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  البنك السعودي لالستثمار
  قائمة المركز المالي الموحدة

  2012و  2013ديسمبر  31كما في 
            

      2013  
  

2012  
   

  
 إيضاح

 
آالف االت  ب الري

  السعودية

االت    آالف الري ب
  السعودية

             الموجودات

  7.335.643   6.307.029   4  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

  3.831.774   5.573.529   5  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

  10.911.961    17.696.495   6    في، صااستثمارات

  34.050.692    47.566.871   7   قروض وسلف، صافي

  965.902    1.070.648   8   استثمارات في شركات زميلة

  866.896    872.534   9   صافي ممتلكات و معدات،

  1.103.782    1.408.307   10    موجودات أخرى

  59.066.650    80.495.413       الموجودات إجمالي

  الملكيةمطلوبات وحقوق ال
           

  المطلوبات
           

  6.269.045   9.828.232   12  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  40.413.571    57.043.847   13   ودائع العمالء

  1.005.208    1.370.559   14   مطلوبات أخرى

  2.000.000    2.000.000   15   قروض ألجل

  49.687.824    70.242.638        المطلوبات إجمالي
           

            حقوق الملكية

  5.500.000    5.500.000   16     رأس المال

  2.931.000    3.253.000  17    إحتياطي نظامي

  )38.992(    )33.664(      إحتياطيات أخرى

  597.979    1.085.313      ةأرباح مبقا

  416.600    477.500  25    توزيعات أرباح مقترحة

  )27.761(    )29.374(    36    موظفينخيارات أسهم ال

  9.378.826    10.252.775       إجمالي حقوق الملكية 

  
  59.066.650    80.495.413       الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 

  
  
  
  

  الموحدة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 40لى إ 1يضاحات المرفقة من إلتعتبر ا
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  البنك السعودي لالستثمار
  الدخل الموحدة قائمة

  2012و  2013ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
         

   
    2013  

  
2012  

  

  إيضاح

  
االت  آالف الري ب

  السعودية

  
االت  بآالف الري

  السعودية
           

  1.590.816    1.884.161    19   دخل العموالت الخاصة
  348.883    519.179    19   مصاريف العموالت الخاصة

             
  1.241.933    1.364.982        دخل العموالت الخاصة صافي

       
     

  315.107    394.205    20    صافي ،أتعاب خدمات بنكيةدخل 
  37.391    58.415        ، صافيأرباح تحويل عمالت أجنبية

  16.281    21.963    21    توزيعات أرباح
  20.872    158.175    22    مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي مكاسب استثمارات

  90.018    18.925        مكاسب بيع ممتلكات و إيرادات أخرى

  1.721.602    2.016.665        إجمالي دخل العمليات
            

  361.831    439.020    23    رواتب وما في حكمها
  82.289    98.017        إيجار ومصاريف مباني

  70.041    71.697    9     واطفاء إستهالك
  117.921    152.922        مصاريف عمومية وإدارية أخرى

  255.000    105.000    (ب)7   ، صافيئتمانإلمخصص خسائر ا
  69.000    24.000    (و)6    مخصص إنخفاض قيمة استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي

  956.082    890.656       إجمالي مصاريف العمليات

  765.520    1.126.009       الدخل من األنشطة التشغيلية

  دخل الشركات الزميلة الحصة في
  

8  
  

160.825    146.517  

  912.037    1.286.834        صافي دخل السنة

  1.66    2.34    24    ربح السهم األساسي والمخفض  (بالريال السعودي)
                                    

 
 

                                                                                                       
           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموحدة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 40لى إ 1يضاحات المرفقة من إلتعتبر ا
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  البنك السعودي لالستثمار
  قائمة الدخل الشامل الموحدة

  2012و  2013ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

                                                            2013  
  

2012  

    
آالف  االت  ب الري

  السعودية

االت  بآالف   الري
  السعودية

  912.037    1.286.834     السنةصافي دخل 
          بنود الدخل الشامل األخرى

           استثمارات متاحة للبيع:

    صافي التغير في القيمة العادلة - 
 

162.958    255.363  

    أرباح القيمة العادلة المحولة لقائمة الدخل الموحدة عن إستبعادات - 
 

)158.175(    )20.872(  

    الحصة في بنود الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى للشركات الزميلة
 

545    )716(  

    إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
 5.328    233.775  

ة امل لل الي الدخل ال   1.145.812    1.292.162   إج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 الموحدة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 40لى إ 1يضاحات المرفقة من إلتعتبر ا
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  البنك السعودي لالستثمار
  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

  2012و  2013ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
  

     
إجمالي حقوق

   الملكية

خيارات أسهم  

    الموظفين

توزيعات 

   أرباح مبقاة    أرباح مقترحة
إحتياطيات      

    إيضاح    رأس المال    إحتياطي نظامي   أخرى

  2013      بآالف الرياالت السعودية

9.378.826   )27.761(  
  

  الرصيد في بداية السنة      5.500.000   2.931.000   )38.992(   597.979    416.600

1.292.162    -  
  

  إجمالي الدخل الشامل للسنة      -   -   5.328   1.286.834    - 

  توزيعات أرباح  25    -   -   -   -     )416.600(    -    )416.600(

  توزيعات أرباح مقترحة  25    -   -   -   )477.500(    477.500    -    - 

  خيارات أسهم موظفين مخصصة      -   -   -   -     -     )35.368(   )35.368(

33.755   33.755  

  

  خيارات أسهم موظفين ممنوحة      -   -   -   -     - 

 -    -  
  

  المحول لإلحتياطي النظامي  17    -   322.000   -   )322.000(    - 

10.252.775   )29.374(  
  

  الرصيد في نهاية السنة      5.500.000   3.253.000   )33.664(   1.085.313    477.500
    

إجمالي حقوق
   الملكية

خيارات أسهم  

    الموظفين

يعات توز

   أرباح مبقاة    أرباح مقترحة
إحتياطيات      

    إيضاح    رأس المال    إحتياطي نظامي   أخرى

  2012      بآالف الرياالت السعودية

8.557.296   )27.979(  
  

  الرصيد في بداية السنة      5.500.000   2.703.000   )272.767(   330.542    324.500

1.145.812    -  
  

  إجمالي الدخل الشامل للسنة      -   -   233.775   912.037    - 

  توزيعات أرباح  25    -   -   -   -     )324.500(    -    )324.500(

  توزيعات أرباح مقترحة  25    -   -   -   )416.600(    416.600    -    - 

  خيارات أسهم موظفين مخصصة      -   -   -   -     -     )21.294(   )21.294(

21.512   21.512  

  

  ن ممنوحةخيارات أسهم موظفي      -   -   -   -     - 

 -    -  
  

  المحول لإلحتياطي النظامي  17    -   228.000   -   )228.000(    - 

9.378.826   )27.761(  
  

  الرصيد في نهاية السنة      5.500.000   2.931.000   )38.992(   597.979    416.600
            

  
  
  

  حدةالمو جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 40لى إ 1يضاحات المرفقة من إلتعتبر ا
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  البنك السعودي لالستثمار
  قائمة التدفقات النقدية الموحدة

  2012و  2013ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
  

  
  

  2012    2013    إيضاح   

  :األنشطة التشغيلية

االت       آالف الري ب
  السعودية

أال   االت  فب الري
  السعودية

   السنةصافي دخل 
     

1.286.834  912.037  

          :األنشطة التشغيلية النقدية المستخدمة في الت لتسوية صافي الدخل إلى صافيالتعدي    
           

  )15.564(    )35.279(       صافي  المقتناة لغير أغراض المتاجرة، اتاالستثمارالخصم عـلى اطفاء 

  )20.872(    )158.175(    22   ، صافي مقتناة لغير أغراض المتاجرة اتاستثمار مكاسب

  )86.600(    )757(       بيع ممتلكات أرباح 

  70.041    71.697    9   إستهالك واطفاء 

  255.000    105.000    (ب)7    صافي مخصص خسائر إئتمان،

  69.000    24.000    (و)6   صافي  ،مخصص إنخفاض قيمة استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة

  )146.517(    )160.825(    8   الحصة في دخل شركات زميلة

       1.132.495    1.036.525  

             :النقص في الموجودات التشغيلية / صافي (الزيادة)

  )305.623(    )646.936(      نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وديعة   

  )374.638(   2.536.000  تسعين يوماً من تاريخ اإلقتناءأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد 

  )7.191.599(    )13.621.179(       روض وسلفق

  104.903    )339.893(       موجودات أخرى

             :في المطلوبات التشغيليةالزيادة / (النقص)  صافي

  2.044.873    3.559.187       أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
  3.643.079    16.630.276       ودائع العمالء 

  111.804    399.106       مطلوبات أخرى

  )930.676(    9.649.056       األنشطة التشغيلية (المستخدمة في) الناتجة من / صافي النقدية

             :األنشطة االستثمارية

  3.751.517    2.405.318       المتاجرة  ضمقتناة لغير أغرا متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات

  )5.568.489(    )9.015.615(       لغير أغراض المتاجرةشراء استثمارات 

  74.571    56.624    8   توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

  )29.731(    )77.382(    9   شراء ممتلكات و معدات

  124.476    804       متحصالت من بيع ممتلكات  

  )1.647.656(    )6.630.251(       األنشطة االستثماريةالمستخدمة في  صافي النقدية

             األنشطة التمويلية: 

  1.000.000    -     15   متحصالت من قروض ألجل

  )500.000(    -     15   دفعات قرض ألجل

  )324.500(    )416.600(    25   توزيعات أرباح

  175.500    )416.600(       صافي النقدية (المستخدمة في) / الناتجة من األنشطة التمويلية 

  )2.402.832(    2.602.205         الزيادة / (النقص) الزيادة في النقدية و شبة النقدية
  ---يتبع                          

  
  الموحدة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 40لى إ 1يضاحات المرفقة من إلتعتبر ا
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  البنك السعودي لالستثمار
  قائمة التدفقات النقدية الموحدة (تتمة)

  2012و  2013ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
  

  

  2012    2013   إيضاح   

      
االت  آالف الري ب

  السعودية

أال   االت  فب الري
  السعودية

            النقدية وشبه النقدية

  10.903.211    8.500.379      السنةالنقدية وشبه النقدية في بداية     

  )2.402.832(    2.602.205     الزيادة / (النقص) في النقدية و شبة النقدية

  8.500.379    11.102.584   26   السنة نهاية النقدية وشبه النقدية في    

            معلومات العموالت الخاصة اإلضافية

  عموالت خاصة مستلمة خالل السنة    
    

1.919.506    1.590.959  

  314.870    543.818     عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة   

            معلومات إضافية غير نقدية

لدخل الشامل األخرى للسنةإجمالي بنود ا
    5.328    233.775  

  218    )1.613(      خيارات أسهم موظفين، صافي التخصيص والمنحة

  416.600    477.500   25   توزيعات أرباح مقترحة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 

  الموحدة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 40لى إ 1يضاحات المرفقة من إلتعتبر ا



  
  البنك السعودي لالستثمار

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  2012و  2013ديسمبر  31سنتين المنتهيتين فيلل
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  عـــام      .1
  

م م/ ،شركة مساهمة سعودية ،("البنك")لالستثمارتأسس البنك السعودي  اريخ   31بموجب المرسوم الملكي رق ادى  25بت جم
ان ـ ( 1396 يالث ق ه و  23المواف م 1976يوني اري رق جل التج ب الس ك بموج ل البن عودية. يعم ة الس ة العربي ي المملك ) ف

اريخ  1010011570 ع 25بت ـ ( 1397 األول  ربي ق ه ارس  16المواف  48  وعددها  فروعه  شبكة  خالل  ) من1977م
ً  48:  2012فرعاً (   ) في المملكة العربية السعودية. إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:فرعا

    
  البنك السعودي لالستثمار       

  المركز الرئيسي       
    3533ص ب       
    11481الرياض       
  ية السعودية المملكة العرب      

  

رفية  دمات مص ات و خ ه منتج اً لعمالئ ك أيض دم البن ا يق رفية. كم دمات المص واع الخ ة أن ديم كاف ي تق ك ف داف البن ل أه تتمث
ة شرعية  ا بواسطة هيئ ا واإلشراف عليه تم اعتماده ي ي دة) والت ب الفائ دأ تجن ى مب ة عل متوافقة مع الشريعة االسالمية (قائم

 البنك.  مستقلة تم تأسيسها من قبل
  

  ):يشار إليهم جميعاً بـ "المجموعة"تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة التالية (
  

"شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية   )أ
يوليو  22هـ (الموافق 1428رجب  8صادر بتاريخ  1010235995السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

 من قبل البنك. %100) وهي مملوكة بنسبة 2007
  

(أمكو)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في  -بي إن بي باريبا إلدارة األصول المحدودة" "شركة صائب  )ب
هـ 1428ذوالقعدة  4تاريخ صادر ب 1010240312المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

المتبقية شركاء  %45من قبل البنك، بينما يمتلك حصة  %55) وهي مملوكة  بنسبة 2007نوفمبر  14(الموافق 
 أنظر الفقرة أدناه التالية لتفاصيل إضافية).  –سعوديين وغير سعوديين (تحت التصفية 

  
محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية  "شركة السعودي لالستثمار العقارية" وهي شركة ذات مسؤولية  )ج

) 2009مايو  25هـ (الموفق 1430جمادى األول  29صادر بتاريخ  1010268297بموجب السجل التجاري  رقم 
  من قبل البنك. لم تبدأ الشركة أنشطتها الرئيسة بعد. %100وهي مملوكة بنسبة 

  
ل بين شركة اإلستثمار كابيتال وشركة أمكو والتي بموجبها قامت ، تم إتمام إتفاقية تحويل األعما2011بتاريخ ديسمبر 

ً بأن شركة أمكو تحت التصفية  شركة اإلستثمار كابيتال باألستحواذ على أعمال وصافي موجودات شركة أمكو. علما
  حالياً. 

  
  .  أسس اإلعداد 2

    
  بيان اإللتزام   )أ

   
ا لمعاييرالمحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد يقوم البنك بإعداد هذه القوائم المالية الموحدة طبق

من مجلس معايير المحاسبة الدولية  ةالعربي السعودي (المؤسسة)، وللمعاييرالدوليـة الخاصة بالتقاريرالمالية الصادر
العربية السعودية وك ونظام الشركات بالمملكة نكما يعد البنك قوائمه المالية الموحدة لتتماشى مع نظام مراقبة الب

  وكذلك النظام األساسي للبنك.
  
  
  
  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  2012و  2013ديسمبر  31سنتين المنتهيتين فيلل
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  (تتمة) -.  أسس اإلعداد 2

  أسس القياس    ب)
  

يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء البنود أدناه الواردة في قائمة المركز المالي 
  الموحدة:

  المتاجرة يتم قياسها بالقيمة العادلة. الموجودات والمطلوبات المقتناة بغرض .1
  األدوات المالية المصنفة كقيمة عادلة خالل قائمة الدخل الموحدة يتم قياسها بالقيمة العادلة. .2
  .   االستثمارات المتاحة للبيع يتم قياسها بالقيمة العادلة.3

المخاطر، في عالقات التحوط من   .  الموجودات و المطلوبات المالية المعترف بها و المصنفة كبنود تحوط من4 
  مخاطر القيمة العادلة المؤهلة، يتم تسويتها بتغيرات  القيمة العادلة المرتبطة بالخطر الذي تم التحوط منه.

  .  المطلوبات عن التسويات النقدية لترتيبات تعويضات أسهم الموظفين يتم قياسها بالقيمة العادلة.5
  

، لم يكن لدى المجموعة موجودات أو مطلوبات تم إقتنائها 2012و  2013ديسمبر  31خالل العامين المنتهيين في 
ألغراض المتاجرة، بإستثناء بعض األدوات المالية المشتقة، وكذلك لم يكن هناك أدوات مالية مصنفة كقيمة عادلة 

  خالل قائمة الدخل الموحدة. 
  

  العملة الوظيفية وعملة العرض )ج
   

الية الموحدة بالريال السعودي، و تعتبر العملة الوظيفية للمجموعة. ويتم تقريب البيانات يتم عرض هذه القوائم الم 
  المالية المعروضة ألقرب ألف ريال سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.

    
  واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية  األحكام والتقديرات    )د
   

ايير الدولي اً للمع ة الموحدة وفق وائم المالي ام و  إن إعداد الق ب إستخدام بعض األحك ة، يتطل ارير المالي ة الخاصة بالتق
ر  ب األم ات المسجلة.  يتطل الغ الموجودات والمطلوب ى مب ؤثر عل ي ت التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة والت
ام و  ذه األحك ل ه ة. مث بية للمجموع ات المحاس ق السياس ة  تطبي ي طريق ا ف ارس حكمه ن اإلدارة أن تم اً م أيض

ي تتضمن ا ابقة وبعض العوامل األخرى، والت رة الس ى الخب اءاً عل ا بإستمرار وبن لتقديرات واإلفتراضات يتم تقييمه
ن  االت. م ك الح ل تل ي مث ة ف ا معقول د أنه ي يعتق تقبلية الت داث المس ات لألح ة وتوقع ارات مهني ى إستش الحصول عل

دير ذه التق ل ه ا اإلدارة مث تخدم فيه ي تس ة الت واحي الهام ا الن ارس فيه ي تم ك الت بية أو تل ات المحاس ات واإلفتراض
  - األحكام ما يلي:

  
  خسائر االنخفاض في قيمة محفظة القروض والسلف  - 1

  
ة بشكل محدد و  ي القيم اض ف يقوم البنك بتاريخ كل تقرير مالي بمراجعة محافظ قروضه لتحديد خسارة االنخف

ان خفاض في اإجمالي لتحديد ما إذا كان هناك خسائر  ا إذا ك د م القيمة يجب تسجيلها. يستخدم البنك حكمه لتحدي
ه  ه لحدث يتبع ى التنبي ا تشير إل ات يمكن مالحظته دفقات اهناك أية بيان ي الت ن قياسه ف ة يمك ي القيم اض ف نخف

راً عك ياً النقدية المستقبلية التقديرية. إن هذا الدليل يحتوي على بيانات يمكن مالحظتها وتشير إلى أن هناك تغي س
ابقة   ة الس رة التاريخي وء الخب ي ض ديرات ف تخدم اإلدارة التق ين. تس ن المقترض ة م داد لمجموع ف الس ي موق ف

ك الللقروض مع األخذ في اإلعتبار مؤشرات مخاطر اإلئتمان والدليل الجوهري ل ل لتل ة المماث نخفاض في القيم
تقبلية.  ة المس دفقاتها النقدي دير ت د تق ٍل المخاطر في المحفظة عن دير ك ة واإلفتراضات المستخدمة لتق إن المنهجي

ارة  ديرات الخس ين تق ات ب ل أي فروق ا بانتظام لتقلي تم مراجعته تقبلية ت ة المس من المبالغ وتوقيت التدفقات النقدي
  والخسارة الفعلية، إذا تغيرت القيمة العادلة للتدفقات النقدية. 
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  عادلة لألدوات المالية غير المتداولةالقيمة ال  - 2
   

تقوم المجموعة بتقييم األدوات المالية ، مثل المشتقات ، بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. كما يتم 
  ).6فصاح عن األدوات المالية المقتناة بالتكلفة المطفأة ضمن ايضاح رقم (اإل
  

تم إستالمه لبيع أصل أو السعر المدفوع لتحويل التزام في عملية تُعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سي
اعتيادية بين متعاملين في السوق بتاريخ التقييم. يُبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن بيع أصل أو تحويل 

  لتزام يتم تنفيذه إما:إ
  

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

  
كذلك فإنه يجب للسوق األساسي أو السوق األكثر أفضلية أن يكون ممكن الدخول له من قبل المجموعة. تُقيم 
القيمة العادلة ألصل أو التزام باستخدام افتراضات يستعملها المتعاملون لتسعير أصل أو التزام وذلك على 

  لين يسعون ألفضل منفعة اقتصادية.فرضية أن المتعام
  

تأخذ القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار قدرة المتعامل في السوق لتوليد منفعة إقتصادية من خالل 
التوظيف األمثل واألعلى لألصل أو من خالل البيع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظيف 

  األمثل واألعلى لألصل.
  

ماهو مالئم، و بيانات كافية متاحة لقياس القيمة العادلة ، وذلك  حسببالمجموعة ُطرق تقييم مناسبة، تستخدم 
  عند تعظيم استخدام معطيات ممكن مالحظتها وتقليل استخدام معطيات ال يُمكن مالحظتها.

  
عنها في القوائم  يتم تصنيف كل الموجودات والمطلوبات، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو تم االفصاح

المالية الموحدة، ضمن التسلسل الهرمي المذكور أدناه، وذلك ألدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة 
         العادلة بشكل عام.

  المستوى األول: األسعار المعلنة في األسواق النشطة لنفس األصل أو االلتزام المالي (بدون
 تعديل).

 دنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة مبنية على المستوى الثاني: طرق التقييم أل
 بيانات سوقية يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

  المستوى الثالث: طرق التقييم ألدنى مستوى معطيات جوهرية لقياس القيمة العادلة مبنية على
 بيانات سوقية اليمكن مالحظتها.

  
ذا إرف بها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، فإن المجموعة تُقرر بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعت

ماكان تحويل قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف (بناءاً على أدنى 
  مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام) في نهاية تاريخ كل تقرير مالي.

  
موعة السياسات واالجراءات لكالً من قياس القيمة العادلة المتكرر مثل الموجودات المالية المتاحة تُحدد المج

  للبيع غير المتداولة وغير المتكرر مثل الموجودات المقتناة للتوزيع في العمليات غير المستمرة.
  

ة. كما يتم تحديد الحاجة تقوم المجموعة بتعيين مقيّمين خارجين من وقت آلخر ألغراض تقييم موجودات محدد
لهؤالء المقيّمين الخارجيين على أساس سنوي. يتم إختيار المقيميّن الخارجيين بناءاً على معايير المعرفة 

  بالسوق، السمعة، االستقاللية وااللتزام بالمعايير المهنية.
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  (تتمة) -.  أسس اإلعداد 2

ت على قيم الموجودات والمطلوبات والمتطلب إعادة بتاريخ كل تقرير مالي، تقوم المجموعة بتحليل الحركا
تقييمها أو إعادة تقديرها وفقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة. وألغراض هذا التحليل، تقوم المجموعة بالتثبت 
من المعطيات الرئيسية آلخر تقييم بواسطة مطابقة المعلومات في عملية احتساب التقييم مع العقود والمستندات 

ذات الصلة. كما تُقارن المجموعة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر  األخرى
  الخارجية لتحديد ما إذا كان التغيير معقوالً.

وألغراض االفصاح عن القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد أصناف الموجودات واأللتزامات على أساس  
قة بالموجودات أو االلتزامات وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما طبيعتها، خصائصها والمخاطر المتعل

  هو مذكور أعاله.
  

     إنخفاض قيمة استثمارات األسهم والسندات المتاحة للبيع  - 3

يقوم البنك بممارسة األحكام عند مراجعة االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم والسندات المتاحة للبيع 
فيما إذا كان االنخفاض جوهرياً أو مستمراً في القيمة العادلة عن التكلفة. وألغراض تقدير ويشتمل ذلك التأكد 

ما إذا كان االنخفاض جوهرياً، فإن النقص في القيمة العادلة يتم تقييمه مقابل التكلفة األساسية لألصل عند 
 ةيمة العادلة يتم تقييمه مقابل الفتراالثبات األولي. ولتقدير ما إذا كان االنخفاض مستمراً ، فإن النقص في الق

وفي هذا الصدد، يقوم البنك التي كانت القيمة العادلة لألصل أقل من التكلفة األساسية عند االثبات األولي. 
بتقييم، من بين عوامل أخرى، التغير العادي في انخفاض أسعار األسهم والسندات، عند وجود تدهور في 

ر فيها، وأداء الصناعة، والتغيرات في التقنية، والتدفقات النقدية الناتجة من المركز المالي للجهة المستثم
  األنشطة التشغيلية والتمويلية.

  
    تصنيف االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق  - 4

ثابتة يقوم البنك بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات ال 39وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
أو الممكن تحديدها وذات االستحقاق الثابت كاستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق. وللقيام بهذا الحكم، فإن 

  حتى تاريخ االستحقاق. تالبنك يقيم النية والمقدرة القتناء مثل هذه االستثمارا
  

  شركات المستثمر  فيهالتحديد السيطرة على ا  - 5

(ب) كما تقوم المجموعة بالتصرف  3ضاح يرات اإلدارة، كا هو مبين في إتخضع مؤشرات السيطرة لتقدي
ستثمارية. ولتحديد ما إذا كانت المجموعة مسيطرة على تلك الصناديق الكمدير صندوق لعدد من الصناديق ا

المنافع فإنه عادةً تقوم المجموعة بالتركيز على تقييم المنافع االقتصادية للمجموعة في هذا الصندوق (بمقارنه 
لذلك فقد نتيجة مدير الصندوق. وفي إقالة  ) و حقوق المستثمرينةالمحتملة مع الرسوم األدارية المتوقع

يد حل، وبالتالي لم تقم بتواوحتثمرين في كل األسأنها تقوم بدور وكيل الم مؤداهاتوصلت المجموعة لنتيجة 
  هذه الصناديق. ل ةالقوائم المالي

  في األعمال هـ)    مبدأ االستمرارية

قامت إدارة البنك بالتقديرات الالزمة للتأكد من قدرة البنك على االستمرار في أعماله، وقد تأكدت اإلدارة أن لدى 
البنك المصادر الكافية لإلستمرار في االعمال للمستقبل المنظور. باالضافة إلى أنه لم يصل لعلم اإلدارة أي 

يراً هاماً على قدرة البنك على االستمرار في أعماله، وبالتالي فقد تم إعداد إعتبارات مادية مؤكدة قد يكون لها تأث
  القوائم المالية الموحدة استناداً على أن البنك سيستمر في مزاولة أعماله. 

  
  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .3

 ً الموحدة بإستثناء التغير في السياسات أهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية بفيما يلي بيانا
(أ) أدناه فإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تتماشى مع 3المحاسبية في االيضاح 

  تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة.
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  (تتمة) - ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .3

  في السياسات المحاسبيةالتغير  )أ
  

 31إن السياسات المحاسبية المتبعة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
كما هي موضحة في تلك القوائم المالية، بإستثناء تطبييق المعايير الجديدة والتعديالت األخرى على  2012ديسمبر 

  رة  أدناه واللذان لم يكن  لهما تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.المعايير الحالية المذكو
  

 ) القوائم المالية الموحدة: يحل معيار التقارير المالية الدولي   رقم  - ) 10معيار التقارير المالية الدولي رقم
قوائم المالية الموحدة (ال - ) 27) مكان المتطلبات السابقة المتضمنة في معيار المحاسبة الدولي رقم (10(

ت ذات االغراض الخاصه. يقدم آتوحيد المنش - ) 12التفسير رقم ( -والمنفصلة) و لجنة تفسير المعايير 
المعيار نموذج واحد لتوحيد كافة المؤسسات بناء على السيطرة، بصرف النظر عن طبيعة المؤسسة المستثمر 

الل حقوق تصويت المستثمرين أو من خالل ترتيبات من خفيها (بمعنى إذا ما كانت المؤسسة مسيطراً عليها 
 تعاقديه أخرى). 

 ) 11رير المالية الدولي رقم (االمشاريع المشتركة: يحل معيار التق -  )11معيار التقارير المالية الدولي رقم (
التي لها  ةجهالمنافع في المشاريع المشتركة  يتطلب هذا المعيار ال - )31مكان معيار المحاسبة الدولي رقم (

عالقة بالمشروع المشترك أن تحدد طبيعة المشروع المشترك من حيث قيمة تقدير حقوقها و واجباتها و من ثم 
 المحاسبة عن هذه الحقوق والواجبات وفقاً لطبيعة هذا المشروع المشترك.

 ) فصاح إلتطلب المعيار افصاح عن المنافع في المنشأت األخرى: يإلا -  )12معيار التقرير المالية الدولي رقم
عن معلومات تمكن مستخدم القوائم المالية من تقييم طبيعة، و المخاطر المرتبطة بتلك، المنافع في منشآت 

 المنافع في مركزها المالي، أدائها المالي وتدفقاتها النقدية. هأخرى وتأثير هذ

 ) يحل هذا المعيار محل االرشادات الخاصة قياس القيمة العادلة:   - )13معيار التقارير المالية الدولي رقم
بقياس القيمة العادلة الموجودة و الموزعة في معايير التقارير المالية الدولية المتعارف عليها لتكون ضمن 
معيار واحد. يعرف المعيار القيمة العادلة كما يوفر إرشاداً حول كيفية تحديد القيمة العادلة وكذلك يتطلب 

) 13قياس القيمة العادلة. في نفس الوقت، اليغير معيار التقارير المالية الدولي رقم (المعيار إفصاحات عن 
 فصاح عنها بالقيمة العادلة.إلالمتطلبات الخاصة بالبنود الواجب قياسها أو ا

 ) عرض القوائم المالية: يعدل معيار المحاسبة الدولي رقم  -  )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
 ريقه عرض بنود الدخل الشامل األخرى.) ط1(

 ) فصاح: يعدل المعيار متطلبات إلا –دوات المالية ألا -  )7التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم
) ليضيف معلومات عن كافة األدوات المالية المعترف بها 7فصاح في معيار التقرير المالية الدولي رقم (إلا

ً للفقرة (والتي يتم مقابلتها وف فصاح عن إل) وكذلك يتطلب ا32) من معيار المحاسبة الدولي رقم (42قا
نفاذها إمعلومات بخصوص األدوات المالية المعترف بها الخاضعة لترتيبات المقابلة االصلية الممكن 

 ).32والترتيبات فيها إذا كانت األدوات غير خاضعة للمقابلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

 التعديالت: تلغي التعديالت على معيار المحاسبة  –مزايا الموظفين  - )19عيار المحاسبة الدولي رقم (م
ً لهذه التعديالت فانإل) الخيار لتأجيل ا19الدولي رقم ( سيتم  هعتراف باألرباح والخسائر األكتوارية. وفقا

 بنود الدخل الشامل األخرى.عتراف بكافة التغيرات في قيمة مزايا الخطط المحددة في الدخل وإلا

 ) يتناول المعيار، بعد التعديل، المتطلبات 2011القوائم المالية المنفصلة ( -  )27معيار المحاسبة الدولي رقم :(
للقوائم المالية المنفصلة فقط، والتي جرى ترحيلها بشكل واسع، وبدون تغير، من معيار المحاسبة الدولي رقم 

ً متطلبات القوائم المالية الموحدة في معيار التقارير القوائم المالية ال - )27( موحدة والمنفصلة. تتركز حاليا
 القوائم المالية الموحدة. -  )10المالية رقم (

 ) تتمثل 2011االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ( -  )28معيار المحاسبة الدولي رقم :(
 - )28مج  المشاريع  المشتركة إلى معيار المحاسبة  الدولي رقم (غالبية المراجعات الناتجة من معالجة  د

 ستثمارات بدون تغيير. ال)، في حين تبقي الطريقة المبدئية لمحاسبة الملكية في ا2011(
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ا ايير التق ى مع ينات عل ر التحس اً بنش ة أيض بة الدولي ايير المحاس س مع ام مجل ة: (ق ى  2009رير المالي حت
  ) والتي تحتوي على المعايير التالية مع تعديالت تابعة لمعايير أخرى:2011

 ) التطبيق األولي لمعايير  التقارير المالية الدولية: والذي يعيد تطبيق  -  )1معيار التقارير المالية الدولية رقم
 تكاليف التمويل.واالستثناء على  -  )1معيار التقارير المالية الدولي رقم (

 ) الحد  أكثر منعرض القوائم المالية: والذي يوفر مقارنة المعلومات فيها  - )1معيار  المحاسبة الدولي رقم
 يضاحات المرتبطة.إلاألدنى من المتطلبات والعرض لألرصدة األ فتتاحية لقائمة المركز المالي وا

 ) التصنيف للمعدات الخدمية. - والمعدات  الممتلكات والمباني -  )16معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ) دوات المالية: ضرائب الدخل المترتبة على التوزيعات.ألعرض ا -  )32معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ) التقارير المالية المرحلية: الموجودات والمطلوبات القطاعية. -  )34معيار المحاسبة الدولي رقم 

 كورة أعاله أي تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة.لم يكن لتطبيق المعايير والتعديالت المذ

  أسس توحيد القوائم الماليةب)  

عن  التابعةيتم إعداد القوائم المالية للشركات القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة.  الموحدةالقوائم المالية  هذه تشمل  
. كما يتم تعديل ثلة مع السياسات المحاسبية للبنكامتم سياسات محاسبيةنفس السنة المالية للبنك وذلك بإستخدام 

  السياسات المحاسبية للشركات التابعة، عندالحاجة، لتتماشى مع تلك السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

على  ةالشركات التابعة هي شركات مستثمر فيها ومسيطر عليها من قبل المجموعة. تعتبر المجموعة مسيطر  
يها عندما تكون المجموعة متعرضة للحقوق او متمكنة من الحقوق في تلك الشركة و كذلك متمكنة شركات مستثمر ف

ً لديها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سلطتها  التي  من العوائد المختلفه من تلك الشركة و أيضا
كة التابعة في القوائم المالية الموحدة منذ تاريخ تمارسها على هذة الشركة المستثمرفيها. يتم إدماج القوائم المالية للشر

  بدء السيطرة حتى تاريخ توقف هذة السيطرة.

المؤسسة بنظام خاص هي تلك المؤسسة التي تم تصميم أنشطتها بحيث ال تدار بنظام حقوق التصويت. ولغرض 
عة تقوم بإعتبار عدة عوامل مثل ن المجموإتقدير ما إذا كان للمجموعة السلطة على تلك المؤسسة المستثمر فيها، ف

الغرض من وتصميم الشركة المستثمر فيها، المقدرة العملية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها، طبيعة 
العالقة مع الشركة المستثمر فيه، وحجم التعرض لألختالف في العوائد من هذه الشركة المستثمر فيها. يتم توحيد 

لتلك المؤسسة بنظام خاص منذ تاريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ توقف المجموعة القوائم المالية 
  عن السيطرة.

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

حتفظ بها في مؤسسات استثمارية نيابةً عن مستثمرين. وال تتضمن القوائم المالية مُ رة موجودات تقوم المجموعة بإدا  
  الموحدة المرفقة القوائم المالية لتلك المؤسسات إال إذا كانت المجموعة تسيطر على تلك المؤسسات.

موعة عند توحيد القوائم يتم استبعاد األرصدة وأي دخل أو مصاريف ناتجة من المعامالت المتبادلة ضمن المج  
 المالية.
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  )(تتمة -  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .3
  

 ج)    االستثمارات في الشركات الزميلة
  

بالتكلفة ومن ثم تحسب وفقاً لطريقة حقوق الملكية. تعرف الشركات  اً تسجل االستثمارات في الشركات الزميلة مبدئي
ن رأس المال الذي يحق له م %50إلى  %20تلك البنك فيهـا استثماراً يتراوح ما بين الزميلة بأنها المنشآت التي يم

  . التي التتمثل في شركات تابعة أو شراكة االتصويت أو التي يكون للبنك تأثيراً فعاالً على قراراته
  

تكاليف ما قبل إقتناء  تعرض االستثمارات في الشركات الزميلة  في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، زائداً 
ً أي انخفاض في القيمة. تتضمن حصة البنك في دخل  البنك لحصته في صافي أصول الشركة الزميلة، و ناقصا

  الشركات الزميلة التغيرات في حصة البنك في صافي موجودات الشركة الزميلة.
 

  تاريخ السدادمحاسبة   د)              

أي التاريخ الذي يتم  ،عمليات اإلعتيادية بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السدادكافة ال وإلغاء إثبات يتم إثبات 
حينما ينطبق تاريخ السداد، يقوم البنك بمعالجة أي تغير في القيمة العادلة بين  .اآلخرفيه تسليم الموجودات للطرف 

العمليات اإلعتيادية المتعلقة  صل المشترى.تاريخ السداد و تاريخ التداول بنفس الطريقة التي يتم فيها معالجة األ
زمنية التي الفترة البشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل 

  تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في الســوق.
  

 و محاسبة التحوط من المخاطر ت المالية المشتقةااألدو  هـ)   
 

، العقود المستقبلية ألسعار العموالت، يتم قياس األدوات المالية المشتقة والتي تشتمل على عقود الصرف األجنبي
(المكتتبة  و العموالت العمالت أسعار العموالت، وخياراتالعمالت و ومقايضات أسعار إتفاقيات األسعار اآلجلة،

الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة ضمن بقيمتها العادلة  كافة المشتقات تقيّد  والمشتراة) بالقيمة العادلة.
تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار  .سالبةالمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة  تقيد ضمن ، وموجبة

  .هو مالئم حسب ما، رالتسعي و نماذجخصم التدفقات النقدية و نماذج  أو مصادر أسعار المتداولة بالسوق

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

  المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة  - 1  

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

  التي ال تخضع لمحاسبة التحوط من المخاطر ومشتقات مدمجة.

  المشتقات المدمجة  - 2

تعامل المشتقات المدمجة في أدوات مالية أخرى كمشتقات منفصلة وتسجل بقيمتها العادلة و ذلك إذا ماكانت 
غير مرتبطة بالعقد المضيف، و إذا ماكان العقد المضيف غير ُمقتنى  ةقتصاديميزاتها ومخاطرها اإل

ألغراض المتاجرة أو غير ُمدرج بالقيمة العادلة في بيان الدخل. تسجل المشتقات المدمجة المنفصلة عن 
الدخل  العقد المضيف بصافي قيمتها العادلة التقديرية مع اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة

 الموحدة. 

  محاسبة التحوط من المخاطر  - 3
وط  ات التح ي عالق ك ف اطر وذل ن المخ وط م أدوات تح ددة ك تقات مح يص مش ة بتخص وم المجموع تق

  من المخاطر المؤهلة كما هو موضح أدناه.
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  ألغراض محاسبة التحوط من المخاطر، فقد تم تصنيف تلك التحوطات إلى فئتين: 
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ة  )أ( ة العادل اطر القيم ن  مخ وط م ودات وتح ة لموج ة العادل ي القيم رات ف اطر التغي ي مخ ي تغط الت

ات  وط)، أو ارتباط ة التح ة محفظ ي حال ات ف ودات أو المطلوب وط (أو الموج ات التح أو مطلوب
ات م ات أو إرتباط ودات أو المطلوب ك الموج ن تل دد م زء مح جلة أو ج ر مس دة غي دة مؤك ؤك

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

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

  عالية والتي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر المعلنة.حدوثها بنسبة 
  

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

خاطر بشكل فعّال مع التغيرات التي طرأت على البند الذي تم التحوط من مخاطره، ويجب أن من الالتحوط م
تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. عند بداية التحوط من المخاطر، يجب توثيق إستراتيجية 

طبيعة المخاطر ولق بالتحوط وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط من المخاطر والبند المتع
المتحوط منها وطريقة تقييم مدى فعالية التحوط من المخاطر وتبعاً لذلك، يجب تقويم مدى فعالية التحوط من 

  المخاطر بصورة مستمرة.
  

  التحوط من مخاطر القيمة العادلة –أ  – 3
  

ة العاد ي القيم ر ف اطر التغي ن مخ وط م أداة تح الي ك تق م يص مش تم تخص دما ي وب أو عن ل أو مطل ة ألص ل
ن إعادة  ح أوخسارة م إن أي رب دخل الموحدة ف ة ال ى قائم أثير محتمل عل ه وذو ت إرتباطات مؤكدة معترف ب
دة  دخل الموح ة ال ي قائم رة ف ه مباش راف ب تم اإلعت ة ي ة العادل اطر بالقيم ك المخ ن تل وط م يم أداة التح تقي

  ط من المخاطر العائدة للمخاطر المتحوط منها.باإلضافة إلى التغير في القيمة العادلة ألداة التحو
  

ن  وط م ا التح ف فيه ي توق االت الت ي الح أة، وف ة المطف ة بالتكلف اطر والمقيم ن المخ وط م ود التح بة لبن بالنس
اء بشروط مح ن الوف والت خاصة ع ة المرتبطة بعم ألدوات المالي ة ل ة العادل اطر القيم ن اسمخ بة التحوط م

ا أو تنف اطر، أو بيعه تم المخ ا، ي ذها أو إنتهائه اء إي د اإلنته وط عن ة ألداة التح ة الدفتري ين القيم رق ب اء الف طف
ة  يض قيم د تخف ي. وعن ة الفعل دل العمول والقيمة اإلسمية على مدار الفترة المتبقية للتحوط بإستخدام طريقة مع

  الدخل الموحدة. نه يتم إثبات تسوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في قائمةإأداة التحوط، ف
  

  التحوط من مخاطر التدفقات النقدية –ب  – 3
  

ة لخطر محدد عند ما يتم تخصيص مشتق مالي كأداة تحوط من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية العائد
إن مرتبط بأصل أو مطلوب أو عملية متوقعة محتملة أو ذات تأثير محتمل على قائمة الدخل الموحدة، ف

، يتم بالربح أو الخسارة من أداة التحوط والذي تم تحديده بأعتباره الجزء الفعّال، إذا وجدالجزء الخاص 
ر على عمليات اإلعتراف به في قائمة الدخل الموحدة. بالنسبة للتحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تؤث

مة الدخل تحويلها لقائمستقبلية، فإن األرباح أو الخسائر المعترف بها ضمن األحتياطيات األخرى يتم 
 الموحدة وذلك لنفس الفترة التي أثرت فيها عملية التحوط في قائمة الدخل الموحدة.                           
ذي  ت ال ي ذات الوق ه وف الي، فإن ر م عندما تؤدي عملية تحوط إلى اإلعتراف بأصل غير مالي أو مطلوب غي

تم  وب، ي ذا األصل أو المطل وب، تم اإلعتراف به ذا األصل أو المطل ائر المرتبطة به اح أوالخس إضافة األرب
اء أو  ة اإلقتن ي لتكلف اس األول ى القي دخل الشامل األخرى، إل ود ال والتي تم األعتراف مسبقاً بها مباشرة في بن

  القيمة الدفترية لهذا األصل أو المطلوب. 
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دما ويتم التوقف ع ا أو عن تم بيعه دما ي اء سريان أداة التحوط أو عن د انته ن اتباع محاسبة التحوط من المخاطر عن

ن المخاطر  بة التحوط م ة لمحاس ك األداة مؤهل يتم إنهائها أو عندما يتم ممارسة الحق تجاهها أو عندما ال تصبح تل
ك بح وم البن دما يق الربح أو الخسارة أو عندما يتم التوقع بأن العملية لن تحدث أو عن اظ ب تم اإلحتف اط. و ي ل االرتب

ى  دخل الشامل األخرى حت المتراكمة الناتجة عن أداة التحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تم إثباتها في بنود ال
ت سابقاً ضمن  ة المثب ربح أو الخسارة المتراكم تحدث العملية. وفي حالة التوقع بعدم حدوثها، يتم تحويل صافي ال

  نود الدخل الشامل األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة.ب
  

  العمالت األجنبية     و)  
  

عتُ  ال السعودي بأس امالت. احول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الري اريخ إجراء المع ائدة بت ل الس ر التحوي
ة  العمالت األجنبي ة المسجلة ب ات النقدي ال السعودي كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوب ى الري نة إل ة الس ي نهاي ف

ن  ة م بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يتألف ربح أو خسارة العمالت األجنبية للبنود النقدي
ي دفعات خالل السنة وب ي و ال ة الفعل دالً بسعر العمول ة السنة مع ي بداي ة ف ة الوظيفي ن الفرق بين التكلفة المطفأه بالعمل

ن  ة م ات الناتج ة الفروق تم تسجيل كاف نة. ي ة الس ي نهاي ا ف ة بسعر الصرف كم ة محول ة األجنبي أة بالعمل ة المطف التكلف
ات ا تثناء فروق دة بإس دخل الموح ة ال غيلية بقائم ر التش طة غي ن األنش دخل م ي ال ة ف ر التجاري طة غي راض إلاألنش قت

ات مكاسب أو خسائر مخاطر فعالة مق ةبالعملة األجنبية والتي تمنح تغطي ابل صافي االستثمار في أسهم أجنبية. يتم إثب
دخل  ة ال ي قائم ة ف العمالت األجنبي جلة ب ة المس ات النقدي ودات والمطلوب دة الموج ة بأرص الت الخاص ل العم تحوي

  ، بإستثناء الفروقات الناتجة عن تحويل أرصدة االستثمارات في أدوات الملكية المتاحة للبيع.الموحدة
  

در ن ت ة كجزء م ة العادل ة المسجلة بالقيم ر النقدي البنود غي ات أسعار الصرف الخاصة ب ج مكاسب أو خسائر وفروق
ة الموجودات  ك بحسب طبيع تسوية القيمة العادلة إما في قائمة الدخل الموحدة أو في بنود الدخل الشامل األخرى، وذل

  المالية المعنية.
  

ي العم ة ف ر النقدي ود غي ة البن تم ترجم ة ي ة األجنبي ة  –ل ة التاريخي ددات التكلف اً لمح ها وفق تم قياس ي ي تخدام  –والت بإس
ة  ة األجنبي ي العمل ة ف ر النقدي ود غي ا البن امالت. أم اء التع واريخ إنش ي ت اً  –أسعار تحويل كما ف تم قياسها وفق ي ي والت

  ذي ُحددت فية القيمة العادلة. للقيمة العادلة، فإنه يتم ترجمتها بإستخدام أسعار تحويل وذلك في التاريخ ال
  
  األدوات الماليةمقاصة    )  ز

  
غ بالصافيتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج  الي المبل ز الم ة المرك ي قائم د وجود حق  الموحدة ف عن

ع الموجودات نوينظامي ملزم و عندما ي ى أساس الصافي، أو بي ات عل ع المطلوب وتسديد  البنك تسوية الموجودات م
  المطلوبات في آن واحد.

  
بة أو  ار محاس ي معي اهو وارد ف ك يحسب م ان ذل دخل الموحدة إال إذا ك ائم ال ال يتم مقاصة الدخل والمصروفات في ق

  تفسير محاسبي، وكما ورد بهذا الخصوص في السياسات المحاسبية للمجموعة.
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  ت / المصروفاتثبات اإليراداإ )   ح
  

  دخل ومصاريف العموالت الخاصة
ر  ي تعتب اب الت ك األتع يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة لكافة األدوات المالية التي تحمل عمولة بما في ذل

د الف دل العائ دأ مع د جزءاً مكمالً للعائد الفعلي لألداة المالية في قائمة الدخل الموحدة على أساس مب دل العائ ي. إن مع عل
زام  ر األصل أوااللت تقبلية، خالل عم ة المس دفعات و المتحصالت النقدي الفعلي هو المعدل الحقيقي المستخدم لخصم ال

وم المجموعة  ةالدفتري ةأقصر، حينما يكون ذلك  مناسباً)، إلى القيم ةالمالي المتوقع (او لفتر الي. تق زام م ألصل أو إلت
ان بتقدير التدفقات الن ائر اإلئتم دون خس ة ولكن ب ألداة المالي ة ل ام التعاقدي قدية المستقبلية باألخذ في اإلعتبار كافة األحك

  المستقبلية، وذلك عند إحتساب معدل العائد الفعلي.
  

دفوعات أو المتحصالت.  ديرات الم ديل تق ة بتع ام المجموع ة قي ي حال الي ف زام م يتم تعديل القيمة الدفترية ألصل أوإلت
ة تحت ة الدفتري ي القيم ر ف ي ويسجل التغيي ة األصلي الفعل دل سعر العمول ى أساس مع ة عل ة المعدل ة الدفتري سب القيم

  كدخل أو مصاريف عموالت خاصة.
  

ي  اض ف ائر االنخف ة خس ة  نتيج ول المالي ن األص ابهة م ة متش الي أو لمجموع ل م جلة ألص ة المس يض القيم د تخف عن
دفتري القيمة، يستمر البنك باإلعتراف  غ ال ى المبل ي عل ة األصلي الفعل بدخل العموالت الخاصة بإستخدام معدل العمول

  الجديد.
  

ة أو  ات مقدم ن دفع ة (م ألداة المالي ة ل عند إحتساب معدل العائد الفعلي فإنه يتم االخذ في االعتبار كافة األحكام التعاقدي
اط وم والنق ع الرس اب  جمي ك إحتس من ذل ا يتض ه) كم ارات أوخالف ة، و  خي ة، مصاريف العملي ة أو المقبوض المدفوع

ة مصاريف  ر مصاريف العملي ي.  تعتب ة الخاص الفعل ر جزءاً ال يتجزأ من سعر العمول العالوة أو الخصم التي تعتب
  إضافية مرتبطة بإقتناء، إصدار أو بيع موجودات أو مطلوبات مالية.

  

  دخل/ خسارة تحويل العمالت
  عند تحققها أو حدوثها. حويل العمالتيتم إثبات أرباح أو خسائر ت

  
  أتعاب الخدمات البنكية  

ى  ي عل د الفعل دل العائ اب مع ن إحتس ياً م زءاً أساس ل ج ي تمث اً، والت ة عموم دمات البنكي اب الخ ل أتع ات دخ تم إثب ي
ات أت تم إثب اب المحافظ الموجودات أوالمطلوبات المالية، عند تقديم الخدمة ذات العالقة، وعلى أساس اإلستحقاق. وي ع

تلمة عن إدارة  اب المس ة. األتع ود الخدمات المعني اً  لعق ن نسبي وطبق ى أساس زم دارة والخدمات اإلستشارية عل الم
ا بشكل  تم إثباته زمن، ي ن ال رة م الموجودات وخدمات الحفظ والخدمات المماثلة األخرى التي يتم تقديمها على مدى فت

ة ا ة للخدم تم نسبي على مدى الفترة الزمني ه ي ة القرض فإن اً إستخدام كامل قيم م يكن متوقع ا إذا ل ة م ي حال ة. ف لمقدم
اريف  ات المص تم إثب زام. ي رة اإللت دى فت ى م ت و عل ط الثاب ة القس ا لطريق رض وفق نح الق ات م اب إلتزام ات أتع إثب

  والعموالت ذات العالقة بأتعاب العمليات والخدمات عند الحصول على تلك الخدمات.
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  توزيعات األرباح
  يتم إثبات توزيعات األرباح عند وجود إقرار بأحقية إستالمها.

  
  صافي دخل المتاجرة

ل   ة و دخ ة العادل ي القيم ر ف ن التغيي ة ع ائر الناتج ب والخس ع المكاس ى جمي ة عل اطات التجاري ائج النش تمل نت تش
والت ا اريف العم راض ومص اة ألغ ة المقتن ات المالي ة و المطلوب ودات المالي د الموج ا أو عوائ ة به ة المتعلق لخاص

  المتاجرة و فروقات تحويل العمالت. ويتضمن هذا أي أساليب غير فعّالة مسجلة في معامالت التحوط من المخاطر.
  
  و إتفاقيات إعادة الشراء العكسية )    إتفاقيات إعادة الشراءط 

  
تقبلي محددستمر البني اريخ مس ي ت ادة شرائها ف ة  ك في إثبات الموجودات األولية المباعة مع اإللتزام بإع ادة(إتفاقي  إع
ة  شراء)ال أن الموجودات المالي ة بش بية المتبع اً للسياسات المحاس تم قياسها وفق دة، وي الي الموح ز الم ة المرك ي قائم ف

ي األرصدة تجاه الطرف اآل المتاحة للبيع.  يتم إظهار اإللتزام ات ف ذه اإلتفاقي ه بموجب ه الغ المستلمة من اء المب خر لق
ع ا ة األخرى أو ودائ ملعللبنوك والمؤسسات المالي بما هو مالئ ع وإعادة  .مالء، حس ين سعر البي رق ب ار الف تم إعتب وي

    .الشراء كمصاريف عموالت خاصة، ويستحق على مدى فترة إتفاقية إعادة الشراء
  
ار المو ال تم إظه زامي ود إلت ع وج تراة م ة المش ودات األولي ـدد ج تقبلي مح اريخ مس ي ت ا ف ادة بيعه ادة  إلع ة إع (إتفاقي

كالالشراء العكسية) في قائمة المركز  ى البن ة إل ك الموجودات األولي درج  .مالي الموحدة لعدم إنتقال السيطرة على تل ت
ي السعودي ةاإلتفاقيات في النقدية واألرصد المبالغ المدفوعة بموجب هذه رق  .لدى مؤسسة النقد العرب ار الف تم إعتب وي

دل عابين سعر الشراء وإ ى أساس مع ع وعل ة إعادة البي رة إتفاقي دى فت دة البيع كدخل عموالت خاصة ويستحق على م
    .العائد الفعلي

  
  االستثمارات)    ي

  
ضافية المتعلقة مباشرة بعملية شراء يتم في األصل، إثبات كافة االستثمارات بالقيمة العادلة شاملة المصاريف اإل

  م على أساس العائد الفعلي، وتدرج في دخل العموالت الخاصة.صاالستثمارات. تطفأ العالوة أو الخ
  

بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية، فإن القيمة العادلة تحدد على أساس األسعار 
هاء العمل في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. أما بالنسبة للقيمة العادلة للموجودات المتداولة بالسوق عند انت

  المدارة واالستثمارات في الصناديق االستثمارية فيتم قياسها باالعتماد على أساس صافي قيمة الموجودات المعلنة.
  

ناسب للقيمة العادلة على أساس القيمة السوقية أما بالنسبة لالستثمارات غير المتداولة في السوق، يتم إجراء تقدير م
الحالية لألدوات األخرى المشابهة لها بشكل كبير، أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعة. عند عدم إستطاعة البنك 

 ، فإنه يتم قياسها بإستخدام مجموعة من طرق التقييم والتيأو مصادر األسعار إستخراج القيمة العادلة من األسواق
تتضمن إستخدام أساليب رياضية، إن مدخالت األساليب الرياضية يتم أخذها من األسواق ما أمكن ذلك أو بإستخدام 

  درجة معينة من الحكم عند عدم إمكانية أخذها من األسواق.
  

عض بعد اإلثبات األولي لالستثمارات يتم السماح بإجراء تحويالت بين فئات االستثمارات المختلفة إذا توفرت ب
الشروط المحددة. تُحّدد قيمة كل فئة من االستثمارات المختلفة عند إنتهاء الفترة المالية التالية على األساس الموضح 

  :في الفقرات التالية
  
  
 
  



  
  البنك السعودي لالستثمار

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  2012و  2013ديسمبر  31سنتين المنتهيتين فيلل

  
  
  
  

  
  
  
  

       18

  (تتمة) -  ملخص ألهم السياسات المحاسبية . 3
 
   االستثمارات المتاحة للبيع   - 1

 

تثمارات في أسهم أو سندات دين والتي ينوي البنك إقتنائها لمدة زمنية االستثمارات المتاحة للبيع بأنها االس تعرف  
غير محددة والتي يمكن أن تُباع نتيجة الحاجة للسيولة أو التغيرات في أسعار العموالت الخاصة وأسعار صرف 

ت متاحة للبيع أو العمالت أو أسعار األسهم. األستثمارات المتاحة للبيع هي استثمارات غير مشتقة و محددة كإستثمارا
  مصنفه كأي فئة أخرى من الموجودات المالية.

  
تقاس االستثمارات المتاحة للبيع بعد إقتناءها، بالقيمة العادلة. بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع والتي لم يتم التحوط 

ر في قيمتها العادلة مباشرة من مخاطر التغير في قيمتها العادلة، فيتم إثبات األرباح أو الخسائر الناجمة عن التغي
ضمن بنود الدخل الشامل األخرى لحين إنتفاء أسباب إثبات تلك االستثمارات. عند إنتفاء أسباب إثبات هذه 

المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن بنود الدخل الشامل األخرى إلى قائمة ر االستثمارات، يتم إظها
 الدخل الموحدة.

  
دخل العموالت الخاصة في قائمة الدخل الموحدة بناًء على العائد الفعلي. ويتم إثبات دخل توزيعات األرباح  يتم  إثبات

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

  
يسمح الستثمار مصنف كمتاح للبيع أن يتم إعادة تصنيفه كـ "استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة" إذا ما كان من 
الممكن تعريف هذا االستثمار ضمن" استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة" و إذا ما كانت المجموعة لديها النية 

  المالي للمدى المنظورأو حتى تاريخ اإلستحقاق. والقدرة على االحتفاظ بذلك األصل
  
  االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق   - 2

تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها ومحدد تاريخ استحقاقها، باستثناء االستثمارات األخرى 
مقتناة حتى تاريخ االستحقاق.  تالموجبة إلقتنائها كاستثماراالمقتناة بالتكلفة المطفأة، والتي لدى البنك المقدرة والنية 

يتم قياس هذه االستثمارات بعد اقتنائها بالقيمة العادلة متضمنة أي تكاليف إضافية مباشرة، كما يتم قياسها الحقاً 
الخصم أو العالوة بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في قيمتها. تحسب التكلفة المطفأة باألخذ بعين االعتبار 

عند الشراء باستخدام أساس العائد الفعلي. تدرج أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل 
  أو انخفاض قيمتها. عندما يتم إلغاء اإلعتراف بها الموحدة 

  

ادة تصنيفها بدون التأثير على إن االستثمارات المصنفة كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق اليمكن بيعها أو إع
قدرة البنك إلستخدام هذا التصنيف وال يمكن تخصيصها كبند يتم التحوط من مخاطرة بالنسبة لسعر الفائدة أو مخاطر 

  السداد المبكر وذلك بسبب طبيعة هذا االستثمار طويل األجل.
  

  لى قدرة المجموعة إلستخدام هذا التصنيف:إال أن البيع أو إعادة التصنيف في أياً من الظروف التالية لن يؤثر ع

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

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

 واليمكن توقعها.
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  القروض والسلف )    ك  
  

ة أو محددة.   يتم القروض والسلف هي موجودات مالية غير مشتقة مصدرة أو مقتناة بواسطة البنك مقابل دفعات ثابت  
اإلعتراف بالقروض والسلف عند دفع المبالغ للمقترض. ويتم إلغاء اإلثبات عندما يقوم المقترض بالسداد أوعند بيعها 

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

  اريف المتعلقة بها.تقاس كافة القروض والسلف، في األصل،  بالقيمة العادلة  شاملة المص  
  

يتم إثبات القروض والسلف الممنوحة أو المقتناة من قبل البنك، وغير المتداولة في سوق مالي نشط والتي لم يتم   
التحوط من مخاطر القيمة العادلة لها، بالقيمة المطفأة مخصوماً منها أي مبالغ تم شطبها أو أي مخصصات مرتبطة 

  بخسائر اإلئتمان.
  

  نخفاض في قيمة الموجودات المالية اال   )  ل  
  

الي أو  ة أي أصل م اض قيم ى إنخف ل موضوعي عل ن وجود أي دلي د م يم للتأك يتم بتاريخ كل تقرير مالي، إجراء تقي
ذلك  ة.مجموعة من الموجودات المالي ة لإلسترداد ل درة القابل ة المق د القيم تم تحدي دليل، ي ذا ال ل ه ة وجود مث ي حال وف

تقبلية مع أي خسا لاألص ة المس ئر إنخفاض في القيمة، التي يتم حسابها على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدي
  المتوقعة، ويتم إثبات هذه التغيرات في قيمتها الدفترية.

  
اريخ االستحقاق و    ى ت اة حت تثمارات المقتن روض و السلف واالس اض الق ى انخف دليل  عل ار ال يآخذ البنك بعين واألعتب

تم شطبه ذل الي، ي ك على أساس كالً من األصل محدداً بذاته و المستوي االجمالي. عند عدم إمكانية إسترداد األصل الم
ي حساب مخصص  مقابل مخصص االنخفاض المعد لذلك إما عن طريق تسجيله في قائمة الدخل الموحدة مباشرة أو ف

  ع الطرق الممكنة لإلسترداد وعند تحديد قيمة الخسارة.االنخفاض. يتم شطب الموجودات المالية فقط عند إستنفاذ جمي
  

ات دخل العموالت ،ستردادإلالمقدرة القابلة ل قيمته إلىالمالي األصل فور تخفيض  تم إثب ى أساس سعر  ي ك عل د ذل بع
  سترداد. إلالمستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة ل العمولة

  
ات  وإذا تراجع د إثب ع بع ط التراجع موضوعياً بحدث وق ن رب ن الممك ان م ة وك رة الحق ي فت أ ف غ الخسارة المطف مبل

ا  ابق إثباته ة الس ي القيم اض ف ارة االنخف س خس تم عك ه ي دينين)، فإن ة تصنيف الم ي درج ل التحسن ف اض (مث االنخف
ي قائم م عكسه ف ذي ت يض مصاريف بواسطة تعديل مخصص الحساب، كما يتم إثبات المبلغ ال دخل الموحدة لتخف ة ال

  خسائر اإلئتمان ذات الصلة.
  

دد  دة. تح روض جدي ل كق ل تعام داد ب أخرة الس روض مت دولتها كق ادة ج م إع ي ت روض والسلف الت ار الق ن إعتب اليمك
ى األرجح و يستمر إخضاع هذه  ة إستمرارية التسديد عل رر إمكاني إجراءات وسياسات إعادة الجدولة على معايير تق

  لقروض والسلف فردياً أو كلياً إلى تقديرات االنخفاض في القيمة بإستخدام معدل العمولة األصلي الفعلي للقرض.ا
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة   -  1
  

ل موضو ة وجود دلي ى يتم تصنيف أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة في حال عي عل
دفقات  ى الت أثير عل ا ت اك خسارة له ث أن يكون هن ا وبحي ي له ات األول د اإلثب ذلك كنتيجة لحدث أو أكثر تمت بع

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

ة ال ي قيم اض ف ة لإلنخف ان نتيج ائر اإلئتم دد لخس ص مح وين مخص تم تك ة ي ودات المالي ن الموج رض أو أي م ق
الغ المستحقة. إن  ة المب المثبتة بالتكلفة المطفأة، إذا كان هناك دليل موضوعي بأن البنك لن يتمكن من تحصيل كاف
ل  در القاب غ المق ل لإلسترداد. إن المبل در القاب غ المق ة والمبل ة الدفتري ين القيم رق ب و الف مبلغ المخصص المحدد ه

و ال ترداد ه لي لإلس ة األص دل العمول ى مع اًء عل ومة بن ة، مخص تقبلية المتوقع ة المس دفقات النقدي ة للت ة الحالي قيم
  هونة.رالفعلي، متضمنا المبالغ المقدرة القابلة لإلسترداد من الضمانات والموجودات الم
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ا ائر اإلئتم ى باإلضافة إلى المخصصات الخاصة بخس اعي عل اض جم ل أي إنخف وين مخصصات مقاب تم تك ن، ي
أساس المحفظة. ويتم تقدير هذه المخصصات بناًء على عدة عوامل تتضمن تصنيفات اإلئتمان المحددة للمقترض 
ات  ن المقترضين وأي معلوم رض أو مجموعة م ع المقت ي التعامل م ك ف أو مجموعة من المقترضين وخبرة البن

ة تاريخية متاحة عن حاال ات الحالي رة السابقة بشأن الخسائر باستخدام البيان ديل الخب تم تع ابقة. ي اق الس ت اإلخف
  القابلة للمالحظة وذلك إلظهار أثر الظروف الحالية السائدة.

  
الل  ن خ رة أو م ل مباش ة لألص ة الدفتري وية القيم تم تس أة، ي ة المطف اة بالتكلف ة المقتن ودات المالي بة للموج بالنس

  مخصص، ويدرج مبلغ التسوية في قائمة الدخل الموحدة. استخدام حساب
  
  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع  -  2

  
ى  ل موضوعي عل اك دلي ان هن ا إذا ك بالنسبة ألدوات الدين المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، يقوم البنك بتقييم م

ك االنخفاض في القيمة بناًء على نفس األسلوب المتبع  أة وذل ة المطف للموجودات المالية المشابهة والمدرجة بالتكلف
  لكل أداة مالية على حده.

  
ة ناقصاً  يتم إدارج الخسارة المتراكمة كإنخفاض في القيمة ناتج من الفرق بين القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالي

 ً   في قائمة الدخل الموحدة. أية خسائر لإلنخفاض في القيمة لتلك األداة تم اإلعتراف بها مسبقا
  

ل موضوعي  ة دلي رة الالحق ي الفت ر ف دخل الموحدة، إذا ظه يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة ضمن قائمة ال
دخل  ة ال ذو صلة باإلئتمان حدث بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة كان قد تم تسجيلها مسبقاً ضمن قائم

  الموحدة.
  

تثمارات األس بة الس ة بالنس ي القيم دائم  ف وهري أو ال اض الج إن االنخف ع، ف ة للبي تثمارات متاح اة كاس هم المقتن
ن  حالعادلة عن التكلفة يعتبر دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة. ال يسم غ الخسارة الناتجة م بإسترداد مبل

ه ف جالت، (وعلي ائم بالس ل ق ا أن األص دة طالم دخل الموح ة ال من قائم ة ض اض القيم ة إنخف اع بالقيم أن أي ارتف
ي  اض ف ات خسارة االنخف اء إثب ي حال إلغ دخل الشامل األخرى). ف ود ال العادلة الحقاً يجب أن يسجل ضمن بن
دخل  ة ال ى قائم دخل الشامل األخرى إل ود ال ة ضمن بن ة المثبت ل المكاسب أو الخسائر المتراكم تم تحوي القيمة، ي

  الموحدة.
  

  جودات غير الماليةاالنخفاض في قيمة المو  )     م
  

ك  الي  –يقوم البن ر م ل تقري اريخ ك وافر هذا  –بت ا ت ة أصل. إذا م اض قيم اك مؤشرعلى إنخف ان هن ا إذا ك دير م بتق
ن  ةالمؤشر أو عند ما تكون المراجعة السنوية إلختبار إنخفاض قيمة أصل مطلوب غ الممك دير المبل وم بتق ك يق إن البن ف

ة الممكن تحويله من األصل. إن المبلغ الم ة الوحدة  النقدي ة لألصل أو قيم ة العادل و القيم مكن تحصيلة من األصل ه
ة ألصل أو  –إيهما أكثر  –تحقيقها من األصل  ة الدفتري د القيم دما تزي د اإلستخدام. عن ه قي ه وقيمت اليف بيع ناقصاً تك

يله  ن تحص غ الممك ن المبل ر م ل أكث ن األص ا م ن تحقيقه ة الممك دة النقدي ة الوح ر قيم ل يعتب إن األص ل، ف ن األص م
د  ل قي ة األص دير قيم بيل تق ي س يلها. ف ن تحص ة الممك ل القيم ة لتقاب ة الدفتري ض قيمت ب خف ة و يتوج نخفض القيم م
ديرات  ة بإستخدام سعر خصم يعكس تق األستخدام، يقوم البنك بخصم قيمة التدفقات النقدية المستقبلية إلى القيمة الحالي

اليف السوق للقيمة الحالية ل ة ألصل ناقصاً تك ة العادل د القيم ي سبيل تحدي لنقود وكذلك المخاطر المرتبطة بأألصل.  ف
اذج ب ك النم اب تل ز إحتس تم تعزي ة. ي عير مالئم اذج تس تخدام نم تم إس ه ي ع، فإن يم، أو إالبي اعفات التقي تخدام  مض س

  مؤشرات قيمة عادلة متاحة أخرى.
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الي  ر م ل تقري اريخ ك ك بت وم البن هرة، يق تثناء الش ودات بإس بة للموج ى أن ببالنس راً عل اك مؤش ان هن ا إذا ك دير م تق
ك الخفاض في القيمة اإلنخسائر  إن البن معترف بها مسبقاً لم تعد موجودة أوانخفضت.  إذا ماتوفرت هذة المؤشرات، ف

اض يقوم بتقدير القيمة الممكن تحصيلها أ تم عكس خسارة االنخف ا من األصل. ي ن تحقيقه ة الممك و قيمه الوحدة النقدي
ة األصل الممكن تحصيلها  د قيم ي تحدي ر اإلفتراضات المستخدمة ف ة تغيي ي حال في القيمة المعترف بها مسبقاً فقط ف

راد ة الم ي القيم اض ف د خسارة االنخف د  منذ األعتراف بأخر خسارة إنخفاض في القيمة. يتم تحدي ث التزي عكسها بحي
دها)  م تحدي ا ت القيمة الدفترية عن القيمة الممكن تحصيلها وكذلك التزيد القيمة الدفترية ألصل بعد اإلهالك (في حال م

ة خسارة اإل(وإذا ما لم يتم األعتراف بخسارة ا ي السنوات السابقة عن قيم ي إلنخفاض في قيمة األصل) ف اض ف نخف
  كس تلك الخسارة في قائمة الدخل الموحدة.القيمة المراد عكسها. يتم ع

  
  نخفاض في الشهرة، اليمكن عكسها في السنوات الالحقة.إلإن خسائر ا

  
  العقارات األخرى  )     ن

  
ارات  ذه العق ر ه لف. تعتب روض والس داداً للق ك س ارات وذل ض العق ة، بع ه العادي الل دورة أعمال ك، خ ؤول للبن ت

ذه ر ه ع وتظه ة للبي ن تحق كموجودات متاح ة الممك ة بصافي القيم ي البداي ارات ف ة قالعق روض والسلف أو القيم ا للق ه
ذه  .العادلة الحالية للممتلكات المعنية (أيهما أقل) مخصوماً منها أي تكاليف بيع جوهرية ى ه ال يتم حساب إستهالك عل
  .الموحدةل العقارات. تسجل اإليرادات الناتجة من تأجير هذه العقارات األخرى في قائمة الدخ

  
دخل  ة ال ي قائم ع، ف اليف البي ا تك اً، مخصوماً منه ة الحق ة العادل ي القيم و بعد اإلثبات األولي، يتم تسجيل أي خسائر ف
ى أن ال  ول وعل ذه األص ع ه اليف لبي ا تك وماً منه ة، مخص ة العادل ي القيم ة ف ب الحق جيل أي مكاس تم تس دة. ي الموح

دخل تتجاوز الخسائر المتراكمة، مباشرةً ك ة ال ي قائم تبعاد ف ائر ناتجة عن اإلس ة مكاسب أوخس مكاسب مجتمعة مع أي
  الموحدة.

  
  الممتلكات والمعدات  )    س
  

راكمتُ  تم إستهالك .ظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المت ة ال ي ة تُت .األراضي المملوك ع طريق ب
ات والم تهالك الممتلك اب إس ي حس ت ف ط الثاب ة القس ة المتوقع ار اإلنتاجي اس األعم ى أس ك عل رى وذل دات األخ ع

  للموجودات كما يلي:
 

  سنة  20        المباني 
  سنوات، أيهما أقل  5فترة اإليجار أو              تحسينات العقارات المستأجرة 

  سنوات 5 – 4    ثاث والمعدات والسيارات ألا
  

ديلها إذا يتم مراجعة العمر اإلنتاجي و المنافع اإلقتصادية ل تم تع م ي ن ث الي وم ر م ل تقري اريخ ك ي ت هذه الموجودات ف
ة  ة الدفتري ين القيم رق ب اس الف ى أس ودات عل ع الموج ن بي ة ع ائر الناتج ب و الخس اب المكاس تم إحتس ر. ي زم األم ل

  .الموحدةوصافي المبلغ المحصل. تدرج المكاسب و الخسائر الناتجة في قائمة الدخل 
  

  الماليةالمطلوبات      )  ع
  

روض المصدرة  وأدوات  ندات الق يتم في األصل، إثبات كافة ودائع أسواق المال وودائع العمالء والقروض ألجل وس
  المديونية األخرى بالقيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف المعامالت.
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ي يتم الحقاً قياس المطلوبات المالي ك الت دخل أو تل ة  ال ي قائم ا ف تم المحاسبة عليه ة المرتبطة بعموالت، أو تلك التي ي
غ الخصم أو  ار مبل ين اإلعتب ذ بع د األخ ابها بع تم حس ي ي أة والت ة المطف ة، بالتكلف ا العادل ن مخاطر قيمته م التحوط م ت

اريخ اإلس - العالوة  ى دخل أو مصاريف تطفأ العالوات والخصومات وفق أسس العائد الفعلي حتى ت تحقاق وترحل إل
  العموالت الخاصة.

  
ة للمخاطر المتحوط  ة العادل ي القيم رات ف ة للتغي ة العادل ن مخاطر القيم ة الخاضعة للتحوط م ات المالي تعدل المطلوب

دخل أمنها كحد أعلى. يتم األعتراف بأية مكاسب  ة ال ي قائم رف بالمكاسب الموحدةو خسائر ناتجة ف ائرأ. يعت  و الخس
  .الموحدةالناتجة عن إلغاء إثبات المطلوبات المسجلة بالتكلفة المطفأة في قائمة الدخل 

  

           ف)      الضمانات المالية

ضمن دورة عمل البنك المعتادة، يتم منح ضمانات مالية، تتكون من اعتمادات مستندية، ضمانات وقبوالت. يتم 
لتزامات أخرى، ويمثل ذلك قيمة إة للضمانات بالقيمة العادلة ضمن بند اإلثبات المبدئي في القوائم المالية الموحد

ً بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس  لتزامات البنك لكل ضمان إما بالعالوة المطفأة أو بأفضل إالعالوة المستلمة. والحقا
أكبر. ويتم إثبات أي زيادة تقدير للمصروفات المطلوبة لتسوية أية تعهدات مالية تظهر نتيجة لهذه الضمانات، أيهما 

لتزامات المرتبطة بالضمانات المالية بقائمة الدخل الموحدة كمصروفات خسائر إئتمانية. كما يتم إثبات اإلفي 
العالوات المحصلة في قائمة الدخل الموحدة في صافي دخل العموالت واألتعاب بطريقة القسط الثابت خالل عمر 

  .الضمان
  

  المخصصات   )  ص
  

اتج يتم  زام واضح ن انوني أو إلت زام ق ة إلت ك لمقابل تكوين مخصصات عندما يمكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة البن
  عن أحداث ماضية وتكون إحتمالية دفع مبالغ لتسوية اإللتزام أعلى من إحتمال عدم الدفع.

  
  محاسبة عقود اإليجار      ) ق

  
ة عتبر كافة عقود اإليجار التي يبرمها البنك كت ى قائم مستأجر عقود إيجار تشغيلية، وبموجبها تحمل دفعات اإليجار عل

ل إ. ومدى فترة اإليجار القسط الثابت على بطريقة الموحدةالدخل  د اإليجار التشغيلي قب اء عق اءفي حالة إنه ه  نته مدت
    .تدرج أية غرامات يجب دفعها للمؤجر كمصروف خالل الفترة التي يتم فيها إنهاء اإليجار

  

  النقدية وشبه النقدية      ) ر
          

ة واألرصدة  ي النقدي الغ المدرجة ف ك المب ا تل ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تعرف "النقدية وشبه النقدية" بأنه
ي السعودي،  لدى د العرب تثناءإبمؤسسة النق ة، س ع النظامي ً  الودائ ا تشمل أيضا وك  كم دى البن والمؤسسات األرصدة ل
  .يوماً أو أقل من تاريخ اإلقتناء تسعينالتي تستحق خالل الية األخرى الم
  

 ش)      إلغاء إثبات األدوات المالية
  

ي      دما تنته ابهة) عن ة متش ودات مالي ة موج ي مجموع زء ف ا، أو ج زء منه ة (أو ج ودات المالي ات الموج اء إثب تم الغ ي
  بهذه الموجودات. الحقوق التعاقدية إلستالم التدفقات المالية الخاصة
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ل معظم  ك بنق ام البن ة قي ي حال ات ف اء اإلثب تم إلغ الي، ي في الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أن البنك نقل أصل م
معظم المخاطر والمكاسب المخاطر و المكاسب المصاحبة لملكية هذا األصل.  و في الحاالت التي لم يتم نقل أو إبقاء 

ك  وم البن الي. يق ى األصل الم ك عن السيطرة عل ي البن ة تخل ي حال ط ف المصاحبة لملكية األصل، يتم إلغاء اإلثبات فق
  باإلعتراف بأية حقوق أوالتزامات نشأت أو نتجت عن هذه العمليات بشكل منفصل كموجودات أو مطلوبات.

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

  اإللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو إنتهاء مدته.
  

  الزكاة وضريبة الدخل   )  ت
  

اة إن مبالغ الزكاة وضريبة الدخل تعد مطلوبات على المساهمين السعوديين واألجانب على التوالي و يتم إحتساب الزك
ة  على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو في صافي األرباح بإستخدام األسس الموضحة بموجب أنظم
ك  ّدل للسنة وذل ربح المع الزكاة، ويتم احتساب ضريبة الدخل على حصة المساهمين األجانب من حصتهم في صافي ال

  بناءاً على تشريعات ضريبة الدخل.
  

اح الموزعة اليتم تحميل الزكاة وضر ة األرب ن قيم ا تستقطع م ث أنه ك حي دخل الموحدة  للبن ة ال ى قائم دخل عل يبة ال
  على المساهمين، أو مستعاضة بواسطة المساهمين.

  
  ث)     البرامج التحفيزية للموظفين

  
امج) والمسمى " امج يقدم البنك لموظفيه المؤهلين (الموظفين) برنامج تحفيزي محسوب على أساس األسهم (البرن برن

وظفين  نح الم منحة األسهم للموظفين" والمعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي. بموجب هذا البرنامج يقوم البنك بم
دا  ي يب اريخ الشراء، والت ي ت ة األسهم ف ى أساس قيم امج عل ة البرن أسهم يتم إكتسابها خالل أربعة سنوات. تقاس تكلف

نص خالل ي ي رة الت الل الفت ا خ راف به ي اإلعت ي تنته بة، والت عير مناس ة تس تخدام طريق ة بإس اء بشرط الخدم ا الوف ه
د  ة بع وق الملكي بتاريخ االستحقاق. تسجل خيارات أسهم الموظفين من قبل البنك بالتكلفة، وتظهر كبند مخصوم من حق

  تعديل مصاريف المعامالت، وتوزيعات األرباح، وأرباح أو خسائر بيع األسهم.
  

ن قام البنك بعمل إتف ة، ل اً لشروط اإلتفاقي وظفين وطبق ة عن الم اقية حفظ وإدارة البرامج مع طرف ثالث مستقل بالنياب
  يكون البنك، في أي وقت من األوقات، المالك الشرعي لألسهم المعنية.

  
ي      ار والت هم واإلدخ اس األس ى أس رى عل ة أخ رامج تحفيزي ؤهلين ب ه الم نح موظفي ك بم وم البن ذلك، يق افة ل    باإلض

  تتم بناًء على مساهمات مشتركة بين البنك والموظفين. هذه المساهمات تدفع للموظفين بتاريخ إستحاق كل برنامج. 
  

  خ)      مزايا الموظفين قصيرة األجل
  

ة  ة الخدم تم تأدي يتم قياس مزايا الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم كما يتم تسجيلها كمصاريف عندما ي
  ذات الصلة.

  
اح أذا  رامج مشاركة األرب يتم االعتراف بااللتزام للمبلغ المتوقع دفعه على حساب المكافآت النقدية قصيرة األجل أو ب
ا بواسطة الموظف  غ كنتيجة لخدمات سبق تأديته ذا المبل ما كان للمجموعة التزام واضح أو التزام قانوني آني لدفع ه

  .لتزامات بشكل موثوق بهإلا تقدير هذه ويمكن
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  (تتمة) -  ملخص ألهم السياسات المحاسبية . 3
  

  ذ)      خدمات إدارة األصول
   

تثمار  ي تتضمن إدارة بعض صناديق االس ه والت ة لعمالئ ق شركته التابع ك خدمات إدارة األصول عن طري دم البن يق
ناديق ضم ك الص ي تل ك ف ة البن تم إدراج حص ين. ي تثمار متخصص اري اس ع مستش اور م ك بالتش تثمارات وذل ن االس

  المتاحة للبيع و يتم اإلفصاح عن أتعاب الخدمات البنكية المكتسبة ضمن الدخل من أتعاب الخدمات البنكية، صافي. 
  

    

ي  ا ف تم إدراجه الي ال ي ال تعتبر الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو االستثمار موجودات خاصة بالمجموعة وبالت
  القوائم المالية الموحدة.

  
  )    المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدةض
  

دة  ب الفائ دأ تجن ى مب ة عل إضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه بعض المنتجات المصرفية القائم
  والمعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية كما يلي: 

  
 فائدة:تعريف المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب ال

  
ا  المرابحة: .1 د إشتراها وإقتناه ك ق ون البن ي يك ل والت ى العمي لعة أو أصل ال هي اتفاقية على أن يقوم البنك ببيع س

  بناًء على وعد بالشراء من العميل.  يتضمن سعر البيع على التكلفة مضافا إليها هامش ربح متفق عليه.
ق هي إتفاقية بين البنك والعميل بحيث يقوم  اإلستصناع: .2 ق مواصفات متف م إنشاؤه وف ع أصل ت ك بي ا البن بموجبه

 عليها مسبقاً مقابل سعر متفق عليه.
ل  اإلجارة: .3 ب العمي هي إتـفاقية بين البنك (كمؤجر) والذي يقوم بشراء أو بناء اصل ليقوم بتأجيره بالتالي وفقاً لطل

ة األصل (المستأجر)، بناءاً على وعد العميل بإيجار األصل في مقابل مادي ولفت ال ملكي د تنتهي بانتق رة محددة ق
 من المؤجر للمستأجر.

    
بإستخدام المعايير الدولية الخاصة بالتقارير  القائمة على مبدأ تجنب الفائدةويتم معالجة كافة المنتجات المصرفية 

  المالية ووفقا للسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
  

  ية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودينقد . 4
      

         تتلخص النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مما يلي:
  2013    2012  

  بآالف الرياالت    
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

  615.605    657.055    نقد في الصندوق

  4.953.000   3.236.000   إتفاقيات إعادة الشراء العكسية

  5.568.605   3.893.055   )26(أنظر إيضاح  –مجموع 

  1.767.038    2.413.974    وديعة نظامية

  7.335.643   6.307.029    اإلجمـالـي 

  
ً طبق ك  لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ا ى البن ين عل اظإلايتع ة  حتف ة نظامي بوديع

ة النق دى مؤسس ب،ل ع تحت الطل ن الودائ ة محددة م بة مئوي ي السعودي بنس ار د العرب ع األخرى ـ واالدخ ، وألجل، والودائ
الي فهي  .ية كل شهراتحسب في نه ك وبالت ة للبن ات اليومي ل العملي ة لتموي ة النظامي ك الوديع من غير المسموح به إستخدام تل

  ليست جزءاً من النقدية و شبه النقدية.
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 لبنوك والمؤسسات المالية األخرىأرصدة لدى ا. 5
   

          تتلخص أرصدة البنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي:
   2013    2012  

  بآالف الرياالت    
  السعودية

  بآالف الرياالت  
  السعودية

  133.379    909.325    حسابات جارية
  3.698.395    4.664.204    إيداعات أسواق المال

  3.831.774    5.573.529    اإلجمـالـي
  
  ، صافياتاستثمار .  6
  

    كما يلي: االستثماراتتصنف أ)   
  

   االستثمارات المتاحة للبيع ) 1
 2013  2012  

  اإلجمالي   خارج المملكة    داخل المملكة   اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 
  الرياالت السعوديةبآالف

 3.906.133  سندات بعمولة ثابتة
  

7.582.560  11.488.693   821.381  
  

4.956.263   5.777.644  
 1.802.131  سندات بعمولة عائمة

  

2.700.490  4.502.621   1.061.657  
  

2.574.162   3.635.819  
 845.800  أسهــم

  

8.629  854.429   443.576  
  

8.629   452.205  
 36.495  صناديق استثمارية

  

-   36.495   214.365  
  

24.838   239.203  
  -اض في القيمةمخصص االنخف

  

)22.786(   )22.786(    -  
  

)112.600(   )112.600(  

االستثمارات المتاحة للبيع،  
  6.590.559  صافي

  
10.268.893   16.859.452    2.540.979  

  
7.451.292   9.992.271  

  
 )  استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق2
 

 2013  2012  

  اإلجمالي   خارج المملكة    داخل المملكة   اإلجمالي   خارج المملكة   داخل المملكة 
  الرياالت السعوديةبآالف

  -  سندات بعمولة ثابتة
  

396.257 396.257 50.000  
  

405.090   455.090 
  650.000  سندات بعمولة عائمة

  

-   650.000  650.000  
  

-    650.000  
  - مخصص االنخفاض في القيمة

  

)209.214(   )209.214(   -  
  

)185.400(    )185.400(  

  االستثمارات المقتناة حتى  
  650.000  تاريخ االستحقاق، صافي   

  
187.043   837.043   700.000  

  
219.690    919.690  

 
  )  استثمارات ، صافي3

  
 2013  2012  

  اإلجمالي   خارج المملكة    داخل المملكة   اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 
  الرياالت السعوديةبآالف

 3.906.133  ندات بعمولة ثابتةس
  

7.978.817 11.884.950  871.381  
  

5.361.353  6.232.734 
 2.452.131  سندات بعمولة عائمة

  

2.700.490  5.152.621   1.711.657  
  

2.574.162   4.285.819  
 845.800  أسهــم

  

8.629  854.429   443.576  
  

8.629   452.205  
 36.495  صناديق استثمارية

  

-  36.495   214.365  
  

24.838   239.203  
  -مخصص االنخفاض في القيمة

  

)232.000(  )232.000(   -  
  

)298.000(   )298.000(  

 7.240.559  استثمارات، صافي 
 

10.455.936   17.696.495    3.240.979  
  

7.670.982   10.911.961  
  

تمل درها تش الغ ق ى مب تثمارات عل ون 5.781 االس ـا ملي عودي (ري ـال 4.344:  2012ل س ون ري ة  ملي عودي) مرهون س
وك أخرى دى  بن ذ .بموجب اتفاقيات إعادة  شراء ل ة  السوقية  له تثمارات ه بلغت  القيم ـال 5.841 االس ون ري سعودي  ملي

  ).سعودي مليون ريـال 4.486 :2012(
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  (تتمة) –، صافي اتاستثمار .  6
  

  ب)  فيما يلي تحليالً لمكونات المحفظة االستثمارية:
  

  ) االستثمارات المتاحة للبيع1
  

2012  2013  
    متداولة  غير متداولة  اإلجمالي  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي

   الرياالت السعودية بآالف

  سندات بعمولة ثابتة  7.879.925 3.608.768 11.488.693  5.224.652 552.992 5.777.644

  سندات بعمولة عائمة 2.895.598 1.607.023 4.502.621  2.315.726  1.320.093  3.635.819

452.205  11.129 441.076  854.429 10.129   أسهم 844.300

239.203 -  239.203  36.495   صناديق استثمارية 36.495  -

)112.600(  )93.725(  )18.875(  )22.786(  )22.786(  -  
  مخصص االنخفاض في 

  القيمة    

9.992.271  1.790.489 8.201.782  16.859.452  5.203.134 11.656.318  
  االستثمارات المتاحة للبيع، 

      صافي   
  ) استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق2
  

2012  2013   

    متداولة  غير متداولة  اإلجمالي  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي

    الرياالت السعودية بآالف

  سندات بعمولة ثابتة  190.053 206.204 396.257  198.889 256.201 455.090

  سندات بعمولة عائمة 650.000  - 650.000  650.000  -  650.000

)185.400(  )185.400(  -  )209.214(  )206.168(  )3.046(  
    مخصص االنخفاض في       

  القيمة         

919.690  70.801  848.889  837.043  36  837.007  
استثمارات مقـتـناة حتى تاريـخ 

  اإلستحقاق،    صافي
  
    ) استثمارات، صافي3

2012  2013   

    متداولة  غير متداولة  اإلجمالي  متداولة  غير متداولة  اإلجمالي

    الرياالت السعودية بآالف

  عمولة ثابتةسندات ب  8.069.978 3.814.972 11.884.950  5.423.541 809.193 6.232.734

  سندات بعمولة عائمة 3.545.598 1.607.023 5.152.621  2.965.726  1.320.093  4.285.819
 أسهم 844.300 10.129 854.429  441.076  11.129  452.205
  صناديق  استثمارية 36.495 - 36.495  239.203  -  239.203

)298.000(  )279.125(  )18.875(  )232.000(  )228.954(  )3.046(  

  مخصص االنخفاض في

  القيمة 

  ، صافياتاستثمار  12.493.325  5.203.170  17.696.495  9.050.671  1.861.290  10.911.961
  

ة السعودية  تمثل السندات غير المتداولة في الجدول أعاله، بشكل أساسي، سندات التنمية الحكومية السعودية و سندات الخزان
  سعودية محددة. وسندات شركات

  
غ  ة بمبل ر  متداول ع تتضمن أسهم  غي ة للبي تثمارات المتاح د االس ـودي   10.1إن األسهم المدرجة ضمن بن ال سعـ ون ري ملي

  مليون ريال سعودي) والتي يتم إثباتها بالتكلفة لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به.  11.1: 2012(
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  (تتمة) –، صافي اتاستثمار .  6
  

  فيما يلي تحليالً باألرباح والخسائر غير المحققة و القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة المقتناة حتى تاريخ االستحقاق:  ج)
  

2012  2013    

         إجمالي   إجمالي        إجمالي   إجمالي   

         األرباح   الخسائر         األرباح   الخسائر   

      القيمة الدفترية   غير المحققة   غير المحققة   القيمة العادلة   القيمة الدفترية   غير المحققة   غير المحققة   القيمة العادلة

      بآالف الرياالت السعودية

  سندات بعمولة ثابتة    187.043   18.804   )8.016(   197.831   269.690   18.556   )18.642(   269.604

 سندات بعمولة عائمة    650.000   3.250   -    653.250   650.000   325   -    650.325

  اإلجمالي    837.043   22.054   )8.016(   851.081   919.690   18.881   )18.642(   919.929

  
  فيما يلي تحليالً لالستثمارات، صافي، حسب األطراف األخرى :   د)
  

     2013    2012  

    

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت   
  السعودية

         
  1.376.045    4.536.375    شبه حكومية ة ويومحكمؤسسات 

  6.063.568    3.825.332    شركات
  3.472.348    9.334.788    بنوك و مؤسسات مالية

  10.911.961    17.696.495    اإلجمالي
  

    تعرض االستثمارات لمخاطر اإلئتمان:  هـ)
 2013  

  

2012  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
 9.239.270  14.509.938مارات من الدرجة األولى استث

 276.476   388.238استثمارات دون الدرجة األولى 
 1.396.215  2.798.319 غير مصنفة 

  10.911.961    17.696.495  اإلجمالي
  

ر الإليتم عادةً الحصول على الجودة ا ة. تتضمن االستثمارات غي ات خارجي ل جه ن قب تثمارات م مصنفة سندات ئتمانية لإلس
  شركات سعودية وأسهم شركات سعودية وصناديق إستثمارية و إستثمارات الملكية الخاصة.

  
  تتلخص التغيرات في مخصص االنخفاض في القيمة مما يلي:  و)

  
  2013    2012  
بآالف الرياالت   

  السعودية
بآالف الرياالت   

  السعودية
  237.000   298.000الرصيد في بداية السنة

 69.000   24.000ف خالل السنةالمضا
 )8.000(  )90.000(خالل السنة عكس مبالغ

  298.000    232.000 الرصيد في نهاية السنة
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  صافي ،قروض وسلف . 7
  

  مما يلي: المثبتة بالتكلفة المطفأة –، صافي قروض والسلفتتكون ال  )أ
  

2013 
 إجمالي أخرى  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 

  الرياالت السعودية الفبآ 

 47.875.931 78.629  34.168.744 9.368.077 4.260.481 قروض و سلف عاملة

 395.015 -  - 96.283 298.732 قروض و سلف غير عاملة

 48.270.946 78.629  34.168.744 9.464.360 4.559.213 إجمالي القروض و السلف

 )704.075(  -   )335.128(  )182.978(  )185.969(  مخصص خسائر اإلئتمان

  47.566.871 78.629   33.833.616  9.281.382  4.373.244  قروض و سلف، صافي
  

2012 
 إجمالي أخرى  قروض تجارية قروض شخصية جاري مدين 

  الرياالت السعودية بآالف 

 34.416.834 56.433  24.300.368 6.178.170 3.881.863 قروض و سلف عاملة

 450.346 -  - 39.639 410.707قروض و سلف غير عاملة

 34.867.180 56.433  24.300.368 6.217.809 4.292.570إجمالي القروض و السلف

 )816.488(  -   )391.638(  )72.562(  )352.288(  مخصص خسائر اإلئتمان

  34.050.692 56.433   23.908.730  6.145.247  3.940.282  قروض و سلف، صافي
  
ات مرابحة وإستصناع   ق بعملي ا يتعل دة فيم تتضمن القروض والسلف أعاله منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب الفائ

 مليون ريال سعودي).  15.260: 2012مليون ريال سعودي ( 23.255وإيجارة والتي تظهر بالتكلفة المطفاة بمبلغ 
 

  :مان مما يليتتكون التغيرات في مخصص خسائر اإلئت )ب
  

 2013  

 إجمالي  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 
 بآالف الرياالت السعودية 

 816.488  391.638  72.562  352.288 الرصيد في بداية السنة

 105.000  22.441  150.161  )67.602(المضاف / (المسترد) خالل السنة
 )228.648(  )78.990(  )50.941(  )98.717( ديون معدومة

 11.235  39   11.196  -  مبالغ محصلة معدومة مسبقاً 

  704.075   335.128   182.978   185.969  الرصيد في نهاية السنة
  
  

 2012  

 إجمالي  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 
 بآالف الرياالت السعودية 

 2.245.600  660.957  58.335  1.526.308 الرصيد في بداية السنة

 255.000  )23.407(  44.696  233.711 المضاف / (المسترد) خالل السنة
 )1.691.398(  )245.912(  )37.755( )1.407.731( ديون معدومة

 7.286  -    7.286 - مبالغ محصلة معدومة مسبقاً 

  816.488   391.638   72.562   352.288  الرصيد في نهاية السنة
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  ج) تتكون الجودة اإلئتمانية للقروض والسلف مما يلي:
  

  ) القروض والسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة:1

  2013    2012  

  
بآالف الرياالت 

   السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية

  649.054   39.327 ممتازة

  12.112.855   15.688.603 قوية

 8.996.429   14.151.192 متوسطة 

 5.363.146  7.697.214 مقبولة

 693.624  641.073 هامشية

 44.015  35.987 تحت المالحظة

  6.113.006   9.094.885 غير مصنفة

 33.972.129  47.348.281 اإلجمالي
  

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

تقرة. م      ممتازة: ناعة مس ي ص ادة ف دخل ري ه م وق. لدي ي الس ه ف ن مثيل ل م ة أفض دفقات نقدي الي وت ز م رك
  لألسواق المالية تحت الظروف الطبيعية للسوق.

  

ة         قوية: ر المؤشرات المالي ع وجود إستثناءات، و تعتب اجح لكن م اريخ آداء ن ع ت سوق ومركز مالي قوي م
ا حري أة له ذه المنش ا. ه ي إليه ي تنتم ايير الصناعة الت ن مع ة  أفضل م ى األسواق المالي ة الوصول ال

  تحت الحاالت الطبيعية.
  

ليمة وضمن     متوسطة: ة س معدل ثبات معتدل مع عوامل مخاطرة للصناعة أوالشركة، و تعتبر المؤشرات المالي
ة  أة عرض ون المنش دود وتك ة مح واق المالي ى األس ول ال ا. الوص ي إليه ي تنتم ناعة الت ايير الص مع

  لتغيرات دورية.
  

ايير         مقبولة: ن مع ى م ة أدن رات المالي ر المؤش ة، وتعتب ركة ثانوي ناعة أو الش اطرة للص ل المخ ر عوام تعتب
دودة   ون مح د تك ا ق وفرة ولكنه ون مت د تك ة ق ل البديل ادر التموي ا. مص ي إليه ي تنتم ناعة الت الص

  بالمصادر الخاصة و المؤسساتية فقط.
  

الي و تشغيلي هامشي. مصادر تعتبر عوامل المخاطر للصناعة أو الشر      هامشية: ع أداء م ه، م ر إيجابي كة غي
  التمويل البديله قد التكون متوفرة. اليتوقع الدخول في أعمال جديده مع هذه الفئة.

  
ر   تحت المالحظة: ة. تعتب ر مخاطرعدم السداد عالي ا تعتب ه، كم تعتبر عوامل المخاطر للصناعة أو الشركة غير إيجابي

ة دون م رات المالي ل المؤش ادر التموي ر مص ا تعتب ال، كم كل ع ا بش ي إليه ي تنتم ناعة الت ايير الص ع
  البديلة محدودة جداً.

  
  العاملة و قروض أخرى.تتضمن القروض والسلف الغير مصنفة القروض الشخصية   غير مصنفة:
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  :منخفضة القيمة )  القروض والسلف متأخرة السداد و غير2   
  

 2013  

 
جاري مدين و 
 إجمالي  قروض شخصية  قروض تجارية

  الرياالت السعودية بآالف 

 40.340  11.204  29.136 يوم 30إلى  1من 

 148.034   46.217   101.817  يوم 90إلى  31من 

 175.361   87.130   88.231  يوم 180إلى  91من 

 163.915  -    163.915 يوم 180أكثر من 

  527.650  144.551   383.099 إجمالي 

  
 2012  

 
جاري مدين و 
 إجمالي  قروض شخصية  قروض تجارية

  الرياالت السعودية بآالف 

 185.400  12.216  173.184 يوم 30إلى  1من 

 21.039   11.232   9.807  يوم 90إلى  31من 

 66.042   36.827   29.215  يوم 180إلى  91من 

 172.224  2.811   169.413 ميو 180أكثر من 

  444.705  63.086   381.619 إجمالي 
  

  اإلقتصادية:  حسب القطاعات فيما يلي تحليالً بمخاطر تركيزات القروض والسلف و مخصص خسائر اإلئتمان  )3
  

2013  
  

    ةغير عامل    ةعامل
 مخصص  خسائر

    اإلئتمان
، قروض و سلف

  صافي

  الرياالت السعودية بآالف  

  384.318    )3.882(    -    388.200    ة ومؤسسات شبه حكوميةيحكوم

  2.505.477    )25.308(    -    2.530.785    مالية  خدمات بنوك ومؤسسات

  743.667    )10.929(    3.913    750.683    زراعة و أسماك
  6.829.950    )86.790(   21.024   6.895.716    تصنيع

  415.686    )4.199(    -    419.885    تعدين و تنقيب

  4.665.525    )47.127(    -    4.712.652    بناء وإنشاءات

  10.404.381    )170.199(    184.273    10.390.307    تجارة

  213.691    )2.158(    -    215.849    نقل وإتصاالت

  2.865.942    )44.346(    14.051    2.896.237    خدمات

  9.281.382    )182.978(    96.283    9.368.077    قروض شخصية

  9.256.852    )126.159(    75.471    9.307.540    أخرى

  47.566.871    )704.075(    395.015    47.875.931    اإلجمالي
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2012  
  

    ةغير عامل    ةعامل
مخصص  

    اإلئتمان خسائر
، قروض و سلف

  صافي

 الرياالت السعودية بآالف  

  370.739    )3.745(    -    374.484    ة ومؤسسات شبه حكوميةيحكوم
  1.301.322    )13.145(    -    1.314.467    مالية  خدمات بنوك ومؤسسات
  20.213    )204(    -    20.417    زراعة و أسماك

  4.265.952    )98.028(    31.216    4.332.764    تصنيع
  491.921    )4.969(    -    496.890    تعدين و تنقيب
  2.831.062    )29.025(    250    2.859.837    بناء وإنشاءات

  10.661.709    )113.266(    2.918    10.772.057    تجارة
  50.966    )515(    -    51.481    نقل وإتصاالت

  1.473.317    )42.400(    11.871    1.503.846    خدمات
  6.145.247    )72.562(    39.639    6.178.170    قروض شخصية

  6.438.244    )438.629(    364.452    6.512.421    أخرى

  34.050.692    )816.488(    450.346    34.416.834    جمالياإل
  

  استثمارات في شركات زميلة.  8
  

يشمل بند االستثمار في شركات زميلة حصة البنك في االستثمار في الشركات التي يحتفظ فيها البنك بتأثير جوهري.  
  هذه االستثمارات تقاس حسب طريقة الملكية.

  
  يلي:  كات الزميلة حصة البنك لدى شركات مسجلة بالمملكة العربية السعودية كما(أ) تمثل االستثمارات في الشر

  
  2013    2012  

 %50  %50"امكس"اكسبريس السعودية المحدودة أمريكانشركة 
 %38  %38"اوركس" وركس السعودية للتأجيرأشركة 

 %32  %32شركة أمالك العالمية للتمويل و التنمية العقارية "امالك"
السعودية  -  التعاوني شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين

  %19   %19  "ميدغلف"
  

  في شركة نعيم لالستثمار والتي ليس لديها أية عمليات تشغيلية. %20لدى البنك أيضاً ما نسبته 
  

  تتلخص الحركة في االستثمار في شركات زميلة مما يلي:  (ب) 
 2013    2012  

 
ت بآالف الرياال

   السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية

  894.672   965.902الرصيد في بداية السنة
 146.517   160.825 الحصة في الدخل

 )74.571(  )56.624( توزيعات أرباح
 )716(   545 الحصة في بنود الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى

  965.902    1.070.648 الرصيد في نهاية السنة
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في ميدغلف مايقارب  %19يتم تداول أسهم ميدغلف في السوق المالية السعودية. بلغت القيمة العادلة لحصة البنك بنسبة 
  مليون ريال سعودي) 428.6: 2012مليون ريال سعودي ( 663.1

  
  ي:تتلخص حصة البنك في القوائم المالية للشركات الزميلة كالتال (ج) 

  
  أمالك  اوركس  امكس  ميد غلف  

2013 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

 609.622  701.819  186.761  242.852 إجمالي الموجودات 
 281.506  493.391  94.129  53.624 إجمالي المطلوبات

 328.116  208.428 92.632 189.228الملكيةإجمالي حقوق 
 40.711  82.241 161.353 )34.389( إجمالي الدخل

 17.428   44.164   96.206   2.178  إجمالي المصروفات 
  

  أمالك   اوركس   امكس   ميد غلف  

2012 
 بآالف الرياالت

  السعودية
 بآالف الرياالت

  السعودية
 بآالف الرياالت

  السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية

 451.151  618.819  150.931  234.114 إجمالي الموجودات 
 146.622  441.990  81.111  8.745 إجمالي المطلوبات

 304.529  176.829  69.820  225.369 إجمالي حقوق الملكية
 32.122  52.959  139.658  38.809 إجمالي الدخل

 15.677   19.353   87.508   557  إجمالي المصروفات
    

  ، صافي. ممتلكات و معدات9
  

  تتلخص الممتلكات و المعدات، صافي مما يلي:
  

          األثاث   تحسينات على      

  
األراضي  

   والمباني
المباني 

    المستأجرة
والمعدات  
  والسيارات

  اإلجمالـي  
2013    

  اإلجمالـي
2012  

  التكلفة
  الرياالت السعودية بآالف

  1.318.573    1.345.303    373.094    54.010   918.199   يد في بداية السنةالرص
  29.731    77.382    40.037    6.940   30.405   اإلضافات

  )3.001(    )6.719(    )6.719(    -    -    اإلستبعادات

  1.345.303    1.415.966    406.412    60.950   948.604   الرصيد في نهاية السنة

                لمتراكماإلستهالك ا
  411.256    478.407    295.475    41.202   141.730   الرصيد في بداية السنة

  70.041    71.697    31.757    5.524   34.416   المحمل للسنة
  )2.890(    )6.672(    )6.672(    -    -    اإلستبعادات

  478.407    543.432    320.560    46.726   176.146   الرصيد في نهاية السنة

                صافي القيمة الدفترية
      872.534    85.852    14.224   772.458   2013ديسمبر  31كما في 

  866.896        77.619    12.808   776.469   2012ديسمبر  31كما في 
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  . موجودات أخرى10
  

  تتلخص الموجودات األخرى مما يلي:
  
  

   2013    2012  

   
بآالف الرياالت 

    السعودية
الرياالت  بآالف

  السعودية

          مدينة مستحقة خاصة دخل عموالت
 326.925  279.610  قروض و سلف - 
 78.301  117.433   استثمارات - 
 3.327  9.350  بنوك و مؤسسات مالية أخرى - 

  408.553    406.393    المدينة المستحقة الخاصة إجمالي دخل العموالت

  93.794    276.751    )11(إيضاح للمشتقات  الموجبةالقيمة العادلة 
  110.188    111.624    )25زكاة و ضريبة دخل مستحقة من المساهمين (إيضاح 

  152.836    152.836    عقارات أخرى
  129.124    202.341   ذمم عمالء

  78.243    83.723   ممتلكات و معدات تحت التجهيز
  131.044    174.639    موجودات أخرى

  1.103.782    1.408.307    اإلجمـالـي
  

  . المشتقات 11
  

و ن  ميق ـحوط م ـرة والت راض المتاج ـة ألغ ـقة التالي ـة المشت تخدام األدوات المالي ـة، بإس ه العادي الل دورة أعمال ك، خ البن
  المخاطر:

 

أخرى المقايضات:     )أ ة ب دفقات النقدي اد .وتمثل التزامات لتبادل مجموعة من الت بة لمقايضات أسعار العموالت، ع ا بالنس ة م
ع الع ادل دف رى بتب راف األخ وم األط مية. متق الغ األس ادل المب دة، دون تب ة واح ائم وبعمل عر ع ت وبس عر ثاب والت بس

ة بعمالت  ة و العائم ع العموالت الثابت وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت بعدة عمالت، فإنه يتم تبادل المبالغ األسمية م
 تتغير بناءاً على بنود األتفاق في حالة مقايضات المبالغ األسمية. يمكن كذلك للمبالغ األسمية أن .مختلفة

 
ود الع   ب)  تقبليةق ة والمس عر  :اآلجل ة بس ة معين لعة أو أداة مالي ة أو س ع عمل راء أو بي ة لش ات تعاقدي ن إتفاقي ارة ع ي عب وه

تقبل وتاريخ محددين في ود .المس ذه العق ة إحتياجات محدد ه تم تصميمها خصيصاً لتلبي ا خارج األسواق ي ل به ة والتعام
ة  ي أسواق مالي الغ محددة وف ة بمب ة اآلجل المالية النظامية. يتم التعامل بالعقود اآلجلة بالعملة األجنبية وعقود معدل العمول

  منظمة، كما يتم تسوية التغيرات في قيمة العقود اآلجلة بشكل يومي.
  

ارة عن ع  إتفاقيات األسعار اآلجلة:    ج)  ى أن وهي عب نص عل ردة وت ا بصورة منف اوض عليه تم التف ود بأسعار عموالت ي ق
غ األسمي المحدد  يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليها وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن المبل

  و خالل الفترة الزمنية المتفق عليها.
    

ارات:  )  د ة،  الخي ات تعاقدي ن إتفاقي ارة ع ي عب اوه در الخي ائع (ُمص ا الب نح بموجبه تريح) الريم زام، للمش يس اإللت        ق، ول
ة  ة المنتهي رة الزمني (المكتتب بالخيار)، وليس اإللتزام، لبيع أو شراء في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفت

    لفاً. في ذلك التاريخ وذلك بمبلغ محدد من العملة أو السلع أو أداة مالية بسعر محدد س
  

و  ا ه اطر كم ن المخ اة ألغراض التحوط م تقات مقتن اجرة أو مش تقات ألغراض المت ى مش تقة إل ة المش م األدوات المالي تنقس
  موضح أدناه:
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  (تتمة) - . المشتقات 11

  
  أ) المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

  
اجرة بالمب راض المت اة ألغ تقات المقتن م المش ق معظ ذ المريتتعل ات، وأخ رفع عار الص اربة بأس ز، والمض ق  .اك تتعل

الء ات لعم رح المنتج ات لط وك المبيع تقبلية.  و بن ة و المس اطر الحالي يض المخ ديل أو تخف ل أو تع ن تحوي نهم م لتمكي
ي األسعار أو ة ف رات اإليجابي ن التغي اح م ى أرب  ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول عل

دالت أو اا راتلمع ا .لمؤش ن الفروق تفادة م د واإلس اربة بتحدي ق المض ات  توتتعل واق أو المنتج ين األس عار ب ي األس ف
   .المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك

 
  ب) المشتقات المقتناة ألغراض التحوط من المخاطر

  
ا الب رض له ي يتع اطر الت اطر. إن إدارة المخ اس وإدارة المخ امل لقي ام ش ك نظ ع البن ة اليتب ك نتيج عار تن ي أس ات ف قلب

ات  ى التعليم اءاً عل س اإلدارة بن ا مجل ي يقرره ة والت تويات المقبول من المس والت ض عار العم ي وأس رف األجنب الص
  الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 

  
ع األطراف األخل وقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعام رى ولمخاطر م

ز العمالت  اء مراك مراكز العمالت.  تُراقب المراكز بشكل منتظم وتستخدم إستراتيجيات التحوط من المخاطر لضمان بق
ك بوضع حدوداً للفجوات  ضمن الحدود المقررة.  كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معيناً لمخاطر أسعار العموالت وذل

ر والت للفت عار العم ي أس ت اتف ررة.  ي الموجودات المق ة ب والت الخاص عار العم ين أس وات ب ة الفج اً مراجع م دوري
  والمطلوبات وتستخدم إستراتيجيات التحوط من المخاطر في تقليل الفجوة بين أسعار العموالت ضمن الحدود المقررة.

  

ن المخاطر  ك المشتقات ألغراض التحوط م ه، يستخدم البن ه ومطلوبات ك لتقووكجزء من إدارة موجودات ل تعرضه ذل لي
  لمخاطر أسعار العمالت والعموالت.  ويتم ذلك عادة من خالل التحوط من مخاطر معامالت محددة.

  

ة.   يستخدم البنك عقود الصرف األجنبي اآلجلة في التحوط من مخاطر عمالت محددة ولتطبيق إستراجيات  تحوط مختلف
ن مخاط محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر أسعارعموالت  ركما يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت للتحوط م

  ثابتة. 
  

ى  ة حت رة المتبقي الغ اإلسمية للفت ل بالمب ع تحلي ة المشتقة م ألدوات المالي البة ل ة والس ة الموجب ة العادل يلخص الجدول أدناه القيم
ا م المع ى حج ر مؤشراً عل ي تعتب الغ اإلسمية، الت ة السنة، ال المتاريخ اإلستحقاق والمعدل الشهري. إن المب ي نهاي ة ف ت القائم

ان إجماليتعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها وبالتالي، فإن  الغ اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتم  المب
    التي يتعرض لها البنك. وال مخاطر السوق

  
ذي  لدى البنك خيار بيع ناشىء من الدخول في إتفاقية أصيلة مع شركة تابعة. ع وال ي البي ار ف ك الخي ة البن تُعطي شروط اإلتفاقي

ام  ل  2013ممكن ممارسته خالل ع ة مقاب ي إستالم دفع ك الحق ف ع البن ار البي ة. يُعطي خي دة اإلتفاقي ك خالل م د وذل ا بع و م
ة حصته في أسهم بعد عام واحد من ذلك الخيار، وذلك بناءاً على معادالت متفق عليها مسبقاً  ضمن اإلتفاقي غ صافي القيم ة. تبل

ي  ا ف ة، كم ة التقديري مبر  31العادل ارب 2013ديس ار مايق ذا الخي عودي ( 108.2، له ال س ون ري ارب 2012ملي  14.1: مايق
  لم يتضمنها الجدول أدناه. )مليون ريال سعودي
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  (تتمة) - . المشتقات 11

  
  ج) فيما يلي ملخص لألدوات المالية المشتقة:

  
      االستحقاقتاريخ  للفترة المتبقية حتى سميةاإلالمبالغ 

  المعدل

  الشهري

ر ن  أكث م

شهر 12- 3      سنوات 5- 1  سنوات  5   أشهر  3خالل    
 إجمالي الـمـبالـغ 

  ةاإلســمي

القيمة 
  العادلة
  السالبة

القيمة 
  العادلة

  2013  الموجبة
    بآالف الرياالت السعودية

                  

تقات مقت راض مش اة ألغ ن

  المتاجرة: 

    جلةعقود الصرف اآل  9.736  8.645  6.465.351  5.152.397    1.312.954    -   -   1.973.530

  خيارات أسعار الصرف  82.970  82.599  1.921.591  66.446    168.000    1.687.145  -  424.424

  مقايضات أسعار العموالت   39.642  38.959  2.520.000  -    500.000    379.870  1.640.130  2.111.585

                    

راض  اة ألغ تقات المقتن المش

اطر  ن مخ وط م التح

  القيمة العادلة:

  مقايضات أسعار العموالت  36.208  84.817  2.546.252  220.000    927.130    1.399.122  -  2.133.583

  اإلجمالي   168.556  215.020  13.453.194  5.438.843    2.908.084    3.466.137  1.640.130  6.643.122

  

      االستحقاقتاريخ  للفترة المتبقية حتى اإلسميةالمبالغ 

  المعدل

  الشهري

ر ن  أكث م

شهر 12- 3      سنوات 5- 1  سنوات  5   أشهر  3خالل    
 إجمالي الـمـبالـغ 

  ةاإلســمي
  القيمة العادلة

  السالبة

القيمة 
  العادلة

  2012  الموجبة

    الرياالت السعودية بآالف

                  

راض  اة ألغ تقات مقتن مش

  المتاجرة: 

    جلةعقود الصرف اآل  7.617  1.250  1.979.794  1.761.672    218.122    -   -   1.290.452

  خيارات أسعار الصرف  2.542  2.274  513.002  417.920    75.029    20.003  50  216.737

  مقايضات أسعار العموالت   26.250  24.243  730.000  -    -    730.000  -  648.796

                    

راض  اة ألغ تقات المقتن المش

اطر  ن مخ وط م التح

  القيمة العادلة:

  مقايضات أسعار العموالت  43.286  114.581  2.546.093  -    -    2.452.328  93.765  2.262.869

  اإلجمالي   79.695  142.348  5.768.889  2.179.592    293.151    3.202.331  93.815  4.418.854

  

ة  خالل السنةالمسجلة  بلغت األرباح ة العادل ال سعودي ( 22.7من أدوات التحوط من مخاطر القيم ون ري : خسائر 2012ملي
ة  غ  21.8بقيم وط مبل اطر التح ـدة  لمخ وط العائ ـود التح ن بن ائر م ت الخس عودي). بلغ ال س ون ري ال   24.7ملي ون ري ملي

 مليون ريال سعودي).  51.6: مكاسب بقيمة 2012عـودي (س
  

البة للمشتقات  ة الس اً ( 46.5وبلغ صافي القيمة العادل ال سعودي تقريب ون ري ال سعودي صافي   62.7: 2012ملي ون ري ملي
  قيمة عادلة سالبة).

  
رامت ا  م إب ود %95:  2012( %67 نسبتهم اً من عق ة للمش) تقريب ة الموجب ة العادل ع مؤسسات القيم ك م تقات الخاصة بالبن

ا ) %76:  2012( %30مالية، بينما أبرم أقل من  من عقود القيمة العادلة الموجبة مع طرف واحد من األطراف األخرى كم
  . يتم التعامل بالمشتقات في قطاع الخزينة بشكل رئيسي.في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة
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  لية األخرى أرصدة للبنوك والمؤسسات الما. 12
  

  تتلخص األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي:
  
  2013    2012  

  
بآالف الرياالت 

    السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية

  49.607    81.313   حسابات جارية
  4.066.459    4.387.664   إتفاقيات إعادة الشراء

  2.152.979    5.359.255   ودائع أسواق المال
  6.269.045    9.828.232   ـالـياإلجم

  
 ودائع العمالء. 13

  
       تتلخص ودائع العمالء مما يلي:

   2013    2012  

   
بآالف الرياالت 

    السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية

  9.517.589    13.332.031    تحت الطلب
  558.128    641.354    إدخار
  29.868.401    42.111.729    ألجل

  469.453    958.733    أخرى

  40.413.571    57.043.847    اإلجمـالـي
  

ندات  ع س ل بي ع مقاب ى ودائ ل عل ع ألج تمل الودائ يء: 2012( 1.541 تش ع ال ش ات) م ادة إتفاقي واريخ   إلع ي ت رائها ف ش
ـال سعودي ( 411قدرها مستقبلية محددة. كما تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبالغ  ون ري ـال  273: 2012ملي ون ري ملي

  للنقض.  القابلةودي) كضمانات محتجزة مقابل اإللتزامات غير سع
  

  تفاصيلها كاآلتي: بما يعادلها بالريال السعودي، على ودائع بعمالت أجنبية أعالهتشتمل الودائع 
  

    2013    2012  

    
بآالف الرياالت 

    السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية

  379.528    398.770    تحت الطلب
  104.382    40.921    إدخار
  6.835.356    16.505.126    ألجل

  86.996    98.385    أخرى
  7.406.262    17.043.202    اإلجمـالـي
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  . مطلوبات أخرى14
  

    تتلخص المطلوبات األخرى مما يلي:
   2013    2012  

    
بآالف الرياالت 

    السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
          تحقةمس خاصة مصاريف عموالت

  5.822    15.253    بنوك و مؤسسات مالية أخرى -      
  125.077    141.050    ودائع العمالء –      

  130.899    156.303    المستحقةالخاصة مجموع مصاريف العموالت 

  142.348    215.020    )11 رقم للمشتقات (إيضاحالسالبة القيمة العادلة 
  340.497    352.748    خرى مكافأة نهاية الخدمة ومنافع موظفين أ

  184.678    317.953    مصاريف مستحقة وإحتياطيات أخرى 
  148.556    204.826    عموالت خاصة وأتعاب خدمات مؤجلة

  58.230    123.709    مطلوبات أخرى
  1.005.208    1.370.559       اإلجمـالـي

  

  . قروض ألجل15
  

اريخ  ك بت ل  7قام البن إبرام ات 2009إبري غ ب ة قرض ألجل بمبل دة  500فاقي ام لم ال سعودي ألغراض التشغيل الع ون ري ملي
  .  2012ثالثة سنوات. هذا وقد تم سداده في إبريل 

  
ال سعودي ألغراض التشغيل  2011مايو  30كذلك وقد قام البنك بتاريخ  ار ري غ ملي ة قرض ألجل متوسط بمبل بإبرام إتفاقي

  .  2016دم القرض بالكامل، ويستحق سداده في مايو العام لمدة خمس سنوات. هذا وقد استخ
  

و  24كما قام البنك بتاريخ  غ  2012يوني ه خمس سنوات بمبل ة قرض ألجل متوسط مدت إبرام إتفاقي ال سعودي  1ب ار ري ملي
  .  2017ألغراض التشغيل العام. تم إستخدام القرض بالكامل ويستحق سداده في سبتمبر 

  
ة  تخضع القروض لعمولة بمعدالت ام إتفاقي اً لشروط وأحك ك وفق راً عن موعده وذل متغيرة. ويحق للبنك سداد كل قرض مبك

ي  ى شروط أخرى والت ه باإلضافة إل ة معين ى نسب مالي كل قرض. تشمل اإلتفاقيات أعاله على شروط تتطلب المحافظه عل
  م.2013ديسمبر  31التزم بها البنك بالكامل  كما في 

 
  أس المال ر .16
  

  ريال سعودي. 10مليون سهم، قيمــة كل سهم  550المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من تكون رأس ي  
       

   -إن ملكية رأس مال البنك موزعة على النحو التالي :  
  

  2013    2012  
بآالف الرياالت    

   %   السعودية
الرياالت  بآالف

  %   السعودية
  90.0   4.950.000   90.0   4.950.000   مساهمون سعوديون

              مساهمون غير سعوديون:
  7.5   412.500   7.5   412.500   مورغان الدولية المحدودة للتمويل .ب .شركة ج

  2.5   137.500   2.5   137.500   شركة بنك مزوهو المحدودة
   5.500.000   100.0   5.500.000   100.0  
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 إحتياطي نظامي .17
  

كيقتضي نظام مراقبة البنوك في  ة السعودية و النظام األساسي للبن ل عن  ،المملكة العربي ا ال يق ل م من صافي  %25تحوي
ذا  أنالنظامي إلى  اإلحتياطيدخل السنة إلى  اطييساوي رصيد ه ه اإلحتي دفوع. وعلي ال الم غ  ،رأس الم ل مبل م تحوي  322ت

ام  دخل لع ـال سعو 228: 2012( 2013مليون ريـال سعودي من صافي ال ون ري ى ملي اطيدي) إل ذا  اإلحتي النظامي. إن ه
  غير قابل للتوزيع. اإلحتياطي

  
  التعهدات واإللتزامات المحتملة  .18

   
  الدعاوى القضائية    )أ

  

ب .قضائية إعتيادية مقامة ضد البنك ، كانت هناك دعاوى2013ديسمبر  31بتاريخ  اء أغل ذه لم يجنب أي مخصص لق  ه
ةعلى نصيحة المستشاربناًء دعاوى، وذلك لا د خسائر جوهري ع تكب د   .ين القانونيين التي تشير إلى أنه من غيرالمتوق وق

  .تتوقع اإلدارة بأن تكون نتائجها في غير مصلحة البنك التي الدعاوىمخصص لبعض  تم تجنيب
  
  اإللتزامات الرأسماليةب)   

  
ون  1.6: 2012( ريـال سعودي نمليو 97.9مبلغ  2013ديسمبر  31كما في  البنك ىالرأسمالية لد اإللتزاماتبلغت  ملي

  ريـال سعودي) تتعلق بإنشاء مباني للفروع الجديدة وتوسعة المركز الرئيسي.
  

  ج)   التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان
  

  .لرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبهاان الغرض إ
  

ة عدم إن خطابات الضمان واال ي حال ك بالسداد ف ل البن عتمادات المستندية والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قب
ان الت ل نفس مخاطر اإلئتم ث تحم ا القروض والسلفي تمكن العميل من الوفاء بإلتزاماته تجاه الطرف الثال ا  .تحمله أم

ام  بموجب خطابات الضمان واالعتمادات المستندية فتقل يةالمتطلبات النقد ك قي ع البن كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم توق
    .الطرف الثالث بسحب األموال بموجب اإلتفاقية

  
ل،إن  ة عن العمي ك، نياب ن البن ة م دات خطي ة تعه ر بمثاب ث بسحب االعتمادات المستندية والتي تعتب  تسمح للطرف الثال

    .ي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقلمضمونة عادة بالبضاعة الت –األموال وفق شروط وأحكام محددة 
  

ل العمالءت ديم معظم  .مثل القبوالت تعهدات البنك لسداد الكمبياالت المسحوبة من قب تم تق ك أن ي ع البن والتيتوق ل  القب قب
    .ن قبل العمالءمسدادها 

  

ح بشكل رئيسي على قروض وسلف و ضمانات تمثل اإللتزامات لمنح اإلئتمان الجزء غير المستخدم من اإلئتمان الممنو
ك  .واعتمادات مستندية ل أن يتعرض البن ن المحتم ان، فم نح اإلئتم ات لم ة باإللتزام وفيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان المتعلق

وراً،  ده ف ن تحدي ذي ال يمك ة ال ارة المحتمل غ الخس تخدمة، إال أن مبل ر المس ات غي الي اإللتزام ادل إجم غ يع ارة بمبل لخس
ن العمالء يت ب م ان تتطل نح اإلئتم ات لم ر المستخدم ألن معظم اإللتزام زام غي الي اإللت ن إجم راً م وقع أن يكون أقل كثي

ددة ان مح ايير إئتم ى مع اظ عل ان ال .الحف نح اإلئتم ة لم ات القائم الي اإللتزام ة  إن إجم ات النقدي ل بالضرورة المتطلب تمث
  ب.تنتهي بدون تقديم التمويل المطلوأو يتم إنهاؤها المستقبلية ألن العديد من هذه اإللتزامات 
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  يما يلي تحليالً باإلستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات واإللتزامات المحتملة : ف    )1
  

   اإلجمالي
  5أكثر من 

   شهر 12- 3   سنوات 5- 1   سنوات
 3خـــالل 

  2013  أشهر
  

   بآالف الرياالت السعودية

  اعتمادات مستندية     1.495.897   884.077   327.468   -    2.707.442

  خطابات ضمان  1.518.107   3.114.863   2.660.991   68.341   7.362.302

  قبوالت  454.502   643.667   5.843   -    1.104.012

519.329   241.723   277.606   -  - 

إلتزامات غير قابلة للنقض 
  لمنح االئتمان 

  اإلجمالي   3.468.506   4.642.607   3.271.908   310.064   11.693.085

  

    اإلجمالي
  5أكثر من 

    شهر 12- 3   سنوات 5- 1    سنوات
 3خـــالل 

  أشهر
2012  

  

   بآالف الرياالت السعودية

  اعتمادات مستندية     1.043.538   236.670   304.856   -    1.585.064

  خطابات ضمان  1.523.001   2.381.142   1.623.587   1.831   5.529.561

  قبوالت  325.714   68.589   3.452   -    397.755

282.682   282.682   -  -  - 

التزامات غير قابلة للنقض 
  لمنح االئتمان

  اإلجمالي   2.892.253   2.686.401   1.931.895   284.513   7.795.062

  
ن اإلب تخدم م ر المس غ الجزء غي تل ي أي وق ا ف ن إلغاؤه ي يمك ات، والت ك لتزام ل البن ن قب ي م ا ف ة كم مبر  31، والقائم ديس

    .سعودي) ريـالمليون  17.158: 2012سعودي (ريـال مليون  17.675ما مجموعه  2013
  

  فيما يلي تحليالً للتعهدات واإللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى :  )2
  

2012    2013    

  بآالف الرياالت
    وديـــةالسع

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  شبه حكوميةومؤسسات  حكومية  5.827.479    4.601.680
  شركات  5.273.684    2.913.305

  بنوك ومؤسسات مالية أخرى  325.750    193.437
  أخرى  266.172    86.640

  اإلجمالي  11.693.085    7.795.062
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    ةالموجودات المرهون  د)  
  

وك و سندات    وك األخرى تتضمن سندات شركات و سندات بن ع البن ادة الشراء م ود إع الموجودات المرهونة تحت عق
  غير حكومية.

  
  :  األخرىللموجودات المرهونة كضمانات لدى المؤسسات المالية  الً يلي تحليفيما   

  
2012    2013    

ات ذات  المطلوب
  الموجودات  القةالع

ات ذات  المطلوب
    الموجودات العالقة

  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية

    استثمارات متاحة للبيع  5.575.047  4.191.640  4.137.377  3.861.443

205.016  206.124  196.024  206.220  
تثمارات  اريخ اس ى ت اة حت مقتن
  اإلستحقاق

  اإلجمالي  5.781.267  4.387.664  4.343.501  4.066.459
  

ل  ن قب ا م ادة بيعه ا أو إع ادة رهنه ن إع ن الممك ي م ة الت ل الموجودات المالي إن الموجودات المرهونة في الجدول أعاله تمث
ي مجال  ا ف ارف عليه ة و متع اً لشروط عادي ات وفق ذه العملي تم ه م. ت ك األصول له ل تل أطراف أخرى تم في األصل تحوي

  راض االوراق المالية و أنشطة التسليف، و كذلك وفقاً لمتطلبات أسواق المال والتي يتعامل فيها البنك كوسيط.إق
 

  اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية  هـ) 
  
ة ف ر القابل ا  ،اءلإللغيما يلي تحليالً بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غي ي أبرمه الت

  :البنك كمستأجر
2012    2013    

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  أقل من سنة  27.635    27.349
  من سنة إلى خمس سنوات  75.282    74.386
  أكثر من خمس سنوات  78.238    18.906

  ياإلجمال  181.155    120.641
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  العموالت الخاصةو مصاريف  دخل. صافي 19
  
    يتلخص صافي الدخل و مصاريف العموالت الخاصة مما يلي: 

2012    2013   
  بآالف الرياالت

    السعوديـــة
  بآالف الرياالت

    السعوديـــة

  الخاصة:دخل العموالت       
  استثمارات متاحة للبيع  -   352.925    215.701
  استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق  -   30.478    31.057

  مجموع االستثمارات  383.403    246.758
  قروض وسلف  1.420.317    1.282.257

  والمؤسسات المالية األخرى لدى البنوك ةأرصد  80.441    61.801

  اإلجمالي  1.884.161    1.590.816
  

  مصاريف العموالت الخاصة:                

  ائع العمالءود  380.195    276.538

 للبنوك والمؤسسات المالية األخرى ةأرصد  101.990    46.266
  قروض ألجل  36.994    26.079

  اإلجمالي  519.179    348.883
  

  . دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي20
  

  يتلخص صافي دخل أتعاب الخدمات البنكية مما يلي:
  

2012    2013   
  بآالف الرياالت

    السعوديـــة
  تبآالف الرياال
    السعوديـــة

  دخل األتعاب:      

 تداول األسهم و إدارة الصناديق  85.437    94.499
 عمليات تمويل تجاري   99.561  73.586

  تمويل شركات و أفراد  197.246    128.356
  خدمات بنكية أخرى  38.186    42.032

  إجمالي دخل األتعاب   420.430    338.473
  

  مصاريف األتعاب:      

  خدمات الحفظ  20.146    21.247
  خدمات بنكية أخرى  6.079  2.119

 إجمالي مصاريف األتعاب  26.225    23.366
  أتعاب خدمات بنكية، صافي  394.205    315.107
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  . توزيعات أرباح 21
  

    تتلخص توزيعات أرباح مما يلي:
2012    2013    

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

        
  توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات متاحة للبيع  21.963    16.281

  
  ات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافياستثمار. مكاسب 22
  

  تتلخص مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي فيما يلي:      

2012    2013    
  بآالف الرياالت

   السعوديـــة
  بآالف الرياالت

    يـــةالسعود
  مكاسب   157.604   20.624
  المسترد من مخصص االنخفاض في القيمة  90.000   8.000

  خسائر   )89.429(   )7.752(
 مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي  158.175   20.872

  
  . التعويضات و الممارسات والحوكمه الخاصة بها23

  
ف قواعد المؤسسة بخصوص  وفقاً لتعليمات المؤسسة، فإن الجدول اً لتعري ك وفق ة لموظفي البن ات المختلف اه يلخص الفئ أدن

دفعات،  ك ال ة تل ممارسات تعويضات الموظفين والذي يتضمن إجمالي المبالغ الثابتة والمتغيرة للتعويضات المدفوعة و طريق
افع الموظفين  دة والتي تتضمن أيضاً، التعويضات المتغيرة واألخرى المستحقة و من األخرى والمصاريف المرتبطة والمتكب

  .2012و  2013ديسمبر  31خالل السنتيين المنتهيتين في 
  

2013   
   الفئـة     التعويضات    التعويضات المتغيرة

    عدد الموظفين   الثابتة   نقدية   أسهم   إجمالي

  مدراء تنفيذيون    (بآالف الرياالت السعودية)

15.438   3.263   12.175   29.992  15 

(وظائف تتطلب عدم ممانعة 

  المؤسسة)

13.372   2.778   10.594   51.213  117 

موظفون عاملون في مهام 

  تنطوي على مخاطر

9.248   1.736   7.512   39.763  168 

موظفون عاملون في مهام 

  الرقابة

  موظفون آخرون 1.029  169.716   26.298   5.431   31.729

  موظفون خارجيون 89  10.631   2.174   183   2.357

  اإلجمالي  1.418  301.315   58.753   13.391   72.144
  

  تعويضات متغيرة و أخرى مستحقة  81.000

  منافع موظفين أخرى و مصاريف مرتبطة  56.705

 إجمالي الرواتب ومافي حكمها 439.020
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2012    
   الفئـة     التعويضات    ويضات المتغيرةالتع

    عدد الموظفين   الثابتة   نقدية   أسهم   إجمالي

  مدراء تنفيذيون    (بآالف الرياالت السعودية)

12.015   2.470   9.545   31.080  15 

(وظائف تتطلب عدم ممانعة 

  المؤسسة)

8.229   1.566   6.663   38.999  92 

موظفون عاملون في مهام 

  ى مخاطرتنطوي عل

7.351   1.062   6.289   32.218  151 

موظفون عاملون في مهام 

  الرقابة

  موظفون آخرون 906  142.477   20.840   3.189   24.029

  موظفون خارجيون 89  10.398   1.729   129   1.858

  اإلجمالي  1.253  255.172   45.066   8.416   53.482
  

  تعويضات متغيرة و أخرى مستحقة  63.588

  منافع موظفين أخرى و مصاريف مرتبطة  43.071

 إجمالي الرواتب ومافي حكمها 361.831
  

  قام مجلس إدارة البنك بتأسيس لجنة الترشيحات و المكافآت ("اللجنة") والتي تتكون من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة.
  

ي ك تعتبر اللجنة مسئولة أساساً عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بالترش ة وذل ة الهام س والمناصب التنفيذي ح لعضويه المجل
ا وإستقاللية  ارات الواجب توفره ة السنوية للمه إلتزاماً بإرشادات الئحة حوكمة الشركات الخاصة بالبنك، و إكمال المراجع

س اإلدارة، وم ة عضوية مجلس اإلدارة ، و مراجعة تكوين مجلس اإلدارة، و وضع سياسات لمكافآت و تعويضات مجل راقب
  تصميم نظام تعويضات الموظفين.

  
ى  ديالت عل ة تع كذلك فإن اللجنة تُعتبر مسؤولة عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص اعتماد سياسة التعويضات و أي
ة  ة الدوري ئولة عن المراجع ة أيضاً مس ر اللجن ة، و تُعتب ع إرشادات المؤسس ة م ا متوافق ن أنه د م ك للتأك ة، وذل ك السياس تل

ى لس اءاً عل ك بن د عالوات األداء لموظفي البن ع التعويضات للموظفين، وتحدي ياسة التعويضات والمكافأت و تقييم طرق دف
  ربح البنك المعدل على أساس المخاطر.

  
  ُصممت سياسة المكافآت و التعويضات لجذب والحفاظ على وتحفيز الموظفين الواعدين.

  
ن  د م ي العدي تراك ف ون باإلش وم الموظف ت يق دفع الثاب ات ال ر تعويض ات تقري ف مراجع رة. تتوق ات المتغي رامج التعويض ب

ات:  ع فئ ى أرب م تصنيف األهداف إل ث ت يم األداء بحي ة تقي دأ بطاق ق مب ك بتطبي ام البن ه. ق والمتغير على تحقيق البنك ألهداف
  ن.أهداف مالية و أهداف خاصة بالعميل و أهداف خاصة باإلجراءات وأهداف خاصة بالعاملي

  
ات،  ة النفق ة، و مراقب اذج الربحي ك النم من تل داف، تتض ة باأله اس األداء مقارن ة لقي ر مالي ة وغي اذج مالي تخدام نم تم إس ي

 ورضاء العميل، و تطوير الموظف، و إرشادات اإلقراض، وإجراءات الرقابة الداخلية.
  

وي  ى أساس تشغيل ق ي يتم التركيز على إدارة المخاطر الفعّالة للحفاظ عل ق سياسة إرشادات المخاطر والت م تطبي ن. ت وآم
  يُعتبر اإللتزام بها أمراً أساسياً لكافة القرارات الخاصة بالمكافآت بما في ذلك القائمة على أساس متغير.
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وظفين لإللتحاق تم تشجيع الم ه ي بق، فإن ى ماس وظفين تحت  باإلضافة إل ة بعض الم تم تغطي ا ي وظفين كم رامج أسهم الم بب
  برنامج منحة األسهم للموظفين التنفيذيين.

  
كما تقوم الشركات التابعة للبنك بتطبيق أسلوب مشابه وذلك بتطبيق سياسات مكافآت وتعويضات الموظفين المذكورة أعاله 

  في إطار المعقولية في إدارة المخاطر.
  

غ اإلجم ان المبل ي ك ة ف نة المنتهي ة للس إلدارة التنفيذي ة ل مبر  31الي للتعويضات المدفوع ه  2013ديس ا قيمت ون  45.4م ملي
ال سعودي ( ة  43.1: 2012ري تحقة أو المدفوع ة المس إلدارة التنفيذي ة ل د الخدم ا بع ا م ال سعودي) وبلغت مزاي ون ري ملي

  مليون ريال سعودي) 5.8: 2012سعودي ( مليون ريال 3.0ما قيمته  2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 . ربح السهم األساسي و المخفض24
 

ي  ين ف ك بتقسيم صافي دخل  2012و  2013ديسمبر  31تم إحتساب ربح السهم األساسي والمخفض للسنتين المنتهيت و ذل
  ).16مليون سهم (أنظر إيضاح  550السنة العائد لمساهمي البنك على 

  
  ح توزيعها، والزكاة الشرعية وضريبة الدخل  إجمالي األرباح المقتر  .25
  

ام  ي ع ة 2013ف ة بقيم اح نقدي ات أرب س اإلدارة توزيع رح مجل دارة  440، إقت ا مق عودي، بم ال س ون ري ال  0.80ملي ري
ة  ذا  37.5سعودي للسهم، وذلك بعد الزكاة التي سيتم إستقطاعها من المساهمين السعوديين والبالغ ال سعودي.  ه ون ري ملي

ة أسمية  50.000.000اقترح مجلس االدارة أيضاً إصدار أسهم مجانية مقدارها  وقد ال سعودي لكل سهم،  10سهم بقيم ري
اني واحد لكل  اح و 11بما يعني منح سهم مج ات األرب راح توزيع يتم طرح أقت ذا وس ائم. ه ة إسهم ق صدار األسهم المجاني

  .  2014ن المتوقع انعقادها خالل إجتماع الجمعية العمومية الغير العادية التي م خالل
  

اح  385، أقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية للسنة بقيمة 2012في عام  ات األرب ادل توزيع مليون ريال سعودي، تع
ة  0.70هذه ما مقداره   31.6ريال سعودي للسهم، و ذلك بعد الزكاة التي سيتم استقطاعها  من المساهمين السعوديين والبالغ

و ي ملي دة ف ة المنعق ة العادي ة العمومي رت الجمعي د أق ذا وق عودي. ه ال س اني  29ن ري ع ث ق  1434ربي ارس  11(المواف م
  نعقاد الجمعية.إ) ذلك االقتراح بشأن توزيعات األرباح. هذا وقد تم دفع صافي توزيعات األرباح  بعد 2013

   
ام  ي ع اح نقدي2011ف ات أرب الي توزيع س اإلدارة إجم رح مجل ة ، أقت نة بقيم ادل  324.5ة للس عودي. تع ال س ون ري ملي

داره  ا مق اح م ات األرب هم ( 0.50توزيع عودي للس ال س يتم  275ري ي س اة الت ى الزك افة إل عودي) باإلض ال س ون ري ملي
ى السهم ( 0.10استقطاعها  من المساهمين السعوديين والبالغة  رت  49.50ريال سعودي عل د أق ال سعودي). وق ون ري ملي

ة ي  الجمعي د ف ا المنعق ي إجتماعه راح ف ذا اإلقت اهمين ه ة للمس ة العادي اني  25العام ع الث ق  1433ربي ارس  18(المواف م
  ). وتبعاً لذلك تم دفع صافي توزيعات األرباح لمساهمي البنك.2012

  
احتم دفع ي د  األرب ر السعودياللمساهمين السعوديين بع اة الشرعية المستحقة وللمساهمين غي د ستقطاع الزك  إستقطاعين بع

  الضريبة المستحقة كما يلي:
  
 لمساهمين السعوديين:ا  )أ

  
ت    ىبلغ تحقة عل رعية المس اة الش اهمين  الزك عوديين المس ام  الس ن الع ام  2006ع ى ع ارب 2012حت غ يق  73.4 مبل

ى المساهمين السعوديين عن عام سعودي  ريـالمليون  ة عل اة المتوقع ارب  2013.  بلغت الزك غ يق ون  25.3مبل ملي
ارب  2013ريال سعودي. بلغ مجموع الزكاة على المساهمين السعوديين حتى عام  ال سعودي  98.7مبلغ يق ون ري ملي

ام  ن ع ة م اة المتراكم تقبلية. بلغت الزك اح المس ات األرب ي توزيع ام  2006والتي سيتم خصمها من حصتهم ف ى ع حت
  ريال سعودي على السهم. 0.22ما يقارب  2013
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  (تتمة)  –األرباح المقترح توزيعها، والزكاة الشرعية وضريبة الدخل  إجمالي  .25
  
  :السعوديين لمساهمين غيرا  )ب

ام    غ  2013بلغت ضريبة الدخل المقدرة على حصة المساهمين غير السعوديين عن ع ال سعودي.  22.4مبل ون ري ملي
  .2013اليوجد أية ضريبة دخل غير مستعاضة عن السنوات قبل عام 

  
ارب قام ال غ يق الي مبل دخل والضرائب المستقطعة بإجم ال  16.7بنك باستالم تقديرات إضافية للزكاة و ضريبة ال ون ري ملي

ن  ك وضرائب مستقطعة عن األعوام م دخل للبن ى  2003سعودي يخص إقرارات الزكاة، وضريبة ال ك 2008إل ام البن . ق
  بتقديم استئناف عن هذة التقديرات.

  
ام  185 هكاة بمبلغ إضافي قدراستلم البنك تقديرات ز وي لع رار الزك ك عن االق ال سعودي  وذل . 2010و  2011مليون ري

م تسمح  ذي ل هذه التقديرات اإلضافية كانت بسبب قيام البنك بخصم استثمارات محددة طويلة األجل من الوعاء الزكوي، وال
د التشاور به مصلحة الزكاة و ضريبة الدخل. وقد قام البنك باستئناف هذه التقد دخل بع يرات لدى مصلحة الزكاة و ضريبة ال

ك  ام البن د ق وص. وق ذا الخص ك أي رد به ل البن م يص ين، ول اة الُمعين اري الزك ع مستش وك أم ن البن ة م ع مجموع اً م يض
ول حول دير معق ة  السعودية برفع هذا األمر إلى الجهة الرقابية. ال يمكن في الوقت الحالي البت بشكل أكيد بشان أي تق القيم

  النهائية للزكاة المفروضة. 
  

  النقدية و شبه النقدية  .26
  

    تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية من اآلتي :
2012    2013    

  بآالف الرياالت

    السعوديـــة

  بآالف الرياالت

    السعوديـــة

5.568.605    3.893.055  

  فيما عدا  ربي السعودينقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد الع

  )4النظامية (إيضاح  الوديعة    

2.931.774    7.209.529  

  تستحق  والمؤسسات المالية األخرى أرصدة لدى البنوك

  يوماً من تاريخ اإلقتناء     تسعينخالل    

  جماليإلا  11.102.584    8.500.379
  

 قطاعات األعمال   .27
  

ى أساس التق ال عل ا يتم تعريف قطاعات األعم تم مراجعته ي ي ك والت ية للبن ة الخاصة بالعناصر األساس ة الداخلي ارير اإلداري
  دورياً بواسطة مجلس اإلدارة بصفته الوظيفية كمتخذ للقرار الرئيسي وذلك ألغراض توزيع الموارد وتقييم األداء للقطاعات. 

  

ة تتم التعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً لألحكام والشروط التجارية  ن األطراف  الخارجي رادات م المعتادة. يتم قياس اإلي
اريف  ل أو مص ود دخ د بن دة. ال توج دخل الموح ة ال ي قائم ة ف ك المعروض ع تل ة م ة متماثل س اإلدارة بطريق ة لمجل والمقدم

  .يليةالموجودات والمطلوبات للقطاعات المختلفة الموجودات والمطلوبات التشغ تمثل. جوهرية بين القطاعات التشغيلية
  
  

  يمارس البنك نشاطه الرئيسي في المملكة العربية السعودية. تتكون القطاعات التشغيلية للبنك ممايلي:
  

  طاع التجزئة ق
  

اع ذا القط من ه ي يتض كل أساس روض و بش ات ، ق ع ومنتج ةودائ رى  إئتماني غيرة أخ آت الص راد والمنش لألف
  والمتوسطة الحجم.
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  (تتمة) –. قطاعات األعمال 27
  
  طاع الشركاتق

          
  . والمؤسساتودائع ومنتجات إئتمانية أخرى للشركات الكبرى  قروض و ،بشكل أساسي يتضمن هذا القطاع

  
  طاع الخزينة ق
  

  األخرى. وخدمات الخزينة واالستثمارات قديم خدمات أسواق المالتبشكل أساسي،  يتضمن هذا القطاع
  

  قطاع إدارة األصول والوساطة
  

  دارة االصول والوساطة خدمات التعامل وإدارة وتقديم المشورة والحفظ لألوراق المالية. تتضمن أنشطة إ
  

ن أطراف  رادات القطاعات أعاله م ة إي ألف كاف وارد. تت ل الم اد أسعار تحوي ى القطاعات التشغيلية باعتم ة عل ل العمول تحمَّ
  خارجية.
  

ي أ)  تتكون البيانات القطاعية للبنك المقدمة لمجلس اإلدار ا ف ك كم ات البن  2013ديسمبر  31ة من إجمالي موجودات ومطلوب
  ، إجمالي دخل العمليات، مصاريف العمليات وصافي دخل السنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ كما يلي:2012و 
  

  اإلجمالـي

قطاع إدارة  

األصول 

    قطاع الخزينة    والوساطة

  قطاع

    الشركات

  قطاع

  2013  التجزئة
    السعودية بآالف الرياالت

  إجمالي الموجودات  19.760.596    30.357.079   29.600.375   777.363   80.495.413

  إجمالي المطلوبات   19.283.662    5.184.039    45.738.965    35.972   70.242.638

1.364.982  
 

  صافي دخل العموالت الخاصة  531.527    369.244    445.120    19.091

394.205  

 

65.577    6.621    208.071    113.936  

ة،  دمات بنكي اب خ ل أتع دخ

  صافي

  دخل العمليات األخرى  32.725    28.039    182.169    14.545   257.478

  إجمالي دخل  العمليات  678.188    605.354    633.910    99.213   2.016.665

761.656  

 

66.055    135.586    178.756    381.259  

ل  ات قب اريف العملي مص

ي  اض ف ات االنخف مخصص

  لقيمةا

129.000  

 

-    24.000    76.608    28.392  

ي  اض ف ات األنخف مخصص

  القيمة، صافي 

  إجمالي مصاريف العمليات  409.651    255.364    159.586    66.055   890.656

  الدخل من االنشطة التشغيلية  268.537    349.990    474.324    33.158   1.126.009

160.825  

 

  دخل شركات زميلة الحصة في  -    -    160.825    -

1.286.834  
 

  دخل السنةصافي   268.537    349.990    635.149    33.158
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  اإلجمالـي

قطاع إدارة  

األصول 

    قطاع الخزينة    والوساطة

  قطاع

    الشركات

  قطاع

  2012  التجزئة

    بآالف الرياالت السعودية

  إجمالي الموجودات  14.932.160    22.204.027   21.361.786   568.677   59.066.650

  إجمالي المطلوبات   14.073.387   5.233.452   30.360.817    20.168   49.687.824

  صافي دخل العموالت الخاصة  550.098    399.583    278.185    14.067   1.241.933

315.107  

 

73.432    18    115.070    126.587  

ة،  دمات بنكي اب خ ل أتع دخ

  صافي

  دخل العمليات األخرى  11.021    105.936    46.238    1.367   164.562

  إجمالي دخل  العمليات  687.706    620.589    324.441    88.866   1.721.602

632.082  

 

78.331    63.250    109.726    380.775  

ل  ات قب اريف العملي مص

ي  اض ف ات االنخف مخصص

  القيمة

324.000  

 

-    69.000    200.539    54.461  

ة، مخصص ا ي القيم ألنخفاض ف

  صافي

956.082  
 

  إجمالي مصاريف العمليات  435.236    310.265    132.250    78.331

765.520  
 

  الدخل من االنشطة التشغيلية  252.470    310.324    192.191    10.535

146.517  
 

  الحصة في دخل شركات زميلة  -    -    146.517    -

912.037  
 

  دخل السنةصافي   252.470    310.324    338.708    10.535

  
  فيما يلي تحليالً لمخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من قطاعات األعمال أعاله:  ب) 

  
  

   اإلجمالي

قطاع إدارة 

األصول 

  2013  قطاع التجزئة    قطاع الشركات   قطاع الخزينة   والوساطة

    بآالف الرياالت السعودية

75.143.543   737.313   27.538.014   30.398.679   16.469.537  

ة  ي قائم ة ف ودات المدرج الموج

  المركز المالي الموحدة

  التعهدات وااللتزامات المحتملة  4.461.768   3.861.389   238.514   -   8.561.671

  المشتقات    -   -   600.561   -   600.561
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  (تتمة) –. قطاعات األعمال 27
  

   اإلجمالي

 قطاع إدارة

األصول 

  2012  قطاع التجزئة    قطاع الشركات   قطاع الخزينة   والوساطة

    بآالف الرياالت السعودية

49.760.329   531.571   15.633.970   21.672.334   11.922.454  

ة  ي قائم ة ف ودات المدرج الموج

  المركز المالي الموحدة

  ات وااللتزامات المحتملةالتعهد  2.092.765   1.300.437   86.346   -   3.479.548

  المشتقات    -   -   126.360   -   126.360
  

الي  المدرجةتتضمن مخاطر اإلئتمان القيمة الدفترية للموجودات  ز الم ة المرك ة الموحدة في قائم دى ماعدا النقدي واالرصدة ل
اني لمخاطر أما  ،رىاألخ الموجودات ،، العقارات األخرىمؤسسة النقد العربي السعودي، الممتلكات والمعدات المعادل اإلئتم

  فتدرج ضمن مخاطر اإلئتمان. التعهدات وااللتزامات المحتملة والمشتقات
  

  مخاطر اإلئتمان  .28
  

ه  اء بالتزامات ى الوف ا عل درة طرف م يقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها و تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مق
يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. ينشأ التعرض لمخاطر اإلئتمان أساساً عن المخاطر  بشأن أداة مالية محددة، مما

ة خارج  ي األدوات المالي المتعلقة باإلئتمان الموجود في محفظة القروض والسلف واالستثمارات. توجد أيضاً مخاطر إئتمان ف
  قائمة المركز المالي الموحدة مثل اإللتزامات لمنح اإلئتمان.

  
ك أيضاً نظام  تصنيف مخاطر  ا يستخدم البن ي، كم يقيم البنك إحتماالت التعثر للعمالء بإستخدام نظام تصنيف مخاطر داخل

  خارجي معد من قبل وكاالت تصنيف رئيسية ما أمكن ذلك.
  

ع أ امالت م ن المع ان والحد م ة التعرض لمخاطر اإلئتم ق رقاب ان عن طري ة مخاطر اإلئتم طراف محددة يقوم البنك بمراقب
والقيام بتقييم المالءة المالية لهذه االطراف باستمرار. تم تصميم سياسات إدارة مخاطر ليتمكن البنك من تحديد ووضع  حدود  
دود  ل الح اطر مقاب ي للمخ رض الفعل ة التع تم رقاب وعية. وي دود الموض زام بالح اطر وااللت ة المخ ة ولمراقب اطر المالئم المخ

تظم. كل من وعة بش اطر  الموض ل مخ رى لتقلي راف أخ الح أط ا لص ازل عنه امالت أو التن ال المع اً بإقف ك أحيان وم البن ا يق كم
ة  ي حال تقات ف ود المش تبدال عق ة إلس ة المتوقع ي التكلف تقات ف ق بالمش ا يتعل ك فيم دى البن ان ل اطر اإلئتم ل مخ ان. تتمث اإلئتم

ت يم األطراف إخفاق األطراف األخرى في الوفاء بإلتزاماتهم و التحكم بمس ك بتقي وم البن ا يق ة، كم ان المقبول وى مخاطر اإلئتم
  األخرى مستخدما نفس األساليب المتبعة في أنشطة اإلقراض.

  

س  ي نف الهم ف ة أو ممارسة أعم ن األطراف األخرى لنشاطات مماثل ة عدد م د مزاول ان عن ي مخاطر اإلئتم ر التركز ف يظه
اتهالمنطقة الجغرافية أو يكون لهم نفس الخصائ اء بالتزام ى الوف درتهم عل ي مق ي ستؤثر ف ة مص اإلقتصادية الت د  التعاقدي عن

رى روف األخ ية أو الظ ادية أو السياس روف االقتص ي الظ رات ف دوث تغي دى  .ح ان م اطر اإلئتم ي مخ زات ف ر الترك تُظه
  حساسية أداء البنك مقابل أية تطورات تؤثر على قطاع أو منطقة جغرافية.

  
إدار ك ب وم البن ع محفيق ك بتنوي ان وذل اطر اإلئتم ين أو ظة مخ أفراد معين ة ب اطر الخاص ي المخ ز ف ادي الترك راض لتف ة االق

ة أنشطةمجموعة من العمالء في أماكن أو  م .معين ك أيضاً بأخذ الضمانات، حسبما هو مالئ وم البن ا يق ك  .كم ا يعمل البن كم
  حظة ظهور تعثر للقروض والسلف المعنية. على الحصول على ضمانات إضافية من األطراف األخرى عند مال
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وقية  ة الس ة القيم رم و مراقب د المب ا للعق رى وفق مانات إضافية أخ ب ض مانات وطل وقية للض ة الس ة القيم وم اإلدارة بمراقب تق
  للضمان عن كثب خالل مراجعة كفاية مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة.

  
ي األسواق و المنتجات و اإلجراءات يقوم الب رات ف تعكس التغي ة إدارة المخاطر ل نك بصفة  دورية بمراقبة سياسات و أنظم
  المثلى.

  
ين االيضاح  ون مؤسسات. يب يادية ودي تتمثل سندات الدين المدرجة في االستثمارات بشكل أساسي في مخاطر تتعلق بديون س

روض والسلف، أنظر اإليضاح () تحليل االستثمارات حسب األطراف األخر6( ). 7ى. لمزيد من التفصيل حول مكونات الق
ة 11تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر اإلئتمان الخاصة بالمشتقات في اإليضاح  ( ات المتعلق بة للمعلوم ا بالنس ) أم

ان حسب ) و المعلومات بخصو18باإلرتباطات و اإللتزامات المحتملة فإنها مبينة في اإليضاح ( ص التعرض لمخاطر اإلئتم
اح ( ي اإليض ة ف ال مبين ات االعم ة 27قطاع ا المرجح ان ومخاطره اطر اإلئتم رض لمخ دى التع وص م ات بخص ). المعلوم

  ).34مبينة في اإليضاح (
  

رو ان ضمن محفظة الق ض. يستخدم البنك نظام تصنيف لإلئتمان والذي يستخدم كأداة للمساعدة في إدارة جودة مخاطر اإلئتم
ذه المحافظ  ه مخصصات له ى توجي ة و تعمل عل ة ومنخفضة القيم ين المحافظ العامل هذا التصنيف يتضمن درجات تفصل ب
ة  يم تجاري ايير تقي ة و مع ل مالي ى عوام اًء عل ده بن ى ح ل عل ل عمي نيف ك ك تص دد البن ددة.  يح رى مح ات أخ ومخصص

ال، القطاع التجاري، جودة اإلدارة، موضوعية و شخصية تغطي كل من خدمة القرض، الربحيه، السيول ة رأس الم ة، تركيب
ل وحدة إدارة مخاطر  ن قب ق م ذي يراجع ويوث ع المقترضين وال ى جمي و مالءة الشركة. يقوم البنك بعمل تصنيف جودة عل

 مستقلة مؤسسة في البنك لهذا الغرض. 
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  . التركز الجغرافي29
  

  لرئيسية للموجودات والتعهدات واإللتزامات المحتملة ومخاطر اإلئتمان:اوزيع الجغرافي للفئات فيما يلي الت    أ )
    

  دول أخرى  اإلجمالي
جنوب شرق 

    آسيا
  أمريكا 

  أوروبا    الشمالية

ول الخليج د
األخرى 
والشرق 
  األوسط

لمملكة العربية ا
     2013  السعودية

    بآالف الرياالت السعودية

   الموجودات                  

6.307.029   -   -    15.245    10.376  761  6.280.647  

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد

   العربي السعودي

5.573.529  77  2.042    835.551    726.066  1.109.695  2.900.098  

  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

  المالية األخرى

  استثمارات، صافي   7.982.038  5.999.112  1.423.285    2.058.803    -   233.257  17.696.495

  قروض وسلف، صافي  47.461.695  105.176  -     -     -   -   47.566.871

  استثمارات في شركات زميلة  1.070.648  -   -     -     -   -   1.070.648

  إجمالي الموجودات   65.695.126  7.214.744  2.159.727    2.909.599    2.042  233.334  78.214.572

  المحتملة التعهدات واإللتزامات  9.802.766  425.656  588.184    563.267    307.855  5.357  11.693.085

                  
  القصوى (يتم  ئتمانالمخاطر ا

  :عرضها بقيمة المعادل  االئتماني)  

      المحتملة التعهدات واإللتزامات  7.066.393  272.213  455.454    529.911    233.635  4.065  8.561.671

   المشتقات  152.364  46.914  401.283    -     -   -   600.561
    

  دول أخرى  اإلجمالي
جنوب شرق 

    آسيا
  أمريكا

  أوروبا    الشمالية

ول الخليج د
األخرى 
والشرق 
  األوسط

لمملكة العربية ا
     2012  السعودية

    بآالف الرياالت السعودية

   لموجوداتا                  

7.335.643   -   -    18.703    7.179  492  7.309.269  
 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد

   العربي السعودي

3.831.774  70  837    109.091    692.872  266.266  2.762.638  
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات

  المالية األخرى

  استثمارات، صافي   3.877.438  3.877.180  1.305.646    1.503.522    -   348.175  10.911.961

  قروض وسلف، صافي  34.050.692  -  -    -    -   -   34.050.692

  استثمارات في شركات زميلة  965.902  -  -    -    -   -   965.902

  إجمالي الموجودات   48.965.939  4.143.938  2.005.697    1.631.316    837  348.245  57.095.972

                    

  المحتملة التعهدات واإللتزامات  6.699.283  118.704  287.518    309.649    379.580  328  7.795.062

                  
  القصوى (يتم  مخاطر اإلئتمان

 عرضها بقيمة المعادل االئتماني):  

      المحتملة التعهدات واإللتزامات  2.993.492  24.129  106.684    267.863    87.316  64  3.479.548

   المشتقات  27.074  23.492  75.794    -    -   -   126.360
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ى مخاطر  الي الموحدة  إل ز الم ة المرك ات خارج قائم ل المطلوب الغ الناتجة عن تحوي اني تعكس المب إن مبالغ المعادل اإلئتم
تم اإلئتمان المعادل التي تحملها القروض بإستخدا ي السعودي.  ي د العرب ل مؤسسة النق ن قب م معدالت تحويل إئتمانية محددة م

  إستخدام معدالت تحويل إئتمانية للتعرف على مخاطر اإلئتمان المحتملة نتيجة قيام البنك بتنفيذ تعهداته. 
  
ز  ب)  ي يترك ع الجغراف ان  التوزي ائر اإلئتم ص خس ة ومخص ر العامل لف غي روض والس ي للق ا  ف مبر  31كم    و 2013ديس

  في المملكة العربية السعودية.بالكامل  2012
  

 . مخاطر السوق       30
 

ب  ة نتيجة التقل ألدوات المالي تقبلية ل ة المس دفقات النقدي ة أو الت ة العادل ي القيم ذب ف مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتذب
ك تعرضه لمخاطر في متغيرات السوق كأسعار العموالت و أسعار صرف العمالت ا ة و أسعار األسهم. يصنف البن ألجنبي

  السوق إلى دفاتر متاجرة أو دفاتر بنكية.
  

  دفاتر المتاجرة: –أ)   مخاطر السوق 
  

ود  اجرة عق اتر مت اً دف ك حالي دى البن اجرة. ل قام مجلس اإلدارة بوضع حدود مقبولة لمستوى المخاطر عند إدارة دفاتر المت
  أسعار عموالت.  عمالت أجنبية و مقايضات

   
  دفاتر بنكية: –ب)   مخاطر السوق 

  
ن التعرض لمخاطرأسعار العموالت و    تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بمراكز البنك في الدفاتر البنكية بصورة رئيسية م

  مخاطر السيولة و مخاطر العمالت و مخاطر أسعار األسهم.
  
  )  مخاطر أسعار العموالت 1

  
ة تنشأ مخاطر أسعار ال دفقات النقدي ى الت ؤثر عل د ت دورها ق ي ب ات أسعار العموالت والت أثير تقلب ة ت عموالت من احتمالي

ة  دودا متعلق ك ح س إدارة البن ع مجل لف. وض القروض و الس ات ك ة وااللتزام ألدوات المالي ة ل يم العادل تقبلية أو الق المس
ب  رات المحددة و يراق الفجوة الخاصة لمخاطرأسعار العموالت للفت ن ب وم بإستخدام خطط التحوط م ز ويق ك المراك البن

  المخاطر للتأكد من بقاء المراكز ضمن الحدود المقررة. 
  

ة  رات األخرى ثابت اء المتغي ع بق ة م يبين الجدول التالي حساسية آثار تقلبات أسعار العمالت الجديرة بالحدوث والمعقول
ي  وذلك على قائمة الدخل الموحدة للبنك أو حقوق الملكية. ات ف ى التحرك ة عل تعتمد التغيرات الجديرة بالحدوث والمعقول

نوات ( ر خمس س الل آخ والت خ عار العم ة  ).2013- 2009أس ي قائم ادة ف افي الزي ال ص ابي احتم أثير االيج ر الت يُظه
دخل الموحد ة ال ي قائم وق الدخل الموحدة وحقوق الملكية، في حين يُظهر التأثير السلبي إحتمال صافي االنخفاض ف ة وحق

  الملكية. 
  

ى صافي دخل  تمثل حساسية صافي دخل العموالت الخاصة تأثير التغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة عل
عر  اجرة ذات الس ر أغراض المت اة لغي ة المقتن ات المالي ة والمطلوب ودات المالي ى الموج داً عل ام معتم والت خالل الع العم

  ، بما في ذلك تأثيرات أدوات تغطية المخاطر.2012و  2013ديسمبر  31العائم في 
  

ة  ع ذات سعرالعمولة الثابت يم الموجودات المتاحة للبي ادة تقي ك  –تحتسب آثار التقلبات على حقوق الملكية بإع ي ذل ا ف بم
ة المخاطر  رتبط بتغطي ي  –أي تأثير م ا ف ي  2012و  2013ديسمبر  31كم رات مفترضة ف أثير أي تغي والناتجة عن ت

رات إستحقاق الموجودات أو أسع ة حسب فت وق الملكي ى حق ات عل ذه التقلب أثير ه ار العموالت.  كما يتم تحليل حساسية ت
يات  ن الحساس ح ع الت و يفص ب العم ك حس افظ وذل اطر المح ات لمخ ع التعرض ة جمي ل ومراقب تم تحلي ات و ي المقايض

  المتعلقة بها  بآالف الرياالت السعودية.
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 2013   بآالف الرياالت السعودية

   آثار التقلبات على حقوق المساهمين  

  شهر أو اقل 6  شهر 12- 6  سنوات 5- 1  سنوات 5أكثر من   اإلجمالي

أثر التقلبات على 
صافي دخل 

  العموالت الخاصة

الزيادة 
(االنخفاض) في 

  العملة  نقاط األساس

  ريال سعودي  -24/+157  +279/-1.824  +765/-5.005  +610/-3.988  -  +12.307/-80.508  +13.682/-89.501

  دوالر أمريكي  -18/+100  +16.273/-90.408  +39/- 214  +115/- 638  +5.664/-31.469  +9.431/-52.394  +15.249/-84.715

  يورو  -66/+200  -1.409/+4.269  -  -  -  -  -

  

 2012   بآالف الرياالت السعودية

   التقلبات على حقوق المساهمين  آثار 

  أشهر أو اقل 6  شهر 12- 6  سنوات 5- 1  سنوات 5أكثر من   اإلجمالي

أثر التقلبات على 
صافي دخل العموالت 

  الخاصة

الزيادة 
(االنخفاض) في 

  العملة  نقاط األساس

  ريال سعودي  - 22+/28  -35.439+/45.104  -  -330+/420  -  -  -330+/420

  دوالر أمريكي  - 21+/29  -10.311+/14.238  -  -  - 7.467+/10.311  -4.028+/5.562  -11.495/+15.873

  يورو  - 97+/92  -719+/682  -  -496+/470  -  -  -496+/470

  
اتمخاطر التعرض ألثارعدة يقوم البنك بإدارة  ة بالتقلب ي  متعلق الي و  أسعارف زه الم ى مرك ي السوق عل العموالت السائدة ف

  ه النقدية.تدفقات
  

ل إدارة  ن قب ا م يحدد مجلس اإلدارة المستويات العليا المقبوله لعدم التوافق في إعادة تسعير أسعار العموالت والتي يتم مراقبته

  الخزينة بالبنك.
  
ات واألدوات   يم الموجودات والمطلوب ي ق دم التطابق أو لوجود فجوات ف يتعرض البنك لمخاطر أسعار العموالت نتيجة لع

رة محددةخا ي فت ادة تسعيرها ف يتم إع ي تستحق أو س الي الموحدة الت ذه المخاطر  .رج قائمة المركز الم إدارة ه ك ب وم البن يق

  .واريخ إعادة تسعيرالموجودات والمطلوبات من خالل إستراتيجيات إدارة المخاطر أسعار العموالتت وذلك بمطابقة
  

ى ملخص لمخاطر أسعار الاالجد تشتمل اه عل ا  .عموالتول أدن ك  شتملتكم ات البن ى موجودات ومطلوب الغ خارج عل والمب

  .تاريخ اإلستحقاق، أيهما يحدث أوالً و مصنفة حسب تاريخ تجديد األسعار أ قائمة المركز المالي الموحدة
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  اإلجمالي
غير مرتبطة 

  بعمولة
 5أكثر من 

    سنوات
1 -5  

  هرأشــ 12- 3    سنوات
 3الل خ

  2013  أشــهر

    بآالف الرياالت السعودية

  لموجودات ا                

6.307.029  3.071.029   -     -     -  3.236.000  

لنقد اقدية وأرصدة لدى مؤسسة   ن

              السعوديالعربي 

5.573.529   -   -     -    2.509.325  3.064.204  

رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أ

    األخرى 

  ات، صافي استثمار  6.848.413  1.753.618    3.940.566    4.287.452  866.446  17.696.495

  روض وسلف، صافي ق  26.158.933  14.422.670    6.865.279    119.989  -   47.566.871

  استثمارات في شركات زميلة  -   -     -     -   1.070.648  1.070.648

  ت ومعدات، صافي ممتلكا  -   -     -     -   872.534  872.534

  وجودات أخرى م  409.592  998.715    -     -   -   1.408.307

  لي الموجودات  اجمإ  39.717.142  19.684.328    10.805.845    4.407.441  5.880.657  80.495.413

      
  لمطلوبات وحقوق الملكية  ا                

9.828.232   -   -     -    787.313  9.040.919  

 ة ـيـالمال مؤسساترصدة للبنوك والأ

  األخرى 

  دائع العمالء و  27.858.949  14.454.640    208.770    -   14.521.488  57.043.847

  طلوبات أخرى م  184.847  1.185.712    -     -   -   1.370.559

  قروض ألجل  2.000.000  -     -     -   -   2.000.000

  قوق الملكية ح  -   -     -     -   10.252.775  10.252.775

  جمالي المطلوبات وحقوق الملكية إ  39.084.715  16.427.665    208.770    -   24.774.263  80.495.413

  

 -  )18.893.606(  4.407.441    10.597.075    3.256.663  632.427  

آثار التقلبات في سعر العمولة على 

البنود داخل قائمة المركز المالي 

  الموحدة

 -   -   -    )1.398.990(    )1.427.132(  2.826.122  

آثار التقلبات في سعر العمولة على 

البنود خارج قائمة المركز المالي 

  الموحدة

  إجمالي فجوة مخاطر أسعار العموالت  3.458.549  1.829.531    9.198.085    4.407.441  )18.893.606(  - 

 -   -  18.893.606    14.486.165    5.288.080  3.458.549  

بات في الفجوة التراكمية آلثار التقل

  أسعار العموالت
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  اإلجمالي
غير مرتبطة 

  بعمولة
 5أكثر من 

    سنوات
1 -5  

  أشــهر 12- 3    سنوات
 3الل خ

  2012  أشــهر

    بآالف الرياالت السعودية

  لموجودات ا                

7.335.643  2.382.643   -     -     -  4.953.000  
لنقد ادى مؤسسة   قدية وأرصدة لن

              السعوديالعربي 

3.831.774   -   -     -    900.000  2.931.774  
رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أ

   األخرى  

  ات، صافي استثمار  3.804.419  609.105    3.555.664    2.217.903  724.870  10.911.961

  روض وسلف، صافي ق  19.786.866  9.411.377    4.798.527    53.922  -   34.050.692

  استثمارات في شركات زميلة  -   -     -     -   965.902  965.902

  ممتلكات ومعدات، صافي   -   -     -     -   866.896  866.896

  وجودات أخرى م  -   -     -     -   1.103.782  1.103.782

  ي الموجودات  لاجمإ  31.476.059  10.920.482    8.354.191    2.271.825  6.044.093  59.066.650

      
  لمطلوبات وحقوق الملكية  ا                

6.269.045   -   -     -    49.607  6.219.438  
 ة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ

  األخرى 

  دائع العمالء و  24.210.355  5.995.896    493.770    -   9.713.550  40.413.571

  ى طلوبات أخرم  -   -     -     -   1.005.208  1.005.208

  قروض ألجل  2.000.000  -     -     -   -   2.000.000

  قوق الملكية ح  -   -     -     -   9.378.826  9.378.826

  جمالي المطلوبات وحقوق الملكية إ  32.429.793  6.045.503    493.770    -   20.097.584  59.066.650

  

 -  )14.053.491(  2.271.825    7.860.421    4.874.979  )953.734(  

قلبات في سعر العمولة على آثار الت

البنود داخل قائمة المركز المالي 

  الموحدة

 -   -  )93.765(    )2.952.329(     -  3.046.094  

آثار التقلبات في سعر العمولة على 

البنود خارج قائمة المركز المالي 

  الموحدة

  اطر أسعار العموالتإجمالي فجوة مخ  2.092.360  4.874.979    4.908.092    2.178.060  )14.053.491(  - 

 -   -  14.053.491    11.875.431    6.967.339  2.092.360  
الفجوة التراكمية آلثار التقلبات في 

  أسعار العموالت

 

الي امثل الفجوة للمراكز خارج قائمة المركز المالي الموحدة صافي ت ز الم ة المرك ة خارج قائم ألدوات المالي ة اإلسمية ل لقيم
    .ة مخاطر أسعار العموالتالتي تستخدم في إدار
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  ) مخاطر العمالت2
  

ام  ة. ق ي أسعار صرف العمالت األجنبي ات ف ة بسبب التقلب ة األدوات المالي تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تذبذب قيم
ز العمالت. و ت ذه المخاطر لمراك ى أساس مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى التعرض له ز عل ذه المراك ة ه تم مراجع

  يومي كما يستخدم إستراتيجيات تحوط من المخاطر للتأكد من مراقبة مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة.
  

ي  ا ف ا كم ك للمخاطر فيه ي يتعرض البن اه العمالت الت ي الموجودات و 2012و  2013ديسمبر  31يُبين الجدول أدن ، ف
رات الجديرة  المطلوبات والتدفقات النقدية أثير التغي المقدرة في الدفاتر البنكية. يقوم هذا التحليل في الجدول أدناه بحساب ت

ي سعر الصرف،  بالحدوث و المعقولة لسعر صرف العملة األجنبية مقابل الريال السعودي، بناءاً على تاريخ التحركات ف
ب دة (بس دخل الموح ة ال ى قائم ة عل رى ثابت رات األخ اء المتغي ع بق ودات و م ة الموج ية عمل ة لحساس ة العادل ب القيم

رف  ود الص الت وعق ة العم ة لمقايض ة العادل ي القيم ر ف بب التغي ة (بس ة) والملكي دفاتر البنكي ي ال ة ف ات المالي المطلوب
ا ى أساس تحرك ة عل ت المستقبلية المستخدمة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية). تقيم التغيرات الجديرة بالحدوث و المعقول

ابقة ( نوات اس س س الل الخم ي خ رف األجنب عر الص ي 2013 – 2009س ة ف ادة المتوقع ابي للزي أثير اإليج ر الت ). يظه
ة  د أو الملكي دخل الموح ي ال اض ف افي االنخف لبي لص أثير الس ر الت ا يظه دة بينم ة الموح وق الملكي د أو حق دخل الموح ال

  الموحدة.
 

 األثر على حقوق الملكية 

  السعوديةبآالف الرياالت  

 
 األثر على صافي الدخل

   التغير في سعر الصرف %   بآالف الرياالت السعودية

  العمالت المعرضة للمخاطر

  2013ديسمبر  31كما في 

7.761/+8.312-  
 

  دوالر أمريكي   -0.08+/0.07   +128/-119

22.857/+20.103 -  
 

  يورو   -11.20+/12.74   -32+/37

-  
 

  جنيه استرليني   - 12.65+/7.89   +7.816/-4.878
  

 األثر على حقوق الملكية 

  باالف الرياالت السعودية 

 
 األثر على صافي الدخل

   التغير في سعر الصرف %   باالف الرياالت السعودية

  العمالت المعرضة للمخاطر

  2012ديسمبر  31كما في 

2.205/+2.205-  
 

  دوالر أمريكي   -0.03+/0.03   +154/-154

51.063/+51.063 -  
 

  يورو   -12.22+/12.22   +11/-11

-  
 

  جنيه استرليني   -8.74+/8.74   +90/-90
  

  ) مركز العمالت3
  

هبإدارة البنك قوم ي الي وتدفقات زه الم ى مرك  التعرض آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة بالسوق عل
س اإلدارة  .النقدية يالً وضع حدود لمستوى التعرض المبويقوم مجل ز العمالت، ل الي لمراك ة وبشكل إجم ة لكل عمل قبول

 ً ي  .وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميا ا ف ة كم ك بشأن العمالت األجنبي فيما يلي تحليالً بالتعرضات الجوهرية الخاصة بالبن
  نهاية السنة:

2012    2013    

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

    مركز دائن (مدين)    (مدين) مركز دائن

  والر أمريكيد  )159.877(    )512.266(

  يورو  290    92

  جنيه استرليني  )61.797(    1.025

  ين ياباني  337    )336(

  درهم اماراتي  5.240    483

  أخرى  )19.165(    4.827
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  ) مخاطر أسعاراألسهم:4
  

ة  تتمثل مخاطر أسعار رات محتمل ة تغي ك نتيج تثمارات البن األسهم في مخاطر إنخفاض القيم العادلة لألسهم في محفظة اس
  معقوله في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل استثمار على حدة.

  
رات  ي مؤش رات ف ن التغي تثمارية  م ناديق االس هم و الص ي األس ك ف تثمارات البن ى اس اثير عل اه الت دول أدن ح الج يوض

  اق ذات الصلة، مع بقاء العوامل األخرى ثابتة، و يوضح أيضاً الجدول ذلك التأثير على حقوق الملكية.األسو
  

      2013ديسمبر  31   2012ديسمبر  31

االت  آالف الري اثير ب الت

   السعودية

  التغير في

   سعر االسهم

االت  آالف الري اثير ب الت

   السعودية

  التغير في

  مؤشر السوق   سعر االسهم  %

  تداول    - 37.30/%+%29.99    - 315.442/%+%253.675    - 24.61+/24.61    - 108.548/+108.548

  نازداك     -     -     - 10.55/+10.55    - 2.620/+2.620

  غير مدرجة     - 5.00/%+%5.00    - 506+/506    - 5.00+/5.00    - 556/+556

  
  مخاطر السيولة          . 31

  
ي سيواجه ة تمثل مخاطر السيولة تلك المخاطر الت ات المالي ل المطلوب ات الخاصة بتموي ة المتطلب ي صعوبة تلبي ك ف ا البن

ه ة ب رى خاص ة أخ ودات مالي ليم موج ة أوتس ليم نقدي ا بتس ويتها إم تم تس ي ي ود  .والت د وج يولة عن اطر الس دث مخ تح
ادر الت ض مص ي بع وري ف اجئ و ف ح مف ى ش ؤدي إل ا ي ان مم توى اإلئتم اض مس وق أو إنخف ي الس طراب ف لمإض  .وي

وفر  ار ت ين اإلعتب ذ بع د األخ ودات بع ل، وإدارة الموج ادر التموي ع مص ت اإلدارة بتنوي اطر، قام ذه المخ ن ه ل م وللتقلي
ة  ا عالي ن موجوداته زء م ع كج ة للبي ة القابل ة واألوراق المالي به النقدي ة وش اٍف للنقدي يد ك ى رص اظ عل يولة، والحف الس

    .السيولة
  

تحق دى اإلس ة م وم اإلدارة بمراقب ل تق تم عم ة وي يولة اليومي توى الس ة مس تم مراقب بة. ت يولة مناس وفر س ن ت د م اقات للتأك
ادة  ة والح االت الطبيعي ن الح ل م ي ك ي تغط ة والت ات مختلف ت إحتمالي تمرة تح فه مس يولة بص غوطات الس ارات ض اختب

ل ل ن قب ا م ة عليه ا و الموافق تم مراجعته يولة ي راءات الس ات وإج ع سياس وق. جمي وال الس ودات و ألح ة إدارة الموج جن
ع  ر ملخص متضمناً جمي ل تقري تم عم ك. وي ي البن المطلوبات بالبنك. يتم عمل تقارير يومية توضح مستويات السيولة  ف

  الحاالت اإلستثنائية والحلول المتخذة وتقديمه بصفة دورية إلى لجنة إدارة الموجودات و المطلوبات.
  

د  البنك لدى مؤسسة يحتفظالصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وطبقاً لنظام مراقبة البنوك واألنظمة  ة  النق بوديع
ة  اوي نظامي الي ) % 7: 2012( % 7تس ن إجم بم ت الطل ع تح ن  )%4: 2012( % 4و  الودائ عم ار  ودائ اإلدخ

ل عن  يحتفظإضافة إلى الوديعة النظامية،  والودائع آلجل. اطي سيولة ال يق ك بإحتي ن إل % 20البن ي م ه ف ات ودائع تزام
دة  د وأرص كل نق دىش عودي ل ي الس د العرب ة النق د أو .مؤسس ن النق اطي م ذا اإلحتي ون ه ة  ويك ة الحكومي ندات التنمي س

    اً.الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوم السعودية أو
  

ل سندات كما يمكن للبنك توفير مبالغ إضافية من خالل تسهيالت إع ي السعودي مقاب د العرب دى مؤسسة النق ادة الشراء ل
    من القيمة االسمية لهذه السندات. %75السعودية ولغاية  التنمية الحكومية
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  أ) ملخص اإلستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات:
  
ة للموجوداإلستحقاقات الت تشتمل الجداول أدناه على ملخص  ي  اتعاقدي ا ف ات كم . 2012و  2013ديسمبر  31والمطلوب

ار  ين اإلعتب دي وال يأخذ بع و على أساس الفترة المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة حتى تاريخ اإلستحقاق التعاق
ك ل البن ن قب الودائع م اظ ب ة لإلحتف ائع التاريخي ره الوق بما تظه ي حس تحقاق الفعل اريخ اإلس حة  .ت الغ الموض ل المب تمث

ى  اء عل إدارة مخاطر السيولة األصيله بن ك ب وم البن بالجداول أدناه التدفقات النقدية غير المخصومة المتعاقد عليها بينما يق
    .التدفقات النقدية غير المخصومة المتوقعة لكالً من المراكز التعاقدية و غير التعاقدية 

  

  اإلجمالي

بدون تاريخ 
استحقاق 

  محدد
 5أكثر من 

    سنوات
1 -5  

  أشــهر 12- 3    سنوات
 3الل خ

  2013  أشــهر

    بآالف الرياالت السعودية

  لموجودات ا                

6.307.029  3.057.485   -     -     -  3.249.544  

لنقد اقدية وأرصدة لدى مؤسسة   ن

              السعوديالعربي 

5.573.529   -   -     -    2.509.325  3.064.204  

دة لدى البنوك والمؤسسات أرص

             المالية األخرى 

             اتثمارات، صافي   2.966.178  2.356.491    5.985.999    5.521.384  866.443  17.696.495

           قروضو وسلف، صافي  18.368.850  13.720.709    12.947.205    2.530.107  -   47.566.871

         استثمارات في شركات زميلة  -   -     -     -   1.070.648  1.070.648

             ممتلكات ومعدات، صافي  -   -     -     -   872.534  872.534

             موجودات أخرى   409.592  998.715    -     -   -   1.408.307

             إجمالي الموجودات   28.058.368  19.585.240    18.933.204    8.051.491  5.867.110  80.495.413

      
  لمطلوبات وحقوق الملكية  ا                 

9.828.232   -   -     -    787.313  9.040.919  

 ة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ

  األخرى 

  دائع العمالء و  27.858.949  14.454.640    208.770    -   14.521.488  57.043.847

  ت أخرى طلوبام  187.847  1.185.712    -     -   -   1.370.559

  قروض ألجل  -   -     2.000.000    -   -   2.000.000

  قوق الملكية ح  -   -     -     -   10.252.775  10.252.775

  جمالي المطلوبات وحقوق المساهمين إ   37.084.715  16.427.665    2.208.770    -   24.774.263  80.495.413

25.146.279   -  1.950.193    6.738.045    7.550.691  8.907.350  

المشتقات، التعهدات وااللتزامات 

             المحتمله 
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  اإلجمالي

بدون تاريخ 
استحقاق 

  محدد
 5أكثر من 

    سنوات
1 -5  

  أشــهر 12- 3    سنوات
 3الل خ

  2012  أشــهر

    بآالف الرياالت السعودية

  لموجودات ا                

7.335.643  2.382.643   -     -     -  4.953.000  

لنقد اقدية وأرصدة لدى مؤسسة   ن

              السعوديالعربي 

3.831.774   -   -     -    1.033.379  2.798.395  

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

             المالية األخرى 

              اتثمارات، صافي  99.201  522.604    6.602.339    2.962.974  724.843  10.911.961

           قروضو وسلف، صافي  13.018.903  9.604.586    8.676.256    2.750.947  -   34.050.692

         استثمارات في شركات زميلة  -   -     -     -   965.902  965.902

             ممتلكات ومعدات، صافي  -   -     -     -   866.896  866.896

             موجودات أخرى   446.153  657.629    -     -   -   1.103.782

             إجمالي الموجودات   21.315.652  11.818.198    15.278.595    5.713.921  4.940.284  59.066.650

      
  لمطلوبات وحقوق الملكية  ا                 

6.269.045   -   -     -    49.607  6.219.438  

 ة ـيـالمال رصدة للبنوك والمؤسساتأ

  األخرى 

  دائع العمالء و  23.652.227  5.995.896    493.770    -   10.271.678  40.413.571

  طلوبات أخرى م  209.486  795.722    -     -   -   1.005.208

  قروض ألجل  -   -     2.000.000    -   -   2.000.000

  قوق الملكية ح  -   -     -     -   9.378.826  9.378.826

  جمالي المطلوبات وحقوق المساهمين إ   30.081.151  6.841.225    2.493.770    -   19.650.504  59.066.650

13.563.951   -  378.328    5.134.227    2.979.552  5.071.844  

المشتقات، التعهدات وااللتزامات 

             المحتمله 

  
صدة لدى مؤسسة تتضمن الموجودات المتاحة لمقابلة جميع المطلوبات ولتغطية تعهدات القروض القائمة من النقد، أر

النقد العربي السعودي، بنود في طور التحصيل، قروض و سلف بنوك وعمالء. إن فترات اإلستحقاق المتراكمة 

  ) من هذه القوائم المالية الموحدة.   1-(ج 18 للتعهدات واإللتزامات مبينة في اإليضاح 
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 اقات المطلوبات المالية بحسب فترات اإلستحقاق التعاقدية المتبقية:ب) تحليل إستحق
  

بناءاً على إلتزامات إعادة  2012و  2013ديسمبر  31دناه إستحقاقات المطلوبات المالية كما في أيلخص الجدول 

سبب إضافة الدفع التعاقدية غير المخصومة. إن إجمالي بنود قائمة المركز المالي لن تتطابق مع هذا الجدول ب

مدفوعات العموالت الخاصة الى اإلستحقاقات التعاقدية. تم تحديد إستحقاقات المطلوبات الغير مخصومة بناءاً على 

الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة الى تاريخ اإلستحقاق التعاقدي، وال تاخذ في االعتبار 

بنك أن اليقوم كثير من العمالء بطلب إعادة الدفع في تاريخ مبكر، وبذلك لن اإلستحقاقات المتوقعه الفعالة. يتوقع ال

يكون ملزم بالدفع وبالتالي ال يعكس الجداول أدناه تأثير التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهر الوقائع التاريخيه 

  لإلحتفاظ بالودائع لدى البنك .

 ومة:فيما يلي ملخصاً إلستحقاقات المطلوبات غير المخص

  إلجماليا
بدون تاريخ 

  ستحقاق محددإ
 5أكـثر من 

  شهراً  12- 3  سنوات 5- 1  سنوات
 3ـالل خ

  2013  أشــهر

    الرياالت السعودية بآالف

68.872.079  14.521.488  -  2.208.770 15.241.953 36.899.868 
 غير  مطلوبات

  مشتقة

  اتمشتق 5.438.843 2.908.084 3.466.137  1.640.130  -  13.453.194

  إالجمالي 42.338.711 18.150.037 5.674.907  1.640.130  14.521.488  82.325.273

    

  إلجماليا
بدون تاريخ 

  ستحقاق محددإ
 5أكـثر من 

  شهراً  12- 3  سنوات 5- 1  سنوات
 3ـالل خ

  2012  أشــهر

    الرياالت السعودية بآالف

48.682.616  10.271.678  -  2.493.770  6.045.503  29.871.665  
لوبات  غير مط

  مشتقة

  مشتقات  2.179.592  293.151  3.202.331  93.815  -  5.768.889

  إالجمالي  32.051.257  6.338.654  5.696.101  93.815  10.271.678  54.451.505
  
  .   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية          32
  

ادل موجو ا تب تم به ي ي ة الت ة هي القيم ك بشروط إن القيمة العادل ي ذل ة ف ين أطراف راغب ا ب ات م ا أو سداد مطلوب دات م
ة ل عادل ين  .تعام و مب ا ه ة كم ألدوات المالي ة ل ة العادل د إحتساب وعرض القيم الي عن ي الت ك التسلسل الهرم يستخدم البن

  .2 –(ب)  – 2ايضاح 
  

ا ال ي الجدول التالي يوضح تحليالً للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمته ا ف ة كم  2012و  2013ديسمبر  31عادل
 حسب مستويات التسلسل الهرمي.
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  2013  ستوى األولمال   المستوى الثاني   المستوى الثالث   اإلجمالي

   الرياالت السعودية بآالف

  الموجودات المالية:           

  مشتقات األدوات المالية  -     168.556    108.195   276.751

  االستثمارات المتاحة للبيع  11.656.318    5.191.591    11.543   16.859.452

  اإلجمالي  11.656.318    5.360.147    119.738   17.136.203

  المطلوبات المالية:          
  مشتقات األدوات المالية  -     215.020    -    215.020

  اإلجمـالـي  -     215.020    -    215.020
  

  2012  ستوى األولمال   المستوى الثاني   المستوى الثالث   اإلجمالي

   الرياالت السعودية بآالف

  الموجودات المالية:           

  مشتقات األدوات المالية  -     79.695    14.099   93.794

  االستثمارات المتاحه للبيع  8.201.782    1.779.360    11.129   9.992.271

  اإلجمالي  8.201.782    1.859.055    25.228   10.086.065

  المطلوبات المالية:          
  مشتقات األدوات المالية  -     142.348    -    142.348

  اإلجمـالـي  -    142.348    -   142.348

  
ن ال اً ع ف جوهري دة، التختل الي الموح ز الم ة المرك ة قائم ر المدرج ة غي ألدوات المالي ة ل ة العادل ة إن القيم ة الدفتري قيم

اريخ االستحقاق و  ى ت المدرجة في القوائم المالية الموحدة. تُدرج القيمة العادلة للقروض و السلف واالستثمارات المقتناة حت
أة، ال  ة المطف درج بالتكلف ي ت وك، والت وك واألرصدة للبن دى البن روض ألجل واألرصدة ل ة والق ودائع العمالء ذات العمول

ن ال ا ع ف جوهري عار تختل وهري بأس تالف ج ود إخ دم وج بب ع دة بس ة الموح وائم المالي ي الق ة ف ة المدرج ة الدفتري قيم
دى  رات القصيرة لألرصدة ل ا وبسبب الفت د عليه عار المتعاق ابهة لألس ة المش ألدوات المالي وق ل ي الس ائدة ف والت الس العم

  البنوك واألرصدة للبنوك.
  

ة إن القيمة العادلة لالستثمارات المقتناة ح ق األسعار المعلن أة تحدد عن  طري ة المطف تى تاريخ اإلستحقاق والمدرجة بالتكلف
ذه  ة له ة العادل للسوق عند توفرها أوعن طريق نماذج تسعير كالتي تستخدم في بعض حاالت السندات بعمولة ثابتة. إن القيم

  ج).- 6االستثمارات تم اإلفصاح عنها باإليضاح رقم (
  

ة بالسوق تحدد القيمة العادلة لل ى أساس األسعار المتداول الي الموحدة عل ز الم ة المرك مشتقات واألدوات المالية خارج قائم
دخل  ة ال ي قائم ا ف درج قيمته ة والم ة العادل ي القيم رات ف الي التغي غ إجم بة. يبل يم المناس اذج التقي ا لنم ا أو وفق د توفره عن

بة، م يم المناس اذج التقي تخدام نم درة بإس دة، والمق ة الموح عودي ( 128.3كاسب بقيم ال س ون ري ة  2012ملي ب بقيم : مكاس
  مليون ريال سعودي). 29.9
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  (تتمة) –.   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 32
  

ين سعر العمل رق ب ة. يعرف الف ألداة المالي ة يمكن أن تختلف القيمة الناتجة عن نماذج التسعير عن سعر العملية األصلية ل ي
ي تؤجل  ة والت دة العملي ا خالل م و نماذج التسعير بـ (أرباح وخسائر اليوم األول). يتم اإلعتراف بها إما عن طريق اطفائه
ا من خالل  راف به تم اإلعت ا، أو ي ة بإستخدام معلومات سوقية يمكن مالحظته ة العادل د القيم حتى يكون باإلستطاعة تحدي

اح و خسائر اإلستبعاد. إن التغيرات الالحقة في  دخل الموحدة دون عكس أرب ة ال ي قائم القيمة العادلة يعترف بها مباشرة ف
  اليوم األول المؤجلة.

  
  .   المعامالت مع األطراف ذات العالقة          33
  

ة ع أطراف ذات عالق ة، م ه العادي ك، خالل دورة أعمال ل البن ة للنسب  .يتعام ع األطراف ذات العالق امالت م تخضع المع
  الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. والتعليماتنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك الم

  
  ديسمبر كاآلتي :   31) تتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المعامالت والمدرجة بالقوائم المالية الموحدة كما في أ(  

    

2012    2013    

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

  بآالف الرياالت
  ــةالسعوديـ

  المساهمون غير السعوديين:

  خرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األ  1.182.715    415.956

  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  569    538

  التعهدات واإللتزامات المحتملة  1.760.584    1.861.564

  الشركات الزميلة:      

  افيقروض وسلف، بالص  222.000    194.000

  ودائع العمالء  331.118    381.265

  التعهدات واإللتزامات المحتملة  606.801    596.651
         

      
اهمين أ ار المس ة وكب اء اإلدارة التنفيذي س اإلدارة و أعض اء مجل عض

      :السعوديين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم

  لف، صافي قروض وس  1.172.372    1.386.248

  رصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرىأ  93.750    668.777

  ودائع العمالء   6.926.648    5.618.914

  قروض ألجل  1.000.000    1.000.000

  التعهدات واإللتزامات المحتملة  2.766.585    2.661.620

 :الموظفينو مزايا  صناديق االستثمار      

  اراتاستثم  36.495    239.203

 ودائع العمالء  8.732    23.988
  
ذين يمتلكون نسبة  أولئكاآلخرين (بإستثناء المساهمين غير السعوديين)  المساهمين السعوديينيقصد بكبار    ر %5ال  أو أكث

  من رأس مال البنك.
  

تحكم   ه وال يط و التوجي ؤولية التخط لطة و مس م س ذين له خاص ال ة األش اء اإلدارة التنفيذي د بأعض ك     يقص طة البن ي أنش ف
  بشكل مباشر أو غير مباشر.
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  (تتمة)           –.   المعامالت مع األطراف ذات العالقة 33
 

ة ب( وائم المالي ي الق ة والمدرجة ف ع األطراف ذات العالق ) فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت م

  الموحدة:
2012    2013    

  بآالف الرياالت
    سعوديـــةال

  بآالف الرياالت
    السعوديـــة

 دخل عموالت خاصة   57.112    82.234
 مصاريف عموالت خاصة  76.327    45.085
 ، صافيخدمات بنكية أتعاب  52.218    41.167
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس األخرى  3.746    2.897

  

  ).23ة لإلدارة التنفيذية خالل السنة في اإليضاح رقم (تم اإلفصاح عن التعويضات اإلجمالية المدفوع
  

  س المالأر.   االيضاحات الخاصة بكفاية وهيكل 34
  

  أ)  كفاية رأس المال
  

ي  د العرب ل مؤسسة النق ن قب ال الموضوعة م ات رأس الم زام بمتطلب ال اإللت د إدارة  رأس الم ك عن تتضمن أهداف البن
  تمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.السعودي لضمان قدرة البنك على اإلس

  

عودي  ي الس د العرب ة النق رض مؤسس امي.  تف ال النظ تخدام رأس الم ال وإس ة رأس الم ة كفاي ك بمراقب وم إدارة البن تق
ل عن  اظ بمعدل اليق ال النظامي واإلحتف ل الموجودات  %8اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس الم ال النظامي مقاب رأس الم ل

  لمخاطر.المرجحة ا
  

دى كفا ة م ك بمراقب وم البن عودي، ييق ي الس د العرب ة النق ل مؤسس ن قب ددة م دالت المح تخدام المع ك بإس ماله وذل ة رأس
ة  ي قائم ع الموجودات المدرجة ف ال المؤهل م ود رأس الم ة بن ك بمقارن ال وذل ة رأس الم وبموجبها يتم قياس مدى كفاي

الغ المرجحة إلظهالمركز المالي الموحدة والتعهدات وااللتزام الغ اإلسمية للمشتقات بإستخدام المب  ارات المحتملة والمب
  .المخاطر المتعلقة بها

  

ة  اند و نسب كفاي ال األساسي والمس ى، رأس الم زة األول يلخص الجدول أدناه موجودات البنك المرجحة للمخاطر للركي
  رأس المال.

  
2012    2013   

  بآالف الرياالت
  السعوديـــة

  لرياالتبآالف ا  
   السعوديـــة

  مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة للمخاطر  67.282.100    47.661.656
  مخاطر العمليات للموجودات المرجحة للمخاطر  3.146.249    3.081.431

 مخاطر السوق للموجودات المرجحة للمخاطر  287.438    283.449
 جودات المرجحة للمخاطر للمو–مجموع الركيزة األولى  70.715.787    51.026.536

 رأس المال األساسي  10.233.954    8.877.054
 رأس المال المساند  461.023    112.819

 إجمالي راس المال األساسي والمساند  10.694.977    8.989.873

 نسبة معدل كفاية رأس المال      
  أساسي  14.47%    17.40%
  أساسي + المساند  15.12%    17.62%
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  (تتمة) – س المالأكفاية ر.   34
  

ال  ة رأس الم اند واألساسي و نسب كفاي تم إحتساب  الموجودات المرجحة  للمخاطر للركيزة األولى و رأس المال المس
ي السعودي واإلرشادات الخاصة  2013ديسمبر  31كما في  د العرب وفقاً إلطار العمل الموضوع بواسطة مؤسسة النق

اريخ  IIIبتطبيق تقويم رأس المال بحسب بازل  اير  1واللذان يسرى مفعولهما من ت ة 2013ين ام ونسب المقارن . إن أرق
ت سارية  IIقد تم إحتسابهما وفقاً لبازل   2012ديسمير  31كما في  ي كان و إرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي الت

  وقتها.
  

  ب) إيضاحات هيكل رأس المال
  

ددة خاص احات مح ل إيض اً بعم ك مطالب ر البن ازل يعتب ه  IIIة بب ى موقع اح عل ك باإلفص يقوم البن ي س االكترون
)www.saib.com.sa(  ات ال تخضع للفحص وذلك وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. علماً بأن هذة البيان

  أو المراجعة من قبل مراجعي حسابات البنك القانونيين.
  

  األصول و الوساطةات إدارة خدم.   35
  

ى إدارة صنمن خالل شركته التابعة  يقدم البنك خدمات استثمارية لعمالئه ذه الخدمات عل اون  اديق. تشمل ه تثمار بالتع اس
ين تثمار متخصص اري اس ع مستش ت  م ت اإلدارة بلغ ودات تح وع موج اً                  4.342بمجم عودي تقريب ال س ون ري ملي

غ  3.963: 2012( ده بمبل  1.069مليون ريال سعودي). وتتضمن هذه الصناديق صناديق مدارة تحت محافظ شرعية معتم
  مليون ريال سعودي).  1.110: 2012مليون ريال سعودي تقريباً (

  
 خيارات أسهم الموظفين .  36

 
  :ئص الهامة لهاعلى أساس األسهم قائمة في نهاية السنة، و فيما يلي الخصا ةمج تحفيزيالدى البنك بر

  
  2013و 2012، 2011، 2010يناير  1تواريخ المنحة: 

  2017و  2011تواريخ االستحقاق: بين 
  سنوات لكل برنامج 4مدة المنحة: 

  شروط المنحة: بقاء الموظفين المشاركين على رأس العمل 
  طريقة السداد: أسهم 

  ريال سعودي للسهم. 5سعودي إلى ريال  4.09من  التكلفة على الموظفين المشتركين في البرنامج:
  

ي  ا ف ة كم ة  2012و  2013ديسمبر  31إن خيارات األسهم القائم ى أربع ين سنة إل ا ب دي مرجح م ر تعاق ا متوسط عم له
  سنوات، تمنح هذه األسهم بناء على شروط الخدمة واليوجد أي إشتراطات مرتبطة بحالة السوق.

  
  ى رأس العمل فقط وغير متعلق بشرط السوق.يتم منح خيارات األسهم تحت شرط البقاء عل

  
اير  %50، قام البنك بمنح 2013في عام  ي ين وظفين ف ي  %25و  2011من األسهم الممنوحة للم ن األسهم الممنوحة ف م

اير  %25و  2010يناير  ي ين ادل  2009من األسهم الممنوحة ف ا يع ـ  927.326بم در ب ة تق ال  13.4سهم بتكلف ون ري ملي
  سعودي.

    
ي عام  %50، قام البنك بمنح 2012عام  في ن األسهم الممنوحة للموظفين ف ي  %25و  2010م ن األسهم الممنوحة ف م

ـ   590.997بما يعادل  2008من األسهم الممنوحة للموظفين في يناير  %25و  2009يناير  ة تقدرب ون  8.4سهم بتكلف ملي
  ريال سعودي.
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  ير المالية الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعدالمعايير الدولية الخاصة بالتقار   .37
  

  :2014قرت المجموعة عدم التطبيق المبكر للمعايير والتي من الواجب تطبيقها على البنوك إبتداًء من السنة المالية 
  

 ) م دولي رق ة ال ارير المالي وائم  -  )10معيار التق د الق ن توحي تثمارية م اء الصناديق االس ديل الخاص بإعف التع
ه أن تحاسب عن 2014يناير  1لذي يسرى من وا . يوفر هذا االعفاء االلزامي للمؤسسات االستثمارية المؤهل

ن  ة م ة العادل ة والمشاريع المشتركة بالقيم ي شركات زميل تثمارات ف هذه االستثمارات كما تحاسب عن االس
داداً لمؤسسات شروط معينة مع استثناء الشركات التبع تالدخل إذا ما كانت تتم ةخالل قائم ر امت ي تعتب ابعة الت

  أستثمارية تعمل في مجال األنشطة االستثمارية.
 
 ) والذي يوضح:  2014يناير  1التعديل المطبق  من  -  )32معيار المحاسبة الدولي رقم 

  
ل الحدوث  )أ ر محتم ذا الحق غي ان ه ا ك أن المؤسسة التي لديها الحق في األنفاذ القانوني للمقاصة إذا م

تقبلي ة امس ال أو حال ي لألعم ياق الطبيع ن الس الً م ي ك اذه ف ن إنف داد و العسر إلاً ويمك اق عن االس خف
 للمؤسسة وكافة األطراف. أو اإلفالس المالي

وية   )ب ة التس ت ألي ا كان ط إذا م افية، فق وية الص ادل التس ة تع وية االجمالي ديهاأن التس ة أو  ل ة إزال مكاني
دفوعات من خالل غير جوهرية  ةسيول تؤدي إلى مخاطرة إئتمانية أو مخاطرة تعالج المستحقات والم

 تسوية منفردة. دورة عملية أو
  
 ) م دولي رق بة ال ار المحاس ن  -  )36معي ديل م ق التع اير  1ينطب ح ا 2014ين ات إلويوض ن المعلوم اح ع فص

اتج فصاح يكون في حدود كون اإللمبالغ المستعادة من خسائر أنخفاض الموجودات من ان اباالخاصة  غ ن لمبل
 من القيمة العادية ناقصاً تكلفة األستبعاد.

 
 ) م دولي رق ة ال ارير المالي ار التق ة -  )9معي ار  -  )2010( -  األدوات المالي ن معي دل م دار المع ق األص ينطب

رمج 2015يناير  1) من 9التقارير المالية الدولي رقم ( ديل ب ذا التع وم ه ي. يق ق الفعل أخير التطبي م ت ، حيث ت
ار المحاسبة المتط ن معي ة م لبات المعدلة لتصنيف وقياس المطلوبات المالية وتحويل متطلبات األستبعاد الحالي

 االعتراف والقياس. -  ): الموجودات المالية39الدولي رقم (
  

ق ت التطبي اير التق يقوم البنك حالياً بتقييم ما تنطوي عليه المعايير والتعديالت أعاله على المجموعة و توقي ة لمع ارير المالي

  .)9الدولي رقم (
  

  .   أرقام المقارنة  38
  

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

  .   موافقة مجلس اإلدارة   39
  

  .  2014ناير ي 29الموافق  هـ 1435ربيع األول  28 خاعتمدت القوائم المالية الموحدة من مجلس اإلدارة بتاري 
  

  (غير مدققة)   3إفصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل  .  40
  

ق باإلفصاحات  www.saib.com.saسيقوم البنك باإلفصاح على موقعه االلكتروني  ة محددة تتعل عن بيانات كمية ونوعي
ازل  ة لب الركيزة الثالث ة ب عودي. ه 3الخاص ي الس د العرب ة النق ات مؤسس اً لمتطلب ك وفق عة وذل ر خاض احات غي ذه اإلفص

 للتدقيق أو الفحص من قبل المراجعين الخارجيين. 
 

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


