإ�ستيعابية للمخاطر ،قابلية البنك يف املخاطرة،
وحدود املخاطر الأخرى .وقد مت ت�صميم التقارير بطريقة تدعم القيا�س املخ�ص�ص والر�صد والتحكم يف خماطر البنك املتطورة.

ا�ستعرا�ض املخاطر املتعلقة بالتقارير املت�ضمنه املخاطر و تقارير االلتزام (اطار قابلية البنك لتحمل املخاطر).
ا�ستعرا�ض تقارير االتزام ال�شهرية للخزينة.
الت�أكد من انه يتم التعامل باحدث النظم واملعايراملطابقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ا�ستعرا�ض امل�ستندات ذات ال�صلة ل�ضمان اال�ستخدام االمثل للموارد الرئي�سية للتخطيط.
�ضمان االلتزام مببادئ جمع البيانات الفعاله يف تقارير املخاطر .
ا�ستعرا�ض اخر التطورات يف جمال �إدارة خماطر امل�ؤ�س�سات ل�ضمان ا�ستمرارية التحديث يف نظام اطار �إدارة خماطر امل�ؤ�س�سات.
وتت�ألف اللجنة من كبار املوظفني من �إدارة املخاطر ،واملالية ،االلتزام و �أمن املعلومات.
ثقافة المخاطر
�إن ثقافة املخاطر يف البنك ت�شمل املعايري املقبولة ل�سلوك الأفراد واجلماعات داخل البنك والتي حتدد القدرة اجلماعية لتحديد وفهم
ومناق�شة وتطبيق املخاطر احلالية وامل�ستقبلية للبنك.
كما �أن �إطار قابلية البنك لتحمل املخاطر  RAFي�ؤكد �أهمية ثقافة املخاطر يف البنك ،والتي يجب �أن ترتكز على القيم امل�شرتكة والتفاهم
امل�شرتك ،واالت�صاالت الوا�ضحة ،والتحكم يف كيفية م�ساهمة الأن�شطة التي يقوم بها كل موظف ملخاطر البنك وحلدود املخاطر الأخرى مبا
يتما�شى مع التنفيذ الناجح ال�سرتاتيجيات الأعمال واملخاطر .قام البنك باعداد برامج تدريبية �إلزامية ملوظفيه يف كال من جمال االلتزام
واالحتيال .والهدف من هذه الربامج التدريبية هو توفري التوعية املتعلقة باملخاطر جلميع املوظفني يف البنك.
ت�ؤثرثقافة املخاطر يف البنك على �سلوك املخاطرة ،وتعبرت عن�صر ًا هام ًا من اطار قابلبة البنك لتحمل املخاطر  RAFوبيان قابلية البنك لتحمل
املخاطر RASمن خالل �ضمان ترجمة �سلوك املخاطرة يف البنك �إلى مقايي�س قابلة للقيا�س عن طريق  .RASوي�شمل �إطار قدرة البنك حتمل
املخاطر على وجه التحديد تدابري عدم الت�سامح وال �سيما فيما يتعلق املخاطر التنظيمية عدم االلتزام ،و�أعمال متعمدة من انتهاك للقوانني
املحلية ،خماطر االحتيال وغريها ،والتي ميكن �أن ت�ؤثر �سلبا على �سمعة و�أعمال البنك.
وي�شمل �إطار قدرة البنك علما حتمل املخاطر على وجه التحديد تدابري عدم الت�سامح وال �سيما فيما يتعلق للمخاطر التنظيمية لعدم االلتزام،
و�أعمال متعمدة من انتهاك للقوانني املحلية ،خماطر االحتيال وغريها ،والتي ميكن �أن ت�ؤثر �سلبا على �سمعة و�أعمال البنك.
نطاق وطبيعة أدوات رفع تقارير المخاطر
يقوم البنك باالدارة ال�شاملةللمخاطر من خالل حتديد وتقييم وح�صر ومراقبة املخاطر با�ستخدام جمموعة وا�سعة من �أدوات القيا�س الكمية
والنوعية .وبع�ض تلك الأدوات ينطبق ب�شكل عام على عدد من الفئات .بينما البع�ض الآخر م�صمم لتغطية اخل�صائ�ص اخلا�صة لبع�ض فئات
املخاطر .كما متكن هذه الأدوات البنك من �إ�صدار املعلومات حول املوا�ضيع التالية:
املخاطر االئتمانية يف القرو�ض التجارية واال�ستهالكية وخماطر الأ�صول الأخرى كن�سبة تغطية ال�ضمانات الإ�ضافية ،وا�ستخدام حدود
ال�صالحيات ،وخا�صية فوات مواعيد اال�ستحقاق ور�سائل التنبيه ،وو�سائل �أخرى عديدة.
القيا�س الكمي حل�سا�سية القيمة ال�سوقية للمراكز �أو املحافظ الفردية للتغري يف امل�ؤ�شرات ال�سوقية (وي�شار له بتحليل احل�سا�سية).
قيا�س كمية التعر�ض للخ�سائراو ا�سعار العموالت نظرا ل�شدة التقلب يف �أ�سعار ال�سوق.

إدارة المخاطر:
إدارة المخاطر االئتمانية
يدير البنك التعر�ض للمخاطر االئتمانية ،وهي املخاطر املرتتبة عن �إخالل �أحد طريف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته مما يت�سبب يف تكبد
الطرف الآخر خ�سائر مالية .وتن�ش�أ املخاطر االئتمانية ب�شكل رئي�سي من �أن�شطة الإقرا�ض واال�ستثمار .كما �أن هناك خماطر ائتمانية �ضمنية يف
البنود من خارج قائمة املركز املايل كالتزامات القرو�ض على �سبيل املثال.
إستراتيجية إدارة المخاطر االئتمانية
�إن طريقة �إدارة املخاطر مبنية على �أ�سا�س احلفاظ على ا�ستقاللية ونزاهة تقييم املخاطر االئتمانية و�إدارة و�إجراءات رفع التقارير مقرونة
ب�سيا�سات وا�ضحة وحدود �صالحيات وهياكل موافقة توجه الأن�شطة اليومية و�إدارة تعر�ض البنك للمخاطر االئتمانية .وت�شمل هذه الطريقة
حدود ال�صالحيات االئتمانية التي يتم و�ضعها جلميع العمالء بعد تقييم دقيق جلدارتهم االئتمانية ومقدرتهم على الدفع .تتطلب ال�سيا�سات
القائمة واملو�ضحة يف دليل ال�سيا�سة االئتمانية (املوافق عليها من قبل جمل�س االدارة) للبنك �أن تتم مراجعة كافة العرو�ض االئتمانية واعتمادها
�إما من قبل جلنة االئتمان �أو من قبل اللجنة التنفيذية املنبثقة من جمل�س الإدارة.
حيثما يلزم الأمر ف�إن الت�سهيالت االئتمانية تكون م�ضمونة ب�أ�شكال مقبولة من ال�ضمانات الإ�ضافية وذلك بهدف تخفيف املخاطر االئتمانية
ذات العالقة .يتولى جمل�س الإدارة م�سئولية و�ضع وحتديد �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر االئتمانية ويعتمد �سيا�سات خماطر ائتمانية هامة وذلك
ل�ضمان �أن تتوافق خماطر البنك مع �سيا�سة املخاطر املعتمدة لديه .ي�ستخدم البنك �أي�ض ًا التقييمات اخلارجية من وكاالت التقييم الرئي�سية عند
توفرها .ي�سعى البنك للتحكم باملخاطر االئتمانية من خالل مراقبة التعر�ض االئتماين وتخفي�ض املعامالت مع �أطراف �أخرى حمددة و�أي�ضا
تقييم القدرة االئتمانية للأطراف الأخرى ب�شكل م�ستمر.
�إن �سيا�سات �إدارة املخاطر الإئتمانيه بالبنك م�صممة لتحديد وو�ضع حدود خماطر مالئمة وملراقبة املخاطر والتقيد بحدود ال�صالحيات
املو�ضوعة .وتتم مراقبة املخاطر الفعلية مقابل احلدود املو�ضوعة على �أ�سا�س روتيني� .إ�ضافة �إلى مراقبة احلدود االئتمانية ف�إن البنك يدير
املخاطر االئتمانية ذات العالقة ب�أن�شطة املتاجرة من خالل الدخول يف اتفاقيات ارتباط رئي�سية وترتيبات �ضمانات �إ�ضافية مع الأطراف
الأخرى يف ظروف مالئمة وحتديد فرتة املخاطر .ويف بع�ض احلاالت ميكن �أن يقفل البنك عمليات �أو تخ�صي�صها لأطراف �أخرى من �أجل احلد
من املخاطر االئتمانية.
متثل خماطر البنك االئتمانية للم�شتقات التكلفة املحتملة ال�ستبدال عقود امل�شتقات يف حالة �إخفاق الأطراف الأخرى يف الوفاء بالتزاماتها،
وملراقبة م�ستوى املخاطر الإئتمانية التي يتم تبنيها ف�إن البنك يقيم الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�س الأ�ساليب كما هو احلال بالن�سبة لأن�شطة
الإقرا�ض .تن�ش�أ تركزات املخاطر االئتمانية عندما ميار�س عدد من الأطراف الأخرى �أن�شطة جتارية متماثلة �أو �أن�شطة يف نف�س املنطقة
اجلغرافية �أو عندما يكون لهم نف�س اخل�صائ�ص االقت�صادية والتي تت�سبب يف �أن تت�أثر مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بالتغريات
االقت�صادية وال�سيا�سة والتغيريات الأخرى .وتعترب تركزات خماطر املحافظ االقرا�ضية مدارة ب�شكل متميز �ضمن �سيا�سة القابلية للتعر�ض
للمخاطر.
تدل تركز املخاطر االئتمانية على احل�سا�سية الن�سبية لإدارة البنك جتاه التطورات التي ت�ؤثر على قطاع معني �أو منطقة جغرافية معينة.
ي�ستخدم البنك التقييم من قبل وكاالت تقييم عاملية ،حيثما لزم الأمر .ي�سعى البنك لإدارة خماطره االئتمانية من خالل تنويع �أن�شطة الإقرا�ض
مبا ي�ضمن عدم وجود تركزات ائتمانية غري متوازنة لدى �أفراد �أو جمموعات يف مواقع �أو �أن�شطة حمددة .يح�صل البنك على ال�ضمانات يف
احلاالت املالئمة.
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كما يطلب �أي�ضا احل�صول على �ضمانات �إ�ضافية من االطراف االخرى حاملا تتم مالحظة م�ؤ�شرات الإخالل بالن�سبة للقرو�ض �أو ال�سلف الفردية
ذات العالقة .تراقب الإدارة القيمة ال�سوقية لل�ضمانات الإ�ضافية وتطلب �ضمانات �إ�ضافية طبقا لالتفاقية ذات العالقة وتراقب القيمة ال�سوقية
لل�ضمانات التي مت احل�صول عليها خالل مراجعة كفاية املخ�ص�صات ملقابلة خ�سائر الإخالل .يراجع البنك �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر
الإئتمانية لديه لتعك�س التغريات يف املنتجات ال�سوقية و�أف�ضل املمار�سات املطبقة.

المتأخرات والتسهيالت االئتمانية المتعثرة
تعطى الت�سهيالت االئتمانية ت�صنيف «مت�أخرة ال�سداد « عندما ال يتم ا�ستالم الدفعة امل�ستحقة يف تاريخ ا�ستحقاقها التعاقدي� ،أو �إذا كانت
الت�سهيالت تزيد عن احلدود املعتمدة م�سبقا .تعترب الت�سهيالت الإئتمانية « �ضعيفة ال�سداد» يف حالة ا�ستحقاق مبلغ الفائدة �أو مبلغ الق�سط
الرئي�سي وعدم �سداده لأكرث من 90يوما ويتم يف هذه احلالة تخفي�ض درجة الت�سهيالت �إلى فئة «غري عاملة».

هيكل إدارة المخاطر االئتمانية
تنفذ الإدارة العليا واللجان ذات العالقة �إ�سرتاتيجية املجل�س للمخاطر االئتمانية وت�ضع ال�سيا�سات والإجراءات الكفيلة بتحديد وتقييم ومراقبة

طرق معالجة المخصصات العامة والخاصة
تتم �إدارة ومراقبة القرو�ض غري العاملة وت�صنف يف الفئات الأدنى و الفئات امل�شكوك يف حت�صيلها ،والتي ت�ستخدم عندئذ لتوجيه عملية جتنيب
املخ�ص�صات العامة واخلا�صة �أي�ضا .ي�ستخدم نظام تقييم ائتماين ك�أداة للم�ساعدة يف �إدارة نوعية املخاطر االئتمانية �ضمن حمفظة الإقرا�ض.
ويحتفظ البنك بع�شرة درجات للت�صنيف والتي تفرق بني املحافظ العاملة والتي ت�أخر ا�ستحقاقها واملتعرثة ومن ثم يتم حتديد املخ�ص�صات
وفقا لهذه املعايري .تقوم جلنة الإئتمان ب�إجراء عملية ت�صنيف نوعية على كافة املقرت�ضني احلاليني طبقا للتعليمات املقدمة يف دليل ال�سيا�سة
االئتمانية .ويقوم ق�سم م�ستقل لإدارة املخاطر مبراجعة النتائج املرتتبة على تلك العملية كلما لزم الأمر .يتم حتديد خم�ص�صات خ�سائر
القرو�ض اال�ستهالكيه على �أ�سا�س جتنيب املخ�ص�صات للمحفظة طبقا للمتطلبات النظامية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
تتم مراجعة كفاية املخ�ص�صات على �أ�سا�س دوري منتظم وتعدل وفقا لتحليل خماطر املحفظة الذي يتم �إجرائه على �أ�سا�س ربع �سنوي �شهري
 .ويعتمد البنك على التقييم االئتماين اخلارجي (عند توفره) من قبل وكالة فيت�ش ووكالة �ستانداردز �أن بور ووكالة موديز من �أجل تعزيز
التقييمات الداخلية خالل عملية و�ضع حدود ال�صالحيات االئتمانية .ويتم قيا�س خماطر �أدوات الإ�صدار العام غري املقيمة بن�سبة %100
لأغرا�ض الكفاية الر�أ�سمالية.

وال�سيطرة على املخاطر االئتمانية .جتتمع اللجنة التنفيذية بالبنك ب�شكل دوري ملراجعة نوعية حمفظة القرو�ض وم�ستوياتها .وتراجع جلنة
املراجعة املعينة من قبل جمل�س االدارة ب�شكل دوري تقارير املراجع الداخلي للبنك.
الخصائص الرئيسية إلدارة المخاطر االئتمانية
يتم منح الت�سهيالت االئتمانية بناء على تقييمات املخاطر االئتمانية التف�صيلية والتي ت�أخذ يف اعتبارها الغر�ض من الت�سهيالت وم�صدر
ال�سداد ،والعوامل االقت�صادية ال�سائدة والعامة ،واجتاهات القطاع ومركز العميل �ضمن نف�س القطاع .مت�شيا مع تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي ف�إن الإقرا�ض لأع�ضاء جمل�س الإدارة الأفراد والأطراف ذات العالقة يجب �أن تكون م�ضمونة بالكامل وتتم مراقبتها من قبل جلنة
االئتمان .وتتم تلك املعامالت على نف�س الأ�س�س ،مبا يف ذلك �أ�سعار العمولة اخلا�صة وال�ضمانات الإ�ضافية ،ال�سائدة يف ذلك الوقت بالن�سبة
للمعامالت املقارنة مع �أطراف غري ذات عالقة .تتم مراجعة كافة العرو�ض اجلديدة والتغريات الهامة على الت�سهيالت االئتمانية احلالية
وتعتمد من قبل جلنة االئتمان ،واللجنة التنفيذية يف �إطار �أحكام ال�سيا�سة الإئتمانية واملوافق عليها من قبل املجل�س .تعمل �إدارة الت�سهيالت
االئتمانية ب�شكل حمايد وذلك ل�ضمان التنفيذ املالئم لكافة املوافقات االئتمانية واالحتفاظ بامل�ستندات واملراقبة امل�ستمرة لال�ستحقاقات
وانتهاء حدود الت�سهيالت وتقييم ال�ضمانات الإ�ضافية والعقود.
مراقبة المخاطر ونظام القياس ورفع التقارير
تتم مراقبة خماطر البنك با�ستمرار من خالل نظام �إ�شارات التحذير والتي تهدف الكت�شاف الأعرا�ض املعاك�سة التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى تدهور
نوعية املخاطر االئتمانية.وتلحق �إ�شارات التحذير �إجراءات ا�ستخدام مراقبة قيم ال�ضمانات الإ�ضافية مع �إجراء مراجعات للت�سهيالت التي
قرب �إنتهائها و�أبحاث ومعلومات ال�سوق وذلك من �أجل التمكن من اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية من قبل الإدارة قبل وقت مبكر .تنعك�س
نتيجة �إجراءات املراقبة على عمليات التقييم الداخلية .تتم مراقبة املخاطر االئتمانية على �أ�سا�س متوا�صل مع رفع تقارير ر�سمية �شهرية وربع
�سنوية �إلى جلنة االئتمان والإدارة العليا واملجل�س ل�ضمان اطالع الإدارة العليا على التغري يف النوعية االئتمانية و�أداء املحفظة جنبا �إلى جنب
مع العوامل اخلارجية املتغرية كالدورات االقت�صادية ودورات قطاع الأعمال .ت�شمل تقارير املخاطر االئتمانية اال�ستهالكية لوحة قيا�س يوميه
للقرو�ض اال�ستهالكية وقرو�ض امل�ؤ�س�سات ال�صغرية مع الت�صنيف ومراقبة التعرث .ويقوم فريق متخ�ص�ص «وحدة الإئتمان اخلا�صة» مبعاجلة
�إدارة وحت�صيل الت�سهيالت االئتمانية املتعرثة ويقوم باتخاذ اي اجراءات قانونية حيثما لزم الأمر.
إستراتيجية الحد من المخاطر االئتمانية
يعترب تنويع املحافظ حجر الزاوية يف �إ�سرتاتيجية احلد من املخاطر االئتمانية يف البنك والتي يتم تنفيذها على نطاق العميل والقطاع وهياكل
احلدود اجلغرافية .ل�ضمان التنويع على م�ستوى املحافظ ت�صنف ال�شركات املرتبطة ببع�ضها البع�ض ذات الهيكل الإداري الواحد �أو هيكل امللكية
الواحد وتعامل على �أنها كيان واحد .وح�سب تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�ضع البنك �سقف لرتكزه الإئتماين جتاه كل كيان مبا
ال يتجاوز  %25من ر�أ�س مال البنك واحتياطاته .يحد البنك من تركيز االئتمان لأنواع خمتلفة من البنوك املناف�سة وفقا للقواعد االعرتا�ض
ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف عام 2015م� .إن حمددات املخاطر االئتمانية كالت�أمينات الإ�ضافية وال�ضمانات تعترب عوامل
م�ساندة فعالة �ضمن حمفظة البنك  ،وتتم مراقبة نوعية الت�أمينات الإ�ضافية وتقييمها با�ستمرار.
يحد البنك من تركيز االئتمان لأنواع خمتلفة من العمالء وفقا للقواعد ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف عام 2015م.

الطريقة الموحدة وأوزان المخاطر اإلشرافية
ي�ستخدم البنك حالي ًا الطريقة املوحدة حل�ساب تكلفة ر�أ�س املال لتغطية املخاطر الإئتمانية ح�سب ما تن�ص عليه تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي والتي تعدل من وقت الخر .ي�ستخدم البنك التقييمات ال�صادرة عن وكالة (�ستانداردز �أند بورز) ووكالة (موديز) ووكالة (فيت�ش)
وهي وكاالت التقييم املعتمدة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالن�سبة للطريقة املوحدة .مل يح�صل �أي تغيري يف وكاالت التقييم االئتماين
اخلارجية التي يعتمد عليها البنك خالل عام 2015م  ،كما �أن البنك مل يطبق بعد طريقة التقييم الداخلي.
ان التقييمات ال�صادرة من �أي من ال�شركات الثالثة املذكورة ا نفا واخلا�صة باملقرت�ض ت�صنف وفق ًا لعدة ت�صنيفات ت�شمل التقييمات ال�سيادية ،
وتقييمات كيانات القطاع العام  ،وبنوك التنمية متعددة الأطراف  ،والبنوك و�شركات الأوراق املالية وال�شركات  ،حيث ت�ستخدم هذه الت�صنيفات
لقيا�س م�ستوى املخاطر املتعر�ض لها بالن�سبة للتعامل مع هذه اجلهات� .إن تعر�ض البنك املقرت�ض يعك�س التقييم ال�صحيح من قبل وكاالت
التقييم االئتماين والتي تخ�ص التقييم االئتماين طويل الأجل للم�صدر .يتم التمييز بني املطالبات طويلة وق�صرية املدى فقط فيما يتعلق
باملطالبات على البنوك.
وعلى العموم ف�إن التقييمات على املدى القريب يتم اعتبارها على �أنها تقييم خا�ص لال�صدار يتم ا�ستعماله فقط للت�سهيالت ق�صرية الأجل.
وبذلك ف�إن التقييمات على املدى القريب ال ت�ستخدم لأية مطالبات ق�صرية الأجل .يف حالة وجود ثالثة تقديرات �أو �أكرث ذات �أوزان خماطر
خمتلفة في�شار �إلى التقديرات املوافقة لأقل وزين خماطر ويتم تطبيق الوزن الأعلى بينهما .ب�شكل عام يتبع البنك التوجيهات ال�صادرة من
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يخ�ص االعتماد على وكاالت التقييم االئتماين اخلارجية .يتم تطبيق توافق التقييمات ال�صادرة عن وكاالت
التقييم االئتماين اخلارجية ح�سب اخلطط ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
اإلفصاح العام للتعرض المتعلق بالمخاطر االئتمانية لألطراف األخرى
يدير البنك ويتحكم باملخاطر االئتمانية من خالل مراقبة التعر�ض االئتماين  ،وتخفي�ض املعامالت مع �أطراف حمددة و�أي�ضا تقييم اجلدارة
االئتمانية للأطراف الأخرى ب�شكل م�ستمر� .إن �سيا�سات �إدارة املخاطر بالبنك م�صممة لتحديد وو�ضع حدود خماطر مالئمة وملراقبة املخاطر
والتقيد باحلدود املو�ضوعة .
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وتتم مراقبة التعر�ضات الفعلية مقابل احلدود املو�ضوعة ب�شكل دائم �.إ�ضافة �إلى مراقبة احلدود االئتمانية ف�إن البنك يدير التعر�ضات
االئتمانية ذات العالقة ب�أن�شطة املتاجرة من خالل الدخول يف اتفاقيات عالقات رئي�سية وترتيبات �ضمانات �إ�ضافية مع الأطراف اخلرى يف
ظروف مالئمة وحتديد فرتة املخاطر.
ويف بع�ض احلاالت ميكن �أن يقفل البنك معامالت �أو تخ�صي�صها لأطراف �أخرى من �أجل خف�ض املخاطر االئتمانية .متثل خماطر البنك
االئتمانية للم�شتقات التكلفة املحتملة ال�ستبدال عقود امل�شتقات يف حالة �إخفاق الأطراف الأخرى يف الوفاء بالتزاماتها ،وملراقبة م�ستوى املخاطر
االئتمانية التي يتم تبنيها ف�إن البنك يقيم الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�س الأ�ساليب كما هو احلال بالن�سبة لأن�شطة الإقرا�ض.
التسنيد
ال يوجد لدى البنك ال�سعودي لال�ستثمار �أي تعر�ض /خماطر ت�سنيد.
إدارة مخاطر السوق
يعرف البنك خماطر ال�سوق ب�أنها املخاطر التي تن�ش�أ ب�سبب اخل�سائر املحتملة يف بنود قائمة املركز والناجتة عن التحركات يف �أ�سعار ال�سوق
مثل �سعر الفائدة و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار الأ�سهم وال�سلع.
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يعترب تنويع املوارد املاليه عن�صرا هاما من �إ�سرتاتيجية �إدارة ال�سيولة يف البنك .ويعترب �أكرب عن�صرين لودائع العمالء هما الودائع لأجل وودائع
املرابحات  .يقوم البنك بعمل �إختبارات خماطر جهد ال�سيولة والتي متزج بني عوامل خماطر ال�سيولة الداخلية واخلارجية  .ي�سعى البنك
للحفاظ على هام�ش امان مايل غري مرتبط ،عايل اجلودة من اال�صول القابلة لل�سيولة التي ميكن ت�سييلها او ربطها يف اوقات الت�سييل املفاجئ.
وقد �أظهر �إختبار جهد ال�سيولة يف  2015م �أن البنك ال زال يحتفظ مبقدار من ال�سيولة حتت �إعتبارات متعددة.
مخاطر أسعار الفائدة في دفاتر البنك
�إن خماطر �أ�سعار الفائدة يف دفاتر البنك هي تعر�ض الو�ضع املايل للبنك للتقلبات املعاك�سة يف �أ�سعار الفائدة .وميكن للتقلبات يف �أ�سعار الفائدة
�أن ت�ؤثر على الأرباح من خالل تغيري �صايف دخل العوالت اخلا�صة وت�ؤثر �أي�ضا على القيمة ذات العالقة لأ�صول البنك والتزاماته والأدوات املاليه
لقائمة املركز املايل .وتتمثل امل�صادر الرئي�سية ملخاطر �أ�سعار الفائدة يف خماطر اعادة ت�سعري �أ�سعار الفائدة  ،خماطر منحنى الإيرادات،
املخاطر الأ�سا�سية وخماطر اخليارات.
اجراءات عملية �إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة لدى البنك تت�ضمن تنفيذ �إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات �أ�سعار الفائدة  ,وحتليل الفجوة الناجتة عن
ح�سا�سية تغيري �سعر الأ�صول وااللتزامات يف الأن�شطة امل�صرفية ،و�أي�ضا نظام الرقابة الداخلية .وبالتحديد ،ف�إنها تعالج احلاجة للقيا�س الفعال
ملخاطر �أ�سعار الفائدة والرقابة على الوظائف من خالل اجراءات ادارة خماطر �أ�سعار الفائدة.
تتم �إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة يف دفاتر البنك من خالل «الفجوة» نظام متوافق مع جلنة املوجودات و املطلوبات على قدرة البنك لتحمل
املخاطر على حدود معرفة م�سبقا .يدير البنك ب�شكل فعال خماطر �أ�سعار الفائدة يف دفاتره بناء على حدود ا�ستحقاقات �أ�سعار الفائدة املعتمدة
من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات .ويتم ف�صل كافة �أ�سعار الفائدة للأ�صول واملطلوبات احل�سا�سة طبقا لتواريخ ا�ستحقاق �إعادة الت�سعري
املالئمة  ،العملة والفجوات  ،وتتم �إدارتها ب�شكل فعال .يراقب البنك الت�أثريات املتوقعه طويلة الأجل على التغريات يف �أ�سعار الفائدة على القيمة
احلالية لكافة التدفقات النقدية امل�ستقبلية وذلك با�ستخدام حتليل القيمة االقت�صادية لر�أ�س املال لتحليل وقيا�س املخاطر على ر�أ�س املال.

إطار إدارة مخاطر السوق
يوجد لدى البنك اطار لإدارة خماطر ال�سوق والذي يحكم �أن�شطة البنك التجارية والغري جتارية املتعلقة مبخاطر ال�سوق .ويف�صل البنك بني
خماطر ال�سوق املتعلقه باالن�شطة البنكية والأن�شطة التجارية  .ر�ؤ�ساء الإدارات املتعلقه مبجموعة الإ�ستثمار واخلزينة م�سئولني عن ادارة خماطر
ال�سوق النا�شئة من �أن�شطة املتاجرة واال�ستثمار و�أن�شطة �إدارة الأ�صول والإلتزامات بحدود �صالحياتهم ح�سب �سيا�سة خماطر البنك .جلنة �إدارة
الأ�صول والإلتزامات م�سئولة عن ر�صد ورقابة املخاطر املت�أ�صلة يف ان�شطة املتاجرة وغري املتاجرة يف البنك� .إدارة خماطر ال�سوق هي امل�سئولة
عن ر�صد و�إبالغ �أي خماطر �سوق حمتملة يتعر�ض لها البنك .ولأغرا�ض ر�أ�س املال النظامي  ،فان البنك يحت�سب خماطر ر�أ�س املال ال�سوقية
املطلوبه بناء على منهجية موحده .جميع الأن�شطة املتعلقه مبخاطر ال�سوق تكون �ضمن هيكل الإئتمان واحلدود املعتمده.

من �أجل التحوط وتخفي�ض خماطر �أ�سعار الفائدة امل�ستحقه نتيجة التقلبات يف �أ�سعار الفائدة ي�ستخدم البنك منتجات وا�سرتاتيجيات حتوط
معتمدة من �أجل �إعادة موازنة لأ�صول واملطلوبات على �أ�سا�س دوري وذلك للمحافظة على �أ�سعار الفائدة احل�سا�سة يف امل�ستويات التي ميكن
قبولها.

مراقبة و إدارة مخاطر السوق
مراقبة و �إدارة خماطر ال�سوق تتم من خالل ادارة م�ستقلة (ادارة خماطر ال�سوق) و هي امل�س�ؤولة عن �ضمان قيا�س احتمالية التعر�ض ملخاطر
ال�سوق وفقا ل�سيا�سات حمدودة وا�ضحة ،ومراقبتها يوميا مقابل حدود الرقابة املقررة.

مخاطر أسعار األسهم في دفاتر البنك
تتعر�ض خماطر حقوق امل�ساهمني يف البنك والتي ت�شمل يف املقام الأول :ا�ستثمارات متاحة للبيع ،املتداولة يف �سوق اال�سهم املحلية واال�ستثمار
يف ال�شركات الزميلة.

قام البنك بان�شاء �سيا�سة �إدارة خماطر ال�سوق وحتديد مقايي�س خماطر ال�سوق واحلدود املعمول بها واملت�ضمنه يف دليل �سيا�سة اخلزينة يف
البنك واملعتمد من جمل�س االدارة .يقوم كل من جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات و�إدارة اخلزينة واال�ستثمار و�إدارة خماطر ال�سوق مب�سئولية
�إدارة ورقابة والتحكم يف هذه املخاطر ح�سب ال�سيا�سات املعتمده .
ادارة مخاطر السيولة
تتم مراقبة خماطر ال�سيولة يف دفاتر البنك من خالل حدود خماطر ال�سيولة بناء على اال�ستحقاقات ق�صرية وطويلة الأجل  ،ون�سبة القرو�ض
�إلى الودائع  ،ون�سب ال�سيولة املتوافقة مع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مثل ن�سبة ال�سيولة اليومية ون�سبة تغطية ال�سيولة ون�سب املوارد املاليه
الثابته  .يقوم البنك ب�إدارة ال�سيولة لديه عن طريق ال�سوق املالية املحلية و�أ�سواق املقاي�ضات و�أ�سواق �إعادة ال�شراء ،وعن طريق �أ�سواق املال
العاملية ك�سوق الدوالر الأمريكي و�أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي.

تداول جميع اال�سهم يف دفاتر البنك يف ال�سوق املالية ال�سعودية على �أ�سا�س يومي ،وتكون �سائلة .هناك جزء �ضئيل من ا�سهم املحفظة اليتم
تداولها .تعترباال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة هي ذات طابع ا�سرتاتيجي وتتم املحا�سبة عنها با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.
إدارة المخاطر التشغيلية
املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�سارة الناجتة من االجراءات الداخلية الناجتة ب�سبب اخطاء �سواء ب�شريه او ّالية ،املخاطر الت�شغيلية ت�شتمل
املخاطر القانونية و ي�ستثنى من ذلك املخاطر اال�سرتاتيجية و خماطر ال�سمعة .تتواجد خماطر ال�سمعة واملخاطر اال�سرتاتيجية يف الركيزة
الثانية من نظام بازل يف هيكل ر�أ�س املال .قام البنك بو�ضع اطار مف�صل الدارة املخاطر الت�شغيلية متوافق مع �سيا�سات البنك الدارة املخاطر
الت�شغيلية.
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استراتيجيات واجراءات المخاطر التشغيلية
اطار �إدارة املخاطر الت�شغيلية يف البنك متت املوافقة عليه من جمل�س ادارة البنك والذي يوفر نهج منظم لتحديد وتقييم ور�صد ومراقبة
املخاطر الت�شغيلية من خالل :
	�إجراء ور�ش عمل للتقييم الذاتي للمخاطر والرقابه و ا�صدار تقارير املخاطر و تقييم املخاطر.
الرقابه على خطط العمل املتفق عليها التي ظهرت كنتيجة لور�ش عمل التقييم الذاتي للمخاطر والرقابه
املحافظة على قاعدة بيانات خ�سائر خماطرالت�شغيل للتحليل والرقابه
الرقابه على م�ؤ�شرات املخاطر الرئي�سية.
خلق الوعي حول مفاهيم �إدارة املخاطر مع الرتكيز على املخاطرالت�شغيلية بني موظفي البنك عن طريق التعليم االلكرتوين.
مراجعة و حتديث �سيا�سات و اجرائات املخاطر الت�شغيلية و�آلية عمل نظام املخاطر الت�شغيليه لتح�سني �إدارة املخاطر الت�شغيلية يف البنك.
	�إجراء حتليل على املخاطر النوعية والكمية ال�سنوية التي تغطي جميع انواع املخاطر يف �إطار العمل  /فريق الدعم.
مراجعة املخاطر الت�شغيلية واقرتاح التحفظ فيما يتعلق باملنتجات اجلديدة.
هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية
تتحمل جلنة ادارة اال�صول وااللتزامات امل�س�ؤولية ال�شاملة يف الإ�شراف على تنفيذ �إطار املخاطر الت�شغيلية يف خمتلف �أق�سام البنك .تعترب
وظائف �إدارة خماطر الت�شغيل كجزء من جمموعة �إدارة املخاطر .وقد اعتمد البنك منهج منظم لإدارة املخاطر الت�شغيلية .وتخ�ضع ادارة
املخاطر الت�شغيلية لعمليات مراجعة منظمة من قبل ادارة املراجعة الداخلية يف البنك.
نطاق وطبيعة وظيفة إدارة مخاطر التشغيل
تقوم جلنة �إدارة خماطر الت�شغيل بجمع البيانات املتعلقة باخل�سائر الت�شغيلية ب�شكل يومي وادخالها يف نظام �إدارة املخاطر الت�شغيلية وتغطي
الن�شاطات التالية:
	�إدخال نتائج حلقات عمل ادارة خماطر الت�شغيل واملتعلقة باملخاطر وتقييم املراقبة.
متابعة االجراءات املتخذه.
املحافظة على قاعدة بيانات خ�سائر املخاطر الت�شغيلية .
	�إن�شاء تقارير مبوا�صفات خمتلفة للرقابة والتحكم.
ويتم تقييم �أي من املنتجات اجلديدة للبنك ملواجهة املخاطر الت�شغيلية املحتمله .وتخ�ضع عقود الت�أمني للبنك ملراجعة خماطرها الت�شغيلية على
ا�سا�س �سنوي .و�أي�ضا يتم مراجعة املخاطر الت�شغيلية للعقود االخرى القائمة بالبنك .ي�ستخدم البنك حاليا طريقة امل�ؤ�شرالأ�سا�سي التفاقية
بازل الثالثه للو�صول �إلى خماطر ر�أ�س املال الت�شغيلي ب�أخذ  ٪15من متو�سط �إجمايل دخل البنك الخر ثالث �سنوات كما يف اتفاق بازل الثالث
واملت�ضمنه يف توجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لبازل.
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