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فكرة التقرير
يتنامى االهتمام يف اململكة العربية ال�صعودية مبمار�صات اال�صتدامة، اإذ اأن اململكة ت�صعى لتعزيز ازدهارها االقت�صادي 
طوي���ل االأم���د لتتمكن من املناف�صة على م�صتوى عاملي. وما روؤي���ة 2030 اإال جمموعة جديدة من املبادرات التي و�صعتها 

احلكومة ال�صعودية �صعيًا ل�صمان م�صتقبل م�صرق للمملكة.

وبا�صتخدام اإطار ر�صمي مرتكز على املبادئ االإ�صالمية املتعلقة باالإدارة واحلوكمة الر�صيدة، يعمل البنك ب�صكل دوؤوب 
من اأجل حتقيق اأعلى درجات اال�صتدامة وامل�صاهمة يف روؤية اململكة العربية ال�صعودية 2030.

ومن بني املبادرات اخلا�صة املتوافقة مع حماور روؤية 2030:

مجتمع حيوي
معقولة باأ�صعار  اإ�صكان  قرو�ض  تقدمي  	•

م�صتدامة جمتمعية  اأن�صطة  يف  اال�صتثمار  	•
اقتصاد مزدهر

ال�صباب ال�صعوديني  اخلريجني  توظيف  	•
العاملة القوى  �صفوف  يف  ال�صيدات  ن�صبة  لزيادة  معينة  اأهداف  حتديد  	•

واملتو�صطة ال�صغرية  ال�صركات  اأعمال  قطاع  منو  على  الرتكيز  	•
الكربون انبعاثات  بانخفا�ض  متتاز  للبيئة  �صديقة  اأن�صطة  متويل  	•

البنك اأبنية  موارد  كفاءة  لتح�صني  االأبنية  اإدارة  نظام  تنفيذ  تطبيق  	•
وطن طموح

لال�صتثمار ال�صعودي  البنك  موظفي  بني  التطوعي  العمل  ودعم  تنمية  	•
لل�صركات الر�صيدة  احلوكمة  ممار�صات  خالل  من  ال�صفافية  تبني  	•

امل�صلحة اأ�صحاب  جميع  الإ�صراك  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  ا�صتخدام  	•
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البنك السعودي لإلستثمار 
تاأ�ص�ض البنك ال�صعودي لالإ�صتثمار )�صركة م�صاهمة �صعودية( مبوجب املر�صوم امللكي رقم م/31 ال�صادر يف تاريخ 1976/06/23م  ومقره الرئي�صي 
يف الريا�ض. بداأ البنك عملياته يف اأبريل 1977م ، وميتلك البنك حاليًا 48 فرعًا موزعة يف اأنحاء اململكة العربية ال�ص���عودية. وت�ص���مل قائمة مالك 

البنك مايلي:

املالك ال�سعوديني:

 17.26%املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االإجتماعية 
17،32%املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد

8،58%�صركة �صعودي اأوجيه املحدودة
46،84% م�صاهمني �صعوديني اآخرون

 %90،00
املالك الغري �سعوديني:

7.49%جي بي مورغان الدولية للتمويل املحدودة 
2.51%بنك ميزوهو التجاري املحدود

%10.00

ال�صعودية،  العربية  اململكة  نطاق  على  املمتدة  الفروع  �صبكة  خالل  ومن  الثالث  االإقليمية  مراكزه  خالل  من  لالإ�صتثمار  ال�صعودي  البنك  يعمل 
ويقدم البنك ت�صكيلة وا�صعة من املنتجات واخلدمات البنكية التقليدية واملتوافقة مع ال�صوابط ال�صرعية لالأفراد وامل�صاريع املتو�صطة وال�صغرية، 

وال�صركات واملوؤ�ص�صات احلكومية.  وت�صمل اخلدمات واملنتجات املالية املقدمة مايلي:

خدمات اخلزينة�احل�صابات اجلارية والودائع �

اإدارة االأموال�احلواالت�

خطابات ال�صمان�االإعتمادات امل�صتندية�

القرو�ض الق�صرية واملتو�صطة االأجل�متويل ال�صادرات والواردات�

خدمات بيع و�صراء االأ�صهم املحلية والدولية�اخلدمات البنكية ال�صخ�صية�

اخلدمات البنكية االإلكرتونية�اخلدمات االإ�صت�صارية�

العمالت االأجنبية�متويل امل�صاريع ال�صناعية والتجارية�

حلول التحوط من املخاطر�
)عمالت اأجنبية، ال�صلع، العموالت.(

ودائع اإئتمانية�

خدمات اأ�صواق املال�القرو�ض امل�صرتكة�

التمويل اجل�صري�

ويقدم البنك ال�صعودي لالإ�صتثمار من خالل �صركته التابعة واململوكة له بالكامل خدمات الو�صاطة يف كل من االأ�صواق ال�صعودية والعاملية باالإ�صافة 
اإلى جمموعة وا�صعة من منتجات اإدارة االأ�صول. وباالإ�صافة لذلك، يعترب البنك ال�صعودي لالإ�صتثمار من خالل ال�صركات ال�صقيقة له يف اململكة رائدًا 

يف منتجات وخدمات التاأمني والتاأجري والتمويل العقاري والبطاقات االإئتمانية.
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خادم احلرمني ال�صريفني
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

�صاحب ال�صمو امللكي
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

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

�صاحب ال�صمو امللكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء
وزير الدفاع
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الفرع الرئي�سي والإدارة العامة
هاتف: 0114778433 فاك�ض:0114776781

اخلزينة

املنطقة الو�سطى

فرع ال�سليمانية 

فرع التخ�س�سي 

فرع ال�سويدي 

فرع امللز  

فرع ال�سفا 

فرع الروابي 

فرع البديعة 

فرع الرو�سة 

فرع النزهة 

فرع الريان 

فرع غرناطة 

فرع الغدير 

فرع حي امللك فهد 

فرع طريق خري�ص 

فرع الن�سيم  

فرع الرحمانية 

فرع الوادي  

فرع اخلرج 

فرع العقيق 

منطقة الق�سيم

فرع بريدة 

فرع عنيزة  

فرع حائل  

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

املنطقة الغربية
فرع اجلامعة  - جدة 

فرع طريق امللك - جدة 

فرع �سارع الأمري ماجد  - جدة 

فرع ال�سفا  - جدة 

فرع البوادي  - جدة 

فرع �سارع الأمري �سلطان  - جدة 

فرع مكة 

فرع العزيزية - مكة 

فرع الطائف 

فرع املدينة املنورة - املدينة املنورة 

فرع خمي�ص م�سيط - خمي�ص م�سيط  

فرع اأبها - اأبها 

فرع جنران - جنران 

فرع جازان - جازان 

فرع تبوك - تبوك 

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

املنطقة ال�سرقية
 فرع قرطبة - اخلرب 

 فرع الدمام 

 فرع الريان - الدمام 

 فرع اأحد - الدمام 

 فرع القطيف 

فرع اجلبيل 

 فرع الأح�ساء 

 فرع الهفوف 

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

الأق�سام الن�سائية

الفرع الرئي�سي - املعذر )لل�سيدات(  

ق�سم امللز )لل�سيدات( 

ق�سم الرحمانية )لل�سيدات(  

ق�سم الوادي )لل�سيدات( 

ق�سم عنيزة )لل�سيدات( 

ق�سم الطائف )لل�سيدات( 

ق�سم ال�سفا - جدة )لل�سيدات( 

ق�سم العزيزية - مكة )لل�سيدات( 

ق�سم املدينة )لل�سيدات( 

ق�سم خمي�ص م�سيط )لل�سيدات( 

ق�سم قرطبة - اخلرب )لل�سيدات( 

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

مواقعنا

800 124 8000
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مجلس اإلدارة

 األستاذ عبداهلل بن صالح بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالعزيز الخميس
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ عبدالرحمن محمد الرواف
عضو مجلس اإلدارة

رئي�ض �صركة اأرامكو ال�صعودية وكبري 
االداريني التنفيذيني )�صابقًا(. �صغل 
رئي�ض جمل�ض االإدارة وع�ص���و جمل�ض 
اإدارة للعدي���د من ال�ص���ركات التابعة 
ل�ص���ركة اأرامكو ال�ص���عودية. حا�ص���ل 
على درج���ة البكالوريو����ض يف العلوم 
ال�صيا�ص���ية م���ن اجلامع���ة االأمريكية 

يف بريوت

مدير عام اإدارة املحافظ اال�ص���تثمارية باملوؤ�ص�صة 
العامة للتاأمينات االجتماعية. �صغل ع�صو جمل�ض 
اإدارة العديد من البنوك وال�صركات. حا�صل على 
درجة البكالوريو�ض يف اإدارة االأعمال من جامعة 
اأركن�ص���ا�ض ودرجة املاج�ص���تري يف االإدارة العامة 
م���ن جامعة جنوب كاليفورني���ا بالواليات املتحدة 

االأمريكية.

مدي���ر عام االإ�ص���تثمار امل���ايل للموؤ�ص�ص���ة العامة 
للتقاع���د. ت���درج يف العدي���د م���ن املنا�ص���ب يف 
موؤ�ص�ص���ة النق���د العرب���ي ال�ص���عودي قب���ل تقل���ده 
من�ص���به احلايل يف �ص���هر يوليو 2006م. ي�ص���غل 
ع�ص���وية جمل�ض االإدارة يف العديد من ال�صركات. 
حا�صل على درجة البكالوريو�ض يف االقت�صاد من 
جامعة نورث اإي�ص���رتن، بو�صطن، ما�صات�صو�صي�ض 

بالواليات املتحدة االأمريكية

د. عبدالرؤوف مناع
عضو مجلس اإلدارة

د. عبدالعزيز بن عبداهلل النويصر
عضو مجلس اإلدارة

ع�صو جمل�ض االإدارة للعديد من ال�صركات العامة 
والهيئ���ات احلكومية، عمل اأ�ص���تاذًا م�ص���اعدًا يف 
الفيزي���اء يف جامع���ة امللك �ص���عود، حا�ص���ل على 
درجة البكالوروي�ض يف الريا�صيات والفيزياء من 
جامعة كاليفورنيا ودرجة املاج�ص���تري والدكتوراه 
يف الفيزياء من جامع���ة ديوك بالواليات املتحدة 

االأمريكية.

�ص���افوال.  ملجموع���ة  ال�ص���ابق  املنت���دب  الع�ص���و 
رئي����ض تنفي���ذي �ص���ابقًا للعدي���د من ال�ص���ركات 
الرئي�ص���ية مث���ل جمموعة �ص���افوال، مدينة اإعمار 
االقت�ص���ادية. حا�ص���ل على درج���ة البكالوريو�ض 
يف الهند�ص���ة امليكانيكي���ة من جامع���ة امللك فهد 
للبرتول واملعادن، ودرجة املاج�ص���تري من جامعة 
كاليفورني���ا بريكلي، ودرجة الدكتوراه من جامعة 

وا�صنطن يف �صياتل بالواليات املتحدة االأمريكية

األستاذ مشاري المشاري
عضو مجلس اإلدارة

د. فؤاد بن سعود الصالح
عضو مجلس اإلدارة

تدرج يف عدة منا�صب حكومية حتى تقاعد برتبه 
عقي���د يف وزراه الدفاع، حاليًا �ص���ريك وموؤ�ص����ض 
لعديد من ال�صركات العامة يف جمال االإن�صاءات، 
حا�ص���ل عل���ى درج���ة البكالوريو�ض يف الهند�ص���ة 
امليكانيكي���ة م���ن كلي���ة �ص���انت مارت���ن ودرج���ة 
املاج�ص���تري والدكتوراه يف الهند�صة االإن�صائية من 

جامعة وا�صنطن يف الواليات املتحدة االأمريكية.

الرئي����ض التنفي���ذي وع�ص���و جمل����ض اإدارة بن���ك 
اجلزي���رة �ص���ابقًا. يتمت���ع بخ���ربة بنكي���ة كبرية 
و�ص���امله وي�صغل حاليا ع�صو جمل�ض اإدارة العديد 
من ال�صركات. حا�ص���ل على بكالوريو�ض يف اإدارة 
االأعمال من جامعة اأوريج���ون بالواليات املتحدة 

االأمريكية.

األستاذ محمد بن عبداهلل العلي
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ صالح العلي العذل
عضو مجلس اإلدارة

تدرج يف العديد من املنا�صب التنفيذية ب�صندوق 
التمني���ة ال�ص���عودي اإلى اأن مت تعيينة يف من�ص���ب 
م�ص���اعد املدير العام، وهو ع�ص���و جمل����ض اإدارة 
العدي���د م���ن ال�ص���ركات، حا�ص���ل عل���ى درج���ة 
اللي�ص���ان�ض يف الفل�ص���فة واالجتم���اع م���ن جامعة 
دم�ص���ق، ودبل���وم عل���ي يف االإدارة م���ن جامع���ة 

هارتفورد بالواليات املتحدة االأمريكية.

النائ���ب االأعل���ى لرئي�ض اأرامك���و لل�ص���وؤون املالية 
)�صابقًا(.

ع�ص���و �ص���ابق يف عدة جلان تنفيذية يف ال�صركة. 
حا�ص���ل على ماج�صتري اإدارة االأعمال من جامعة 
دنفر وبكالوريو�ض حما�ص���بة من جامعة تك�صا�ض 

يف اأرلنغتون.
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ي�صرين اأن اأقدم التقرير ال�صنوي عن اأداء البنك ال�صعودي لال�صتثمار للعام 2016م.

مع  لتتالءم  النقدية  املالية  بتغيري خططها  �صرعت  اململكة حيث  التحول يف  عام  يعترب 2016 
املتغريات التي طراأت على اأ�صعار النفط وتبعات ذلك على املوازنة العامة. وبداأت الدولة بقيادة 
اإلى  االإقت�صادي تهدف  برامج لالإ�صالح  بتنفيذ عدة  ال�صريفني، حفظه اهلل،  خادم احلرمني 
تعزيز االإقت�صاد املحلي من خالل تنويع م�صادر الدخل، وتعزيز ال�صراكة مع القطاع اخلا�ض، 
وتقلي�ض االإعتماد على اإيرادات النفط يف ظل تراجع اأ�صعاره عامليًا لتحقيق روؤية اململكة 2030 

وبرنامج التحول الوطني 2020.

ومن اأهم االإجنازات التي مت حتقيقها خالل العام 2016 هو جناح اململكة باإ�صدار �صكوك يف 
االأ�صواق العاملية بلغت قيمتها 17.5 مليار دوالر، وبرغم كونه االإ�صدار االأول للمملكة يف االأ�صواق 

العاملية اإاّل اأنه القى جناحًا كبريًا.

القادم  للعام  املالية  ال�صنة  ميزانية  تكون  اأن  اهلل  مب�صيئة  نتوقع  فاإننا  للم�صتقبل،  نظرنا  واإذا 
متوافقة ملا خطط له بربنامج التحول الوطني، ومتويل اأي عجز يف امليزانية من خالل اإ�صدار 

�صندات اإ�صافية.

و�صمن اهتمام البنك ال�صعودي لال�صتثمار بروؤية ال�صعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني التي 
ُتعد اإيجاد فر�ض العمل اإحدى اأولوياتها فقد متكن البنك من زيادة ن�صبة موظفيه ال�صعوديني 

اإلى 83.5% يف نهاية عام 2016م ومت رفع ن�صبة موظفيه من الكادر الن�صائي اإلى %17.7 .

اإن روؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني ميثالن فر�صًا جيدة للبنك ونحن عازمون مب�صيئة اهلل  
على دعم هذه املبادرات الهامة لوطننا الغايل.

وُيعد البنك ال�صعودي لال�صتثمار من الرواد يف جمال مبادرات االإ�صتدامة، واجلودة، والتناف�صية 
امل�صوؤولة، حيث ح�صل موؤخرًا على جائزة امللك عبدالعزيز للجودة وكذلك ح�صل على اجلائزة 
الذهبية للتناف�صية امل�صوؤولة لعام 2016 من قبل موؤ�ص�صة امللك خالد اخلريية، لل�صنة الثالثة على 
الذين  البنك،  لوال جهود وتفاين موظفي وموظفات  االإجنازات ممكنة  تلك  التوايل. ومل تكن 

اأحمل لهم العرفان والتقدير.

البنك  الإدارة  بال�صكر  اأتقدم  االإدارة  اأع�صاء جمل�ض  ونيابة عن زمالئي  نف�صي  فباالإ�صالة عن 
وجميع موظفيه على التزامهم وتفانيهم، كما نتقدم كذلك بال�صكر ملقام وزارة املالية وموؤ�ص�صة 
النقد العربي ال�صعودي وهيئة ال�صوق املالية على دعمهم املتوا�صل والذي يعترب اإحدى الركائز 

االأ�صا�صية لنجاحنا.

عبداهلل بن صالح بن جمعة
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
ي�ص���ر جمل�ض اإدارة البنك ال�صعودي لال�ص���تثمار)البنك( اأن يقدم تقريره ال�صنوي عن اأن�صطة البنك للعام املنتهي 

يف 31 دي�صمرب 2016م. 

تاأ�ص����ض البن���ك ك�ص���ركة م�ص���اهمة �ص���عودية مبوج���ب املر�ص���وم امللك���ي رق���م م/31 ال�ص���ادر يف ع���ام 1976م 
ومرك���زه الرئي�ص���ي يف مدين���ة الريا����ض ويعم���ل م���ن خ���الل 48 فرع���ًا حتت���وي عل���ى 12 ق�ص���م ن�ص���ائي موزع���ة 
ه���و االنرتن���ت  �ص���بكة  عل���ى  االك���رتوين  البن���ك  وموق���ع  ال�ص���عودية.  العربي���ة  اململك���ة  مناط���ق  معظ���م   يف 

.www.saib.com.sa

مالك البنك الرئي�صيني هم:
� %17.32 املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد 
�   %17.26 املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االإجتماعية 
� %8.58 �صركة �صعودي اأوجيه املحدودة 
� %7.49 �صركة جي بي مورغان الدولية للتمويل 

يق���دم البنك جمموعة وا�ص���عة من املنتجات واخلدمات املتوافقة مع ال�ص���وابط ال�ص���رعية وامل�ص���رفية التقليدية 
لالأفراد وال�ص���ركات واملوؤ�ص�صات املتو�صطة وال�ص���غرية من خالل الفرع الرئي�صي و�صبكة الفروع املنت�صرة يف اأنحاء 
اململكة، ويقدم البنك خدمات ومنتجات م�ص���ممة خ�صي�صا لل�صركات واملوؤ�ص�صات احلكومية و�صبه احلكومية من 
خ���الل مراك���زه االإقليمية الثالث يف كل من الريا�ض وجده واخلرب. كما يقدم البنك خدمات الو�ص���اطة يف كل من 
االأ�ص���واق ال�صعودية والعاملية باالإ�ص���افة اإلى خدمات اإدارة االأ�صول من خالل �صركته التابعة واململوكة له بالكامل، 

�صركة اال�صتثمار لالوراق املالية والو�صاطة، والتي تعترب رائدة يف هذا املجال.

يخ�صع البنك لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�صعودية والإ�صراف موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي واللوائح 
والتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة واال�صتثمار وهيئة ال�صوق املالية.

ومن اأهم االإجنازات التي حققها البنك خالل العام املن�ص���رم اال�ص���تمرار يف تعزيز اأعماله االأ�صا�صية واملوؤ�صرات 
املالي���ة، باالإ�ص���افة اإل���ى اال�ص���تمرار يف تو�ص���يع قاع���دة عمالئ���ه وحت�ص���ني نوعي���ة اخلدم���ات والتن���وع يف برامج 
التمويل ال�صخ�ص���ي وزيادة �ص���بكة ال�ص���راف االآيل وحتقيق املزيد م���ن املكننة يف اخلدمات امل�ص���رفية لالأفراد. 
وكجزء من خطة البنك الهادفة اإلى التو�ص���ع يف تقدمي اخلدمات امل�ص���رفية لالأفراد وال�ص���ركات، وا�ص���ل البنك 
التو�ص���ع يف برنامج )االأ�ص���الة( للم�ص���رفية االإ�ص���المية والذي ي�ص���مل خدمات التمويل واال�ص���تثمار املتوافقة مع 
ال�ص���وابط ال�ص���رعية والتي يقدمه���ا البنك من خ���الل اأربعة واأربعني فرعًا منت�ص���رة يف خمتل���ف مناطق اململكة، 
تعمل بالكامل وفق اأحك�ام ال�ص���وابط ال�ص���رعية. وفيما يخ�ض الت�ص���نيف االإئتماين فقد اإ�ص���تمر البنك يف عملية 
 مراجعة الت�ص���نيف االإئتماين مع كل من وكالتي �ص�����تاندرد اند بورز وفيت�ض اللتان �ص���نفتا الب��نك على الدرجات
) BBB / ’A-2’ ‘ و ‘A-’ / ’F2’( على التوايل مع نظرة م�ص���تقبلية �ص���البة وم�ص���تقرة. كما ح�ص���ل البنك خالل عام 

2016م على عدة جوائز عاملية مثل اأف�ص���ل خدمة يف مواقع التوا�ص���ل واأف�ص���ل برنامج والء للعمالء من جملة ذا 
بانكر ميدل اي�ص���ت، واأف�صل بنك لقنوات التوا�صل االجتماعي واأف�صل برامج الوالء من جملة قلوبال اند فاينان�ض 
ريفيو، جائزة التميز الرقمي من وزارة االت�ص���االت وتقنية املعلومات، جائزة امللك عبدالعزيز للجودة من الهيئة 
ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ض واجلودة، جائزة امللك خالد للتناف�صية امل�صئولة من موؤ�ص�صة امللك خالد اخلريية، 
جائزة اأف�صل بنك م�صتدام واأف�صل بنك جتاري يف اململكة من جملة املال واالعمال اال�صالمية، وجائزة بنك العام 
من جملة اريبيان بزن�ض. كما ح�ص���ل البنك على املركز ال�ص���اد�ض على م�ص���توى منطقتي ال�ص���رق االو�صط و�صمال 

افريقيا يف موؤ�صر �صتاندرد اند بورز/حوكمة فيما يخ�ض البيئة، واخلدمة االجتماعية، واحلوكمة.
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 نتائج العمليات
حقق البنك دخاًل �ص���افيًا بلغ 1.053 مليون ريال �ص���عودي خالل العام 2016م باإنخفا�ض قدره 276 مليون ريال 

�صعودي اأو ما ن�صبته 20.8% مقارنة بالعام 2015م والذي بلغ 1.329 مليون ريال �صعودي.

بل���غ دخل العمليات 2.406 مليون ريال �ص���عودي يف ع���ام 2016م ، مقارنة ب� 2.511 مليون ريال �ص���عودي يف عام 
2015م، باإنخفا�ض قدره 105 مليون ريال �ص���عودي اأو 4.2%.  ويعزى هذا االنخفا�ض الى انخفا�ض كل من �ص���ايف 
دخل العموالت اخلا�ص���ة، ودخل االتعاب من اخلدمات البنكية، وتوزيعات االرباح، ومكا�ص���ب اال�صتثمارات، والتي 

قابلها ارتفاع يف ارباح حتويل العمالت.

وبلغ �ص���ايف دخل العموالت اخلا�ص���ة، والتي ت�ص���مل دخل العموالت اخلا�صة من اإيداعات اأ�ص���واق املال و املحفظة 
اال�صتثمارية والقرو�ض خم�صومًا منها م�صاريف العموالت اخلا�صة من الودائع والقرو�ض االأخرى، 1.672 مليون 
ري���ال �ص���عودي يف 2016م مقارنة ب�مبلغ 1.731 مليون ريال �ص���عودي يف 2015م بانخفا�ض ق���دره 59 مليون ريال 

�صعودي و بن�صبة 3.4% ويعزى هذا االنخفا�ض ب�صكل اأ�صا�صي اإلى الزيادة يف تكلفة الودائع يف ال�صوق املحلي.

وبلغ جمموع االأتعاب من اخلدمات البنكية 416 مليون ريال �صعودي يف العام 2016م، مقارنة ب� 450   مليون ريال 
�ص���عودي يف العام 2015م  اأي باإنخفا�ض قدره 34 مليون ريال �ص���عودي وبن�صبة 7.6%. ويعزى هذا االنخفا�ض الى 
انخفا����ض كل من اتعاب القرو�ض، واتعاب املنتجات التجارية، واتعاب تداول اال�ص���هم املحلية وادارة ال�ص���ناديق 

واالتعاب اخلا�صة مبنتجات اخلزينة.

وبلغ ارباح حتويل العمالت 146 مليون ريال �صعودي يف العام 2016م مقارنة ب� 108 مليون ريال �صعودي يف 2015م 
بارتفاع قدره 38 مليون ريال �صعودي او %35.2. 

وبلغ دخل مكا�ص���ب اال�ص���تثمارات وتوزيعات االرباح 173 مليون ريال �صعودي يف عام 2016م مقارنة ب� 222 مليون 
ريال �صعودي يف عام 2015م، بانخفا�ض قدره 49 مليون ريال �صعودي اأو %22.1.

وبلغت امل�ص���روفات الت�ص���غيلية قبل خ�صم خم�ص�ض اإنخفا�ض قيمة اال�ص���تثمارات املقتناة لغري اأغرا�ض املتاجرة 
وخم�ص�ض خ�صائر االئتمان 1.051 مليون ريال �صعودي يف عام 2016م مقارنة ب� 1.034 مليون ريال �صعودي يف 
عام 2015م بزيادة قدرها 1.6%. انخف�ض م�صاريف الرواتب بن�صبة 4.5% يف عام 2016م مقارنة بعام 2015م، 
وباملقابل ارتفع يف عام 2016م كل من م�ص���روف االيجار واملباين بن�ص���بة 28.9%، م�ص���روف اال�صتهالك بن�صبة 
10.5%، وامل�ص���اريف العمومية واالدارية بن�ص���بة 2.1%. وقد اأدى حجم امل�ص���روفات الت�ص���غيلية يف عام 2016م 
اإلى �ص���ايف ن�ص���بة كفاءة بلغت 39.43%  ل�صنة 2016م ، مقارنة ب� 39.22% ل�صنة 2015م، ويح�صب معدل الكفاءة 
بق�ص���مة م�صاريف الت�ص���غيل قبل خ�صم املخ�ص�ص���ات على اإجمايل دخل الت�صغيل خم�ص���ومًا منها املكا�صب غري 

املكرره، ومتثل هذه الن�صبة موؤ�صرًا مهمًا واأ�صا�صيًا ملدى كفاءة مراقبة واإدارة املوارد. 

 بل���غ خم�ص����ض االنخفا����ض يف اال�ص���تثمارات 207 ملي���ون ريال �ص���عودي يف ع���ام 2016م مقارنة ب���� 187 مليون 
ري���ال �ص���عودي يف عام 2015م بينما بلغ خم�ص����ض خ�ص���ائر االئتم���ان 246 مليون ريال �ص���عودي يف عام 2016م 
مقارن���ة ب�مبل���غ 118 مليون ريال �ص���عودي يف عام 2015م، وتعزى الزيادة يف خم�ص����ض انخفا�ض اال�ص���تثمارات 
الى انخفا�ض القيمة ال�ص���وقية ملحفظة البنك يف اال�ص���هم املحلية . وت�ص���كل الزيادة يف خم�ص�ص���ات عام 2016م 
ا�ص���تمرارًا لل�صيا�ص���ة املتحفظة التي يعتمدها البنك باإبقاء احتياطيات خ�ص���ائر االئتمان عند م�صتويات تتوافق مع 
حجم حمفظة القرو�ض وتكون قادرة على ا�صتيعاب اأية خ�صارة حمتملة باالإ�صافة اإلى تعزيز املركز املايل للبنك.

 بلغ العائد على متو�ص���ط املوجودات 1.12% يف عام 2016م مقارنة ب� 1.42% يف عام 2015م وبلغ اأي�ص���ا العائد 
على متو�صط حقوق امل�صاهمني 8.40% يف عام 2016م مقارنة ب� 11.12% يف عام 2015م .
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يتلخ�ض �ص���ايف دخل البنك املوحد من قطاعات االأعمال الرئي�ص���ية كما يف 31 دي�ص���مرب لعامي 2016م  و2015م 
كما يلي:

20162015

)بالف الريالت()بالف الريالت(

234.055338.920اخلدمات امل�صرفية لالأفراد

722.863673.854اخلدمات امل�صرفية لل�صركات

270.073501.522اخلزينة واال�صتثمار

9.64928.486ادارة االأ�صول والو�صاطة

92.731142.996ال�صركات ال�صقيقة

)357.121()276.413(اأخرى*

1.052.9581.328.657�صايف الدخل

*ت�صمل على �صايف النتائج املتعلقة بالوحدات امل�صاندة بالبنك.

قائمة المركز المالي الموحدة
بلغ اإجمايل املوجودات كما يف 31 دي�ص���مرب 2016م 94.4 مليار ريال �ص���عودي مقارنة ب� 93.6 مليار ريال �صعودي 

كما يف 31 دي�صمرب 2015م بن�صبة زيادة قدرها %1.

وارتفع �ص���ايف اال�ص���تثمارات مببلغ 2.5 مليار ريال �صعودي اأو 13.2% لي�صل اإلى 21.5 مليار ريال �صعودي يف 31 
دي�ص���مرب 2016م. كما بلغت اال�صتثمارات امل�ص���نفة كاإ�صتثمارات من الدرجة االأولى 82.4% من اإجمايل املحفظة 

اال�صتثمارية للبنك كما يف 31 دي�صمرب 2016م.

 حافظ �ص���ايف القرو�ض وال�ص���لف على نف�ض م�ص���تواه تقريبا يف عام 2015م  حيث بلغ 60.2 مليار ريال �ص���عودي 
كما يف 31 دي�ص���مرب 2016م مقارنة ب� 60.3 مليار ريال �ص���عودي يف عام 2015م. و بلغت القرو�ض وال�ص���لف غري 
العاملة 1.070 مليون ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2016م مقارنة ب� 448 مليون كما يف 31 دي�صمرب 2015م. 
وارتفعت ن�ص���بة القرو�ض وال�صلف غري العاملة مقارنة باجمايل القرو�ض وال�صلف اإلى 1.75% كما يف 31 دي�صمرب 
2016م مقارنة ب� 0.73% يف 2015م. وبلغ خم�ص�ض خ�صائر االئتمان 995 مليون ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 
2016م بن�صبة تغطية قدرها 93% تقريبا من القرو�ض وال�صلف غري العاملة مقارنة ب� 187% يف عام 2015م. هذا 
وقد بلغت القيمة العادلة لل�ص���مانات املحتفظ بها من قبل البنك للقرو�ض وال�ص���لف غري العاملة 1.3 مليار ريال 

�صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2016م.

انخف�ص���ت ودائع العمالء مبقدار 4.9 مليار ريال �ص���عودي اأو 6.9% لت�صل اإلى 65.6 مليار ريال �صعودي يف نهاية 
عام 2016م، منها الودائع حتت الطلب والتي ارتفعت بقيمة 3.1 مليار ريال �صعودي اأو 14.7%، بينما انخف�صت 

الودائع ذات العمولة مبقدار 7.9 مليار ريال �صعودي اأو %16.4.

قام البنك بتاريخ 30 مايو 2011م باإبرام اإتفاقية قر�ض الأجل مببلغ 1 مليار ريال �صعودي الأغرا�ض الت�صغيل العام 
ملدة خم�ض �صنوات مع احد البنوك املحلية. هذا وقد ا�صتخدم القر�ض بالكامل، و قد ا�صتحق ومت �صداده كاماًل يف 
30 مايو 2016م.  كذلك قام البنك بتاريخ 24 يونيو 2012م باإبرام اإتفاقية قر�ض الأجل مدته خم�ض �صنوات مببلغ 
1 مليار ريال �ص���عودي الأغرا�ض الت�ص���غيل العام مع احد البنوك املحلية. مت اإ�ص���تخدام القر�ض بالكامل وي�ص���تحق 
�ص���داده يف 5 �ص���بتمرب 2017م. وكذلك قام البنك بتاريخ 19 يونيو 2016م  باإبرام اإتفاقية قر�ض الأجل اآخر مدته 
خم�ض �صنوات مببلغ 1 مليار ريال  �صعودي الأغرا�ض الت�صغيل العام. مت اإ�صتخدام القر�ض بالكامل و ي�صتحق �صداده 
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يف 19 يوني���و 2021م. ويح���ق للبنك �ش���داد كل قر�ض مبكرًا عن موعده وذلك وفقًا ل�ش���روط واأح���كام اإتفاقية كل 
قر�ض. ت�ش���مل الإتفاقيات اأعاله على �شروط تتطلب املحافظه على ن�شب مالية معينة بالإ�شافه اإلى �شروط اأخرى 

والتي التزم بها البنك بالكامل.

قام البنك بتاريخ 5 يونيو 2014 باإ�صتكمال عملية اإ�صدار �صندات دين ثانوية بقيمة 2 مليار ريال �صعودي من خالل 
اإ�صدار خا�ض مل�صتثمرين حمليني يف اململكة العربية ال�صعودية ل�صكوك متوافقة مع ال�صوابط ال�صرعية ومتطلبات 
راأ�ض املال امل�صاند، وذلك بعد احل�صول على املوافقات النظامية ذات ال�صلة. يبلغ اأجل هذه ال�صكوك 10 �صنوات 
بحيث يحتفظ البنك باحلق يف اال�ص���تدعاء املبكر لهذه ال�ص���كوك يف نهاية اخلم�ض �صنوات االأولى من مدة االأجل. 
يح�ص���ل حملة هذه ال�صكوك على ربح ن�صف �صنوي مبقدار �صعر االإقرا�ض بني البنوك ال�صعودية )�صايبور( ل�صتة 

اأ�صهر باال�صافة اإلى هام�ض ربح قدره %1.45.

إجمالي حقوق الملكية وكفاية رأس المال
ارتفعت حقوق امللكية الى 13.5مليار ريال �صعودي كما يف نهاية عام 2016م ، مقارنة ب� 12 مليار ريال �صعودي يف 
نهاية العام 2015م. يبلغ جمموع االأ�صهم القائمه للبنك 700 مليون �صهم. وبلغت ن�صبة اإجمايل حقوق امللكية اإلى 
اإجمايل املوجودات 14.35% كما يف 31 دي�صمرب 2016م مقارنة ب� 12.86% كما يف 31 دي�صمرب 2015م. وقد بلغ 

معدل رافعة البنك املالية 6.97 كما يف 31 دي�صمرب 2016م مقارنة ب� 7.77 يف 31 دي�صمرب 2015م.

قام البنك باالنتهاء من تكوين برنامج �ص���كوك الدين الثانوي لل�ص���ريحة االأولى املتوافقة مع ال�ص���وابط ال�صرعية 
)»الربنامج«(. و قد مت املوافقه على هذا االإ�ص���دار من قبل ال�ص���لطات الرقابية و من قبل م�ص���اهمي البنك خالل 
فرتة الربنامج. يف 31 دي�ص���مرب 2016م قام البنك باإ�ص���دار 500 مليون ريال �ص���عودي مبوجب هذا الربنامج مع 
م�ص���تثمرين حمليني. ُت�صدر �ص���كوك ال�صريحة االأولى بدون تاريخ �ص���داد حمدد ومتثل حقوق اإمتالك حلملة تلك 
ال�ص���كوك يف موجودات ال�ص���كوك مبا ي�ص���كل التزام �ص���رطي غري م�ص���مون وثانوي على البنك حيث مت ت�صنيف 
تلك ال�ش���كوك �ش���من حقوق امللكية. للبنك احلق احل�شري يف ال�ش���داد خالل فرتة زمنية حمددة وفقًا لل�شروط 

واالحكام املن�صو�ض عليها يف االإتفاقية.

يتم تطبيق معدل ربح على �ص���كوك ال�ص���ريحة االأولى ليدفع ب�ص���كل ربعي باثر رجعي عند تاري���خ التوزيع الدوري، 
ي�صتثنى من ذلك ظهور اأثر ي�صتوجب عدم الدفع اأو عند اأختيار عدم الدفع بوا�صطة البنك،  يف تلك احلاله، ميكن 
للبنك وباختياره املنفرد اخلا�ش���ع لل�ش���روط و الح���كام، اأن يختار عدم القيام باأي توزيع���ات. ومبوجب الربنامج 
اليعترب ذلك اأخفاقًا من البنك عن ال�ص���داد كما اأن املبالغ غري املوزعة حينها ال يتم مراكمتها اأو جتميعها �ص���من 

اأي توزيعات م�صتقبلية.  

يف ع���ام 2016م اأو�ص���ى جمل����ض االإدارة توزيعات اأرباح نقدي���ة بقيمة 350 مليون ريال �ص���عودي بواقع 0.50 ريال 
�ص���عودي لل�ص���هم وذلك بعد ا�صتيفاء مبلغ الزكاة التي �ص���يتم اإ�صتقطاعها من امل�صاهمني ال�ص���عوديني والبالغة 70 
مليون ريال �ص���عودي. هذا وقد اأو�صى جمل�ض االإدارة اأي�ص���ًا اإ�صدار اأ�صهم جمانية مقدارها 50 مليون �صهم بقيمة 
اأ�ص���مية 10 ريال �ص���عودي لكل �ص���هم يت���م متويلها من االرباح املبقاة، مما يعني منح �ص���هم جم���اين واحد لكل 14 
�ص���هم قائم. هذا و�صيتم عر�ض تو�ص���ية توزيعات االأرباح واإ�صدار االأ�صهم املجانية للم�صادقة عليها خالل اإجتماع 

اجلمعية العمومية الغري عادية التي من املتوقع اإنعقادها خالل 2017.

تقوم اإدارة البنك مبراقبة كفاية راأ�ض املال واإ�ص���تخدام راأ�ض املال النظامي. حيث تفر�ض موؤ�ص�ص���ة النقد العربي 
ال�ص���عودي االإحتف���اظ بحد اأدن���ى من راأ�ض املال النظامي مبع���دل اليقل عن 8.625% مقاب���ل املوجودات املرجحة 

املخاطر.
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يق���وم البن���ك مبراقبة مدى كفاية راأ�ص���ماله وذلك باإ�ص���تخدام املعدالت املح���ددة من قبل موؤ�ص�ص���ة النقد العربي 
ال�صعودي، ومبوجبها يتم قيا�ض مدى كفاية راأ�ض املال وذلك مبقارنة بنود راأ�ض املال املوؤهلة مع املوجودات املدرجة 
يف قائم���ة املركز املايل املوحدة والتعهدات واالإلتزامات املحتملة واملبالغ االإ�ص���مية للم�ص���تقات باإ�ص���تخدام املبالغ 

املرجحة الإظهار املخاطر املتعلقة بها.

كما يف 31  دي�صمرب 2016م ارتفعت ن�صبة معدل كفاية راأ�ض مال الركيزة اال�صا�صية وامل�صاندة لت�صل الى %19.13 
مقارنة ب� 16.94% كما يف 31 دي�صمرب 2015م.

موجز عن الوضع المالي للخمس سنوات الماضية

2012 2013 2014 2015 2016 )مباليني الريالت ال�سعودية(

ملخ�ص قائمة الدخل:

1.868 2.178 2.610 2.667 2.557 اإجمالى الدخل )1(

632 762 943 1.033 1.051 اإجمالى امل�صاريف )2(

1.236 1.416 1.667 1.634 1.506 ارباح العمليات

324 129 231 305 453 املخ�ص�صات 

912 1.287 1.436 1.329 1.053 �صايف الدخل

ملخ�ص امليزانية العمومية:

34.051 47.567 57.473 60.269 60.249 قرو�ض و�صلف، �صايف

10.912 17.696 22.397 18.983 21.448 ا�صتثمارات، �صايف

966 1.071 846 939 1.000 اإ�صتثمارات يف �صركات زميلة

59.067 80.495 93.626 93.578 94.362 اجمايل املوجودات

2.000 2.000 2.000 2.011 2.032 قر�ض الأجل

- - 2.000 2.000 2.002 �صندات دين ثانوية

40.414 57.044 70.733 70.518 65.640 ودائع العمالء

9.379 10.253 11.852 12.036 13.043 اجمايل حقوق املالك

- - - - 500 �صكوك ال�صريحة االأولى

9.379 10.253 11.852 12.036 13.543 اجمايل حقوق امللكية

الن�سب املئوية:

10.17 13.11 13.00 11.13 8.40 العائد على متو�صط حقوق امللكية %

1.64 1.84 1.65 1.42 1.12 العائد على متو�صط املوجودات %

17.62 15.12 17.08 16.94 19.13 مالءة راأ�ض املال %

15.88 12.74 12.66 12.86 14.35 حقوق امللكية اإلى اإجمايل املوجودات %
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 يت�صمن اإجمايل الدخل كاًل من دخل العمليات واحل�صة يف دخل ال�صركات الزميلة.( 1

اإجمايل امل�صاريف ت�صمل اجمايل امل�صاريف الت�صغيلية م�صتبعد منها املخ�ص�صات.( 2

التحليل الجغرافي لإليرادات
حتققت معظم اإيرادات البنك ب�ص���كل اأ�صا�ص���ي من اأن�ص���طته يف اململكة العربية ال�صعودية كماهو مو�صح بامللخ�ض 

ادناه: 
)باالف الرياالت ال�صعودية(

االإجمايل املنطقة ال�صرقيةاملنطقة الغربية املنطقة الو�صطى
20161.712.466424.035269.3652.405.866

20151.839.660423.576247.8212.511.057

ادارة المخاطر 
تتطل���ب التحدي���ات التي تواجهها قطاعات اخلدمات املالية والعمليات امل�ص���رفية يف االقت�ص���اد العاملي يف الوقت 
الراه���ن �ص���رورة حتديد وقيا�ض وح�ص���ر املخاطر ومعاجلتها على نحو فع���ال اإلى جانب �ص���رورة التوزيع الفعال 
لراأ�ض املال لدعم امليزانية  واحل�صول على اأف�صل ن�صبة من العوائد يف مقابل املخاطر، حيث يوا�صل البنك جهوده 

احلثيثة يف:

حتديد  وقيا�ض وح�صر املخاطر وادارتها ب�صكل فعال جتنبًا للخ�صائر و،	( 
حتقيق االأرباح وتقدمي اخلدمات امل�صرفية جلميع عمالئه ب�صكل اأف�صل.	( 

باالإ�صافة اإلى ذلك، وملواكبة توقعات اأ�صحاب امل�صلحة يف البنك، مبا فيهم اجلهات التنظيمية ووكاالت الت�صنيف 
االئتماين، يًتبع البنك دليل خماطر اطاري وا�صح وموثق يرتكز على جميع االبعاد املختلفة يف اأعمال البنك.

لدى البنك جمموعة �ص���املة من ال�صيا�صات التي تعالج جميع اجلوانب الإدارة املخاطر. فهناك دليل �صيا�صة اإدارة 
املخاطر الذي يعترب دليال �ص���امال ومتكامال جرى اإعداده ا�ص���تنادا اإلى املبادئ التوجيهية ال�ص���ادرة عن موؤ�ص�صة 
النقد العربي ال�ص���عودي حيث يغطي الدليل ب�ص���كل مو�ص���ع كافة املخاطر التي تواجه عمل البنك يف �صعيه احلثيث 
نحو حتقيق اأهدافه. كما يو�ص���ح الدليل اأي�صا هياكل حوكمة املخاطر و�صيا�صات اإدارة املخاطر التي يتبعها البنك 
يف اإدارة ور�صد املخاطر ومراقبتها، ومن هذه ال�صيا�صات وجود اإطار عمل لتقبل املخاطر، ودليل �صيا�صة االئتمان، 

ودليل �صيا�صة اخلزينة، ودليل احلوكمة.

يدير البنك خماطره بطريقة مدرو�ص���ة ومنهجية تت�ص���ف بال�صفافية وذلك من خالل اإطار عمل يرتكز على اإطار 
تقبل املخاطر )RAF( والذي اعتمده جمل�ض اإدارة البنك ويقوم على دمج االإدارة ال�ص���املة للمخاطر �صمن الهيكل 
التنظيم���ي للبنك و�ص���من عمليات قيا�ض املخاطر ومراقبتها. وين�ص���جم اإطار العمل املرتكز اإلى نطاق وا�ص���ع من 
تقبل املخاطر ب�ص���كل دقيق ليتوافق مع ا�ص���رتاتيجية البنك ومع خطط اأعماله، وخطط راأ�ض املال ومع ال�صيا�صات 
املعتم���دة م���ن قبل جمل�ض اإدارة البن���ك. كما يلتزم اإطار عمل البن���ك املرتكز اإلى نطاق وا�ص���ع من تقبل املخاطر 
مبفه���وم اال�ص���تقرار امل���ايل الذي اأقره جمل�ض االإدارة يف “املبادئ اخلا�ص���ة الإطار العمل الفع���ال لتقبل املخاطر” 

ال�صادرة عن املجل�ض بتاريخ 18 نوفمرب 2013، والتي وافقت عليها موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي.

يت�صمن اإطار عمل البنك املرتكز على نطاق وا�صع من تقبل املخاطر على اخل�صائ�ض الرئي�صية التالية:
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طبيعة املخاطر التي يتعني حتملها نتيجة ال�صرتاتيجية البنك؛ �

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

اأق�ص���ى م�ص���توى من املخاطر االأخ���رى القابلة للقيا����ض الكمي التي ينبغ���ي الدخول فيها )ح���دود املخاطر  �
االأخرى(؛

الت���وازن املن�ص���ود للمخاطر مقابل العائدات بح�ص���ب اأن�ص���طة االأعم���ال يف البنك )قيا�ص���ات تقبل املخاطر  �
لوحدات العمل يف البنك(؛ 

الثقاف���ة املن�ص���ودة للتوعي���ة ح���ول املخاطر وتواف���ق برامج التعوي�ص���ات مع تل���ك املخاط���ر، وخماطر واأمن  �
تكنولوجي���ا املعلوم���ات، وبيئة االلتزام العامة داخل البنك لغر�ض التنفي���ذ الفعال الطار عمل البنك املرتكز 

اإلى نطاق وا�صع من تقبل املخاطر )التقارير النوعية حول املخاطر(.

وكج���زء من حوكمة املخاطر، يوجد لدى البنك جلنة خا�ص���ة باملخاط���ر تابعة ملجل�ض االإدارة، وجلان خمتلفة على 
م�ص���توى االإدارة مثل جلنة االئتمان وجلنة املوجودات واملطلوبات، وجلنة اإدارة املخاطر الت�ص���غيلية، وجلنة اختبار 

االإجهاد، وجلنة اإدارة املخاطر املوؤ�ص�صية، ونظام توجيه اأمن املعلومات وجلنة تخطيط ا�صتمرارية االأعمال.

وباالإ�ص���افة اإلى ما �ص���بق، ترتبط ادارة املراجعة الداخلية يف البنك بلجنة املراجعة التابعة ملجل�ض االإدارة، وتقدم 
تقريرا ر�ص���ميا م�ص���تقال حول مراجعة اأعمال البنك ويدعم التزام وحدات العمل ب�صيا�ص���ات واإجراءات املخاطر 

وي�صاند كفاءة وفعالية اإطار عمل اإدارة املخاطر على م�صتوى البنك ككل.

وفيما يلي و�ص���ف للمخاطر الهامة التي من املمكن اأن تتعر����ض لها اأعمال البنك اإلى جانب االآليات التي يعتمدها 
البنك يف الت�صدي لهذه املخاطر.

مخاطر االئتمان
خماط���ر االئتم���ان تتمثل باحتمالية عدم ق���درة املقرت�ض اأو اأحد االط���راف على الوف���اء بالتزاماتهم املالية جتاه 

البنك.

وين�ص���اأ التعر����ض للمخاطر االئتمانية يف االأ�ص���ا�ض م���ن القرو�ض وال�ص���لف املالية املقدمة للعم���الء ومن املحفظة 
اال�ص���تثمارية. كما تكمن املخاطر االئتمانية اأي�ص���ا يف االأدوات املالية التي ال تندرج �ص���من امليزانية العمومية مثل 

خطابات االإعتمادات، وخطابات ال�صمانات وامل�صتقات، والتزامات منح ت�صهيالت ائتمانية.

يوج���د ل���دى البنك اإطار عمل �ص���امل الإدارة خماطر االئتمان والذي ي�ص���تمل على ق�ص���م خا����ض ملراجعة املخاطر 
االئتماني���ة وعملي���ة مراقبة املخاط���ر االئتمانية. ويق���وم البنك بتقييم احتم���ال تعرث االأطراف املقابلة يف �ص���داد 
التزاماته���ا املالي���ة نحو البنك حيث ي�ص���تخدم البنك اأدوات ت�ص���نيف داخلية لتقييم احتم���االت التعرث تلك. كما 

ي�صتخدم البنك اأي�صا ت�صنيفات خارجية لوكاالت ت�صنيف رئي�صية، حيثما كانت هناك حاجة لذلك.

مخاطر السوق
خماطر ال�ص���وق ه���ي املخاطر التي تك���ون فيها القيمة العادل���ة لالأدوات املالي���ة اأو التدفقات النقدية امل�ص���تقبلية 
لالأدوات املالية عر�ص���ة للتقلب ب�ص���بب التغريات يف توجهات واأحوال ال�صوق مثل اأ�صعار العموالت واأ�صعار ال�صرف 

االأجنبي واأ�صعار االأ�صهم.
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مخاطر 	سعار العموالت	   

تن�صاأ خماطر اأ�صعار العمولة من احتمال اأن التغريات يف اأ�صعار العموالت �صوف توؤثر اإما على القيمة العادلة 
ل���الأدوات املالي���ة اأو عل���ى التدفقات النقدية امل�ص���تقبلية لالأدوات املالية. وقد و�ص���ع جمل����ض االإدارة حدودا 
للفجوات يف اأ�ص���عار العموالت لفرتات حمددة. كما يراقب البنك اأي�ص���ا ب�ص���كل روتيني مراكزه وي�ص���تخدم 

ا�شرتاتيجيات التحوط ل�شمان املحافظة على تلك املراكز �شمن حدود فجوات الأ�شعار املقررة.
مخاطر 	سعار الصرف األجنبي	   

خماطر اأ�ص���عار ال�ص���رف االأجنبي هي خماطر التقلبات يف اأ�صعار ال�صرف ال�صائدة للعمالت االأجنبية على 
مركزها املايل وتدفقاتها النقدية. وي�ص���ع جمل�ض االإدارة حدودا مل�ص���توى التعر�ض ملخاطر كل عملة وب�صكل 
اإجمايل حلدود املراكز اأثناء �ص���اعات اليوم املختلفة على حد �ص���واء، حيث يقوم البنك مبراقبة تلك املراكز 

ب�صكل روتيني م�صتمر. 
مخاطر 	سعار األسهم	   

خماطر اأ�صعار االأ�صهم هي خماطر انخفا�ض القيمة العادلة لالأ�صهم يف املحفظة اال�صتثمارية للبنك نتيجة 
لتغريات حمتملة يف م�ص���تويات موؤ�ص���رات االأ�ص���هم ويف قيمة االأ�صهم الفردية. وي�ص���ع جمل�ض االإدارة حدودا 
مل�ص���توى التعر�ض ملخاطر كل �ص���ناعة، واحلد العام ال�ص���تثمار املحفظة، ويقوم البنك مبراقبة تلك احلدود 

ب�صكل م�صتقل.

مخاطر السيولة
خماطر ال�صيولة هي خماطر عدم قدرة البنك على تلبية متطلبات التمويل اخلا�صة به عندما يكون ذلك �صروريًا 
وبتكلفة مقبولة. وميكن اأن تنجم خماطر ال�ص���يولة عن التقلبات يف ال�ص���وق اأو ب�ص���بب خف�ض الت�صنيف االئتماين 

للبنك، وهو ما قد ي�صبب جفاف م�صادر متويل معينة ب�صكل غري متوقع.

تراقب اإدارة البنك ب�صكل وثيق حالة ا�صتحقاق املوجودات واملطلوبات لدى البنك ل�صمان توفر �صيولة يومية كافية 
الجناز عملياته. كما يراقب البنك كذلك وب�ص���كل دوري منتظم ن�صبة تغطية ال�صيولة ون�صبة �صايف التمويل الثابت 
ون�ص���بة القرو�ض الى الودائع بانتظام كي تكون من�ص���جمة مع املبادئ التوجيهية ملوؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�صعودي. 
كما يجري البنك اختبارات دورية منتظمة الإجهاد ال�ص���يولة يف اإطار جمموعة من املتغريات التي ت�ص���مل كال من 
الظروف العادية والظروف االأكرث �صغطا و�صعوبة يف ال�صوق. وتخ�صع كافة �صيا�صات واإجراءات ال�صيولة للمراجعة 

املنتظمة وملوافقة جلنة املوجودات واملطلوبات يف البنك.

المخاطر التشغيلية
تعرف املخاطر الت�ص���غيلية باأنها خماطر اخل�ص���ارة الناجمة عن عدم كفاءة اأو ف�ص���ل العمليات الداخلية اأو ف�ص���ل 

االأفراد واالأنظمة، اأو الناجمة عن حوادث خارجية.

يت�ص���من اإطار عمل اإدارة املخاطر الت�صغيلية لدى البنك تعريفا �صامال للمخاطر الت�صغيلية على نطاق البنك ككل 
كم���ا يحدد االطار العمليات التي يتعني تعريف وتقييم خماطرها الت�ص���غيلية ومراقبتها ومعاجلتها. كما تت�ص���من 
�صيا�ص���ات واإجراءات و�ص���وابط املخاطر الت�صغيلية املعتمدة لدى البنك تف�ص���يال �صامال للنواحي الرئي�صية الطار 
عمل املخاطر الت�صغيلية. ويقوم البنك باجراء تقييم م�صتمر للمخاطر الت�صغيلية و�صوابطها يف كافة اأق�صام العمل 
ويف الوحدات امل�ص���اندة يف البن���ك وذلك من خالل عملية التقييم الذاتي للمخاط���ر ومراقبتها، واملراقبة الوثيقة 
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خلطط العمل املتفق عليها والناجتة عن عملية التقييم الذاتي للمخاطر ومراقبتها وو�ص���ع منظومة خا�ص���ة بتقبل 
املخاطر الت�ص���غيلة على م�ص���توى البنك ككل. وت�ص���مل تلك العملية املراقبة امل�صتمرة للخ�صائر التي يتكبدها البنك 
فعال من  املخاطر الت�ص���غيلية واتخاذ االإجراءات الت�ص���حيحية للتخل�ض من تلك اخل�صائر اأو خف�صها اإلى اق�صى 
حد ممكن يف امل�ص���تقبل. كما و�ص���ع البنك اأي�ص���ا جمموعة من املوؤ�صرات الرئي�ص���ية للمخاطر تغطي كافة وحدات 

واأق�صام العمل يف البنك من اأجل ت�صهيل املراقبة واالدارة للمخاطر الت�صغيلية ب�صكل فعال.

خطة إستمرارية العمل �
 اإدراكا م���ن البن���ك مل���دى اأهمي���ة التخطي���ط ال�ص���تمرارية االأعم���ال فق���د وا�ص���ل البن���ك �ص���عيه ال���دوؤوب
فعال���ة خط���ة  وج���ود  اأن  �ص���ك  وال  2016م.  ع���ام  خ���الل  املج���ال  ه���ذا  يف  ملحوظ���ا  تقدم���ا   حم���رزا 
 ال�ص���تمرارية االأعم���ال م���ن �ص���اأنه ت�ص���هيل ت�ص���دي البن���ك بطريق���ة فوري���ة مدرو�ص���ة ومن�ص���قة ملواجه���ة
 اأزم���ات االنقط���اع اأو التوق���ف اخلط���ري لعملي���ات البن���ك. كما ت�ص���اعد خط���ة ا�ص���تمرارية االأعم���ال البنك
و�ص���عها اإل���ى  العملي���ات  واإرج���اع  عمليات���ه  يف  انقط���اع  اأو  خل���ل  الأي  اأي�ص���ا  بفعالي���ة  الت�ص���دي   عل���ى 
 الطبيع���ي باأ�ص���رع وق���ت ممك���ن بكف���اءة بع���د اأي كارث���ة اأو ح���ادث ط���ارئ غ���ري متوق���ع ق���د يعط���ل �ص���ري

العمليات ب�صكل كلي اأو جزئي.

االأعم���ال ال�ص���تمرارية  خطت���ه  اختب���ارات  م�ص���توى  بتعزي���ز  2016م  ع���ام  خ���الل  البن���ك  ق���ام   وق���د 
 واالإج���راءات املتعلق���ة به���ا. حي���ث اأج���رى البنك اختب���ارات مف�ص���لة على حالت���ني منف�ص���لتني من حاالت
 انقط���اع العم���ل وغريه���ا م���ن االختب���ارات العدي���دة يف ه���ذا االإط���ار خ���الل ال�ص���نة. وق���د كان���ت تل���ك
 االختب���ارات ناجح���ة وم���ن �ص���اأنها تعزي���ز الثق���ة ب���اأن البنك ق���ادر عل���ى التعامل م���ع اأي حال���ة طارئة قد
اإج���راء االختب���ارات لعمليات���ه م���ن حي���ث ا�ص���تمرارية االأعم���ال اأي وق���ت. و�صيوا�ص���ل البن���ك   تق���ع يف 

حيث يجري اختبارات ال تقل عن مرتني يف ال�صنة.

ويف اإطار اجلهود الرامية لتوفري خدمة متوا�ص���لة ودون انقطاع لعمالئه، �ص���وف يوا�صل البنك تنفيذ الدعم 
االحتياطي الفوري لالأنظمة االأ�صا�صية  خالل عام 2017م. كما يقوم البنك حاليا ببناء مركز جديد للتعايف 
م���ن الكوارث ومن املتوقع ان يتم ت�ص���غيل املرك���ز اجلديد خالل عام 2017م.  ويوا�ص���ل البنك تركيزه على 

تدريب املوظفني على خطة ا�صتمرارية العمل.

 واإق���رارا بجه���ود البن���ك يف جم���ال خط���ة ا�ص���تمرارية االعمال، فقد ح�ص���ل البن���ك يف ع���ام 2012م على
م�ص���رفية وعملي���ات  االأعم���ال  ا�ص���تمرارية  عملي���ة  حققت���ه  م���ا  عل���ى   ISO 22301 االآي���زو   �ص���هادة 
االأفراد وال�ص���ركات واخلزينة من م�ص���توى رفيع، حيث اأكمل البنك عملية احل�ص���ول على ال�ص���هادة. كما مت 

جتديد هذه ال�صهادة يف �صهر يناير 2016م.

إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات �
�صاهمت عدة عوامل يف ت�صكيل ا�صرتاتيجية ادارة تقنية املعلومات للعام 2016م ، اأهمها:

اخلطة اال�ص���رتاتيجية اخلم�ص���ية املعتمدة الدارة تقنية املعلوم���ات )2015م – 2019م(، الرتكيز على بناء 
بني���ة حتتية مرنة وحلول اأعمال خالقة تتوائم م���ع متطلبات ادارات االأعمال، حتديات ارتفاع كلفة االموال،  
االلتزام امل�ص���تمر بتعليمات اجلهات الرقابية امل�ص���رفية املحلية والدولية، وتلبي���ة توجيهات جمل�ض االدارة 

اخلا�صة باال�صتدامة واحلوكمة.
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احتلت مكننة عمليات واجراءات منتجات جديدة مثل “الرهن العقاري” و “متويل االأ�صهم املحلية” اأولوية 
يف هذا العام، كما مت ادخال من�ص���ة جديدة خا�ص���ة بعمليات حتويل االأموال “فلك�ض تران�ص���فري” – حيث 

اأطلقت خلم�ض دول – لتخدم عمالء البنك و�صريحة عمالء بطاقات ال�صراف االآيل م�صبقة الدفع.

مت ا�ص���تحداث بطاقات �ص���رافة جديدة مثل “بطاقات امل�صح االآيل”، “بطاقات الت�صوق” ، بطاقات العمالة 
املنزلية” ، و خدمة ا�صدار  وتفعيل “بطاقات ايزي بي “ عند موقع العمل مبا�صرة.

مت االنته���اء م���ن مكننة كافة عمليات خدمات ال�ص���راف يف ف���روع البنك وتكاملها مع بيئ���ة خدمة العمالء 
CRM، يتي���ح الهات���ف امل�ص���ريف اجلديد ل�ص���ريحة عمالء بطاقات ال�ص���راف االآيل م�ص���بقة الدفع خدمات 

اال�صتعالم والدفع املتعددة يف ثالث لغات )العربية ، االجنليزية، االوردو(.

دعمت م�صاريع التقنية مبادرات حت�صني االأعمال اخلا�صة ب�صقوف االئتمان،  جتارة اال�صواق املالية الدولية، 
نظام تتبع حركات و�صفقات النقد االأجنبي عرب اأنظمة البنك.

تقل�ص���ت الفرتة املطلوبة  الأعمال نهاية اليوم الى الن�ص���ف نتيجة مل�ص���اريع البنية التحتية مثل ترقية ذاكرة 
فائقة ال�ص���رعة ، واحلا�ص���وب املركزي. مت االنتهاء من اأعمال البناء اخلا�ض مبركز ادارة البيانات الرديف 
الثال���ث كما اأدخلت معدات واأجه���زة جديدة مثل االآت عد النقود االآلية يف الفروع واأجهزة ال�ص���راف االآيل 

.ITM التفاعلي

ان ان�ص���اء ادارة خا�ص���ة باحلوكمة على م�ص���توى البنك، واالجراءات اجلديدة اخلا�ص���ة باإطالق اخلدمات 
واملنتج���ات، وبن���اء وحدة خا�ص���ة بحوكمة كاف���ة البيان���ات، واحلر�ض على اعتم���اد مرجعية واح���دة لكافة 

تطبيقات واجراءات البنك، دليال على التزام ادارة تقنية املعلومات باحلوكمة على كافة امل�صتويات.

قطاعات البنك �
 تت���وزع اأن�ص���طة البنك على ثالث���ة قطاعات اأعمال رئي�ص���ة هي: اخلدمات امل�ص���رفية لالأف���راد، اخلدمات 
امل�ش���رفية لل�شركات، واخلزينة، ويجري تنفيذ العمليات بني قطاعات الأعمال بناء على ال�شروط والأحكام 
التجارية من خالل ا�صتخدام اأ�صعار التحويل ومنهجيات التخ�صي�ض. ويحتوي االإي�صاح رقم 28 من القوائم 

املالية املوحدة على ملخ�ض نتائج قطاعات االأعمال لعامي 2016م و 2015م.
 قطاع األفراد	   

يقدم البنك ال�ص���عودي لال�صتثمار ت�صكيلة وا�صعة من اخلدمات املتوافقة مع ال�صوابط ال�صرعية وامل�صرفية 
التقليدي���ة لالأف���راد والهيئات احلكومية والعامة وقطاع االأعمال من املوؤ�ص�ص���ات ال�ص���غرية واملتو�ص���طة من 
مرك���زه الرئي�ض وعرب �ص���بكة من الفروع موزعة على مناطق اململكة العربية ال�ص���عودية. وت�ص���مل اخلدمات 
احل�ص���ابات اجلارية، وح�ص���ابات التوفري وح�ص���ابات الودائع الأجل، واملرابحة االإ�ص���المية، كما يقدم البنك 
جمموعة من املنتجات امل�ص���رفية املتوافقة مع ال�صوابط ال�ص���رعية من خالل فروعه. وميتلك البنك �صبكة 

وا�صعة من اأجهزة ال�صرف االآيل لتغطية مناطق اململكة العربية ال�صعودية.
قطاع الشركات 	   

تركز اخلدمات امل�ص���رفية لل�صركات على تقدمي منتجات وخدمات مالية ذات جودة نوعية عالية لل�صركات 
واملوؤ�ص�ص���ات التجارية واملوؤ�ص�صات املالية. ويتم تقدمي هذه اخلدمات من املراكز االإقليمية الثالث للبنك يف 
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الريا�ض وجدة واخلرب لتوفري حلول مالية مبتكرة. وت�صمل اخلدمات واملنتجات املالية املقدمة متويل امل�صاريع، 
ومتوي���ل راأ�ض امل���ال العامل، ومتويل التج���ارة واخلدمات، واالعتمادات امل�ص���تندية للواردات وال�ص���ادرات، 
وخطابات االعتماد للدفع عند االقت�ص���اء، وخطابات ال�صمان، وخ�صم الكمبياالت، والتح�صيالت باأنواعها 
ومنتجات اأخرى متعلقة بالتجارة العامة واملتوافقة مع ال�صوابط ال�صرعية، كما تقدم احللول املالية املبتكرة 

الإدارة النقد والتي تعتمد على اأف�صل التقنيات املتوفرة ملكننة العمليات. 
قطاع الخزينة واالستثمار 	   

يتول���ى ه���ذا القط���اع م�ص���وؤولية اإدارة املتاج���رة بالعم���الت االأجنبي���ة، واإدارة التمويل وال�ص���يولة، وحمافظ 
ا�ص���تثمارات البنك واملنتج���ات املالية. كما تقوم اإدارة اخلزينة اأي�ص���ًا باإدارة هي���كل املوجودات واملطلوبات 

اخلا�ض بالبنك، وخماطر اأ�صعار الفائدة، وتقدم التوجيه ملعطيات حجم امليزانية العمومية واالأ�صعار.

شبكة الفروع �
بلغ عدد فروع البنك نهاية عام 2016م  48 فرعًا حتتوي على 12 ق�صمًا ن�صائيًا. كما اأ�صاف البنك 7 اأجهزة 
لل�ص���رف االآيل خالل العام 2016م ويقوم حاليًا بت�ص���غيل �ص���بكة ت�ص���م ما جمموعه 443 جهاز �صرف اآيل 
موزع���ة يف اأنحاء اململكة العربية ال�ص���عودية.  كما اأ�ص���اف البنك 2.480 جهاز نقاط البيع لي�ش���ل جمموع 

االأجهزة اإلى 8.792 جهاز.

برنامج )األصالة  للمصرفية االسالمية �
يق���دم البنك حتت برنامج )االأ�ص���الة( عدة منتجات متوافقة مع ال�ص���وابط ال�ص���رعية. وق���د اأعطيت هذه 
املنتجات االهتمام اخلا�ض ل�ص���مان توافقها مع ال�ص���وابط ال�ص���رعية ومالءمتها لل�ص���وق املحلي ادراكًا من 
البنك باإزدياد الطلب على املنتجات واخلدمات اال�ص���المية واأهمية امل�صرفية اال�صالمية، باعتبارها توجهًا 
ا�صرتاتيجيًا للبنوك العاملة يف اململكة واملنطقة. ويقوم البنك من خالل هذا الربنامج بت�صغيل اأربعة واأربعون 
فرعًا تعمل وفق اأحكام ال�ص���ريعة االإ�ص���المية، وقد متكن البنك من رفع حجم التمويل والودائع املتوافقة مع 
ال�ص���وابط ال�ص���رعية، حيث بلغت القرو�ض املتوافقة مع ال�صوابط ال�ص���رعية 37.1 مليار ريال �صعودي كما 
يف 31 دي�ص���مرب 2016م بارتفاع قدره 4.5 مليار ريال �ص���عودي وبن�صبة زيادة قدرها 13.8% مقارنة بالعام 
2015م والذي بلغ 32.6 مليار ريال �صعودي. كما بلغت الودائع املتوافقة مع ال�صوابط ال�صرعية 46.5 مليار 

ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2016م اأي ما ن�صبته 71% من اإجمايل الودائع.

 الشراكات االستراتيجية  �
ميتلك البنك ثالثة �صركات تابعة يف اململكة العربية ال�صعودية:

 �ص���ركة اال�ص���تثمار لالأوراق املالية والو�ص���اطة، والتي تقدم خدمات الو�ص���اطة وخدم���ات الرتتيب واحلفظ  �
يف االأوراق املالية، ويبلغ راأ�ض مالها 250 مليون ريال �ص���عودي عدد االأ�ص���هم امل�ص���درة فيها 25 مليون �ص���هم 
وميتل���ك البنك جميع االأ�ص���هم بن�ص���بة 100% جميع اال�ص���هم ال�ص���ادرة تعت���رب عادية وال يوج���د اية ادوات 
دين على ال�ص���ركة. تاأ�ص�ص���ت ال�صركة ك�ص���ركة ذات م�ص���وؤولية حمدودة يف يوليو 2007م ومت حتويلها ل�صركة 
م�ص���اهمة مقفلة يف عام 2015م. تقدم ال�صركة خدمات اإ�صتثمارية على �صكل �صناديق ا�صتثمار بالتعاون مع 
م�صت�ص���ارين متخ�ص�ص���ني، وقد بلغ جمموع املوجودات حتت اإدارتها 5.135 مليون ريال �صعودي كما يف 31 

دي�صمرب 2016م، منها 1.396 مليون ريال �صعودي مدار حتت حمافظ متوافقة مع ال�صوابط ال�صرعية.  
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�صركة ال�صعودي لال�صتثمار العقارية املحدودة، وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة يبلغ راأ�ض مالها 500 ّالف  �
ريال �ص���عودي وميتلك البنك فيها ن�ص���بة 100%، وال يوجد اية ادوات دين على ال�صركة. ن�صاطها الرئي�ض هو 

حفظ وادارة االأ�صول املفرغة للبنك على �صبيل ال�صمانات.

�ص���ركة ال�ص���عودي االولى لال�صتثمار املحدودة، ، وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة يبلغ راأ�ض مالها 25 ّالف  �
ريال �ص���عودي وميتلك البنك فيها ن�ص���بة 100%، وال يوجد اية ادوات دين على ال�صركة. ن�صاطها الرئي�ض هو 

متلك اأ�صهم يف �صركة امريكان اك�صرب�ض ال�صعودية.

باالإ�ص���افة اإلى ما �صبق، ي�ص���اهم البنك ال�صعودي لال�صتثمار يف ثالثة �صركات �صقيقة يف اململكة العربية ال�صعودية 
وذلك على النحو التايل :

�ص���ركة اأمريكان اإك�ص���رب�ض )ال�صعودية(، وهي �ص���ركة م�صاهمة �ص���عودية مقفلة يبلغ راأ�ض مالها 100 مليون  �
ريال �ص���عودي. عدد االأ�ص���هم امل�ص���درة فيها 10 مليون �ص���هم وميتلك البنك 5 مليون �ص���هم متثل 50% من 
االأ�ص���هم امل�صدرة، ون�ص���اطها الرئي�ض هو اإ�ص���دار البطاقات االإئتمانية وتقدمي منتجات اأمريكان اإك�صرب�ض 

االأخرى يف اململكة.

�صركة اأوريك�ض ال�صعودية للتاأجري التمويلي، وهي �صركة م�صاهمة �صعودية مقفلة يبلغ راأ�ض مالها 550 مليون  �
ريال �صعودي. عدد االأ�صهم امل�صدرة فيها 55 مليون �صهم وميتلك البنك 20.90 مليون �صهم متثل 38% من 

االأ�صهم امل�صدرة. ون�صاطها الرئي�ض هو تقدمي خدمات التاأجري التمويلي يف اململكة.

�صركة اأمالك العاملية للتمويل و التطوير العقاري، وهي �صركة م�صاهمة �صعودية مقفلة يبلغ راأ�ض مالها 900  �
مليون ريال �ص���عودي. عدد االأ�صهم امل�ص���درة فيها 90 مليون �صهم وميتلك البنك 29 مليون �صهم متثل %32 

من االأ�صهم امل�صدرة. ون�صاطها الرئي�ض هو تقدمي منتجات و خدمات التمويل العقاري.

جميع ال�صركات اأعاله م�صجلة وتعمل يف اململكة العربية ال�صعودية.

التصنيف االئتماني �
يعترب الت�ص���نيف االإئتماين عن�ص���رًا مهمًا للم�ص���اركة يف االأ�ص���واق املالية العاملية، ومبا اأن االإقت�صاد العاملي 
يتج���ه نحو التكامل فاإنه مل تعد عملية الت�ص���نيف االإئتماين �ص���رورية ملجرد �ص���مان التموي���ل والدخول الى 
اأ�ص���واق راأ�ض املال فح�ص���ب، بل والإظهار االلتزام باتباع اأعلى املعاي���ري يف اإدارة املخاطر املعرتف بها دوليًا. 
وخالل العام قام البنك مبراجعة �ص���املة لت�ص���نيفه االئتماين من خالل وكالتي �ص���تاندرد اند بورز و فيت�ض 
للتقييم االئتماين. فقد قامت وكالة �ص���تاندارد اند بورز مبنح البنك ) “A-2” / ”BBB” ( مع نظرة م�ص���تقرة 
لالأجلني الطويل والق�ص���ري بدون تقلبات ت�صتحق الذكر، وتعرف وكالة �صتاندرد اند بورز هذين الت�صنيفني 

كالتايل:

الت�سنيف طويل الأجل للم�سدر:     �

املقرت�ض احلا�ص���ل على ت�ص���نيف “BBB” ميتلك مقدرة مالئم���ة على الوفاء بالتزامات���ه املالية، لكنه اأكرث 
عر�صة، نوعًا ما، للتاأثريات ال�صلبية الناجتة عن التغريات يف الظروف واالأحوال االإقت�صادية من املقرت�صني 

احلا�صلني على ت�صنيفات اأعلى.
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الت�سنيف ق�سري الأجل للم�سدر )اأقل من 12 �سهرا(: �

املقرت�ض احلا�صل على “A-2” ميتلك مقدرة مقبولة على الوفاء بالتزاماته املالية اإال اأنه اأكرث عر�صة، نوعًا 
ما، للتاأثريات ال�ص���لبية الناجتة عن التغريات يف الظروف واالأحوال االإقت�ص���ادية من املقرت�صني احلا�صلني 

على ت�صنيفات اأعلى . 

وقد منحت وكالة فيت�ض البنك ت�صنيف ) “A-” / ”F2” ( مع نظره �صالبة لالأجلني الطويل والق�صري. وتعرف 
وكالة فيت�ض هذين الت�صنيفني كالتايل:

الت�سنيف طويل الأجل للم�سدر: �

ي�ص���ري الت�ص���نيف “-A” اإلى وج���ود توقعات متدنية ملخاطر االئتمان. ولدى امل�ص���در ق���درة قوية على الوفاء 
بااللتزام���ات املالي���ة، اإال اأن ه���ذه الق���درة اأكرث عر�ص���ة للتغريات يف الظ���روف واالحوال االقت�ص���ادية من 

احلا�صلني على ت�صنيفات اأعلى .

الت�سنيف ق�سري الأجل للم�سدر )اأقل من 12 �سهرا(: �

ي�ص���ري ت�ص���نيف“F2” اإلى ج���ودة االئتمان مع مقدرة مقبولة عل���ى الوفاء بااللتزامات املالي���ة، اإاّل اأن هام�ض 
االأمان لي�ض بحجم هام�ض االأمان للحا�صلني على ت�صنيفات اأعلى.

جاءت هذه الت�صنيفات نتيجة لقوة االأداء املايل للبنك، وجلودة اأ�صوله املالية، وم�صتوى الر�صملة مدعومني  �
ب�صيا�ص���ة م�ص���تقره وحمافظة، ودرجة �ص���يولة كافية. وتاأخذ هذه الت�ص���نيفات باالعتبار اأن البنك يعمل يف 
اأحد اأقوى القطاعات امل�ص���رفية واأف�صلها تنظيمًا يف ال�صرق االو�صط وجميع االأ�صواق النا�صئة. وتعك�ض هذه 
الت�ص���نيفات املمنوحة من قبل وكالتي �صتاندرد اند بورز وفيت�ض التقييم االئتماين لال�صا�صيات االقت�صادية 

املتينة للمملكة باال�صافة الى ت�صنيفاتها االئتمانية ال�صيادية.

ه���ذه الت�ص���نيفات م���ن قبل وكالتي �ص���تاندرد اند ب���ورز و فيت�ض تعترب “ معايري ت�ص���نيف ا�ص���تثمارية “ يف  �
اال�صواق العاملية.

ادارة ضمان الجودة  �
تطبيقًا ملبادئ حماية العمالء التي اأطلقتها موؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�ص���عودي، ومن اأجل االلتزام باأف�ص���ل املعايري 

امل�صرفية، فقد قامت جمموعة اجلودة مبجموعة متنوعة من االإجراءات والربامج منها:

اإطالق برنامج الكرتوين جلميع موظفي البنك، للتعريف مببادئ حماية العميل. �

اإن�صاء �صفحة يف موقع البنك االلكرتوين متخ�ص�صة يف عر�ض املعلومات املتعلقة بحماية وتثقيف العمالء. �

احل�صول على  �صهادة االأيزو ISO 9001:2008 يف جمال اإدارة و معاجلة �صكاوى العمالء.

معاجلة 100% من جمموع �صكاوى العمالء وفق معايري موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي. �

.)BCP( اطالق برامج التوعية امل�صرفيه على نطاق وا�صع لدعم حماية امل�صتهلك

كما عمدت املجموعة لتح�صني جتربة العميل وتعزيز العالمة التجارية للبنك وذلك من خالل:
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ا�صتطالع اآراء اأكرث من 100 األف عميل، وقيا�ض درجة ر�صاهم، وعر�ض نتائج هذا اال�صتطالع ب�صكل �صهري  �
على موقع البنك االلكرتوين.

تنفيذ م�صروع ”Mystery Shopper“  املت�صوق اخلفي، لقيا�ض وحت�صني اخلدمات املقدمة. �

نتيجًة لهذه املبادرات متكن البنك من احل�صول على:

جائ���زة امللك عبدالعزيز للجودة 2016 يف دورتها الثالثه من قبل الهيئة ال�ص���عودية للموا�ص���فات واملقايي�ض  �
واجلودة.

 اأف�صل بنك �صعودي يف موؤ�صر جودة اخلدمة ”SQI” بن�صبة )3.25 من 5.0( من قبل �صركة فانيلتا.

سياسة توزيع األرباح �
يوزع الربح ال�صنوي ال�صايف للبنك بناءًا على تو�صيات جمل�ض االدارة ووفق ما تن�ض عليه لوائح اال�صراف البنكي 

كما يلي:

حجز املبالغ ال�ص���رورية لدفع الزكاة عن ح�ص���ة ال�ص���ركاء ال�صعوديني و�ص���ريبة الدخل عن ح�صة ال�صركاء 	( 
االجان���ب ح�ص���ب النظام املطبق يف اململكة. يقوم البنك بدفع املبالغ ال���ى الهيئة العامة للزكاة والدخل ومن 
ثم يقوم بخ�ص���م الزكاة امل�صتحقة على ال�صركاء ال�صعوديني وال�صريبة امل�صتحقة على ال�صركاء االجانب من 

�صايف االرباح.
تخ�صي�ض ما ال يقل عن 25% من االرباح املتبقية من ال�صايف وذلك بعد خ�صم الزكاة وال�صريبة امل�صتحقتني 	( 

ح�ص���بما ورد يف النقط���ة “اأ” اأعاله الى االحتياطي النظامي الى اأن يع���ادل هذا االحتياطي على االقل راأ�ض 
املال املدفوع.

ي�ص���تخدم املتبقي بعد خ�ص���م م���اورد اأعاله يف النقطتني “اأ” و “ب” وفق ما ي���راه جمل�ض االدارة ومبوافقة 	( 
اجلمعية العمومية.

يف عام 2016م اأو�صى جمل�ض االإدارة توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 350 مليون ريال �صعودي بواقع 0.50 ريال 
�صعودي لل�صهم وذلك بعد الزكاة التي �صيتم اإ�صتقطاعها من امل�صاهمني ال�صعوديني والبالغة 70 مليون ريال 
�صعودي. هذا وقد اأو�صى جمل�ض االإدارة اأي�صًا اإ�صدار اأ�صهم جمانية مقدارها 50 مليون �صهم بقيمة اأ�صمية 
10 ريال �صعودي لكل �صهم، مبا يعني منح �صهم جماين واحد لكل 14 �صهم قائم. هذا و�صيتم عر�ض تو�صيتي 
توزيعات االأرباح واإ�ص���دار االأ�صهم املجانية للم�صادقة عليهما خالل اإجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية 

التي من املتوقع اإنعقادها خالل 2017.

يف عام 2015م اأو�ص���ى جمل�ض االإدارة توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 487.5 مليون ريال �صعودي بواقع 0.75 
ريال �ص���عودي لل�ص���هم وذلك بعد ا�ص���تقطاع قيمة الزكاة من امل�صاهمني ال�ص���عوديني والبالغة 47 مليون ريال 
�صعودي. هذا وقد اأو�صى جمل�ض االإدارة اأي�صًا اإ�صدار اأ�صهم جمانية مقدارها 50 مليون �صهم بقيمة اأ�صمية 
10 ريال �ص���عودي لكل �ص���هم، متثل منح �صهم جماين واحد لكل 13 �ص���هم قائم. وقد مت اعتماد هذه االرباح 
يف اجتم���اع اجلمعي���ة العامة غري العادي���ة والتي انعقدت بتاريخ 26 جمادى الث���اين 1437ه� املوافق 4 ابريل 

2016م.
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الزكاة والمدفوعات النظامية  �
حت�ص���م الزكاة امل�صتحقة على امل�ص���اهمني ال�صعوديني من ح�ص���تهم من االأرباح املوزعة. اأما �صريبة الدخل 
امل�ص���تحقة وغري املدفوعة من قبل امل�ص���اهمني غري ال�ص���عوديني على ح�ص���تهم من االأرباح فيتم ح�صمها من 

االأرباح املوزعة.

وقد دفع البنك ما قيمته 26.4 مليون ريال �ص���عودي للزكاة ل�ص���الح حملة االأ�ص���هم ال�ص���عوديني. كما بلغت 
�ص���ريبة الدخل امل�ص���تحقة واملدفوعة من قبل امل�ص���اهمني غري ال�ص���عوديني 10.7 مليون ريال �صعودي خالل 
الع���ام املنته���ي يف 31 دي�ص���مرب 2016م. وق���د قام البنك اأي�ص���ا بدفع ماقيمت���ه 4.56 مليون ريال �ص���عودي 

ك�صرائب اإ�صتقطاع من املدفوعات لغري املقيمني خالل العام املنتهي يف 31 دي�صمرب 2016م.

قام البنك باإ�ص���تالم تقديرات اإ�صافية للزكاة و �صريبة الدخل وال�صرائب امل�صتقطعة باإجمايل مبلغ يقارب 
277 مليون ريال �ص���عودي يخ�ض اإقرارات الزكاة، و�ص���ريبة الدخل للبنك و�ص���رائب م�صتقطعة عن االأعوام 

من 2003م اإلى 2009م. قام البنك بتقدمي اإ�صتئناف عن هذة التقديرات.

اإ�ص���تلم البنك اأي�ص���ًا تقديرات زكاة مببلغ اإ�ص���ايف قدره 383 مليون ريال �صعودي  وذلك عن االإقرار الزكوي 
لالأعوام 2010م و2011م و 2013م. هذه التقديرات االإ�صافية كانت ب�صبب قيام البنك بخ�صم اإ�صتثمارات 
حم���ددة طويلة االأجل من الوعاء الزكوي، والذي مل ت�ص���مح به م�ص���لحة الزكاة و �ص���ريبة الدخل. وقد قام 
البنك باإ�ص���تئناف هذه التقديرات لدى م�صلحة الزكاة و �ص���ريبة الدخل بعد الت�صاور مع م�صت�صاري الزكاة 
املُعينني، ومل ي�ص���ل البنك اأي رد بهذا اخل�ص���و�ض. ال ميكن يف الوقت احلايل البت ب�ص���كل اأكيد ب�ص���اأن اأي 

تقدير معقول حول القيمة النهائية للزكاة املفرو�صة. 

كم���ا قام البن���ك بدفع ما قيمت���ه 46.5 مليون ريال �ص���عودي كتاأمينات اإجتماعية للموظفني والتي تت�ص���من 
مبل���غ 20.6 ملي���ون ريال �ص���عودي متثل احل�ص����ض املدفوعة من قب���ل املوظفني خالل الع���ام املنتهي يف 31 
دي�ص���مرب 2016م للموؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االإجتماعية. كما قام البنك اأي�صا بدفع ما قيمته 0.40 مليون 
ريال �ص���عودي مقابل ر�صوم تاأ�صريات ور�صوم حكومية اأخرى مرتبطة، ومبلغ 1.7 مليون ريال �صعودي ر�صوم 

بلديات خالل العام املنتهي يف 31 دي�صمرب 2016م.

العقوبات والجزاءات النظامية �
قام البنك بدفع غرامات قدرها 47.2 مليون ريال �صعودي للجهات الرقابية التالية خالل عام 2016م:

موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 47.2 مليون ريال �صعودي

السعودة والتدريب   �
نتيجة اللتزام البنك يف ا�ص���تمرار زيادة ن�ص���بة توطني الوظائف بلغت ن�ص���بة املوظفني ال�صعوديني 83.5%  كما يف  

31دي�صمرب 2016 م مقارنة ب 82% بنهاية عام 2015 م. 

كما حر�ص���ت اإدارة البنك على احلفاظ على ن�صبة الن�صاء العامالت يف البنك من خالل برامج التدريب والتاأهيل 
وبرامج االإحالل لتتواكب مع تطلعات البنك لت�صل الى 17.7% من جمموع القوى العاملة.  

خالل ال�ص���نة املنتهية يف 31 دي�ص���مرب 2016م، ق���دم البنك جمموعة برامج تدريبية بع���دد 45 برنامج اأي مبعدل 
4،978 يوم  تدريبي مت تقدميه ملوظفي البنك مبختلف االإدارات.
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مت افتتاح اأكادميية البنك ال�ص���عودي لال�ص���تثمار ر�ص���ميا يف عام 2014م. و ت�ص���توعب ما ي�ص���ل اإلى 120 متدرب 
ومتدرب���ة يف الوقت نف�ص���ه. حي���ث يوجد يف االأكادميي���ة اأكرث من خم�ض قاع���ات تدريبية جمه���زة جتهيزا كامال، 
باالإ�ص���افة اإلى فرع منوذجي خم�ص�ض للتدريب على اأنظمة البنك ويحاكي جميع اأدوار الفرع احلقيقي. ويف عام 

2016م مت اإفتتاح فرعي االأكادميية يف جدة والدمام ، مما �صهل من عملية تدريب املوظفني يف تلك املناطق.

وخ���الل ه���ذا العام، قام البنك بزيادة ا�ص���تخدام جميع القنوات االإلكرتونية، مث���ل “التعليم االألكرتوين- التعليم 
املرئ���ي– واملكتب���ة االألكرتونية” وذلك من خالل توفري اأكرث من 9000 برنامج خمتلفة يف القنوات االألكرتونية 
مل�ص���اعدة جميع املوظفني يف البن���ك لتنمية وتطوير كفاءاتهم حيث مت اإتاحة جمي���ع القنوات االإلكرتونية يف جميع 
االأوقات 7/24 وميكن الو�صول اإليها من اأي مكان با�صتخدام اأجهزة احلا�صوب والهواتف الذكية، ومتاحة باللغتني 

العربية و االإجنليزية.

 ي�ص���اهم البن���ك يف برنام���ج التدريب التعاوين م���ع اجلامعات حيث مت قب���ول 65 طالب وطالبة خ���الل هذا العام 
لاللتحاق بهذا الربنامج ومت توظيف عدد منهم بعد التخرج.

مزايا الموظفين  �
ت�ش���تحق املزايا واجبة ال�ش���داد للموظفني اإما عند انتهاء خدماتهم اأو خالل مدة عملهم وفقًا للخطوط العري�ش���ة 
املن�ص���و�ض عليها يف نظام العمل والعمال ال�ص���عودي ووفقًا ل�صيا�صات البنك. وقد بلغت قيمة املخ�ص�صات التي مت 
جتنيبه���ا خالل ال�ص���نة املنتهية يف 31 دي�ص���مرب 2016م فيما يخ�ض مكافاأة نهاية اخلدم���ة للموظفني 4.8 مليون 
ريال �صعودي ويبلغ ر�صيد مكافاأة نهاية اخلدمه املرتاكم ما يقارب 77.8 مليون ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 

2016م.

يقدم البنك ملوظفيه املوؤهلني )املوظفني( برنامج حتفيزي حم�ص���وب على اأ�ص���ا�ض االأ�ص���هم )الربنامج( وامل�صمى 
“برنامج منحة االأ�ص���هم للموظفني”. مبوجب هذا الربنامج يقوم البنك مبنح املوظفني اأ�ص���هم يتم اإكت�ص���ابها 
خالل اأربعة �ص���نوات. تقا�ض تكلفة الربنامج على اأ�ص���ا�ض قيمة االأ�صهم يف تاريخ ال�صراء، والتي يبداأ االإعرتاف بها 
خالل الفرتة التي ين�ض خاللها الوفاء ب�ش���رط اخلدمة باإ�ش���تخدام طريقه ت�ش���عري منا�ش���به، والتي تنتهي بتاريخ 
اال�صتحقاق. ت�صجل خيارات اأ�صهم املوظفني من قبل البنك بالتكلفة، وتظهر كبند خم�صوم من حقوق امللكية بعد 
تعديل م�ص���اريف املعامالت، وتوزيعات االأرباح، واأرباح اأو خ�ص���ائر بيع االأ�ص���هم.  قام البنك خالل 2016م مبنح 
2.018.012 �ص���مهًا بقيمة اإجمالية قدرها 36.4 مليون ريال �ص���عودي وبلغ ر�ص���يد الربنام���ج 35.8 مليون ريال 
�ص���عودي كما يف 31 دي�ص���مرب 2016م. يحتوي االإي�ص���اح رقم 37 من القوائم املالية املوحدة على معلومات اإ�صافية 

حول الربنامج.

كما يقوم البنك بتقدمي برامج اأخرى لالإدخار واالأمان الوظيفي ملوظفيه املوؤهلني مبنية على م�صاهمة م�صرتكة بني 
املوظف والبنك. تدفع هذه امل�ص���اهمات للموظفني يف تاريخ ا�صتحقاق كل برنامج. وقد بلغت اأر�صدة املخ�ص�صات 
لكل من برناجمي االأمان الوظيفي واالدخار ما يقارب 20.0 مليون ريال �صعودي كما يف   31 دي�صمرب 2016م. كما 

بلغت قيمة املخ�ص�صات التي مت جتنيبها للربناجمني مايقارب 35 مليون ريال �صعودي يف عام 2016م.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة  �
يقوم البنك يف �صياق اأعماله االعتيادية، بالتعامل مع اأطراف ذات عالقة. كما تخ�صع اأر�صدة و معامالت  االأطراف 
ذات العالقة الأحكام نظام مراقبة البنوك واالأنظمة االأخرى ال�ص���ادرة عن موؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�صعودي. وقد 
اأ�ص���درت موؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�ص���عودي، خالل عام 2014، حتديثًا ملبادئ حوكمة ال�صركات للبنوك العاملة يف 
اململكة العربية ال�ص���عودية التي تع���رف االأطراف ذات العالقة و احلاجة الى معاجلة تلك املعامالت ذات ال�ص���لة 
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ب�ص���كل عادل وبدون اإعطاء اأولوية لتلك االأطراف و حتدد ت�صارب امل�صالح املحتمل �صمن تلك املعامالت، وكذلك 
تقرر متطلبات االإف�صاح عن تلك املعامالت اخلا�صة باالأطراف ذات العالقة.

خالل عام 2014، قام البنك بتحديث �صيا�ص���ة التعريف واالإف�ص���اح عن معامالت االأطراف ذات العالقة لتتوافق 
هذه ال�صيا�ص���ة مع اللوائح اجلديدة ال�ص���ادرة عن موؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�صعودي، والتي متت املوافقة عليها من 

قبل جمل�ض اإدارة البنك. وت�صمل هذِه اللوائح التعريفات التالية بخ�صو�ض االأطراف ذات العالقة:

اإدارة البنك و/اأو اأفراد االأ�صرة املبا�صرين، �

امل�صاهمني الرئي�صيني للبنك و/اأو اأفراد االأ�صرة املبا�صرين،  �

ال�صركات الزميلة للبنك و املن�صاآت التي يتم املحا�صبة عنها باإ�صتخدام طريقة امللكية، �

�صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد اأو خطط املنافع االأخرى التي يتم اإدارتها من قبل البنك،   �

اأي اأطراف اأخرى تكون اإدارتها وال�صيا�ص���ات الت�ص���غيلية اخلا�ص���ة بها متاأثرة جوهريًا ب�صكل مبا�صر اأو غري  �
مبا�صر من قبل البنك.  

ت�ص���مل اإدارة البنك اأولئك االأ�ص���خا�ض الذين يتحملون امل�ص���وؤولية لتحقيق اأهداف البنك والذين لديهم ال�ص���لطة 
لو�ص���ع ال�صيا�ص���ات واتخاذ القرارات التي يتم من خالله���ا متابعة تلك االأهداف. وبالتايل ي�ص���مل تعريف االإدارة 
اأع�ص���اء جمل�ض اإدارة البنك واأع�ص���اء اإدارة البنك الت���ي تتطلب اإعتماد عدم املمانعة من موؤ�ص�ص���ة النقد العربي 

ال�صعودي.

ي�ص���مل اأفراد االأ�صرة املبا�صرين االآباء و االأزواج واالأوالد واالأحفاد والذين قد يكونوا م�صاهمني رئي�صيني اأو اأع�صاء 
جمل�ض االإدارة والذين ميكن اعتبارهم متحكمني موؤثرين اأو توؤدي العالقة االأ�ص���رية بينهم اأن يكونوا متحكمني اأو 

موؤثرين.

ي�ص���مل امل�ص���اهمني الرئي�صيني املالك الذين ميلكون اأكرث من 5% من حق الت�صويت يف ملكية البنك و/ اأو م�صلحة 
الت�صويت للبنك.
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تتلخ�ض االأر�صدة الناجتة عن هذه املعامالت واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة كما يف 31 دي�صمرب 2016 	( 
كاالآتي: 

باآلف الريالت
ال�سعوديـــة

اإدارة البنك و/اأو اأفراد الأ�سرة املبا�سرين:

91.470 قرو�ض و�صلف 

316.326 ودائع العمالء

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

33.429 اأر�صدة لدى البنوك واملوؤ�ص�صات املالية االأخرى

596.477 قرو�ض و�صلف

10.924.783 ودائع العمالء

- قر�ض الأجل

700.000 �صندات دين ثانوية

2.789.005 التعهدات واالإلتزامات املحتملة

ال�سركات املنت�سبة للبنك واملن�ساأت التي يتم املحا�سبة عنها باإ�ستخدام طريقة امللكية:

1.022.467 قرو�ض و�صلف 

49.378 ودائع العمالء

616.984 التعهدات واالإلتزامات املحتملة

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

129.507 ودائع العمالء و مطلوبات اأخرى

فيما يلي حتلياًل باالإيرادات وامل�صاريف املتعلقة باملعامالت مع االأطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم 	( 
املالية املوحدة:

باآلف الريالت
ال�سعوديـــة

اإدارة البنك و/اأو اأفراد الأ�سرة املبا�سرين:

3.643 دخل عموالت خا�صة

36 م�صاريف عموالت خا�صة

11 اأتعاب خدمات بنكية

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

11.983 دخل عموالت خا�صة

24.907 م�صاريف عموالت خا�صة

4.219 دخل اأتعاب خدمات بنكية

ال�سركات املنت�سبة للبنك واملن�ساأت التي يتم املحا�سبة عنها باإ�ستخدام طريقة امللكية:

3.830 دخل عموالت خا�صة

5.223 دخل اأتعاب خدمات بنكية

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

324 م�صاريف عموالت خا�صة
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 تكوين مجلس االدارة �
قام���ت اجلمعي���ة العامة العادي���ة املنعقدة بتاريخ 25 يناير 2016م بانتخاب اأع�ص���اء جمل����ض اإدارة البنك لدورته 
القادم���ة والتي بداأت بتاريخ 14 فرباير 2016م وملدة ثالث �ص���نوات والتي مت فيها اعادة انتخاب جميع االع�ص���اء 

كالتايل:

ع�سوية جمال�ص الإدارة لل�سركات امل�ساهمة 
الأخرى الت�سنيف املن�سب الإ�سم

�صركة الزامل لال�صتثمار ال�صناعي
�صركة ح�صانة اال�صتثمارية غري تنفيذي رئي�ض املجل�ض عبداهلل بن �صالح بن جمعة

ال�صركة الوطنية للبرتوكيماويات
)حتى اأبريل 2016م(

ال�صركة ال�صعودية العاملية للبرتوكيماويات 
)حتى دي�صمرب 2016م(

غري تنفيذي نائب الرئي�ض عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
اخلمي�ض

- غري تنفيذي ع�صو جمل�ض االإدارة  د.فوؤاد بن �صعود بن حممد 
ال�صالح

مدينة املعرفة االقت�صادية
�صركة ح�صانة اال�صتثمارية غري تنفيذي ع�صو جمل�ض االإدارة د.عبدالرووؤف بن حممد بن 

عبداهلل مناع

- م�صتقل ع�صو جمل�ض االإدارة د.عبدالعزيز بن عبداهلل النوي�صر

- غري تنفيذي ع�صو جمل�ض االإدارة عبدالرحمن بن حممد الرواف

ال�صركة ال�صعودية الإعادة التاأمني
�صركة هنا لل�صناعات الغذائية غري تنفيذي ع�صو جمل�ض االإدارة م�صاري بن ابراهيم امل�صاري

- م�صتقل ع�صو جمل�ض االإدارة حممد بن عبداهلل بن احمد العلي

�صركة االت�صاالت ال�صعودية م�صتقل ع�صو جمل�ض االإدارة �ص�الح بن علي بن حمود العذل
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لجان مجلس اإلدارة �
ي�سم جمل�ص الإدارة اللجان التالية:

اللجن���ة التنفيذي���ة، وتتكون من خم�ص���ة اأع�ص���اء، وتق���وم هذه اللجن���ة مبمار�ص���ة ال�ص���الحيات االئتمانية  �
وامل�صرفية واملالية يف البنك.

جلنة املراجعة، وتتكون من خم�ص���ة اأع�صاء اإثنان منهم من اأع�صاء جمل�ض االإدارة وثالثة اأع�صاء من خارج  �
املجل�ض، وتقوم جلنة املراجعة باالإ�ص���راف على اأعمال الرقابة الداخلية وتقدم التو�ص���يات بخ�صو�ض تعيني 

املراجعني اخلارجيني واالأن�صطة التابعة

جلن���ة الرت�ص���يحات واملكافاآت، وتتكون من خم�ص���ة اأع�ص���اء، وتق���وم اللجنة مبهام التو�ص���ية ملجل�ض االإدارة  �
بالتعيين���ات ملجل����ض االإدارة بناءًا على ال�صيا�ص���ات املعتمدة، ومراجعة القدرات واملوؤهالت لع�ص���وية جمل�ض 
االإدارة ب�صكل �صنوي، ومراجعة تركيبة املجل�ض والتو�صية بعمل التغيريات الالزمة اإن دعت احلاجة. واللجنة 
م�ص���وؤولة اأي�ص���ا عن تقدمي التو�ص���يات للمجل�ض باملوافقة على �صيا�ص���ة التعوي�ص���ات يف البنك وتعديالتها، 

وغريها من االأن�صطة املت�صلة ب�صيا�صات واجراءات التعوي�صات.

جلنة املخاطر، وتتكون من خم�صة اأع�صاء، وتقوم هذه اللجنة باال�صراف على اإدارة املخاطر يف البنك �صواء  �
خماطر ال�صوق، او االإئتمان او خماطر العمليات.

جلن���ة االإلتزام، وتتكون من �ص���بعة اأع�ص���اء ثالثة من جمل����ض االإدارة واأربعة من اإدارة البن���ك، وتقوم هذه  �
اللجن���ة مبه���ام مراقبة عدم االلت���زام، والتاأكد من اأن لدى البنك ال�صيا�ص���ات واالإج���راءات املالئمة الإدارة 

خماطر عدم االإلتزام، واإر�صاء االطار العام لعمل اإدارة االلتزام.

اللجنة ال�ص���رعية، وتتكون من ثالثة اأع�ص���اء، وتقوم هذه اللجنة مبهام بيان احلكم ال�ص���رعي يف املعامالت  �
املرفوعة لها وما يتبعها من عقود واتفاقيات ومناذج ونحوها واإ�صدار القرارات ال�صرعية ب�صاأنها، والتحقق 
م���ن التزام البنك بقرارات اللجنة ال�ص���رعية والتاأكد من تنفيذها على الوجه ال�ص���حيح من خالل الرقابة 
ال�ص���رعية. وباال�ص���افة اإلى ذلك تتلقى اللجنة املالحظات واال�صتف�ص���ارات املتعلقة بالنواحي ال�ص���رعية من 

اإدارات البنك وعمالءه، والرد عليها.
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 وفيما يلي قائمة باأع�ساء هذه اللجان:

اللجنة ال�سرعية جلنة الإلتزام جلنة املخاطر جلنة الرت�سيحات 
واملكافاآت جلنة املراجعة اللجنة التنفيذية

د. حممد علي 
القريء )الرئي�ض( 

حممد عبداهلل 
العلي )الرئي�ض(

م�صاري ابراهيم 
امل�صاري 

)الرئي�ض( 

د. عبدالعزيز عبداهلل 
النوي�صر

)الرئي�ض(
حممد بن عبداهلل 

العلي )الرئي�ض(

عبدالعزيز 
عبدالرحمن 

اخلمي�ض 
)الرئي�ض(

د. فهد نافل 
ال�صغري

د. فوؤاد �صعود 
ال�صالح

عبدالرحمن 
حممد الرواف �ص�الح علي العذل د. فوؤاد �صعود 

ال�صالح
عبدالرحمن 
حممد الرواف

د.عبدالعزيز اأحمد 
املزيني �ص�الح علي العذل حممد عبداهلل 

العلي
م�صاري بن ابراهيم 

امل�صاري
�صالح اخلليفي 
)ع�صو م�صتقل 

خارجي (
د.عبدالعزيز 

عبداهلل النوي�صر

- �صامباث فيالمور د.عبدالعزيز 
عبداهلل النوي�صر

عبدالرحمن حممد 
الرواف

عبداهلل 
العنزي)ع�صو م�صتقل 

خارجي( 
م�صاري بن 

ابراهيم امل�صاري

- د. عبدالروؤوف  ماجد الربيعان
حممد مناع

د. عبدالروؤوف حممد 
مناع

مناحي 
املريخي)ع�صو 
م�صتقل خارجي(

د. فوؤاد �صعود 
ال�صالح

- �صعود ال�صمري - - - -

- ح�صن خلف 
الفاعوري - - - -

حضور 	عضاء مجلس اإلدارة  �
مت عقد خم�سة اجتماعات ملجل�ص الإدارة خالل العام 2016م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريخ الجتماع

عبد اهلل بن جمعة، عبد العزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالروؤوف مناع، د/فوؤاد ال�صالح،2016/02/15
د/عبد العزيزالنوي�صر، م�صاري امل�صاري، �صالح العذل، حممد العلي.

عبداهلل بن جمعة، عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف،  د/عبدالعزيز النوي�صر، م�صاري امل�صاري،2016/03/24
�صالح العذل، حممد العلي.

عبد اهلل بن جمعة، عبد العزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالروؤوف مناع، د/فوؤاد ال�صالح،2016/05/31
د/عبد العزيزالنوي�صر، م�صاري امل�صاري، �صالح العذل، حممد العلي.

عبداهلل بن جمعة، عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، د/فوؤاد ال�صالح،2016/10/04
د/عبدالعزيز النوي�صر، م�صاري امل�صاري، �صالح العذل، حممد العلي.

عبد اهلل بن جمعة، عبد العزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالروؤوف مناع، د/فوؤاد ال�صالح،2016/12/12
د/عبد العزيزالنوي�صر، م�صاري امل�صاري، �صالح العذل، حممد العلي.
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مت عقد اربعة ع�سر اإجتماعاً للجنة التنفيذية خالل العام 2016م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريخ الجتماع

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح،2016/01/19
د/عبدالعزيز النوي�صر.

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح،2016/02/14
د/عبدالعزيز النوي�صر.

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح،2016/03/22
د/عبدالعزيز النوي�صر.

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح،2016/04/19
د/عبدالعزيز النوي�صر.

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح،2016/05/10
د/عبدالعزيز النوي�صر.

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري ، د/عبدالعزيز النوي�صر.2016/05/15

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح،2016/06/13
د/عبدالعزيز النوي�صر.

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح،2016/06/30
د/عبدالعزيز النوي�صر.

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح،2016/07/26
د/عبدالعزيز النوي�صر.

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح،2016/09/27
د/عبدالعزيز النوي�صر.

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح،2016/10/04
د/عبدالعزيز النوي�صر.

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح،2016/10/25
د/عبدالعزيز النوي�صر.

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح،2016/11/29
د/عبدالعزيز النوي�صر.

عبدالعزيز اخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح،2016/12/20
د/عبدالعزيز النوي�صر.
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مت عقد خم�سة اجتماعات للجنة الرت�سيحات واملكافاأت خالل العام 2016 م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريخ الجتماع

عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح، �صالح العذل.2016/01/03

عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، د/فوؤاد ال�صالح، �صالح العذل.2016/01/13

د/عبدالروؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، �صالح العذل. 2016/03/01

د/عبدالعزيز النوي�صر، د/عبدالروؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، �صالح العذل.2016/05/15

د/عبدالعزيز النوي�صر، د/عبدالروؤوف مناع، عبدالرحمن الرواف، م�صاري امل�صاري، �صالح العذل.2016/11/27

مت عقد خم�سة اجتماعات للجنة املراجعة خالل العام 2016م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريخ الجتماع

حممد العلي، �صالح اخلليفي، عبداهلل العنزي، مناحي املريخي.2016/02/09

حممد العلي، د/فوؤاد ال�صالح، �صالح اخلليفي، عبداهلل العنزي، مناحي املريخي.2016/03/22

حممد العلي، د/فوؤاد ال�صالح، عبداهلل العنزي، مناحي املريخي.2016/05/30

حممد العلي، د/فوؤاد ال�صالح، �صالح اخلليفي، عبداهلل العنزي، مناحي املريخي.2016/10/03

حممد العلي، د/فوؤاد ال�صالح، �صالح اخلليفي، عبداهلل العنزي، مناحي املريخي.2016/12/11

مت عقد �ستة اجتماعات للجنة املخاطر خالل العام 2016م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريخ الجتماع

عبدالعزيزاخلمي�ض، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالروؤوف مناع،2016/02/28
د/عبدالعزيزالنوي�صر، م�صاري امل�صاري.

م�صاري امل�صاري، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالعزيزالنوي�صر، د/عبدالروؤوف مناع.2016/05/09

م�صاري امل�صاري، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالعزيز النوي�صر،2016/06/14
د/عبدالروؤوف مناع، حممد العلي.

م�صاري امل�صاري، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالعزيز النوي�صر،2016/09/26
د/عبدالروؤوف مناع، حممد العلي.

م�صاري امل�صاري، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالعزيز النوي�صر،2016/11/28
د/عبدالروؤوف مناع، حممد العلي.

م�صاري امل�صاري، عبدالرحمن الرواف، د/عبدالعزيز النوي�صر،2016/12/12
د/عبدالروؤوف مناع، حممد العلي.

مت عقد اأربعة اجتماعات للجنة اللتزام خالل العام 2016م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريخ الجتماع

حممد العلي، د/فوؤاد ال�ص���الح، �ص���الح العذل، �ص���امباث فيالمور، �ص���عود ال�ص���مري، �ص���نكر �ص���اتاناثان، ح�صن 2016/03/22
الفاعوري .

حممد العلي، د/فوؤاد ال�صالح، �صالح العذل، �صامباث فيالمور، �صعود ال�صمري، ماجد الربيعان، ح�صن الفاعوري.2016/05/30

حممد العلي، د/فوؤاد ال�صالح، �صالح العذل، �صامباث فيالمور، �صعود ال�صمري، ماجد الربيعان، ح�صن الفاعوري.2016/10/03

حممد العلي، د/فوؤاد ال�صالح، �صالح العذل، �صامباث فيالمور، �صعود ال�صمري، ماجد الربيعان، ح�صن الفاعوري. 2016/12/11

33 32



التـقرير  السنوي  2016 م

مت عقد �ستة اجتماعات  للجنة ال�سرعية خالل العام 2016م كالتايل:

اأ�سماء الع�ساء احل�سورتاريخ الجتماع

د/حممد القري، د/فهد ال�صغري، د/عبدالعزيزاملزيني.2016/02/11

د/حممد القري ، د/فهد ال�صغري، د/عبدالعزيزاملزيني.2016/03/31

د/حممد القري، د/فهد ال�صغري، د/عبدالعزيزاملزيني.2016/05/18

د/حممد القري، د/فهد ال�صغري، د/عبدالعزيزاملزيني.2016/10/20

د/حممد القري، د/فهد ال�صغري، د/عبدالعزيزاملزيني.2016/12/15

د/حممد القري ، د/فهد ال�صغري، د/عبدالعزيزاملزيني.2016/12/29

التغري يف ملكية اأ�سهم البنك  )لرئي�ص واأع�ساء جمل�ص الإدارة وكبار التنفيذيني(

يتكون جمل�ض اإدارة البنك من اأ�صخا�ض طبيعيني ممثلني باملجل�ض ب�صفتهم ال�صخ�صية. وفيما يلي بيان باإجمايل 
ما ميتلكه رئي�ض واأع�صاء جمل�ض االإدارة وكبار املدراء التنفيذيني واأزواجهم واأوالدهم الق�صرمن اأ�صهم اأو اأدوات 

دين:

أعضاء مجلس اإلدارة:

ا�سم من تعود له امل�سلحةت�سل�سل

نهاية العامبداية العام

ن�سبة�سايف التغيري
التغيري% اأدوات عدد الأ�سهم

اأدوات عدد الأ�سهمالدين
الدين

8%18.794-263.126-244.332عبداهلل بن �صالح بن جمعة1

8%111-1.555-1.444عبدالرحمن حممد الرواف2

8%90-1.270-1.180د. عبدالروؤوف حممد مناع3

8%16.912-236.776-219.864�صالح علي العذل4

8%222-3.110-2.888م�صاري ابراهيم امل�صاري5

8%16.666-233.332-216.666د. فوؤاد �صعود ال�صالح6

عبدالعزيز عبدالرحمن 7
8%111-1.555-1.444اخلمي�ض

8%90-1.270-1.180د. عبدالعزيز عبداهلل النوي�صر8

8%166-2.332-2.166حممد عبداهلل العلي9
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المدراء التنفيذيين:

ا�سم من تعود له امل�سلحةت�سل�سل

نهاية العامبداية العام

ن�سبة �سايف التغيري
التغيري % اأدوات عدد الأ�سهم

اأدوات عدد الأ�سهمالدين
الدين

12%193.842-1.838.455-1.644.613م�صاعد بن حممد املنيفي1

25%40.000-200.000-160.000رمزي عبداهلل الن�صار2

31%43.295-182.338-139.043ديفيد جون�صون3

مكافـــآت 	عضـــاء مجلـــس اإلدارة والمـــدراء التنفيذييـــن )بـــاالف الرياالت  �
السعودية 

بلغ���ت املكافاآت املدفوعة الأع�ص���اء جمل����ض االإدارة وامل���دراء التفيذيني خالل العام املنتهي يف 31 دي�ص���مرب 
2016م كما يلي:

اأكرب �ستة مدراء تنفيذيني والذين ا�ستلموا 
اأعلى املكافاآت مبا فيهم الرئي�ص التنفيذي 

واملدير املايل

امل�ستقلون وغري التنفيذيني 
من اأع�ساء جمل�ص الدارة

اأع�ساء جمل�ص الدارة 
التنفيذيني

-14.1553.975مكاف�����اآت

-5.8981.732ب�������دالت

اأي���ة مكاف���اآت اأخ���رى دفع���ت 
--14.249�صهريا اأو �صنويا

إقرارات �
يقر جمل�ض االإدارة وفقا الف�صل املعلومات املتاحة له من جميع النواحي اجلوهرية مبا يلي:

اأن �صجالت احل�صابات اأُعدت بال�صكل ال�صحيح. �

اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�ص�ض �صليمة ونفذ بفعالية. �

اأنه ال يوجد اأي �صك يذكر يف قدرة البنك على موا�صلة ن�صاطه. �

مراجعو الحسابات �
مت يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف 4 ابريل 2016م تعيني ال�ص���ادة / براي�ض ووترهاو�ض 

كوبرز وال�صادة / كي بي اأم جي الفوزان و�صركاه كمراجعني حل�صابات البنك لل�صنة املالية 2016م.
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الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية �
يقوم البنك باإتباع جميع املبادئ الرئي�ص���ة للحوكمة يف البنوك العاملة باململكة العربية ال�ص���عودية ال�صادرة 
من قبل موؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�صعودي يف مار�ض 2014م. وكذلك يقوم البنك بتطبيق االأحكام االإر�صادية 
ال���واردة يف الئح���ة حوكمة ال�ص���ركات يف اململكة العربية ال�ص���عودية ال�ص���ادرة ع���ن هيئة ال�ص���وق املالية يف 
1427/10/21ه� املوافق 2006/11/12م، واللوائح والقواعد املعدلة تباعاً، فيما عدا املادة الواردة ادناة:

اأ�سباب عدم التطبيقمتطلبات املادةرقم املادة

املادة ال�صاد�صة
)د(

يجب على امل�ص���تثمرين من اال�ص���خا�ض ذوي ال�ص���فة االعتبارية 
الذين يت�صرفون بالنيابة عن غريهم-مثل �صناديق اال�صتثمار- 
االف�ص���اح عن �صيا�ص���اتهم يف الت�ص���ويت وت�ص���ويتهم الفعلي يف 
تقاريره���م ال�ص���نوية، وكذلك االف�ص���اح عن كيفي���ة التعامل مع 
اأي ت�ص���ارب جوهري للم�ص���الح قد يوؤثر على ممار�ص���ة احلقوق 

االأ�صا�صية اخلا�صة با�صتثماراتهم.

اإن تنفي���ذ متطلب���ات ه���ذه امل���ادة يقع عل���ى عاتق 
امل�ص���تثمرين ذوي ال�ص���فة االعتباري���ة والذي���ن ال 
ميل���ك البنك �ص���لطة عليهم الإلزامهم باالإف�ص���اح 
عن �صيا�ص���اتهم الت�صويتية واال�ص���تثمارية و كيفية 
التعام���ل م���ع اأي ت�ص���ارب جوه���ري للم�ص���الح يف 

تقاريرهم ال�صنوية

مت عمل تقييم ذاتى الأع�صاء جمل�ض االإدارة لتحديد االحتياجات التدريبية والتاأهيلية. �

وافق جمل�ض االإدارة على اإطار الهيكل التنظيمي اجلديد واملعدل للحوكمة والذي ت�ص���من ا�ص���تحداث جلنة  �
احلوكمة املنبثقة عن جلنة الرت�صيحات واملكافاآت.

و�صع البنك خطط للو�صول بتطبيق احلوكمة وفق اأعلى املعايري الدولية مراعيًا االأنظمة املحلية، واال�صتعانة  �
ببيوت اخلربة الدولية لتقييم تطبيق احلوكمة لدى البنك، وحتديث ال�صيا�صات واالإجراءات ب�صكل م�صتمر.

مت حتديث موقع البنك لي�ص���مل اإطار الهيكل التنظيمي اجلديد واملعدل للحوكمة باال�ص���افة الى جميع لوائح  �
جلان جمل�ض االدارة.

كما ح�ص���ل البنك على املركز ال�ص���اد�ض على م�ص���توى منطقتي ال�ص���رق االو�صط و�ص���مال افريقيا يف موؤ�صر  �
�صتاندرد اند بورز/حوكمة فيما يخ�ض البيئة، واخلدمة االجتماعية، واحلوكمة.

المعايير المحاسبية �
يتبع البنك املعايري املحا�ص���بية للموؤ�ص�ص���ات املالية ال�صادرة عن موؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�صعودي، واملعايري 
الدولية اخلا�ص���ة بالتقارير املالية. ويقوم البنك باإعداد قوائمه املوحدة طبقا لنظام مراقبة البنوك ونظام 

ال�صركات ال�صعودي والنظام االأ�صا�صي للبنك.

قواعد السلوك والمعايير األخالقية للبنك  �
متثل قواعد ال�ص���لوك واملعاي���ري االأخالقية للبنك الدليل واملعاي���ري للمبادئ االأخالقية العالية واملمار�ص���ات 
املهني���ة املثل���ى. ويلتزم البنك مبوجب قواعد ال�ص���لوك اخلا�ص���ة به بتطبي���ق ثقافة مهنية ت�ص���ود فيها اأعلى 
املعاي���ري االأخالقية ويلتزم باملحافظة عليها، وت�ص���تند قواعد ال�ص���لوك يف البنك على مبادئ اأ�صا�ص���ية وهي 
النزاه���ة  وال�ص���رية واالحرتافية. وتنطبق ه���ذه القواعد واملعايري على جميع اأع�ص���اء جمل����ض اإدارة البنك 
وموظفيه وم�صت�صاريه وجميع االأطراف ذات ال�صلة وكل �صخ�ض قد ميثل البنك. كما يعمل البنك ال�صعودي 
لال�ص���تثمار حتت اإ�ص���راف جمل�ض االإدارة الذي ي�ص���رف بدوره على تنفيذ وفاعلية قواعد ال�ص���لوك واملعايري 

االأخالقية يف البنك.
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فاعلية نظام الرقابة الداخلية �
اإن االدارة م�ص���وؤولة عن اإن�ص���اء نظام فعال للرقابة الداخلية واملحافظة عليه على م�ص���توى البنك. يت�ص���من 
نظام الرقابة الداخلية على ال�صيا�ص���ات واالإجراءات والعمليات، والتي مت ت�ص���ميمها حتت اإ�ص���راف جمل�ض 

االإدارة لتحقيق االهداف اال�صرتاتيجية للبنك.    

اإن نط���اق وح���دة الرقاب���ة الداخلية حيادي وم�ص���تقل عن االإدارة التنفيذية حيث ي�ص���مل تقيي���م مدى كفاية 
وفاعلي���ة نظام الرقابة الداخلية يف البنك. جميع املالحظات الهامة واجلوهرية املنبثقة عن اأعمال الرقابة 
الداخلي���ة يتم رفعها يف تقارير الى جلنة املراجعة التابعة ملجل�ض اإدارة البنك. تقوم جلنة املراجعة مبراقبة 
كفاي���ة وفاعلية نظام الرقاب���ة الداخلية للحد من املخاطر التي مت حتديدها وقيا�ص���ها بهدف احلفاظ على 

م�صالح البنك.

يتم بذل جهود من�ص���قة ومتكاملة من جميع وحدات واإدارات البنك لتح�صني بيئة الرقابة على امل�صتوى العام 
من خالل املراجعة امل�صتمرة وت�صهيل االإجراءات ملنع وت�صحيح اأي ق�صور يف الرقابة. كل وحدة من وحدات 
البنك وحتت اإ�ص���راف االإدارة التنفيذية العليا اأوكلت اليها م�صوؤولية ت�صحيح اأوجه الق�صور يف الرقابة التي 
مت حتديده���ا من قبل املراجعي���ني الداخليني واخلارجيني، وعدد من وحدات الرقابة االأخرى على م�ص���توى 

البنك .

قامت االإدارة العليا للبنك بتبني اإطار عمل متكامل للرقابة الداخلية على النحو املو�صى به من قبل موؤ�ص�صة 
النقد العربي ال�صعودي من خالل تعليماتها ب�صاأن �صوابط الرقابة الداخلية.

مت ت�ص���ميم النظام الرقابي الداخلي للبنك ب�صكل ي�ص���من اطالع جمل�ض االإدارة على كيفية اإدارة املخاطر 
من اأجل حتقيق االأهداف اال�صرتاتيجية للبنك. اإن اأنظمة الرقابة الداخلية مهما كانت م�صممة ب�صكل جيد، 
فاإنه���ا لن تقوم مبنع اأو ك�ص���ف جميع اأوجه الق�ص���ور يف الرقابة. عالوة على ذلك، ف���اإن التقييمات احلالية 
ملدى فاعلية االأنظمة لفرتات م�ص���تقبلية تخ�ص���ع لقيود قد ت�صبح معها �ص���وابط الرقابة غري مالئمة نتيجة 

للتغريات يف املتطلبات واالمتثال لل�صيا�صات واالإجراءات.

ا�صتنادا اإلى نتائج االختبارات والتقييمات امل�صتمرة لنظام الرقابة الداخلية من قبل وحدة الرقابة الداخلية 
الت���ي متت خ���الل العام، تعت���رب االإدارة اأن نظ���ام الرقابة الداخلية احل���ايل مالئم ومنا�ص���ب و يتم تنفيذه 
ومراقبته على نحو فعال. وللمزيد من تعزيز الرقابة تقوم االإدارة بعمل تقييم ب�صكل م�صتمر لنظام الرقابة 

الداخلي للبنك.

و بناءًا على ما�صبق، فاإن جمل�ض االدارة قد �صادق على تقييم االإدارة للرقابة الداخلية.

خدمة المجتمع واإلستدامة  �
ي���ويل البنك امل�ص���ئولية االجتماعية اإهتمامًا بالغًا من خالل تقدمي املبادرات امل�ص���تدامة التي تلقي بظاللها 
االإيجابية على م�صرية البنك ب�صكل عام، حيث تتنوع امل�صاهمات املجتمعية التي نقوم بها يف اإطار منو وزيادة 
هذه املبادرات، والتي ينعك�ض تاأثريها مبا�ص���رة على حتفيز اال�ص���تقرار االقت�ص���ادي، كم���ا اأننا نحر�ض من 
اأجل الو�صول اإلى امل�صتفيد احلقيقي مل�صاعدته وامل�صاهمة بالنهو�ض باملجتمع عرب االلتزام االجتماعي الذي 

نوؤديه ب�صكل م�صتمر ومتنامي.
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كما اأ�ص���ركنا العميل م�صاركة مبا�ص���رة يف مبادرات البنك املجتمعية عرب برنامج “وااو” اخلري الذي ي�صهد 
من���وًا كب���ريًا اإذ يحتوي على ما يزيد عن 15 جمعية معتمدة للتربع والتي تلقى تفاعاًل كبريًا من قبل العمالء 
امل�ص���اركني بالعم���ل االجتماع���ي بحرية كب���رية، حيث اأن ه���ذا االأمر خلق عم���اًل نوعيًا متكام���اًل بني البنك 

وعمالئه.

ويعتمد جناحنا كموؤ�ص�ص���ة ب�ص���كل كبري على قدرتنا يف احلفاظ على عالقات جيدة مع اأ�ص���حاب امل�صلحة، 
حي���ث ن�ص���عى لبناء عالقات دائمة معه���م وقائمة على الثقة من خالل احلوار البن���اء واأخذ وجهات نظرهم 
باحل�ص���بان عن���د اتخاذ القرارات، كما اأننا ن�ص���عى لتوف���ري معلومات موثوقة وقائمة عل���ى الواقع ويف الوقت 
املطل���وب ح���ول عملنا وح���ول القطاع املايل واالقت�ص���اد عمومًا، كل ذلك يف �ص���بيل اأن نهي���ئ قاعدة موثوقة 

الأ�صحاب امل�صلحة لت�صكيل وجهات نظرهم وقراراتهم.

 يق���وم اإط���ار اال�ص���تدامة اخلا�ض بنا على خم����ض ركائز ويوجه جمي���ع العمليات على م�ص���توى البنك، وهذه 
الركائ���ز ه���ي: التكلي���ف والنمو والرعاية واحلف���ظ والعون، وقد حددن���ا املجاالت التي حتتاج اإلى موا�ص���لة 
التح�ص���ني والتطوير حتت مظلة هذه الركائز اخلم�ص���ة، كما وحققنا خالل ال�ص���نوات القليلة املا�صية تقدمًا 
كبريًا كاأحد رواد القطاع املايل يف اململكة العربية ال�صعودية، فنحن اليوم نوفر اإمكانية اأف�صل للح�صول على 

التمويل وعددًا اأكرب من الفروع املخ�ص�صة لذلك، حيث ات�صعت قاعدة عمالئنا اأكرث من اأي وقت م�صى.

وفيم���ا يخ����ض اجلانب البيئي، فقد جنحنا يف خف�ض تكاليف امل���اء والكهرباء لكل موظف دائم من موظفي 
البنك، كما ا�صتثمرنا يف اآليات توفري الورق وعملنا على احلد من ا�صتهالكنا للوقود للم�صاعدة يف املحافظة 
عل���ى املوارد الطبيعية املحدودة، واإنه ملن دواعي االعتزاز تتويجنا بجائزة امللك خالد للتناف�ص���ية امل�ص���وؤولة 
لل�ص���نة الثالثة على التوايل من موؤ�ص�ص���ة امللك خالد اخلريية، اإذ تعد اجلائزة واحدة من اأهم معايري قيا�ض 

االأداء يف جمال امل�صئولية االجتماعية وحماية البيئة.

وخالل عام 2016م قام البنك، وبامل�ص���اركة مع عمالئه، برعاية عدة برامج اجتماعية والتربع لعدة جهات 
خريي���ة مببل���غ اإجمايل ق���دره 4.013.387 ريال �ص���عودي وميكن االطالع على تقرير اال�ص���تدامة ال�ص���نوي 

اخلام�ض ال�صادر عن البنك لعام 2016م ملزيد من التفا�صيل.

الخاتمة �
ي�ص���ر جمل�ض االإدارة اأن يعرب مرة اأخرى عن امتنانه حلكومة خادم احلرمني ال�ص���ريفني، ويخ�ض بال�ص���كر 
وزارة املالية وموؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�ص���عودي وهيئة ال�صوق املالية ووزارة التجارة واال�صتثمار على دعمهم 
ا اأن يتقدم بال�صكر اإلى جميع م�صاهمي البنك على تعاونهم الدائم. كما  املتوا�صل والبناء. ويود املجل�ض اأي�صً
يعرب املجل�ض عن تقديره لثقة عمالء البنك ال�ص���عودي لال�ص���تثمار وامل�صاهمني، وجلهود م�صوؤويل وموظفي 

البنك على اإخال�صهم ووالئهم.
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أضواء على الوضع المالي لعشر سنوات
2016201520142013201220112010200920082007

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

2.6102.1781.8681.7091.8441.6331.9381.635 2.667 2.557اإجمالى الدخل 

943762632628570556428484 1.033 1.051اإجمالى امل�ساريف 

1.6671.4161.2361.0811.2741.0771.5101.151 1.634 1.506ربح العمليات

231129324373845555997329 305 453خم�س�سات 

1.4361.287912708429522513822 1.329 1.053�سايف الدخل

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

57.47347.56734.05127.11431.00229.78529.55623.129 60.269 60.249قرو�ص و�سلف- �سايف 

22.39717.69610.9128.8938.06010.73712.73115.811 18.983 21.448اإ�ستثمارات - �سايف

8461.071966895865817719562 939 1.000ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

93.62680.49559.06751.94651.49150.14853.59646.542 93.578 94.362اإجمايل املوجودات

70.73357.04440.41436.77037.21538.24740.70232.768 70.518 65.640ودائع العمالء

11.85210.2539.3798.5578.1417.4286.6096.770 12.036 13.543اإجمايل حقوق امللكية 

المعدلت )%(

13.0013.1110.178.485.517.437.6712.88 11.13 8.40العائد على حقوق امل�ساهمني 

1.651.841.641.370.841.011.031.88 1.42 1.12العائد على املوجودات 

17.0815.1217.6219.1217.2914.4813.7121.91 16.94 19.13كفاية راأ�ص املال

14.3512.8612.6612.7415.8816.4815.8114.8112.3314.55حقوق امل�ساهمني لإجمايل املوجودات
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SUSTAINABILITY
REPORT 2016

القوائم المالية الموحدة
وتقرير مراجعي الحسابات

31 ديسمبر 2016 و 2015



           1  

 البنك السعودي لالستثمار
 قائمة المركز المالي الموحدة

 2015و  2016ديسمبر  31كما في 
           

   2016 
 

2015 
   

 إيضاح
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
       الموجودات

 4.086.987  5.684.338  4 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 6.410.263  2.302.293  5 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 18.982.971  21.447.894  6  في استثمارات، صا
 60.268.806  60.249.052  7  قروض وسلف، صافي

 939.022  1.000.337  8  استثمارات في شركات زميلة
 1.021.564  987.600  9  و موجودات غير ملموسة، صافي معداتممتلكات، 

 1.287.143  1.914.717  11  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
 152.836  418.724    أخرى عقارات

  موجودات أخرى
 

10  356.543  428.744 

 93.578.336  94.361.498    الموجودات إجمالي
       الملكيةالمطلوبات وحقوق 

       المطلوبات

 5.329.148  8.996.716  12 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 70.518.482  65.640.325  13  ودائع العمالء
 2.011.221  2.032.187  14  قروض ألجل

 1.999.800  2.002.373  15  سندات دين ثانوية
 1.000.672  1.424.927  11  القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 682.551  721.782  16  مطلوبات أخرى

 81.541.874  80.818.310    المطلوبات إجمالي

       الملكيةحقوق 

 6.500.000  7.000.000  17   رأس المال
 3.946.000  4.210.000  18  إحتياطي نظامي

 11.768  509.651  )و(6  إحتياطيات أخرى
 1.100.949  966.421    أرباح مبقاة

 534.500  420.000  26  توزيعات أرباح مقترحة
 (56.755)  (62.884)  37   محتفظ بها، صافي خيارات أسهم موظفين

 12.036.462  13.043.188    حقوق المساهمينإجمالي 
 -  500.000  38  الشريحة االولىصكوك 

 12.036.462  13.543.188    إجمالي حقوق الملكية
 93.578.336  94.361.498    الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 

 
 ية الموحدةجزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المال 41إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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كما في 31 ديسمبر 2016 و 2015
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 البنك السعودي لالستثمار
 قائمة الدخل الموحدة

 2015و  2016ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
        

  
   2016 

 
2015 

  

 إيضاح
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
       

 2.441.420  3.200.609  20  دخل العموالت الخاصة
 710.231  1.528.553  20  الخاصةمصاريف العموالت 

       
 1.731.189  1.672.056    صافي دخل العموالت الخاصة

       
 450.075  415.504  21  دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي

 108.265  145.650    أرباح تحويل عمالت أجنبية، صافي
 35.920  27.543  22  توزيعات أرباح

 186.200  145.112  23  يمكاسب استثمارات، صاف
 (592)  1    ، صافيأخرى عمليات / )خسائر( إيرادات

 2.511.057  2.405.866    إجمالي دخل العمليات
       

 619.474  591.801  24  رواتب وما في حكمها
 108.853  140.320    إيجار ومصاريف مباني

 80.581  89.001  9  إستهالك واطفاء 
 224.687  229.420    مية وإدارية أخرىمصاريف عمو

 118.000  246.000  )ب(7  مخصص خسائر اإلئتمان 
 187.000  207.000  )هـ(6  مخصص انخفاض قيمة استثمارات

 1.338.595  1.503.542    إجمالي مصاريف العمليات

 1.172.462  902.324    التشغيليالدخل 

 156.195  150.634  ()ب8  الحصة في دخل الشركات الزميلة

 1.328.657  1.052.958    صافي الدخل 
 1.90  1.50  25  ربح السهم األساسي والمخفض  )باللاير السعودي(
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 البنك السعودي لالستثمار
 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 2015و  2016ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 

                                                             2016  2015 

  إيضاح  
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
       

 1.328.657  1.052.958    صافي الدخل 
من الممكن إعادة تصنيفها  تم تصنيفها أو التي –بنود الدخل الشامل األخرى 
  الحقاً لقائمة الدخل الموحدة:

  
   

  بيع:استثمارات متاحة لل
 

    
  صافي التغير في القيمة العادلة -

  552.136  (494.823) 
  أرباح القيمة العادلة المحولة لقائمة الدخل الموحدة عن اإلستبعادات -

  (57.851)  (102.176) 
 (124)  3.598  )ب(8  الحصة في بنود الدخل الشامل األخرى للشركات الزميلة

 (597.123)  497.883    الشامل األخرى  ة()الخسار / إجمالي بنود الدخل

 731.534  1.550.841    إجمالي الدخل الشامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 41إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2016 و 2015

التـقرير  السنوي  2016 م

43 42



  

مار
ستث

لال
ي 

ود
سع

 ال
نك

الب
وق 

حق
ي 

ت ف
يرا

لتغ
ة ا

ائم
ق

 
كية

لمل
ا

 
حدة

مو
ال

 
ي 

ن ف
يتي

ته
لمن

ن ا
نتي

لس
ل

31 
ر 

سمب
دي

20
16

 
و 

20
15

 
 

            
 

   
ن 

 م
فقة

مر
 ال

ت
حا

ضا
إلي

ر ا
عتب

ت
1 

ى 
إل

41 
زأ 

تج
ال ي

ءًا 
جز

حدة
مو

 ال
لية

لما
م ا

وائ
الق

ذه 
 ه

من
 

   
4 

  

ي 
مال

إج
ق 

قو
ح

كية
لمل

ا
 

 
ك 

كو
ص

ه 
يح

شر
ال

لى
ألو

ا
 

 
ق 

قو
 ح

لي
جما

إ
ين

هم
سا

الم
 

 
ات

يار
خ

 
ين

ظف
مو

 ال
هم

أس
 

 
ات

زيع
تو

حة 
تر

مق
ح 

رب
أ

 
 

قاة
 مب

اح
رب

أ
 

 
ات

طي
تيا

إح
 

رى
أخ

 
 

ي 
اط

حتي
إ

مي
ظا

ن
 

 
ال

الم
س 

رأ
 

 
اح

ض
إي

 
 

ية
ود

سع
 ال

الت
ريا

 ال
ف

آال
ب

 
 

 
16

20 

12
.0

36
.4

62
 

 
- 

 
12

.0
36

.4
62

 
 

(
56

.7
55

) 
 

53
4.

50
0

 
 

1.
10

0.
94

9
 

 
11

.7
68

 
 

3.
94

6.
00

0
 

 
6.

50
0.

00
0

 
 

 
صدة

ألر
ا

 
سنة

 ال
اية

 بد
في

 

1.
05

2.
95

8
 

 
- 
 

1.
05

2.
95

8
 

 
- 

 
- 

 
1.

05
2.

95
8

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
خل

الد
ي 

صاف
 

49
7.

88
3

 
 

- 
 

49
7.

88
3

 
 

- 
 

- 
 

-  
49

7.
88

3
 

 
- 
 

- 
 

 
خر

األ
ل 

شام
 ال

خل
الد

ود 
 بن

لي
جما

إ
 ى

1.
55

0.
84

1
 

 
- 
 

1.
55

0.
84

1
 

 
- 

 
- 

 
1.

05
2.

95
8

 
 

49
7.

88
3

 
 

- 
 

- 
 

 
مل

شا
 ال

خل
الد

ي 
مال

إج
 

(
53

4.
50

0
) 

 
- 
 

(
53

4.
50

0
) 

 
- 

 
(

53
4.

50
0

) 
 

-  
- 
 

- 
 

- 
 

26 
عة

فو
مد

ح 
ربا

ت أ
يعا

وز
ت

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(
50

0.
00

0
) 

 
- 
 

- 
 

50
0.

00
0

 
 

26 
رة

صد
 م

نية
جا

 م
هم

أس
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

42
0.

00
0

 
 

(
42

0.
00

0
) 

 
- 
 

- 
 

- 
 

26 
حة

تر
مق

ح 
ربا

ت أ
يعا

وز
ت

 

(
6.

12
9

) 
 

- 
 

(
6.

12
9

) 
 

(
6.

12
9

) 
 

- 
 

-  
- 
 

  
  

37 
حة

لمن
د ا

 بع
ناة

مقت
ن 

ظفي
مو

هم 
أس

ت 
را

خيا
 

50
0.

00
0

 
 

50
0.

00
0

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  
- 
 

- 
 

- 
 

 
ك 

كو
ص

ر 
صدا

إ
حة

ري
لش

ا
 

لى
الو

ا
 

(
3.

48
6

) 
 

- 
 

(
3.

48
6

) 
 

- 
 

- 
 

(
3.

48
6

) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
األ

حة 
ري

لش
ك ا

كو
ص

ر 
صدا

ة ا
كلف

ت
لى

و
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(
26

4.
00

0
) 

 
- 
 

26
4.

00
0

 
 

- 
 

18 
مي

ظا
 الن

طي
تيا

إلح
ل ل

حو
الم

 

13
.5

43
.1

88
 

 
50

0.
00

0
 

 
13

.0
43

.1
88

 
 

(
62

.8
84

) 
 

42
0.

00
0

 
 

96
6.

42
1

 
 

50
9.

65
1

 
 

4.
21

0.
00

0
 

 
7.

00
0.

00
0

 
 

 
صدة

ألر
ا

 
سنة

 ال
اية

 نه
في

 

مار
تث

س
لال

ي 
ود

سع
 ال

ك
بن

ال
دة

وح
لم

ة ا
كي

مل
 ال

وق
حق

ي 
ت ف

يرا
تغ

 ال
مة

قائ
20

15
 و 

20
16

بر 
سم

دي
 3

ي 1
ن ف

تي
هي

نت
لم

ن ا
تي

سن
لل

التـقرير  السنوي  2016 م

43 42



  
 
 

 
   

  
 

  
 

مار
ستث

لال
ي 

ود
سع

 ال
نك

الب
ق  

قو
 ح

في
ت 

يرا
لتغ

ة ا
ائم

ق
كية

لمل
ا

 
حدة

مو
ال

 
  )

مة
)تت

 
ي 

ن ف
يتي

ته
لمن

ن ا
نتي

لس
ل

31 
ر 

سمب
دي

20
16

 
و 

20
15

 
 

                  
  

    
ن 

 م
فقة

مر
 ال

ت
حا

ضا
إلي

ر ا
عتب

ت
1 

ى 
إل

41 
حدة

مو
 ال

لية
لما

م ا
وائ

الق
ذه 

 ه
من

زأ 
تج

ال ي
ءًا 

جز
 

 5

ق 
قو

 ح
لي

جما
إ

كية
لمل

ا
 

 
ك 

كو
ص

حه 
ري

لش
ا

لى
ألو

ا
 

 
ق 

قو
 ح

لي
جما

إ
ين

هم
سا

الم
 

 
ت

را
خيا

ين 
ظف

مو
 ال

هم
أس

 

 
ت

يعا
وز

ت
 

أر
حة

تر
 مق

بح
 

 
قاة

 مب
اح

رب
أ

 
 

ت
طيا

تيا
إح

 
رى

أخ
 

 
ي 

اط
حتي

إ
مي

ظا
ن

 
 

ال
الم

س 
رأ

 
 

اح
ض

إي
 

 

ية
ود

سع
 ال

الت
ريا

 ال
ف

آال
ب

 
 

 
20

15
 

11
.8

52
.1

32
 

 
- 
 1

1.
85

2.
13

2
 

 
(

31
.5

51
) 

 
52

2.
00

0
 

 
1.

13
9.

79
2

 
 

60
8.

89
1

 
 

3.
61

3.
00

0
 

 
6.

00
0.

00
0

 
 

 
صدة

ألر
ا

 
سنة

 ال
اية

 بد
في

 

1.
32

8.
65

7
 

 
- 
 

1.
32

8.
65

7
 

 
- 

 
- 

 
1.

32
8.

65
7

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
خل

الد
ي 

صاف
 

(
59

7.
12

3
) 

 
- 
 

(
59

7.
12

3
) 

 
- 

 
- 

 
- 
 

(
59

7.
12

3
) 

 
- 
 

- 
 

 
ى 

خر
األ

ل 
شام

 ال
خل

الد
ود 

 بن
لي

جما
إ

 

73
1.

53
4

 
 

- 
 

73
1.

53
4

 
 

- 
 

- 
 

1.
32

8.
65

7
 

 
(

59
7.

12
3

) 
 

- 
 

- 
 

 
مل

شا
 ال

خل
الد

ي 
مال

إج
 

(
52

2.
00

0
) 

 
  

(
52

2.
00

0
) 

 
- 

 
(

52
2.

00
0

) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

26 
اح

رب
ت أ

يعا
وز

ت
 

عة
فو

مد
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(
50

0.
00

0
) 

 
- 
 

- 
 

50
0.

00
0

 
 

26 
رة

صد
 م

نية
جا

 م
هم

أس
 

- 
 

 
 

- 
 

- 
 

53
4.

50
0

 
 

(
53

4.
50

0
) 

 
- 
 

- 
 

- 
 

26 
حة

تر
مق

ح 
ربا

ت أ
يعا

وز
ت

 

(
25

.2
04

) 
 

- 
 

(
25

.2
04

) 
 

(
25

.2
04

) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

37 
حة

لمن
د ا

 بع
ناة

مقت
ن 

ظفي
مو

هم 
أس

ت 
را

خيا
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(
33

3.
00

0
) 

 
- 
 

33
3.

00
0

 
 

- 
 

18 
مي

ظا
 الن

طي
تيا

إلح
ل ل

حو
الم

 

12
.0

36
.4

62
 

 
- 
 1

2.
03

6.
46

2
 

 
(

56
.7

55
) 

 
53

4.
50

0
 

 
1.

10
0.

94
9

 
 

11
.7

68
 

 
3.

94
6.

00
0

 
 

6.
50

0.
00

0
 

 
 

صدة
ألر

ا
 

سنة
 ال

اية
 نه

في
 

مار
تث

س
لال

ي 
ود

سع
 ال

ك
بن

ال
ة   

تم
 )ت

دة
وح

لم
ة ا

كي
مل

 ال
وق

حق
ي 

ت ف
يرا

تغ
 ال

مة
قائ

20
15

 و 
20

16
بر 

سم
دي

 3
ي 1

ن ف
تي

هي
نت

لم
ن ا

تي
سن

لل

التـقرير  السنوي  2016 م

45 44



 
 

 البنك السعودي لالستثمار 
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 2015و  2016ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 
  

 2015  2016  إيضاح  

 األنشطة التشغيلية:
بآالف الرياالت    

 السعودية
الف الرياالت آب 

 السعودية
 1.328.657  1.052.958    صافي الدخل  

     األنشطة التشغيلية:         المستخدمة في ديةة صافي الدخل إلى صافي النقالتعديالت لتسوي    
 30.966  57.787    االطفاء / )االضافة( للعالوة والخصم لالستثماراتصافي 

 (142.468)  (348.200)    صافي التغير في دخل العموالت الخاصة مستحقة االستالم
 14.784  212.457    صة مستحقة الدفعالعموالت الخا روفصمصافي التغير في 

 (29.657)  10.586    صافي التغير في رسوم القروض المؤجلة
 (186.200)  (145.112)  23  مكاسب استثمارات، صافي             

 (151)  -    مكاسب بيع ممتلكات ومعدات            
 80.581  89.001  9  إستهالك واطفاء 

 118.000  246.000  )ب(7  صافي مخصص خسائراإلئتمان، 
 187.000  207.000  )هـ(6  مخصص انخفاض قيمة استثمارات، صافي 

 (156.195)  (150.634)  )ب(8  الحصة في دخل الشركات الزميلة
 42.000  33.996    أسهم موظفين روف خياراتصم

    1.265.839  1.287.317 
       لموجودات التشغيلية:صافي )الزيادة( / النقص في ا          

 (55.661)  (191.035)    وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 (4.945)  (20.671)    أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد تسعين يومًا من تاريخ اإلقتناء  

 (2.670.465)  78.545   صافي ،فقروض وسل
 (488.711)  (604.047)    لموجبة للمشتقاتالقيمة العادلة ا

 258.621  (183.793)    موجودات أخرى
       صافي الزيادة / )النقص( في المطلوبات التشغيلية:

 319.400  3.630.290    أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 (804.259)  (4.999.852)    ودائع العمالء 

 353.948  394.310    ة للمشتقاتالقيمة العادلة السالب
 (85.156)  47.418    مطلوبات أخرى

 (1.849.911)  (582.996)    صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
       األنشطة االستثمارية:

 19.163.865  2.230.748    متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات 
 (16.238.008)  (4.310.757)    شراء استثمارات

 63.400  92.917  )ب(8  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
 (192.618)  (55.038)  9  و موجودات غير ملموسة شراء ممتلكات و معدات

 246  1    متحصالت من بيع ممتلكات و معدات 
 2.796.885  (2.042.129)    نشطة االستثماريةاأل الناتجه من/  (المستخدمة في) صافي النقدية

       األنشطة التمويلية:
 -  (1.000.000)    سداد قرض ألجل

 -  1.000.000    المتحصالت من قرض ألجل
 -  496.514    ، صافيصكوك الشريحة االولىإصدار  متحصالت من

 -  (58.206)    شراء أسهم لخيارات الموظفين
 (522.000)  (534.500)  26  توزيعات أرباح مدفوعة

 (522.000)  (96.192)    صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 
 424.974  (2.721.317)    في النقدية و شبة النقدية   )النقص( / الزيادة صافي

    
 
 

 ---يتبع          
 

 
 

 ةحدالمو جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 41إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
6 
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البنك السعودي لالستثمار
قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2016 و 2015

              

 البنك السعودي لالستثمار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

 2015و  2016ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 
 
 

 
 2015  2016  إيضاح  

    
بآالف الرياالت 

 السعودية

الف الرياالت آب 
 السعودية

       النقدية وشبه النقدية

 6.678.995  7.103.969    ية في بداية السنةالنقدية وشبه النقد    
 424.974  (2.721.317)    الزيادة في النقدية و شبه النقدية )النقص( / صافي

 7.103.969  4.382.652  27  النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
       

       معلومات العموالت الخاصة اإلضافية

 عموالت خاصة مستلمة     
   

2.852.409  2.298.952 
 697.094  1.312.983    عموالت خاصة مدفوعة     

       
       معلومات إضافية غير نقدية

 إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى
   497.883  (597.123) 

 -  265.888    أخرىت اعقار
 (25.204)  7.048    منحة خيارات أسهم موظفين، صافي 

 534.500  420.000  26  ترحةتوزيعات أرباح مق
 500.000  500.000  26  أسهم مجانية مصدرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة 41إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 عـــام      .1
 

جماادى   25بتااريخ    31ية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/تأسس البنك السعودي لالستثمار)"البنك"(، شركة مساهمة سعود
( فااي المملكااة العربيااة السااعوديةل يعماال البنااك بموجااب السااجل التجاااري رقاام    1976يونيااو  23هااـ ) الموافااق 1396الثاااني 

 وعددها  فروعه  شبكة  خالل  ( من1977مارس  16هـ )الموافق  1397األول   ربيع 25بتاريخ  1010011570
 فرعًا( في المملكة العربية السعوديةل إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي: 48:  2015) فرعًا 48 

  
 البنك السعودي لالستثمار    

 المركز الرئيسي    
  3533ص ب    
  11481الرياض    
 المملكة العربية السعودية    

 
 إلايهم جميعاًا باـ "المجموعاة"     ارشا يالتابعاة التالياة )   لشركاتهوائم المالية الق و تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك

 (:في هذه القوائم المالية الموحدة
 

من  2015حيث تم تحويل الشركة خالل عام ، االستثمار كابيتال - "شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة"  ( أ
سجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل مة وهي فلشركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة مق

( وهي مملوكة بنسبة 2007يوليو  22هـ )الموافق 1428رجب  8صادر بتاريخ  1010235995التجاري رقم 
 % من قبل البنكل100
 

"شركة السعودي لالستثمار العقارية" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية   ( ب
مايو  25هـ )الموافق 1430جمادي األول  29صادر بتاريخ  1010268297السجل التجاري رقم  بموجب
 لم تبدأ الشركة أي أنشطة جوهرية بعدل% من قبل البنكل 100( وهي مملوكة بنسبة 2009

 
ة بموجب ج(  "شركة السعودي لالستثمار األولى" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودي

( وهي مملوكة 2014نوفمبر  9هـ )الموافق 1436محرم  16صادر بتاريخ  1010427836السجل التجاري رقم 
 % من قبل البنكل لم تبدأ الشركة أي أنشطة جوهرية بعدل100بنسبة 

 
األساتثمار كابيتاال    كما تتضمن األنشطة الرئيسة لشركةالمصرفيةل  األنشطة التجارية وخدمات التجزئةكافة أنواع  بنكقدم الي

كياال، التعهااد بالتغطيااة، إدارة صااناديق األسااتثمارات و محااافظ األسااتثمار الخاصااة    والتعاماال فااي األوراق الماليااة كأصاايل و  
كماا تقادم المجموعاة    ، والحفاظ الخاصاة بأعماال األوراق المالياةل     االستشاارات رتياب،  تبالنيابة عن العمالء، وتقاديم خادمات ال  

خاادمات مصاارفية متوافقااة مااع الشااريعة االسااالمية )قائمااة علااى مباادأ تجنااب الفائاادة( والتااي يااتم اعتمادهااا  لعمالئهاا منتجااات و  
 واإلشراف عليها بواسطة هيئة شرعية مستقلةل 

 
ساعودي  اللبناك  باالقوائم المالية الموحدة لإلشاارة لإليضااحات ذات العالقاة     اإليضاحات حول يتم األشارة إلى "البنك" في هذة

 "مجموعة"ل كـر فقط وليس بشكل مجمع لالستثما
 
 .  أسس اإلعداد 2

  
 بيان اإللتزام   ( أ

  
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي للبنوك يقوم البنك بإعداد هذه القوائم المالية الموحدة طبقا لمعاييرالمحاسبة 

 يير المحاسبة الدوليةن مجلس معاع ةالسعودي )المؤسسة(، وللمعاييرالدوليـة الخاصة بالتقاريرالمالية الصادر
كما يعد البنك قوائمه المالية الموحدة  لالمالية قاريرالخاصة بالت ةيدولالمعايير الير سالصادرة عن لجنة تف فسيراتوالت

الشركات بالمملكة العربية السعودية وكذلك النظام األحكام ذات الصلة بنظام  و لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك
 األساسي للبنكل
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 )تتمة( - أسس اإلعداد  .2
 

  أسس القياس    ب(
 

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

 ،الموجودات والمطلوبات المقتناة بغرض المتاجرة يتم قياسها بالقيمة العادلة ل1
 ،الية المصنفة كقيمة عادلة خالل قائمة الدخل الموحدة يتم قياسها بالقيمة العادلةاألدوات الم ل2
 ،ل  االستثمارات المتاحة للبيع يتم قياسها بالقيمة العادلة3

 ،المشتقات المالية يتم قياسها بالقيمة العادلة ل 4 
عالقات التحوط من   ، فيلمخاطرالموجودات و المطلوبات المالية المعترف بها والمصنفة كبنود تحوط من ال  5

 و  ؛رتبطة بالخطر الذي تم التحوط منهمخاطر القيمة العادلة المؤهلة، يتم تسويتها بتغيرات القيمة العادلة الم
  ل  النقدية التي يتم تسويتها للدفعات على أساس األسهم يتم قياسها بالقيمة العادلةل6

ات تم إقتنائها ، لم يكن لدى المجموعة موجودات أو مطلوب2015و  2016ديسمبر  31خالل العامين المنتهيين في 
  بعض األدوات المالية المشتقةل بإستثناءألغراض المتاجرة، 

   العملة الوظيفية وعملة العرض ( ج
ل ويتم تقريب البيانات للبنكالعملة الوظيفية الذي يعتبر يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، و  
 لمالية المعروضة ألقرب ألف ريال سعودي، ما لم يذكر خالف ذلكلا

  
   واإلفتراضات المحاسبية الجوهرية  األحكام والتقديرات    ( د

ساتخدام بعاض األحكاام و     اإن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعاايير الدولياة الخاصاة بالتقاارير المالياة، يتطلاب       
بية الهامة والتي تؤثر على مباال  الموجاودات والمطلوباات المساجلةل  يتطلاب األمار       التقديرات واإلفتراضات المحاس

تطبيااق السياسااات المحاساابية للمجموعااةل مثاال هااذه   التااي يااتم بهااا طريقااةالأيضااًا ماان اإلدارة أن تمااارس حكمهااا فااي 
سااابقة وبعااض العواماال علااى الخباارة ال وبناااءًايااتم تقييمهااا بإسااتمرار  الهامااة األحكااام و التقااديرات واإلفتراضااات

األخرى، والتي تتضمن الحصول على إستشاارات مهنياة وتوقعاات لألحادام المساتقبلية التاي يعتقاد أنهاا معقولاة فاي           
 مثل تلك الحاالتل 

اماة لتقادير عادم التأكاد عناد تااريخ التقاارير        هراضات الهامة على المستقبل، وكذلك على المصاادر ال تتتركز تلك اإلف
لموجااودات لقااد تااؤدي إلااى تعااديالت ماديااة للمبااال  الدفتريااة     راضااات التااي تحتماال أخطااار هامااة  تفالماليااة، تلااك اإل 

ببناء إفتراضاتها و تقديراتها على أسااس   م المجموعةوهو موضح أدناهل تق كما لمطلوبات في السنة المالية المقبلة،لو
بق، قاد تتغيار االحاوال واإلفتراضاات الحالياة      باالرغم مماا سا    و المتاحاة عناد إعاداد القاوائم المالياة الموحادةل       العوامل

أخاذها  المجموعةل تلاك التغييارات ياتم     لظروف خارج سيطرة رات السوق أويسبب تغيبالخاصة باألحدام المستقبلية 
 في اإلفتراضات عند حدوثهال في األعتبار

 
حاسابية أو تلاك التاي تماارس فيهاا      من النواحي الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة مثل هذه التقديرات واإلفتراضاات الم 

 -األحكام ما يلي:
 

 خسائر االنخفاض في قيمة محفظة القروض والسلف  - 1
 
بمراجعاة محاافظ قروضاه لتحدياد خساارة االنخفااض فاي القيماة بشاكل           قاوائم مالياة  بتااريخ كال    المجموعةقوم ت

حكمه لتحديد  المجموعةستخدم تهال خفاض في القيمة يجب تسجيلنالتحديد ما إذا كان هناك خسائر  عام محدد و
فاي القيماة يمكان قياساه فاي       نخفااض اما إذا كان هناك أية بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى التنبيه لحادم يتبعاه   

التدفقات النقدية المستقبلية التقديريةل إن هذا الادليل يحتاوي علاى بياناات يمكان مالحظتهاا وتشاير إلاى أن هنااك          
فاي ضاوء الخبارة     متماثلاة،  السداد لمجموعة من المقترضاينل تساتخدم اإلدارة تقاديرات   تغيرًا عكسيًا في موقف 

الموضاوعي  الساابقة  للقاروض ماع األخاذ فاي اإلعتباار مؤشارات مخااطر اإلئتماان والادليل            ارةسللخالتاريخية 
 لتلك المخاطر في المحفظة عند تقدير تدفقاتها النقدية المستقبليةل القيمة،لالنخفاض في 
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 )تتمة( - أسس اإلعداد.  2
 

إن المنهجية واإلفتراضات المستخدمة لتقدير كااًل مان مباال  وتوقيات التادفقات النقدياة المساتقبلية تاتم مراجعتهاا          
الفعليةل يأخذ االفتاراض فاي الحسابان تركاز الخطار       المقدرة وبإنتظام لتقليل أي فروقات بين تقديرات الخسارة 

ذلك من مستويات البطالة، مؤشرات أساعار العقاارات، مخااطر البلاد واالداء      والبيانات اإلقتصادية وما يتضمنه
 المنفرد لمجموعات مختلفة  من األعمالل

 
 القيمة العادلة قياس   - 2

  
بتاريخ كل تقوم المجموعة بتقييم األدوات المالية ، بما في ذلك المشتقات واالستثمارات المتاحة للبيع، بالقيمة العادلة 

  (ل33ز مالي موحدة، بإستثناء ما تم االفصاح عنها في إيضاح )قائمة مرك
 

ُتعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم إستالمه لبيع أصل أو السعر المدفوع لتحويل التزام في عملية اعتيادية 
 م تنفيذها إما:بين متعاملين في السوق بتاريخ التقييمل ُيبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن العملية يت

 
 في السوق األساسي الممكن الوصول إليه، أو 
  في أكثر سوق أفضلية لألصل أو لإللتزام ، وذلك في حالة غياب السوق األساسي 
 

كذلك فإنه يجب للسوق األساسي أو السوق األكثر أفضلية أن يكون من الممكن الدخول له من قبل المجموعةل ُتقيم 
تزام بإستخدام افتراضات يستعملها المتعاملون في السوق لتسعير أصل أو التزام وذلك على القيمة العادلة ألصل أو ال

 فرضية أن المتعاملين يسعون ألفضل منفعة اقتصاديةل
 

تأخذ القيمة العادلة ألصل غير مالي في اإلعتبار قدرة المتعامل في السوق لتحقيق منفعة إقتصادية من خالل 
صل أو من خالل البيع لمتعامل آخر في السوق والذي بدوره سيقوم بالتوظيف األمثل التوظيف األمثل واألعلى لأل

 واألعلى لألصلل
 

تستخدم المجموعة ُطرق تقييم مناسبة، بحسب ماهو مالئم، و بيانات كافية متاحة لقياس القيمة العادلة ، وذلك عند 
 ُيمكن مالحظتهالتعظيم استخدام معطيات ممكن مالحظتها وتقليل استخدام معطيات ال 

 
يتم تصنيف كل الموجودات والمطلوبات، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية 
الموحدة، ضمن التسلسل الهرمي المذكور أدناه، وذلك ألدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل 

    عامل
 :علنة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية أو ألداة مالية متطابقة والتي يمكن األسعار الم المستوى األول

 للمنشأة الوصول اليها بتاريخ القياس )بدون تعديل(ل
 
 :األسعار المعلنة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المالية المشاابهة أو طارق    المستوى الثاني

مبنياة علاى    و القيماة العادلاة   سلقياا  جوهرياة  ىالمساتوي االدنا  معطياات  تقييم أخرى والتي تكون فيها جميع 
 لبشكل مباشرأوغير مباشر معلومات سوقية يمكن مالحظتها

 
 :طرق التقيايم التاي التكاون فيهاا جمياع المعطياات الجوهرياة مبنياة علاى معلوماات ساوقية             المستوى الثالث

 يمكن مالحظتهال
 

رف بها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، فإن المجموعة ُتقرر إذا ما بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعت
كان قد حدم تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناءًا على أدنى مستوى 

 معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في نهاية تاريخ كل تقرير ماليل
 

جموعة السياسات واإلجراءات لكاًل من قياس القيمة العادلة المتكرر مثل الموجودات المالية المتاحة للبيع ُتحدد الم
 غير المتداولة وغير المتكرر مثل الموجودات المقتناة للتوزيع في العمليات غير المستمرةل
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آلخر ألغراض تقييم موجودات محددةل كما يتم تحديد الحاجة تقوم المجموعة بتعيين مقّيمين خارجيين من وقت 
لهؤالء المقّيمين الخارجيين على أساس سنويل يتم إختيار المقيمّين الخارجيين بناءًا على معايير المعرفة بالسوق، 

 السمعة، االستقاللية وااللتزام بالمعايير المهنيةل

يل الحركات على قيم الموجودات والمطلوبات والمتطلب إعادة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية تقوم المجموعة بتحل
تقييمها أو إعادة تقديرها وفقًا للسياسات المحاسبية للمجموعةل وألغراض هذا التحليل، تقوم المجموعة بالتثبت من 

ات األخرى المعطيات الرئيسية آلخر تقييم بواسطة مطابقة المعلومات في عملية احتساب التقييم مع العقود والمستند
ذات الصلةل كما ُتقارن المجموعة التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية 

 لتحديد ما إذا كان التغيير معقواًلل

وألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة، تقوم المجموعة بتحديد أصناف الموجودات والمطلوبات على أساس  
ا والمخاطر المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات وكذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو طبيعتها، خصائصه

 مذكور أعالهل
 

   نخفاض قيمة استثمارات األسهم والسندات المتاحة للبيعا - 3

في قيمة استثمارات األسهم وسندات  نخفاضاأي عند مراجعة الخاصة بها بممارسة األحكام  تقوم المجموعة
 لبتاريخ إعداد كل قوائم مالية و ذلك المتاحة للبيعين الد

يشتمل ذلك التأكد فيما إذا كان االنخفاض جوهريًا أو مستمرًا في القيمة العادلة بالنسبة لإلستثمار في السندات، 
ر ماالستثل بالنسبة ا إذا كان االنخفاض "مستمرًا" أو "جوهريًا" يتطلب إبداء االحكاملمإن التحديد في عن التكلفةل
نخفاض جوهريًا، فإن النقص في القيمة العادلة يتم تقييمه مقابل الوألغراض تقدير ما إذا كان ا في األسهم

التكلفة األساسية لألصل عند االثبات األوليل ولتقدير ما إذا كان االنخفاض مستمرًا، فإن النقص في القيمة 
 ثبات األوليلإلالعادلة لألصل أقل من التكلفة األساسية عند االتي كانت القيمة  ةالعادلة يتم تقييمه مقابل الفتر

بتقييم، من بين عوامل أخرى، التغير العادي في انخفاض أسعار األسهم  م المجموعةوتقوفي هذا الصدد، 
دليل  عند وجود نخفاض في القيمة مالئمًا وذلكالكان ا ا إذامبالتأكد فيم المجموعة وتقل كذلك، والسندات
، والتغيرات والقطاع تدهور في المركز المالي للجهة المستثمر فيها، وأداء الصناعةير لوجود شي موضوعي

 في التقنية، والتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية والتمويليةل

الية، في السندات المصنفة كإستثمارات متاحة للبيع، و بتاريخ اعداد كل قوائم م هاستثماراتيقوم البنك بمراجعة 
ام كتلك المطبقة كستخدام أحايتطلب هذا التقدير  لهناك انخفاض في قيمة تلك اإلستثمارات كان إذا لتقدير ما
 فردة للقروض والسلفلنقديرات المتعلى ال

 
  تصنيف االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق  - 4

فعات الثابتة أو الممكن تحديدها وذات بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدم المجموعة وتق
النية  ُتقَيمالمجموعة تاريخ االستحقاقل وللقيام بهذا الحكم، فإن مقتناة حتى االستحقاق الثابت كاستثمارات 

 والمقدرة القتناء مثل هذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاقل
 

 و حاالت طارئة محددة ، بإستثاءستحقاقالاستثمارات حتى تاريخ البهذة ا االحتفاظ المجموعة طيعتستإذا لم 
 ةستحقاق أو البيع لمبل  غير هام، تقوم المجموعة بإعادالتاريخ امن قريبًا التي من ضمن تلك الحاالت البيع 

ستحقاق كما في الستثمارات مقتناة حتى تاريخ ااتصنيف كامل البند كإستثمارات متاحة للبيعل لم يكن لدى البنك 
 ل2015، 2016ديسمبر  31
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 شركات المستثمر  فيهالتحديد السيطرة على ا  - 5

كما تقوم المجموعة بالتصرف كمدير  ،)ب( 3ضاح يفي إ المبينةتخضع مؤشرات السيطرة لتقديرات اإلدارة، 
 على تلك الصناديق فإنه عادًةستثماريةل ولتحديد ما إذا كانت المجموعة مسيطرة الصندوق لعدد من الصناديق ا

المنافع  للمجموعة في هذا الصندوق )بمقارنةتقوم المجموعة بالتركيز على تقييم المنافع االقتصادية  ما
لذلك فقد نتيجة مدير الصندوقل وفي إقالة  ( و حقوق المستثمرينةدارية المتوقعإلالمحتملة مع الرسوم ا

يد حل، وبالتالي لم تقم بتواوحتثمرين في كل األسم بدور وكيل المأنها تقو مفادهاتوصلت المجموعة لنتيجة 
 هذه الصناديقل ل ةالقوائم المالي

 هـ(    مبدأ االستمرارية 

 لمبدأوفقًا  هاعلى االستمرار في أعمال المجموعةالالزمة للتأكد من قدرة  بإجراء التقديرات المجموعةقامت إدارة 
عمال للمستقبل المنظورل المصادر الكافية لإلستمرار في األ المجموعةن لدى وقد تأكدت اإلدارة أ االستمرارية،

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

 لاإلستمرارية

 قاتفو الن و(    المخصصات المكونة لمقابلة االلتزامات

ل تقوم اإلدارة في هذا الخصوص بتطبيق اضدهية، مطالبات مقامه دايعتاال أعمالهاخالل دورة  المجموعة،ستلم ت
لحكم عن  ال يمكن تحديد توقيت دقيق للوصوللمخصصاتل لبات االمط تلك إحتياج حتماليةإ لمواجهةبعض األحكام 

 لىدوثها في النهاية عالتكاليف و توقيت ح دقتصاديةل تعتمإعن منافع ها دبهذه المطالبات أو عن المبال  الممكن تك
 جراءات المتبعة بحسب القانونلاإل
 

 .  ملخص ألهم السياسات المحاسبية3
بعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدةل و بإستثناء التغير في السياسات فيما يلي بيانًا بأهم السياسات المحاسبية المت

المحاسبية، الناتجة من المعايير الجديدة و/أو التعديالت الجديدة على معايير التقارير المالية الدولية واالرشادات من لجنة تفسير 
اه، فإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )أ( أدن3معايير التقارير المالية الدولية، المذكورة في االيضاح 

 ل2015ديسمبر  31الموحدة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 التغير في السياسات المحاسبية ( أ
 31وائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في المتبعة في إعداد الق السياسات السياسات المحاسبية المتبعة معتتماشى 
ماعدا  2015ديسمبر  31المنتهية في  السنويةالموحدة  كما هي موضحة في تلك القوائم المالية 2015ديسمبر 

تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه، والتي ال يوجد لها تأثير مالي 
 وائم المالية للسنة او للسنوات السابقة للمجموعة:جوهري على الق

 
 و ما بعدها(: 2016يناير  1المعايير الجديدة )والتي يسري تاريخ تطبيقها للفترات التي تبدأ من 

"الحسابات المؤجلة لألغراض الرقابية"، والذي يوضح السياسات الخاصة 
معايير التقارير بالحسابات المؤجلة  ألغراض رقابية عند التطبيق األولى ل

 المالية الدولية

   معيار التقارير المالية
 14الدولي رقم 

 
 و ما بعدها(: 2016يناير  1قها للفترات التي تبدأ من ي)والتي يسري تاريخ تطب ةحاليالالمعايير على  الجديدة التعديالت

 
"الترتيبات المشتركة"، و الذي يتطلب من المؤسسة التي تمتلك حصصًا في 

ت مشتركة بحيث تكون أنشطة تلك العمليات تنطوي على أعمال، و لمدى عمليا
تلك الحصة، لتطبيق كافة المبادي الواردة في معيار التقارير  المالية الدولية رقم 

( "أندماج االعمال" و بقية معايير التقارير المالية الدولية، بحيث التتعارض 3)
 (ل11ولية رقم )تلك المبادي مع معيار التقارير المالية الد

   التعديالت على معيار
التقارير المالية الدولي رقم 

(11) 
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"الممتلكات، اآلالت و المعدات" و "الموجودات غير الملموسة" واللذات يوفران 
 توضيح حول الطرق المقبولة لألستهالك واألطفاءل

   التعديالت على معيار
سبة الدولي رقم المحا

( و معيار المحاسبة 16)
 (38الدولي رقم )

 
"القوائم المالية المنفصلة" والذي يسمح للمؤسسة أن تستخدم طريقة الملكية كما 

( للمحاسبة عن األستثمارات في 28هو موضح في معاير المحاسبة الدولي رقم )
ئم تلك المؤسسة الشركات التابعة، المشاريع المشتركة والشركات الزميلة في قوا

 المنفصلةل

   التعديالت على معيار
المحاسبة الدولي رقم 

(27 ) 

 
"القوائم المالية الموحدة"، "االفصاح عن المصالح في المؤسسات االخرى"و" 
األستثمارات في الشركات الزميلة"، و توضح هذة التعديالت الخاصة بهذة 

وحدة، أثر التطبيق على المعايير األستثناءات من عرض القوائم المالية الم
الشركة المالكة، ظروف و متى يمكن لمؤسسة استثمارية أن تقيس قيمة شركاتها 
التابعة بالقيمة العادلة، و كذالك بيع أو المشاركة في الموجودات بين الشركة 

 المستثمرة والشركة التابعه أو المشروع المشتركل

   التعديالت على معيار
رقم التقارير المالية الدولي 

معيار التقارير  (،10)
( 12)المالية الدولي رقم 

و معيار المحاسبة الدولي 
 (28رقم )

 
"عرض القوائم المالية"، والذي يؤسس إليضاح القوائم المالية، المرونة في 
عرض إيضاحات حول القوائم المالية و عرض الحصة في بنود الدخل الشامل 

 ركةلاالخرى للشركات الزميلة والمشاريع المشت

  معيارعلى  التعديالت 
 (1المحاسبة الدولي رقم )

 
 و ما بعدها(: 2016يناير  1على المعايير الحالية )والذي يسري تاريخ تطبيقها للفترات التي تبدأ من  الجديدة التحسينات

 
"الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها ألغراض البيع والعمليات غير 

تغيير من طريقة أستبعاد لطريقة أخرى ال يتم المستمرة"، والذي يوضح أن ال
 اعتباره خطة جديدة لالستبعاد، ولكن يعتبر استمرار للخطة االولىل 

   التحسينات على معيار
التقارير المالية الدولي 

 (5رقم )
 

"االدوات المالية: االيضاحات"، والذي يوضح أن عقود الخدمة والتي تتضمن 
 خل مستمر في أصل ماليلرسومًا يمكن ان تحتوي على تدا

 

   التحسينات على معيار
التقارير المالية الدولي 

 (7رقم )
 

"مناقع الموظفين"، و الذي يوضح أن عملة سندات الشركات ذات الجودة 
المرتفعة يتم تقويمها على أساس عملة االلتزام المقومه، وليس على أساس عملة 

 موقع االلتزامل

   التحسينات على معيار
ة الدولي رقم المحاسب

(19) 
 

 جوهري على القوائم الماليةتأثير أي  الحاليةعلى المعايير  أو التحسينات لم يكن لتطبيق المعايير أو التعديالت
 السنواتعلى  وقع أن يكون لها تأثير جوهرييتللسنوات السابقة وكذلك ال او للمجموعة للسنة الحالية  الموحدة

 لالمستقبلية

 ائم الماليةب(  أسس توحيد القو
القوائم المالية للبنك وشركاته التابعةل يتم إعداد القوائم المالية للشركات  على هذه القوائم المالية الموحدة تشتمل 

كما هو  ،التابعة عن نفس السنة المالية للبنك وذلك بإستخدام سياسات محاسبية متماثلة مع السياسات المحاسبية للبنك
ما يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة، عندالحاجة، لتتماشى مع تلك ل ك(1إيضاح رقم )موضح في 

        السياسات المتبعة من قبل المجموعةل
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على  ةالشركات التابعة هي شركات مستثمر فيها ومسيطر عليها من قبل المجموعةل تعتبر المجموعة مسيطر 

و متمكنة من الحقوق في تلك الشركة و كذلك متمكنة أات مستثمر فيها عندما تكون المجموعة متعرضة للحقوق شرك
من تلك الشركة و أيضًا لديها القدرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سلطتها  التي تمارسها  ةمن العوائد المختلف

لمالية للشركة التابعة في القوائم المالية الموحدة منذ تاريخ بدء القوائم ا إدراجالشركة المستثمرفيهال يتم  هعلى هذ
 لبواسطة المجموعة السيطرة هالسيطرة حتى تاريخ توقف هذ

 
تلك التي تم تصميم أنشطتها بحيث ال تدار بنظام حقوق التصويتل ولغرض تقدير  بأنها ظام خاصة بنالمنشأُتعرف  

عدة عوامل مثل تأخذ باالعتبار  ن المجموعةإؤسسة المستثمر فيها، فما إذا كان للمجموعة السلطة على تلك الم
الغرض من وتصميم الشركة المستثمر فيها، المقدرة العملية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها، طبيعة 

فيهال يتم توحيد  ختالف في العوائد من هذه الشركة المستثمر، وحجم التعرض لإلاالعالقة مع الشركة المستثمر فيه
بنظام خاص منذ تاريخ حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ توقف المجموعة  المنشأةالقوائم المالية لتلك 

 عن السيطرةل
 

إلى  شرؤتحوال ألتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مستثمر فيها إذا ما كانت الحقائق وا
 سيطرةللكثر من مكونات اا او تغيرات في واحد وجود

 
يتم إعداد القوائم المالية الموحدة بإستخدام سياسات محاسبية وطرق تسعير متماثلة وذلك للعمليات المتشابهة 

 واألحدام األخرى الجارية في نفس الظروفل

القوائم المالية استثمارية نيابًة عن مستثمرينل وال تتضمن  منشآتحتفظ بها في ُمتقوم المجموعة بإدارة موجودات  
 لتآالمنشإال إذا كانت المجموعة تسيطر على تلك ت آالمنشالموحدة المرفقة القوائم المالية لتلك 

ضمن المجموعة عند توحيد  المتداخلةوأي دخل أو مصاريف ناتجة من المعامالت  المتداخلةيتم استبعاد األرصدة  
 القوائم الماليةل

 
 زميلةج(    االستثمارات في الشركات ال

 
بالتكلفة ومن ثم تحسب وفقًا لطريقة حقوق الملكيةل تعرف الشركات  ًاتسجل االستثمارات في الشركات الزميلة مبدئي

سيطرة(على  االمور المالية و التشغيلية لل لحد اصتأثيرًا هامًا )ولكن الي البنك فيهـا لدىالزميلة بأنها المنشآت التي 
  مشروع مشتركل و أن التكون تلك الشركة تابعة أو

 
إقتناء  بعدما  تغيراتاالستثمارات في الشركات الزميلة  في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، زائدًا  تقيد

ل ستثمار على حدهالكل  خفاض في قيمةانالشركة الزميلة، و ناقصًا أي  موجوداتفي صافي  هالحصت المجموعة
في صافي موجودات الشركة  المجموعةيلة التغيرات في حصة في دخل الشركات الزم مجموعةتتضمن حصة ال

كما يتم  لستحواذ ضمن قائمة الدخل الموحدةاإل بعدا مو خسائر الشركات الزميلة ل بأرباحيتم االعتراف  الزميلةل
يات طاألستحواذ ضمن االحتيا بعدا مبنود الدخل الشامل اإلخرى ل من الحركات على المجموعة حصةباإلعتراف 

يتم تسوية المبال  المتراكمة عن حركات ما بعد األستحواذ مقابل القيمة الدفترية  لخرى في حقوق المساهميناأل
األستثمار في الشركة  عن قيمة زيدت أو زميلةمن الخسائر في الشركة الالمجموعة  ةحص ىوما تتساعند لألستثمارل 

 الخسائر إضافية، اباالعتراف بأي  ومقتال المجموعة التحصيل، فإن ؤكدةالزميلة بما في ذلك أي ذمم مدينة غير م
الخاصة بالشركة  ةيتم تضمين الشهر ل دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلةلمتب عليها تحقق التزامات او عترإذا 

 لإلطفاء أو إلختبار إنخفاض القيمةل يخضعالزميلة ضمن القيمة الدفترية لإلستثمار وال 
 

عتراف إلبا المجموعةقوم تالزميلةل  اتمن نتائج عمليات الشرك المجموعةة حصة تعكس قائمة الدخل الموحد
 ،طبق هذا التغيير(نالزميلة )وذلك عندما ي اتالملكية للشركحقوق  في من أي تغيير مباشر حصتهاعن  إلفصاحوا

د حالمحققة عن عمليات بيتم إستبعاد االرباح غير  لالموحدة الملكيةفصاح عن هذا التغيير ضمن قائمة حقوق إلليتم ا
من األستثمار في الشركة الزميلةل ويتم إستبعاد الخسائر غير المحققة أيضًا إال اذا كانت  المجموعةأقصى حصة 

 ل محولال ألصلبدليل على االنخفاض في ا ؤيدةالعملية م
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 هل دخل الشركة الزميلة المشار إليثيتم لقائمة الدخل الموحدة فيلة من دخل شركة زمي المجموعةة حصيتم إظهار 
وبالتالي الدخل بعد الزكاة والضريبة و حقوق الحصة غير المسيطرة  صافي الدخل العائد لمالك الشركة الزميلةبأنه 

التي يتم بها إعداد القوائم  يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس الفترة في الشركات التابعة للشركة الزميلةل
السياسات المحاسبية للشركة الزميلة مع  لتتوافق ،عند الضرورة ،ويتم عمل التسويات الالزمة المالية للمجموعةل

 لالسياسات المحاسبية للمجموعة
 

في  نخفاضبخسائر ا عترافإلديد ما إذا كان من الضروري احبت المجموعةقوم تبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، 
 قوائم ماليةبتاريخ كل المجموعة قوم تالزميلة، وذلك بعد تطبيق طريقة الملكيةل كذلك،  ةفي الشرك هاستثمارا قيمة
نخفاض في القيمةل في التعرض  قدستثمار في الشركة الزميلة العلى أن ا وضوعيما إذا كان هناك دليل م ديدحبت
ستثمار في الشركة المن ا لالستردادالقابل بين المبل   كفرقنخفاض البحساب مبل  االمجموعة قوم تالحالة،  ههذ

 عتراف بهذا المبل  ضمن بند الحصة في دخل شركة زميلةلإلالزميلة و بين القيمة الدفترية، حين تقوم با
 

 محاسبة تاريخ السداد  د(              

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

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

 تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في الســوقل
 

 األدوات المالية المشتقة و محاسبة التحوط من المخاطر  هـ(   
 

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

في قائمة  ةقياس الحقًا بالقيمة العادلو يتم إعادة ال اتعقد المشتقم راإببالقيمة العادلة بتاريخ  إبتداًءوالمشتراة( 
تقّيد كافة المشتقات بقيمتها المركز المالي الموحدة مع تكاليف العمليات المعترف بها في قائمة الدخل  الموحدةل 

موجبة، و تقيد ضمن المطلوبات عندما تكون القيمة  لها العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة
و نماذج خصم  أو مصادر أسعار سالبةل تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوقا لهالعادلة 

 التدفقات النقدية و نماذج التسعير، حسب ما هو مالئمل

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

 تناة ألغراض المتاجرةالمشتقات المق  -1 

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

 التي ال تخضع لمحاسبة التحوط من المخاطرل

 ات المدمجةالمشتق  -2

تعامل المشتقات المدمجة في أدوات مالية أخرى كمشتقات منفصلة وتسجل بقيمتها العادلة و ذلك إذا ماكانت 
غير ُمقتنى ألغراض  الرئيسي، و إذا ماكان العقد الرئيسيغير مرتبطة بالعقد  ةميزاتها ومخاطرها اإلقتصادي

 الرئيسيدخلل تسجل المشتقات المدمجة المنفصلة عن العقد ال قائمةالمتاجرة أو غير ُمدرج بالقيمة العادلة في 
 بصافي قيمتها العادلة التقديرية مع اإلعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدةل 

 

 

التـقرير  السنوي  2016 م

البنك السعودي لالستثمار
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في31 ديسمبر 2016 و 2015

55 54



 

 )تتمة( -.  ملخص ألهم السياسات المحاسبية 3

 محاسبة التحوط من المخاطر  -3
لمؤهلااة  ا القااات الع كااأدوات تحااوط ماان المخاااطر وذلااك فااي      محااددة تقااوم المجموعااة بتخصاايص مشااتقات    

ملاااة األجنبياااة و مخااااطر  ، العالعماااوالت ألساااعارالتعااارض  مخااااطر وذلاااك إلدارة لللتحاااوط مااان المخااااطر 
المرتفعااااة   إحتماليااااة الحاااادوماإلئتمااااان، و يتضاااامن ذلااااك التعرضااااات الناتجااااة ماااان عمليااااات التوقااااع ذات  

، يقاااوم البناااك بتطبياااق محاسااابة التحاااوط  هض إدارة خطااار بعيناااغاااراألوابلاااة للااانقض وااللتزاماااات  غيااار الق
 من المخاطر للعمليات التي تتوفر بها معايير محددةل

 

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

تحاااوط مااان  مخااااطر القيماااة العادلاااة والتاااي تغطاااي مخااااطر التغيااارات فاااي القيماااة العادلاااة لموجاااودات    ( أ)
أو مطلوبااااات التحااااوط )أو الموجااااودات أو المطلوبااااات فااااي حالااااة محفظااااة التحااااوط(، أو ارتباطااااات    
مؤكاااادة غياااار مسااااجلة أو جاااازء محاااادد ماااان تلااااك الموجااااودات أو المطلوبااااات أو إرتباطااااات مؤكاااادة     

 مرتبطة بمخاطر محددة والتي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر المعلنةل
 

قدياااة والتاااي تغطاااي التغيااارات فاااي التااادفقات النقدياااة ساااواء كانااات       )ب(  تحاااوط مااان مخااااطر التااادفقات الن  
متعلقاااة بمخااااطر محاااددة مرتبطاااة باااالموجودات أو المطلوباااات المتحاااوط لهاااا أو العملياااات المتوقاااع         

  حدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر على صافي المكاسب أو الخسائر المعلنةل

أن يكون التحوط من المخاطر ذو  فيجب التوقع، ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطر
فعالية عالية خالل فترة التحوط، بحيث يتم تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة 
التحوط من المخاطر بشكل فّعال مع التغيرات التي طرأت على البند الذي تم التحوط من مخاطره، ويجب أن 

غيرات قابلة للقياس بشكل موثوق بهل عند بداية التحوط من المخاطر، يجب توثيق إستراتيجية تكون هذه الت
وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط من المخاطر والبند المتعلق بالتحوط وطبيعة المخاطر 

لهذا التوثيق، يتوجب  الحقًا لتقييم مدى فعالية التحوط من المخاطر المجموعة في المتحوط منها وطريقة
 لمستمر يتم تقييمه و أن يتم تحديد فعالية ذلك التحوط من المخاطر على أساس أنللتحوط من المخاطر 

 

تحوط  عمليةون كل كيتوقع أن تو كل قوائم ماليةبتاريخ  / أو بتاريخ كل تقييم لفعالية التحوط من المخاطر 
 اليةعالفيرتبط مفهوم الة )عفلي و تثبت أنها كانت الفعالية  على أساس مستقب عةمن المخاطر مرتف

للفترة المحددة وذلك حتى تكون العالقة مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخاطرل يتم مباشرة تقييم  بأثررجعي(
التحوط في تعويض التغير في التغييرات في القيمة العادلة أو  أداةلية افعة نالية التحوط رسميًا بمقارعف

لمخاطر التحوط و ذلك في البند موضوع  التحوط، وذلك عند تاريخ بدء التحوط من  العائدةدية التدفقات النق
مرتفعة  اليةعف ذويعتبر التحوط من المخاطر  لة كل ربع مالي على اساس مستمريالمخاطر و عند تاريخ نها

تحوط خالل الفترة المحددة ون التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المنسوبة لمخاطر الكعندما ت
يكون من المتوقع ان  نأ% و 125%حتى 80للتحوط قد تم تعويضا بإستخدام أدارة التحوط خالل مدى من 

، فإنه يتم جوهريًاإذا ماكان الجزء غير الفَعال من التحوط ترات المستقبليةل ويض في  الفعبل  هذا التي
لتي يكون فيها البند في الحاالت ادخل المتاجرةل  صافياالعتراف به في قائمة الدخل الموحدة ضمن 

 إحتماليةتقييم ما إذا كانت العملية ذات ب المجموعة حينهاقوم تط عبارة عن عملية توقع، موضوع التحو
لتذبذبات في التدفقات النقدية تؤثر في النهاية على قائمة الدخل المجموعة  تعرضو تمثل  عةحدوم مرتف
 الموحدةل 
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 )تتمة( -ألهم السياسات المحاسبية .  ملخص 3
 

 التحوط من مخاطر القيمة العادلة –أ  – 3
 

كأداة تحوط من مخاطر التغير في القيمة العادلة ألصال أو مطلاوب أو    مالي مؤثرعندما يتم تخصيص مشتق 
تقيايم   مؤكدة معترف به وذو تأثير محتمل على قائمة الدخل الموحدة فاإن أي رباح أوخساارة مان إعاادة      التزام

أداة التحوط من تلك المخاطر بالقيمة العادلة يتم اإلعتراف به مباشرة في قائمة الدخل الموحدة باإلضاافة إلاى   
فااي دخاال العمااوالت   التغياار فااي القيمااة العادلااة ألداة التحااوط ماان المخاااطر العائاادة للمخاااطر المتحااوط منهااا    

 لالخاصة
 

تكلفااة المطفااأة، وفااي الحاااالت التااي توقااف فيهااا التحااوط ماان  بالنساابة لبنااود التحااوط ماان المخاااطر والمقيمااة بال
مخاطر القيمة العادلاة لاألدوات المالياة المرتبطاة بعماوالت خاصاة عان الوفااء بشاروط محاسابة التحاوط مان             

طفاااء الفاارق بااين القيمااة الدفتريااة ألداة التحااوط عنااد اإلنتهاااء إالمخاااطر، أو بيعهااا أو تنفيااذها أو إنتهائهااا، يااتم 
عان   قاف التواإلسمية على مدار الفترة المتبقية للتحوط بإستخدام طريقاة معادل العمولاة الفعلايل وعناد      والقيمة 
 نه يتم إثبات تسوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدةلإأداة التحوط، ف اثبات

 
  التحوط من مخاطر التدفقات النقدية –ب  – 3

كأداة تحوط من مخااطر التقلباات فاي التادفقات النقدياة العائادة لخطار         مؤهل ليعند ما يتم تخصيص مشتق ما
أو عملية متوقعة محتملة أو ذات تأثير محتمل على قائماة الادخل الموحادة، فاإن      التزاممحدد مرتبط بأصل أو 

وجاد، ياتم   عتبااره الجازء الفّعاال، إذا    إالجزء الخاص باالربح أو الخساارة مان أداة التحاوط والاذي تام تحدياده ب       
عتاراف  للجزء غير الفّعال، إذا وجاد، فإناه ياتم اإل    نسبةالشامل األخرى أما بال الدخل ضمن بنود اإلعتراف به

للتحوط من مخاطر التدفقات النقدية التي تؤثر على عمليات مساتقبلية،   بالنسبةو به في قائمة الدخل الموحدةل 
ياات األخارى ياتم تحويلهاا لقائماة الادخل الموحادة وذلاك         حتياطفإن األرباح أو الخسائر المعترف بها ضمن اإل

لاو توقاع البناك أن كال      ،بالرغم مان ذلاك   لنفس الفترة التي أثرت فيها عملية التحوط في قائمة الدخل الموحدةل
عادة  أو جزء من  الخسائر المعترف بها في بناود الادخل الشاامل األخارى لان ياتم إساترجاعها خاالل فتارة أو          

نيف للمبل  كماا لاو لام ياتم     صوية إعادة تسفي قائمة الدخل الموحدة  كت تصنيفها نه يتم إعادةإففترات مستقبلية 
 عتراف بهلاإل

                            
غير مالي، فإنه وفي ذات الوقت الذي تام  التزام عندما تؤدي عملية تحوط إلى اإلعتراف بأصل غير مالي أو 

، والتاي  االلتازام  ، يتم إضافة األرباح أوالخسائر المرتبطة بهذا األصال أو  االلتزام اإلعتراف بهذا األصل أو 
عتراف مسبقًا بها مباشرة في بنود الدخل الشامل األخرى، إلاى القيااس األولاي لتكلفاة اإلقتنااء أو القيماة       تم اإل

 ل االلتزامالدفترية لهذا األصل أو 
 

نتهاء ساريان أداة التحاوط أو عنادما ياتم بيعهاا أو عنادما       إد تباع محاسبة التحوط من المخاطر عنإويتم التوقف عن 
تصبح تلك األداة مؤهلة لمحاسبة التحوط من المخااطر   ألأو عندما يتم ممارسة الحق تجاهها أو عندما  ؤهااهيتم إن

ط مان  للفتارة التاي كاان التحاو     رتبااط إلابحال  المجموعاة  قاوم  تأو عندما يتم التوقع بأن العملية لان تحادم أو عنادما    
الاربح أو الخساارة المتراكماة الناتجاة عان أداة التحاوط مان مخااطر         تحويال  ياتم   فاي تلاك الحالاة،   ل والمخاطر فًعااًل

إلاى قائماة الادخل الموحادة      المسااهمين فاي حقاوق    التدفقات النقدية التي تم إثباتها فاي بناود الادخل الشاامل األخارى     
، ياتم تحويال   المعاملاة والتاي تاؤثر علاى قائماة الادخل الموحادة       حدوم تحدم العمليةل وفي حالة التوقع بعدم  عندما

إلاى قائماة الادخل     فورًا سابقًا ضمن بنود الدخل الشامل األخرى ةأو الخسارة المتراكمة المثبت المثبت صافي الربح
 الموحدةل
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 و(     العمالت األجنبية  
 

ت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأساعار التحويال الساائدة بتااريخ إجاراء المعاامالتل       حول المعامالُت
كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المساجلة باالعمالت األجنبياة فاي نهاياة السانة إلاى الرياال الساعودي          

 ةلبأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحد
 

يتألف ربح أو خسارة العمالت األجنبية للبنود النقدية من الفرق باين التكلفاة المطفاأه بالعملاة الوظيفياة فاي بداياة السانة         
معداًل بسعر العمولة الفعلي و الدفعات خالل السنة وبين التكلفة المطفأة بالعملة األجنبية محولة بسعر الصرف كما في 

فروقات الناتجة من األنشطة غير التجارية في الدخل من األنشطة غير التشغيلية بقائماة  نهاية السنةل يتم تسجيل كافة ال
الدخل الموحدة بإستثناء فروقات اإلقتراض بالعملة األجنبية والتي تمنح عملية تحوط مان مخااطر فعالاة مقابال صاافي      

بأرصادة الموجاودات والمطلوباات    االستثمار في أسهم أجنبيةل يتم إثباات مكاساب أو خساائر تحويال العماالت الخاصاة       
، بإساااتثناء الفروقاااات الناتجاااة عااان تحويااال أرصااادة الموحااادةالنقدياااة المساااجلة باااالعمالت األجنبياااة فاااي قائماااة الااادخل 

أو عنادما تؤجال تلاك الفروقاات ضامن بناود الادخل الشاامل االخارى           و/ االستثمارات في أدوات الملكياة المتاحاة للبياع   
ت النقدية و تحوط مؤهل من مخاطر صافي األستثمارات لمادى كاون التحاوط فَعاااًلل     كتحوط مؤهل من مخاطر التدفقا

تدرج مكاسب أو خسائر وفروقاات أساعار الصارف الخاصاة باالبنود غيار النقدياة المساجلة بالقيماة العادلاة كجازء مان             
لبناود غيار المالياة فاي حالاة      تسوية القيمة العادلة ضامن اساتثمارات االوراق المالياة المتاحاة للبياع، إال إذا كانات تلاك ا       

 تحوط إستراتيجي من المخاطرل
 

بإساتخدام   –والتاي ياتم قياساها وفقاًا لمحاددات التكلفاة التاريخياة         –يتم ترجماة البناود غيار النقدياة فاي العملاة األجنبياة        
ياتم قياساها وفقاًا     والتاي  –أسعار تحويل كما في تواريخ إنشاء التعاامالتل أماا البناود غيار النقدياة فاي العملاة األجنبياة         

 للقيمة العادلة، فإنه يتم ترجمتها بإستخدام أسعار تحويل وذلك في التاريخ الذي ُحددت فية القيمة العادلةل 
 

 ز(     مقاصة األدوات المالية
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبل  بالصافي في قائماة المركاز الماالي الموحادة عناد وجاود حاق        
تساوية الموجاودات ماع المطلوباات علاى أسااس الصاافي، أو بياع الموجاودات           المجموعاة ناوي  ت امي ملزم و عنادما نظ

 وتسديد المطلوبات في آن واحدل
 

حسب ماهو وارد في معياار محاسابة أو   بالدخل الموحدة إال إذا كان ذلك  قائمة في  المصاريف و ال يتم مقاصة الدخل
 الخصوص في السياسات المحاسبية للمجموعةلتفسير محاسبي، وكما ورد بهذا 

 
 المصاريفح(    إثبات اإليرادات / 

 
شاكل متوقاع الحادوم و    بللمجموعاة   ساتتدفق ياراد  إلي يجعال المناافع االقتصاادية لهاذا ا    ذالا  حداف باإليراد للإلعتريتم ا
فرهاا فاي   ف الخاصاة التاي يجاب تو   عتارا إلل فيما يلي المعاايير ا وق بهثبشكل مو قياسه منهذا اإليراد  نّكمي الذي حدلل

 لاإليراد قبل اإلعتراف به
 

تحمال عمولاة  فاي قائماة الادخل       /تكتساب   يتم إثبات دخل ومصااريف العماوالت الخاصاة لكافاة األدوات المالياة التاي      
الفعلااي هاو المعاادل الحقيقااي المسااتخدم   العمااوالت الخاصااة الموحادة علااى أساااس مبادأ معاادل العائااد الفعلاايل إن معادل    

أقصر، حينما  ةخصم الدفعات و المتحصالت النقدية المستقبلية، خالل عمر األصل أوااللتزام المالي المتوقع )او لفترل
ألصاال أو إلتازام ماااليل تقاوم المجموعااة بتقادير التاادفقات النقدياة المسااتقبلية      ةالدفتريا  ةيكاون ذلاك  مناساابًا(، إلاى القيماا   

ية لاألداة المالياة ولكان بادون خساائر اإلئتماان المساتقبلية، وذلاك عناد إحتسااب           باألخذ في اإلعتبار كافة األحكام التعاقد
 لالعموالت الخاصةمعدل 
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يتم تعديل القيمة الدفترية ألصل أوإلتزام مالي في حالاة قياام المجموعاة بتعاديل تقاديرات المادفوعات أو المتحصاالتل        
صاافيًا   لألصال  القيماة الدفترياة  وبنااء ًا علاى    لفعلاي العائد القيمة الدفترية المعدلة على أساس معدل ف بايستمر االعترا

 لبعد المخصصات
 

نخفااض فاي   عند تخفايض القيماة المساجلة ألصال ماالي أو لمجموعاة متشاابهة مان األصاول المالياة  نتيجاة خساائر اال            
علااى المبلاا   األصاالي الفعلاايالعائااد الخاصااة بإسااتخدام معاادل  يسااتمر باااإلعتراف باادخل العمااوالت  ن البنااكإفاا القيمااة،

 الدفتري الجديدل
 

عتبار كافة األحكام التعاقدية لألداة المالية )مان دفعاات مقدماة أو    خذ في اإلعند إحتساب معدل العائد الفعلي فإنه يتم األ
لمقبوضاة، مصااريف العملياة، و    خيارات أوخالفه( كماا يتضامن ذلاك إحتسااب  جمياع الرساوم والنقااط المدفوعاة أو ا        

تعتبر جزءًا ال يتجزأ من سعر العمولاة الخااص الفعلايل  تعتبار مصااريف العملياة مصااريف         الذيالعالوة أو الخصم 
 إضافية مرتبطة بإقتناء، إصدار أو بيع موجودات أو مطلوبات ماليةل

 

 و( -3المذكورة في إيضاح )ْي للمباد و وفقًا لتكبدهاأو خسائر تحويل العمالت عند تحققها أو  دخليتم إثبات 
 

ودخال العماوالت اللاذان يشاكالن مكاون رئايس مان معادل العائاد علاى العمولاة الفعلاي ضامن قيااس                إثبات رساوم يتم  
 الموجودات ذات الصلةل

 
علاى   تمثال جازءًا أساسايًا مان إحتسااب معادل العائاد الفعلاي         ال يتم إثبات دخال أتعااب الخادمات البنكياة عموماًا، والتاي      

 الموجودات أوالمطلوبات المالية، عند تقديم الخدمة ذات العالقة، وعلى أساس اإلستحقاقل
 

 نسبي وطبقًا  لعقود الخدمات المعنيةل  يويتم إثبات أتعاب المحافظ المدارة والخدمات اإلستشارية على أساس زمن
 

ألتعااب عناد أتماام األداء    ان فيتم األعتاراف بتلاك   أو األتعاب التي تعتمد على أكثر من مكوباألداء األتعاب ذات الصلة 
 ذوالصلةل

 
القااروض و ذلااك للقااروض المحتماال سااحب مبالغهااا ماان قباال العمااالء و األتعاااب األخاارى المتعلقااة       التزاماااتأتعاااب 

لفعلاي  ثمار، ويتم االعتراف بتلك األتعاب كتعديل علاى ساعر العمولاه ا   الستا تكاليف بما في ذلكباألئتمان فيتم تأجيلها، 
علاى   فإناه يمكان االعتاراف باالفرق    على القرضل يتم االعتراف بأتعاب التزامات القروض على أسااس القساط الثابات    

 مدار فترة االلتزام إذا لم يكن من المتوقع سحب مبال  تلك القروضل
 

اف  بها كمصاريف األتعاب االخرى و مصاريف العموالت، المرتبطة أساسًا بأتعاب الخدمات والعمليات، فيتم االعتر
 بحسب تلقي الخدمة أو إكتمال العمليةل 

 
األرباح بندًا من دخل المتاجرة، صاافي   توزيعاتتعتبر  يتم إثبات توزيعات األرباح عند وجود إقرار بأحقية إستالمهال

بناءًا علاى   خرىاألالدخل من الموجودات المالية المدرج قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل او بنود الدخل التشغيلي 
   لالتصنيف المبدئي ألدوات الملكية

 
النشااطات التجارياة علاى جمياع المكاساب والخساائر الناتجاة عان التغييار فاي            صافي دخل المتاجرة النااتج مان  تشتمل 

 القيمة العادلة و دخل  ومصاريف العموالت الخاصاة المتعلقاة بهاا أو عوائاد الموجاودات المالياة و المطلوباات المالياة        
المقتنااة ألغااراض المتااجرة و فروقااات تحويال العمااالتل ويتضامن هااذا أي أسااليب غياار فّعالاة مسااجلة فاي معااامالت        

 التحوط من المخاطرل
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اليااوم  سااارةأو خ بحذلااك باار يساامىو )العمليااة والقيمااة العادلااة  رفرق بااين سااعتقاوم المجموعااة بااإالعتراف مباشاارًة بااال 
، و ذلك في حالة كان سعر العملية يختلف عن القيمة العادلاة للعملياات االخارى الممكان مالحظتهاا مان الساوق        (االول
المالية، وبناءًا على طرق تقييم والتي تحتوي متغيراتها على بياناات الساوق الممكان مالحظتهاا، حياث ياتم        األداةلنفس 

فإنااه يمكاان عناادما يكااون ماان غياار الممكاان مالحظااة إسااتخدام البيانااات    و ل هااذا االعتااراف فااي قائمااة الاادخل الموحاادة  
ذات  بين سعر العملية و نموذج القيمة فقط في قائمة الدخل الموحدة عندما يمكن مالحظة المعطياات  االعتراف بالفرق

 ، أو عندما يتم تخفيض  قيمة األداة الماليةلالصلة
 
 إعادة الشراء العكسية ط(    إتفاقيات إعادة الشراء و إتفاقيات 

 
شرائها في تاريخ مستقبلي محدد  بإعادة الفوريالمباعة مع اإللتزام  ،األستثمارات المتاحة للبيعيستمر البنك في إثبات 

 تقريبًا بكافة االخطار والعوائاد  باالحتفاظحيث تقوم المجموعة  في قائمة المركز المالي الموحدة، ،إتفاقية إعادة الشراء
  لمتاحة للبيعلستثمارات اااليتم قياسها وفقًا للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن ، وملكيتها اله العائد

 
يااتم إظهاار اإللتاازام تجااه الطاارف اآلخار لقاااء المباال  المسااتلمة منااه      ضامان فااي حاين  بكااإقراض  تياتم معاملااة العملياا  

أو ودائاع العماالء، حسابما هاو مالئامل وياتم       بموجب هذه اإلتفاقيات في األرصادة للبناوك والمؤسساات المالياة األخارى      
إعتباار الفاارق بااين سااعر البياع وإعااادة الشااراء كمصاااريف عماوالت خاصااة، ويسااتحق علااى مادى فتاارة إتفاقيااة إعااادة     

 الشراءل 
 

ال يتم إظهاار الموجاودات المشاتراة ماع وجاود إلتازام إلعاادة بيعهاا فاي تااريخ مساتقبلي محاـدد )إتفاقياة إعاادة الشاراء                
درج ُتا ل المجموعاة ة( في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم إنتقال السايطرة علاى تلاك الموجاودات األولياة إلاى       العكسي

لدى مؤسسة النقد العربي السعوديل ويتم إعتباار الفارق    ةالمبال  المدفوعة بموجب هذه اإلتفاقيات في النقدية واألرصد
وعلاى   الشاراء العكساية  تحق علاى مادى فتارة إتفاقياة إعاادة      بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت خاصاة ويسا  

 أساس معدل العائد الفعليل 
 

 ي(    االستثمارات
 

يتم في األصل، إثبات كافة االستثمارات بالقيمة العادلة شاملة المصاريف اإلضافية المتعلقة مباشرة بعملية شراء 
 علي، وتدرج في دخل العموالت الخاصةلاالستثماراتل تطفأ العالوة أو الخصم على أساس العائد الف

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

لتي وا إلى صافي قيم الموجودات المعلنة بالرجوعتقريرها ارة واالستثمارات في الصناديق االستثمارية فيتم المد
 عتماد على أساس صافي قيمة الموجودات المعلنةلإلبا العادلة تقريبًا تعادل القيمة

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

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

تخدام أساليب رياضية، إن مدخالت األساليب الرياضية يتم أخذها من األسواق ما أمكن ذلك أو والتي تتضمن إس
 بإستخدام درجة معينة من الحكم عند عدم إمكانية أخذها من األسواقل

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

المحددةل ُتحّدد قيمة كل فئة من االستثمارات المختلفة عند إنتهاء الفترة المالية التالية على األساس الموضح  الشروط
 :في الفقرات التالية
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  االستثمارات المتاحة للبيع   -1

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

و قروض و مدينين  ستحقاقاإلستثمارات مقتناة حتي تاريخ إكوالتي لم يتم تصنيفيها  لمدة زمنية غير محددة هائإقتنا
ة للسيولة والتي يمكن أن ُتباع نتيجة الحاجمن خالل قائمة الدخل العادلة ستثمارات مدرج قيمتها إأو لم يتم تصنيفها ك

 أو التغيرات في أسعار العموالت الخاصة وأسعار صرف العمالت أو أسعار األسهمل 
 

 التكلفه الزائدة والمباشرة للعمليةالقيمة العادلة والتي تتضمن يتم االعتراف باألستثمارات المتاحة للبيع، عند إقتنائها، ب
ستثناء االستثمار في أدوات الملكية، والتي اليمكن قياس قيمتها االحقًا بالقيمة العادلة و ذلك ب االستثمارات و يتم قياس

ل بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع والتي لم يتم التحوط ، حيث يتم عرضها بقيمتها الدفتريةبهالعادلة بشكل موثوق 
في قيمتها العادلة مباشرة يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناجمة عن التغير إنه من مخاطر التغير في قيمتها العادلة، ف

ل عند إنتفاء أسباب إثبات هذه ضمن بنود الدخل الشامل األخرى لحين إنتفاء أسباب إثبات تلك االستثمارات
الخسائر المتراكمة المثبتة سابقًا ضمن بنود االستثمارات أو عند إنخفاض قيمتها، يتم إعادة تصنيف المكاسب أو 

 لدخل الموحدةلالدخل الشامل األخرى إلى قائمة ا
 

على العائد الفعليل ويتم إثبات دخل توزيعات  بناءًايتم  إثبات دخل العموالت الخاصة في قائمة الدخل الموحدة 
األرباح في قائمة الدخل الموحدة عند وجود إقرار بأحقية إستالم تلك التوزيعاتل كذلك يتم إثبات أرباح أو خسائر 

 احة للبيع في قائمة الدخل الموحدةلالصرف األجنبي من االستثمارات المت
 

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

 رة على االحتفاظ بذلك األصل المالي للمدى المنظورأو حتى تاريخ اإلستحقاقلوالقد
 
 االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق   -2

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

يتم قياس هذه االستثمارات بعد اقتنائها بالقيمة العادلة متضمنة أي تكاليف إضافية مباشرة، كما يتم قياسها الحقًا 
عتبار الخصم أو العالوة إلطفأة باألخذ بعين ابالتكلفة المطفأة ناقصًا مخصص االنخفاض في قيمتهال تحسب التكلفة الم

ستخدام أساس العائد الفعليل تدرج أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل إعند الشراء ب
 خفاض قيمتهال انالموحدة عندما يتم إلغاء اإلعتراف بها أو 

ستحقاق اليمكن بيعها أو إعادة تصنيفها بدون التأثير على إن االستثمارات المصنفة كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإل
بالنسبة لسعر الفائدة أو  هإلستخدام هذا التصنيف وال يمكن تخصيصها كبند يتم التحوط من مخاطرالمجموعة قدرة 

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

 
               البيااع أو إعااادة التصاانيف القريااب جاادًا ماان تاااريخ اإلسااتحقاق حيااث لاان يكااون هناااك ثااأثير مهاام علااى

 القيمة العادلة جراء التغير في سعر العمولة في السوق،
  معظم موجودات أصل االستثمار،البيع أو إعادة التصنيف بعد ما تكون المجموعة قد حصلت 
            المجموعااة   ساايطرةالبيااع أو إعااادة التصاانيف العائاادة إلااى أحاادام منعزلااة غياار متكااررة خااارج نطاااق

 واليمكن توقعهال
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 ك(     القروض والسلف  
 

مقابل دفعات ثابتة أو المجموعة بواسطة  ناءهايتم إقتأو  ُتمنحالقروض والسلف هي موجودات مالية غير مشتقة  
محددةل   يتم اإلعتراف بالقروض والسلف عند دفع المبال  للمقترضل ويتم إلغاء اإلثبات عندما يقوم المقترض 

 بالسداد أوعند بيعها أو شطبها أو إنتقال جميع المخاطر والمكاسب المتعلقة بها بشكل جوهريل
 

 في األصل،  بالقيمة العادلة  شاملة المصاريف المتعلقة بهالتقاس كافة القروض والسلف،  
 

إثبات القروض والسلف الممنوحة أو تصنيف كافة القروض والسلف كقروض محتفظ بها بالتكلفة المطفأةل يتم يتم  
لة لها، ، وغير المتداولة في سوق مالي نشط والتي لم يتم التحوط من مخاطر القيمة العادالمجموعةالمقتناة من قبل 

 المطفأة مخصومًا منها أي مبال  تم شطبها أو أي مخصصات مرتبطة بخسائر اإلئتمانل بالتكلفة
 

 ل(     االنخفاض في قيمة الموجودات المالية   
 

نخفااض قيماة أي أصال ماالي أو     د مان وجاود أي دليال موضاوعي علاى ا     ، إجراء تقيايم للتأكا  قوائم ماليةيتم بتاريخ كل 
دات الماليةل وفي حالة وجاود مثال هاذا الادليل، ياتم تحدياد القيماة المقادرة القابلاة لإلساترداد لاذلك            مجموعة من الموجو

نخفاااض فااي القيمااة، التااي يااتم حسااابها علااى أساااس صااافي القيمااة الحاليااة للتاادفقات النقديااة       مااع أي خسااائر ا  األصاال
 المستقبلية المتوقعة، ويتم إثبات هذه التغيرات في قيمتها الدفتريةل

 
نخفاض القروض و السلف واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االساتحقاق و  عتبار الدليل على اإلبعين االمجموعة خذ أت 

جماليل عند عدم إمكانية إسترداد األصل المالي، يتم شطبه مقابل مخصص االنخفاض المعد إ و ذلك على أساس محدد
شاارة أو فااي حساااب مخصااص االنخفاااضل يااتم شااطب     لااذلك إمااا عاان طريااق تسااجيله فااي قائمااة الاادخل الموحاادة مبا     

 الموجودات المالية فقط عند إستنفاذ جميع الطرق الممكنة لإلسترداد وعند تحديد قيمة الخسارةل
 

فور تخفيض األصل المالي إلى قيمته المقدرة القابلة لإلسترداد، يتم إثبات دخل العماوالت بعاد ذلاك علاى أسااس ساعر       
 ي خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة لإلستردادل المستخدم ف الخاصة العمولة

 
وإذا تراجع مبل  الخسارة في فترة الحقة وكان من الممكن ربط التراجع موضوعيًا بحدم وقاع بعاد إثباات االنخفااض     

إثباتهاا بواساطة تعاديل    )مثل التحسن في درجة تصنيف المدينين(، فإنه يتم عكس خسارة االنخفاض في القيماة الساابق   
مخصص الحساب، كما يتم إثبات المبل  الذي تم عكسه في قائمة الدخل الموحدة لتخفايض مصااريف خساائر اإلئتماان     

 ذات الصلةل
 

اليمكن إعتبار القروض والسالف التاي تام إعاادة جادولتها كقاروض متاأخرة الساداد بال تعامال كقاروض جديادةل تحادد              
لة على معايير تقرر إمكانية إستمرارية التساديد علاى األرجاح و يساتمر إخضااع هاذه       إجراءات وسياسات إعادة الجدو

 إلى تقديرات االنخفاض في القيمة بإستخدام معدل العمولة األصلي الفعلي للقرضل جماعيًاالقروض والسلف فرديًا أو 
 

 ظروففي  فعل للتراجع ردك ، أويتم  إجمااًل األعتراف بالقروض والسلف إما كجزء من العالقة المستمرة مع العميل
إلاى تمدياد تااريخ أساتحقاق      بهاذا التراجاع  المقتارض، يمكان أن ياؤدي االعتاراف      ظاروف المقترضل في حالاة تراجاع   

بماا يحتاوي   أسعار عماوالت مختلفاةل قاد ياؤدي هاذا االجاراء        لمجموعةقترح اتفعات بحيث لدالدفعات أو تغيير خطط ا
التحصيل بحيث يخضع لإلنخفاض في القيماة بشاكل منفارد     خردفاتر البنك كمتأ إلى أن يستمر األصل في من تفاصيل

مان بشاأنها إلساتعادة القايم الدفترياة االصالية        التفااوض حيث من الممكن عدم كفاية دفعاات العمولاة واالصال التاي ياتم      
 للقرضل 

 
 
 
 

التـقرير  السنوي  2016 م

البنك السعودي لالستثمار
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في31 ديسمبر 2016 و 2015

61 60



 

 )تتمة( -.  ملخص ألهم السياسات المحاسبية 3
 
 ت المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة االنخفاض في قيمة الموجودا - 1
 

يتم تصنيف أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة في حالة وجود دليل موضاوعي علاى   
ذلك كنتيجة لحدم أو أكثر تمت بعد اإلثبات األولي لهاا وبحياث أن يكاون هنااك خساارة لهاا تاأثير علاى التادفقات          

 لألصل المالي أو لمجموعة من الموجودات المالية بشكل موثوق بهلالنقدية المستقبلية المقدرة 
  

نخفااض فاي قيماة القارض أو أي مان الموجاودات المالياة        ص محادد لخساائر اإلئتماان نتيجاة لال    يتم تكاوين مخصا  
إن المثبتة بالتكلفة المطفأة، إذا كان هناك دليل موضوعي بأن البنك لن يتمكن من تحصيل كافة المبال  المستحقةل 

مبل  المخصص المحدد هو الفرق بين القيماة الدفترياة والمبلا  المقادر القابال لإلساتردادل إن المبلا  المقادر القابال          
األصاالي  العائاادعلااى معاادل  بناااءًالإلسااترداد هااو القيمااة الحاليااة للتاادفقات النقديااة المسااتقبلية المتوقعااة، مخصااومة  

 داد من الضمانات والموجودات المرهونةلالفعلي، متضمنا المبال  المقدرة القابلة لإلستر
 

نخفااض جمااعي علاى    ماان، ياتم تكاوين مخصصاات مقابال أي ا     باإلضافة إلى المخصصات الخاصة بخسائر اإلئت
علااى عاادة عواماال تتضاامن تصاانيفات اإلئتمااان المحااددة      بناااءًاأساااس المحفظااةل ويااتم تقاادير هااذه المخصصااات    

في التعامل ماع المقتارض أو مجموعاة مان المقترضاين      مجموعة الللمقترض أو مجموعة من المقترضين وخبرة 
ساتخدام  إوأي معلومات تاريخية متاحاة عان حااالت اإلخفااق الساابقةل ياتم تعاديل الخبارة الساابقة بشاأن الخساائر ب           

 البيانات الحالية القابلة للمالحظة وذلك إلظهار أثر الظروف الحالية السائدةل
 

تناااة بالتكلفااة المطفااأة، يااتم تسااوية القيمااة الدفتريااة لألصاال مباشاارة أو ماان خااالل    بالنساابة للموجااودات الماليااة المق
 ستخدام حساب مخصص، ويدرج مبل  التسوية في قائمة الدخل الموحدةلإ

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع - 2

 
بتقييم ما إذا كاان هنااك دليال موضاوعي      تقوم المجموعةبالنسبة ألدوات الدين المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، 

على نفس األسلوب المتبع للموجودات المالية المشابهة والمدرجة بالتكلفة المطفاأة   بناءًاعلى االنخفاض في القيمة 
ياتم إدارج الخساارة المتراكماة كإنخفااض فاي القيماة نااتج مان الفارق باين القيماة             وذلك لكل أداة مالية علاى حادهل  

اإلعتاراف بهاا مسابقًا    تام  والتاي   إلنخفاض في القيماة لتلاك األداة  ة العادلة الحالية ناقصًا أية خسائر لالمطفأة والقيم
 في قائمة الدخل الموحدةل

 
يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة ضمن قائمة الدخل الموحدة، إذا ظهر في الفتارة الالحقاة دليال موضاوعي     

االنخفاض في القيمة كان قد تم تسجيلها مسبقًا ضمن قائمة الدخل  عتراف بخسارةذو صلة باإلئتمان حدم بعد اإل
 الموحدةل

 
بالنساابة السااتثمارات األسااهم المقتناااة كاسااتثمارات متاحااة للبيااع، فااإن االنخفاااض الجااوهري أو الاادائم  فااي القيمااة    

نخفاض جوهرياًا  الايتطلب تحديد ما إذا كان  العادلة عن التكلفة يعتبر دليل موضوعي على االنخفاض في القيمةل
نخفااض القيماة ضامن قائماة الادخل      اال يسامح بإساترداد مبلا  الخساارة الناتجاة مان        االحكامل بإبداءأو دائمًا القيام 

ن أي ارتفاع بالقيمة العادلة الحقًا يجب أن يسجل ضمن بنود إالموحدة طالما أن األصل قائم بالسجالت، )وعليه ف
اء إثباات خساارة االنخفااض فاي القيماة، ياتم تحويال المكاساب أو الخساائر          الدخل الشامل األخارى(ل فاي حاال إلغا    

 إلى قائمة الدخل الموحدةل حقوق الملكيةالمتراكمة المثبتة ضمن 
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 م(       االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
 
نخفاض قيمة أصلل إذا ماا تاوافر هاذا    بتقدير ما إذا كان هناك مؤشرعلى ا –ر مالي بتاريخ كل تقري -المجموعة قوم ت

قاوم بتقادير المبلا     المجموعاة ت فاإن   ةخفااض قيماة أصال مطلوبا    تكون المراجعة السنوية إلختباار ان المؤشر أو عند ما 
قيمة العادلاة لألصال أو قيماة    الممكن تحصيلة من األصل هو ال القيمة القابلة لإلستردادالممكن تحويله من األصلل إن 

ناقصاًا تكااليف بيعاه وقيمتاه قياد اإلساتخدامل عنادما تزياد          –إيهماا أكثار    –الوحدة  النقدية الممكن تحقيقها مان األصال   
من األصال،  القيمة القابلة لإلسترداد القيمة الدفترية ألصل أو قيمة الوحدة النقدية الممكن تحقيقها من األصل أكثر من 

ل في سبيل تقادير قيماة   القيمة القابلة لإلستردادعتبر منخفض القيمة و يتوجب خفض قيمتة الدفترية لتقابل فإن األصل ي
ستخدام، يقاوم البناك بخصام قيماة التادفقات النقدياة المساتقبلية إلاى القيماة الحالياة بإساتخدام ساعر خصام              األصل قيد اإل

صلل  في سبيل تحديد القيمة العادلة ألصال  األر المرتبطة بيعكس تقديرات السوق للقيمة الحالية للنقود وكذلك المخاط
ساتخدام  مضااعفات   إناقصًا تكاليف البيع، فإنه يتم إساتخدام نمااذج تساعير مالئماةل ياتم تعزياز إحتسااب تلاك النمااذج ب         

 التقييم، أو مؤشرات قيمة عادلة متاحة أخرىل
 

تقدير ما إذا كاان هنااك مؤشارًا علاى أن     بخ كل تقرير مالي بتاريالمجموعة قوم تبالنسبة للموجودات بإستثناء الشهرة، 
المؤشرات، فإن البنك  وجودة أوانخفضتل  إذا ماتوفرت هذهمعترف بها مسبقًا لم تعد مالخفاض في القيمة ناالخسائر 
االنخفااض   الوحدة النقدية الممكن تحقيقهاا مان األصالل ياتم عكاس خساارة       أو قيمةالقيمة القابلة لإلسترداد ير يقوم بتقد

 إساتردادها في القيمة المعترف بها مسبقًا فقط في حالة تغيير اإلفتراضات المستخدمة في تحدياد قيماة األصال الممكان     
نخفاض في القيمةل يتم تحديد خسارة االنخفاض فاي القيماة الماراد عكساها بحياث التزياد       عتراف بأخر خسارة امنذ اإل

وكذلك التزيد القيمة الدفترية ألصل بعد اإلهالك )في حال ما تم تحديادها(  رداد القيمة القابلة لإلستالقيمة الدفترية عن 
نخفااض فاي   النخفاض في قيمة األصل( في السنوات الساابقة عان قيماة خساارة ا    العتراف بخسارة ا)وإذا ما لم يتم اإل

 القيمة المراد عكسهال يتم عكس تلك الخسارة في قائمة الدخل الموحدةل
 

 اض في الشهرة، اليمكن عكسها في السنوات الالحقةلنخفالإن خسائر ا
 

 ن(       العقارات األخرى
 

العادية، بعاض العقاارات وذلاك سادادًا للقاروض والسالفل تعتبار هاذه العقاارات           أعمالها، خالل دورة للمجموعةتؤول 
روض والسالف أو القيماة   كموجودات متاحة للبيع وتظهر هاذه العقاارات فاي البداياة بصاافي القيماة الممكان تحققهاا للقا         

العادلة الحالية للممتلكات المعنية )أيهما أقل( مخصومًا منها أي تكاليف بيع جوهريةل ال يتم حساب إستهالك على هاذه  
 لالموحدةالعقاراتل تسجل اإليرادات الناتجة من تأجير هذه العقارات األخرى في قائمة الدخل 

 
فاي قائماة الادخل     في القيمة العادلاة الحقاًا مخصاومًا منهاا تكااليف البياع       اضانخف و بعد اإلثبات األولي، يتم تسجيل أي

هذه األصول وعلى أن ال تتجاوز  بيعالموحدةل يتم تسجيل أي مكاسب الحقة في القيمة العادلة، مخصومًا منها تكاليف 
 في قائمة الدخل الموحدةلالخسائر المتراكمة، مباشرًة كمكاسب مجتمعة مع أية مكاسب أوخسائر ناتجة عن اإلستبعاد 

 
 و الموجودات غير الملموسة المعدات، س(      الممتلكات

 
ال يااتم و لالمتااراكم واالطفاااء بالتكلفااة بعااد خصاام اإلسااتهالك والموجااودات غياار الملموسااة المعاادات، ظهار الممتلكااات ت

 المعااادات األخااارى، باااع طريقاااة القساااط الثابااات فاااي حسااااب إساااتهالك الممتلكاااات  ُتتإساااتهالك األراضاااي المملوكاااةل 
 وذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات كما يلي: والموجودات غير الملموسة

 
 سنة  30 -  20    المباني 

 سنوات، أيهما أقل  5فترة اإليجار أو             المستأجرة  على المبانيتحسينات 
 سنوات 8   موجودات غير ملموسة
 سنوات 5 – 4  ارات األثام والمعدات والسي
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قاوائم  لهاذه الموجاودات فاي تااريخ كال       واالطفااء  و طرق إلستهالك يتم مراجعة العمر اإلنتاجي و المنافع اإلقتصادية
جاودات علاى أسااس    ومن ثم يتم تعديلها إذا لازم األمارل ياتم إحتسااب المكاساب و الخساائر الناتجاة عان بياع المو          مالية

 لالموحدةتدرج المكاسب و الخسائر الناتجة في قائمة الدخل  ة وصافي المبل  المحصل والفرق بين القيمة الدفتري
 

يتم إثبات  ليتم رسملة النفقات االخرى عندما يكون من المحتمل أن تستفيد المجموعة من منافع إقتصادية لتلك النفقات
  كمصاريف عند حدوثهمللصيانة األصالحات المستمرة و تكاليف ا

 
االحدام أو في الظاروف إلاى أن القيماة الدفترياة     يشير التغيير في عندما  الموجوداتقيمة يتم مراجعة االنخفاض في 

قد ال يمكن أستردادهال يتم إطفاء القيمة الدفترية مباشرًة إلى حدود القيمة الممكن إساتردادها إذا ماا كاان قيماة األصال      
 لالممكن أستردادها مة المقدرةأعلى من القي

 
 ع(       المطلوبات المالية

 
وساندات   و ساندات الادين الثانوياة    يتم في األصل، إثبات كافاة ودائاع أساواق الماال وودائاع العماالء والقاروض ألجال        

 القروض المصدرة  وأدوات المديونية األخرى بالقيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف المعامالتل
 

قياس المطلوبات المالية المرتبطة بعموالت، أو تلك التي يتم المحاسبة عليها فاي قائماة  الادخل أو تلاك التاي       يتم الحقًا
تم التحوط من مخااطر قيمتهاا العادلاة، بالتكلفاة المطفاأة والتاي ياتم حساابها بعاد األخاذ بعاين اإلعتباار مبلا  الخصام أو               

الفعلي حتى تاريخ اإلستحقاق وترحل إلى مصاريف العماوالت   تطفأ العالوات والخصومات وفق أسس العائد لالعالوة
 الخاصةل

 
تعدل المطلوبات المالية الخاضعة للتحاوط مان مخااطر القيماة العادلاة للتغيارات فاي القيماة العادلاة للمخااطر المتحاوط            

و الخساائر  أكاساب  ل يعتارف بالم الموحادة و خسائر ناتجة في قائمة الدخل أعتراف بأية مكاسب منها كحد أعلىل يتم اإل
 لالموحدةالناتجة عن إلغاء إثبات المطلوبات المسجلة بالتكلفة المطفأة في قائمة الدخل 

 
         ف(      الضمانات المالية

العقد وذلك عن  ةحامل للجهة األخرىقوم بعمل دفعات تالعقد أن  ةصــدرُمهة جال من لييتطلب عادًة عقد ضمان ما 
 في السداد وفقًا لشروط أداة الدينلالمدينة  خفقت الجهةأ العقد إذا ماة حاملة للجه المستحقةالخسارة 

 
ل يتم المعتادةالمجموعة ضمن دورة عمل  ضمانات وقبوالت و تتكون من اعتمادات مستنديةضمانات مالية يتم منح 

أخرى، ويمثل ذلك قيمة  باتمطلواإلثبات المبدئي في القوائم المالية الموحدة للضمانات بالقيمة العادلة ضمن بند 
لكل ضمان إما بالعالوة المطفأة أو  المجموعةلتزامات إالعالوة المستلمةل والحقًا بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس 

ل ويتم إثبات أي أعلىالمطلوبة لتسوية أي تعهدات مالية تظهر نتيجة لهذه الضمانات، أيهما  ريفللمصابأفضل تقدير 
المرتبطة بالضمانات المالية بقائمة الدخل الموحدة كمصروفات خسائر إئتمانيةل كما يتم إثبات  لتزاماتاإلزيادة في 

 على مدى فترةالعالوات المحصلة في قائمة الدخل الموحدة في صافي دخل العموالت واألتعاب بطريقة القسط الثابت 
 لالضمان

 
 ص(     المخصصات

 

عناادما يمكاان إجااراء تقاادير موثااوق بااه بواسااطة  مااة المركااز المااالي،، للبنااود داخاال وخااارج قائياتم تكااوين مخصصااات 
لمقابلة إلتزام قانوني أو إلتزام واضح ناتج عن أحدام ماضية وتكاون إحتمالياة دفاع مباال  لتساوية اإللتازام       المجموعة 

 أعلى من إحتمال عدم الدفعل
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 اإليجار ق(       محاسبة عقود
 

حيث اليتم تحويال المخااطر والمناافع     ،كمستأجر عقود إيجار تشغيليةالمجموعة برمها تتعتبر كافة عقود اإليجار التي 
 الموحادة وبموجبهاا تحمال دفعاات اإليجاار علاى قائماة الادخل        العائدة للملكياة بموجاب عقاود االيجاار تلاك للمجموعاة،       

 رل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجا
 

وفي حالة إنهاء عقد اإليجار التشغيلي قبل إنتهاء مدته تدرج أية غرامات يجب دفعها للمؤجر كمصروف خالل الفترة 
 التي يتم فيها إنهاء اإليجارل 

 
كانات تلاك العقااود   تقيايم أي عقاد غيار إيجااري كتلااك العقاود القائماة والمتشاابهة لتحدياد ماا إذا          بتقاوم المجموعاة كاذلك    

 منفصلل ود بشكللبننود إيجاريه حتى يتم المحاسبة عن تلك اعلى بتحتوي 
 

 ر(       النقدية وشبه النقدية
         

، تعرف "النقدياة وشابه النقدياة" بأنهاا تلاك المباال  المدرجاة فاي النقدياة          الموحدة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية
لودائاع النظامياة، كماا تشامل أيضاًا األرصادة لادى البناوك         واألرصدة لدى مؤسساة النقاد العرباي الساعودي، بإساتثناء ا     

حياث تتعارض تلاك األرصادة      والمؤسسات المالية األخرى التي تستحق خالل تسعين يوماًا أو أقال مان تااريخ اإلقتنااء     
 لمخاطر غير جوهرية للتغير في القيمة العادلةل

 
 ألدوات الماليةبا عترافإلاش(      إلغاء 

 
الموجودات المالية )أو جزء منها، أو جزء في مجموعة موجودات مالية متشاابهة( عنادما تنتهاي        ب عترافاإلغاء إليتم 

، أو عنادما ياتم تعاديل األصال ويكاون هاذا التعاديل        الحقوق التعاقدية إلستالم التدفقات المالية الخاصة بهذه الموجودات
 لعترافاإلإللغاء  مؤهاًل

 
 المجموعاة أصل مالي، يتم إلغااء اإلثباات فاي حالاة قياام       المجموعة نقلتلى أن في الحاالت التي تظهر فيها دالالت ع

بنقاال معظاام المخاااطر و المكاسااب المصاااحبة لملكيااة هااذا األصاالل  و فااي الحاااالت التااي لاام يااتم نقاال أو إبقاااء معظاام      
السايطرة علاى    عان المجموعاة  فقط في حالة تخلاي   عترافاإلالمخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية األصل، يتم إلغاء 

باإلعتراف بأية حقوق أوالتزاماات نشاأت أو نتجات عان هاذه العملياات بشاكل منفصال         المجموعة قوم األصل الماليل ت
 كموجودات أو مطلوباتل

 
يتم إستبعاد المطلوبات المالية )أو أي جزء من تلك المطلوبات المالية( وذلك فقط عناد إساتنفاذها، أي عنادما ياتم تنفياذ      

 حدد في العقد أو إلغاؤه أو إنتهاء مدتهلاإللتزام الم
 

 الزكاة وضريبة الدخل(     ت
 

إن مبال  الزكاة وضريبة الدخل تعد مطلوبات على المساهمين السعوديين واألجانب على التوالي و يتم إحتساب الزكاة 
ة بموجاب أنظماة   بإساتخدام األساس الموضاح    الادخل على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو في صافي 

المعّدل للسنة وذلك  الدخلي الزكاة، ويتم احتساب ضريبة الدخل على حصة المساهمين األجانب من حصتهم في صاف
 على تشريعات ضريبة الدخلل بناءًا

 
اليتم تحميل الزكاة وضاريبة الادخل علاى قائماة الادخل الموحادة حياث أنهاا تساتقطع مان قيماة األربااح الموزعاة علاى               

 ، أو مستعاضة بواسطة المساهمينلالمساهمين
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 ث(     البرامج التحفيزية للموظفين
 

يقدم البنك لموظفيه المؤهلين )الموظفين( برنامج تحفيزي محسوب على أساس األسهم )البرناامج( والمسامى "برناامج    
النقاد العرباي الساعوديل بموجاب هاذا البرناامج يقاوم البناك بمانح           مؤسساة  قبال  منحة األسهم للماوظفين" والمعتماد مان   

ساهم فاي تااريخ الشاراء،     الموظفين أسهم يتم إكتسابها خالل أربعة سنواتل تقاس تكلفاة البرناامج علاى أسااس قيماة األ     
سابة، والتاي   اإلعتراف بها خالل الفترة التي ينص خاللها الوفاء بشرط الخدمة بإساتخدام طريقاة تساعير منا    والتي يبدأ

و تساجل   لكماا بتااريخ المانح    بالقيماة العادلاة  ستحقاقل تسجل خيارات أساهم الماوظفين مان قبال البناك      إلتنتهي بتاريخ ا
بعاد تعاديل    المسااهمين وتظهار كبناد مخصاوم مان حقاوق       خياارات أساهم الماوظفين بالتكلفاة    ألغاراض  األسهم المقتنااة  

 األسهملهذه أو خسائر بيع مصاريف المعامالت، وتوزيعات األرباح، وأرباح 
 

للماوظفين الماؤهلين   ياوفر هاذا البرناامج    تقوم المجموعة أيضًا بتوفير "برنامج خيارات األساهم بمشااركة الماوظفين"ل    
ل يقاوم الموظفاون   لبرناامج فاي بداياة فتارة ا   و ذلاك  الحصول على أسهم البنك على أساس سعر محادد مسابقًا لألشاتراك    

يقاوم الموظفاون   ووفقاًا للبرناامج،   خالل خصم شهري من رواتبهم، و على مدار عامانل بالمشاركة لشراء األسهم من 
ما إنخفاض ساعر الساهم     ل إذاالبرنامجسهم المشترك بها في نهاية فترة األشتراك حسب االالمشاركون بالحصول على 

و باين ساعر    البرناامج  باين ساعر الساهم فاي نهاياة      قرفاألشتراك المحادد، عندئاذًا ياتم تعاويض الماوظفين باال       عن سعر
 األشتراك المحدد مسبقًال

 
المؤهلين بارامج تحفيزياة أخارى علاى أسااس األساهم واإلدخاار والتاي                 ابمنح موظفيهالمجموعة قوم تباإلضافة لذلك، 

  على مساهمات مشتركة بين البنك والموظفينل هذه المساهمات تدفع للموظفين بتاريخ إستحاق كل برنامجل بناءًاتتم 
 

 األخرىخ(      مزايا الموظفين 
 

يتم قياس مزايا الموظفين قصيرة األجل على أساس غير مخصوم كما يتم تسجيلها كمصاريف عندما يتم تأدية الخدمة 
لتزام للمبلاا  المتوقااع دفعااه علااى حساااب المكافااآت النقديااة قصاايرة األجاال أو باارامج     يااتم اإلعتااراف باااإل  ذات الصاالةل

لادفع هاذا المبلا  كنتيجاة لخادمات سابق        حاالي ما كان للمجموعاة التازام واضاح أو التازام قاانوني      ذا إمشاركة األرباح 
 لتزامات بشكل موثوق بهلإلا تقدير هذه تأديتها بواسطة الموظف ويمكن

 
ياتم تحدياد االلتازام علاى المجموعاة بخصاوص مزاياا نهايااة الخدماة للماوظفين بنااءًا علاى تقييماات إكتوارياة بواسااطة              

فاي المملكاة العربياة     قاانون العمال والعماال   فاي  األعتباار األحكاام الساائدة     بعين ذتواري مستقل، وذلك بعد األخبيرإكخ
كتاواري حياث تام    إتقييمات إكتوارية بواساطة خبيار   ة األجل بناءًا على يلل يتم كذلك تقييم منافع الموظفين طوالسعودية

 المنافع بشكل منفردل برامج من برنامجالشروط ذات العالقة لكل  نفي الحسبا ذاألخ
 

 ذ(      خدمات إدارة األصول
  

والتاي تتضاامن إدارة بعاض صاناديق االسااتثمار وذلاك بالتشااور مااع       لعمالئهاا خادمات إدارة األصااول  المجموعاة  قادم  ت
في تلك الصناديق ضمن االستثمارات المتاحة للبيع و يتم المجموعة مستشاري استثمار متخصصينل يتم إدراج حصة 

 إلفصاح عن أتعاب الخدمات البنكية المكتسبة ضمن الدخل من أتعاب الخدمات البنكية، صافيل ا
   

ال تعتبر الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو االستثمار موجودات خاصة بالمجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها فاي  
 القوائم المالية الموحدةل
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 ض(    المنتجات المصرفية القائمة على مبدأ تجنب الفائدة
 

بعض المنتجات المصرفية القائماة علاى مبادأ تجناب      لعمالئها المجموعة تقدمإضافة إلى الخدمات المصرفية التقليدية، 
 الفائدة والمعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية كما يلي: 

 
 لى مبدأ تجنب الفائدة:تعريف المنتجات المصرفية القائمة ع

 
ببياع سالعة أو أصال الاى العميال والتاي يكاون البناك قاد إشاتراها           المجموعاة  قاوم  تهاي اتفاقياة علاى أن     المرابحة: ل1

 سعر البيع التكلفة مضافا إليها هامش ربح متفق عليهل يشملعلى وعد بالشراء من العميلل   بناءًاوإقتناها 
يااع أصاال تاام إنشاااؤه وفااق  ببالمجموعااة قااوم بموجبهااا تالعمياال بحيااث والمجموعااة هااي إتفاقيااة بااين   اإلستصننناع: ل2

 مواصفات متفق عليها مسبقًا مقابل سعر متفق عليهل
ًا لطلاب العميال   قاوم بتاأجيره وفقا   تصال ل أقوم بشراء أو بناء تي ت)كمؤجر( والالمجموعة هي إتـفاقية بين  اإلجارة: ل3

نتقااال ملكيااة باال ماادي ولفتاارة محاددة قااد تنتهاي بإ   فااي مقااألصال   بإسااتئجارعلاى وعااد العميال    بناااءًا)المساتأجر(،  
 األصل من المؤجر للمستأجرل

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

 القوائم المالية الموحدةل
 

 لسعودي.  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي ا4
   
     النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مما يلي: يتكون بند

  2016  2015 
 بآالف الرياالت  

  السعودية
 بآالف الرياالت

 السعودية
 707.518  881.498  نقد في الصندوق

 -  1.220.000  إتفاقيات إعادة الشراء العكسية مع مؤسسة النقد العربي السعودي 
 (5.259)  7.077  أرصدة أخرى لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 702.259  2.108.575  (27)أنظر إيضاح  –المجموع الفرعي 
 3.384.728  3.575.763  السعودي سسة النقد العربيؤلدى م وديعة نظامية

 4.086.987  5.684.338  اإلجمـالـي 
 

يتعاين علاى البناك اإلحتفااظ      )"المؤسساة"( لصادرة عان مؤسساة النقاد العرباي السعودي    طبقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات ا
دخار، وألجال، والودائاع   واإل بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة مئوية محددة من الودائع تحت الطلب،

ظامياة لتمويال العملياات اليومياة للبناك      األخرى ـ تحسب في نهاية كال شاهرل مان غيار المساموح باه إساتخدام تلاك الوديعاة الن          
 وبالتالي فهي ليست جزءًا من النقدية و شبه النقديةل
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 . أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى5
  

     البنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي: لدى أرصدة يتكون بند
  2016  2015 
 بآالف الرياالت  

 السعودية
 لرياالتبآالف ا 

 السعودية
 155.733  401.900  حسابات جارية

 6.254.530  1.900.393  إيداعات أسواق المال
 6.410.263  2.302.293  اإلجمـالـي

 
 كاالتيتم إدارة الجودة األئتمانية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى بإستخدام بيانات تم الحصول عليها من و 

 ن كافة تلك األرصدة تعتبر مصنفه أئتمانيًالإوكذلك فمشهود بسمعتها،  تصنيف إئتماني
 

 .  استثمارات، صافي 6
 

    كما يلي: المتاحة للبيع تصنف االستثماراتأ(   
 2016  2015 

 اإلجمالي  المملكة خارج    اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 
 بآالف الرياالت السعودية 

 7.202.134 بتةسندات بعمولة ثا
 

7.984.702  15.186.836  5.790.915 
 

7.072.110  12.863.025 

 1.851.318 سندات بعمولة عائمة
 

3.228.178 
 

5.079.496 
 

2.028.360 
 

2.655.796 
 

4.684.156 
مجموع األستثمارات بعموالت  

 9.053.452 خاصة مكتسبة 

 

11.212.880 
 

20.266.332 
 

7.819.275 

 

9.727.906 
 

17.547.181 

 945.860 أسهم و أخرى 
 

71.887 
 

1.017.747 
 

1.221.275 
 

85.334 
 

1.308.609 

 167.815 صناديق استثمارية
 

- 
 

167.815 
 

243.181 
 

- 
 

243.181 
 إجمالي األستثمارات المتاحة 

 10.167.127 للبيع

 

11.284.767 
 

21.451.894 
 

9.283.731 

 

9.813.240 
 

19.096.971 
 اض فيمخصص االنخف 

 - القيمة 

 

(4.000) 
 

(4.000) 
 

(110.000) 

 

(4.000) 
 

(114.000) 
االستثمارات المتاحة للبيع،    

 10.167.127 صافي
 

11.280.767  21.447.894  9.173.731 
 

9.809.240  18.982.971 
 

ودي( مرهوناة بموجاب   رياـال ساع   ملياار   4.0:  2015رياـال ساعودي )   ملياار   4.4تشتمل االستثمارات على مبال  قدرها 
: 2015رياـال ساعودي )   ملياار   4.4اتفاقيات إعادة  شاراء لادى  بناوك أخارىل بلغات  القيماة  الساوقية  لهاذه االساتثمارات           

 31نخفاض فاي القيماة كماا فاي     البلغت صافي التكلفة لإلستثمارات المتاحة للبيع  قبل مخصص ا ريـال سعودي(ل مليار 4.1
 ريال سعودي(ل مليار 19.1: 2015ريال سعودي ) مليار 20.9ما قيمته  2016ديسمبر 
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 :المتاحة للبيع اتب(  فيما يلي تحليالً لمكونات االستثمار
 
 2016  2015 

 اإلجمالي  خارج المملكة    اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 
 بآالف الرياالت السعودية 

 9.518.103 دات بعمولة ثابتةسن
 

5.668.733  15.186.836  8.451.545 
 

4.411.479  12.863.024 

 2.770.765 سندات بعمولة عائمة
 

2.308.731 
 

5.079.496 
 

2.198.475 
 

2.485.682 
 

4.684.157 
مجموع األستثمارات بعموالت 

 12.288.868 خاصة مكتسبة

 

7.977.464 
 

20.266.332 
 

10.650.020 

 

6.897.161 
 

17.547.181 

 942.110 أسهم و أخرى
 

75.637 
 

1.017.747 
 

1.217.525 
 

89.084 
 

1.306.609 

 167.815 صناديق استثمارية
 

- 
 

167.815 
 

243.181 
 

- 
 

243.181 

 13.398.793 إجمالي األستثمارات المتاحة للبيع

 

8.053.101 
 

21.451.894 
 

12.110.726 

 

6.986.245 
 

19.096.971 
 خصص االنخفاض فيم 

 - القيمة    

 

(4.000) 
 

(4.000) 
 

(110.000) 

 

(4.000) 
 

(114.000) 
 االستثمارات المتاحة للبيع، 

 13.398.793 صافي   
 

8.049.101  21.447.894  12.000.726 
 

6.982.245  18.982.971 
 

 الخزيناة مياة الحكومياة الساعودية و ساندات     غيار المتداولاة فاي الجادول أعااله، بشاكل أساساي، ساندات التن         االساتثمارات تمثل 
إن األساهم المدرجاة ضامن بناد االساتثمارات المتاحاة للبياع تتضامن أساهم  غيار             سندات شاركات ساعوديةل  بعض  السعودية و

ملياون رياال ساعودي( والتاي ياتم إثباتهاا بالتكلفاة لعادم إمكانياة           12.4: 2015مليون ريال سعـاـودي  )   12.4متداولة بمبل  
 قيمتها العادلة بشكل موثوق بهل قياس

 
مارات متداولة  في الجدول أعاله حيث يتم نشر صافي قايم الموجاودات لادى الساوق المالياة      ثستاستثمارية التعتبر الصناديق ا
 ليوميًا السعودية )تداول(

 
 حسب األطراف األخرى : المتاحة للبيع(   فيما يلي تحليالً لالستثمارات ج
 

   2016  2015 

  
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
     

 7.207.220  10.169.143  مؤسسات حكومية و شبه حكومية

 3.495.730  3.116.054  شركات

 8.280.021  8.162.697  بنوك و مؤسسات مالية

 18.982.971  21.447.894  االستثمارات المتاحة للبيع، صافي
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  لمخاطر اإلئتمان: المتاحة للبيع تعرض االستثماراتفيما يلي تحليالً ل(  د
 2016 

 

2015 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 15.492.947  17.682.772 استثمارات من الدرجة األولى 

 322.195  1.012.726 استثمارات دون الدرجة األولى 
 1.804.737  1.566.835 استثمارات غير مصنفة 

 17.619.879  20.262.333 إجمالي اإلستثمارات الخاضعة لمخاطر األئتمان
 1.363.092  1.185.561 إستثمارات أسهم و صناديق إستثمارية غير متعرضة لمخاطر اإلئتمان

 18.982.971  21.447.894 االستثمارات المتاحة للبيع، صافي
 

المعاد مان    ،إساتثمارات التقال فاي جاودة تصانيفها األئتمااني الخاارجي        ي االستثمارات من الدرجة االولى عاماًة علاى  تحتو
 (-BBBلوكالة موديز، أو )Baa3)  ( لوكالة ستاندرد أند بورز، أو )-BBBعن ) ،معتمدةوكاالت تصنيف إئتماني 

 صاة ات صاناديق ملكياة خا  رشاركات ساعودية واساتثما    لوكالة فيتشل تتضمن اإلستثمارات غير المصانفة باألسااس ساندات   
 لأخرى

 
 مما يلي:المتاحة للبيع  ستثماراتاال في مخصص االنخفاض في قيمة الحركة(  تتلخص هـ

 
 2016  2015 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
 30.000  114.000 الرصيد في بداية السنة

 187.000  207.000 السنةخالل  نخفاض في القيمةالا
 (103.000)  (317.000) خالل السنة خسائر محققةعكس 

 114.000  4.000 الرصيد في نهاية السنة
 
 و(  تتلخص الحركة على االحتياطيات االخرى في حقوق المساهمين مما يلي: 
 

 2016  2015 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
 14.017  508.059 تقييم االستثمارات المتاحة للبيع، صافي ةالمحققة عن إعاد غير االرباح

 (2.249)  1.592 الحصة في بنود الدخل الشامل االخرى للشركات الزميلة
 11.768  509.651 إجمالي االحتياطيات االخرى
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 قروض وسلف، صافي . 7
 

  بتة بالتكلفة المطفأة مما يلي:المث –تتكون القروض والسلف، صافي   ( أ
2016 

 إجمالي  أخرى  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 
 بآالف الرياالت السعودية 

 60.174.283  300.358  40.067.704  16.566.115  3.240.106 قروض و سلف عاملة

 1.069.613  -  -  214.637  854.976 قروض و سلف غير عاملة

 61.243.896  300.358  40.067.704  16.780.752  4.095.082 و السلف إجمالي القروض
 (994.844)  (211)  (373.080)  (380.298)  (241.255) مخصص خسائر اإلئتمان
 60.249.052  300.147  39.694.624  16.400.454  3.853.827 قروض و سلف، صافي

 
 2015 

 إجمالي  رىأخ  قروض تجارية  قروض شخصية  جاري مدين 
 بآالف الرياالت السعودية 

 60.659.928  275.073  41.658.066  13.472.436  5.254.353 قروض و سلف عاملة

 447.594  -  -  142.741  304.853 قروض و سلف غير عاملة

 61.107.522  275.073  41.658.066  13.615.177  5.559.206 إجمالي القروض و السلف

 (838.716)  (281)  (298.564)  (276.923)  (262.948) ئتمانمخصص خسائر اإل
 60.268.806  274.792  41.359.502  13.338.254  5.296.258 قروض و سلف، صافي

 
تتضمن القروض والسلف أعاله منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب الفائدة فيما يتعلاق بعملياات مرابحاة وإستصاناع      

 ريال سعودي(ل  ارملي 32.6: 2015ريال سعودي ) ارملي 37.1بالتكلفة المطفاة بمبل  وإيجارة والتي تظهر 
 

تقاوم المجموعااة، خااالل دورة أعمالهااا األعتياديااة، باالحتفاااظ بضامانات للتخفيااف ماان مخاااطر إئتمااان القااروض والساالفل   
أخارىل تادار تلاك الضامانات      تتضمن تلك الضمانات إيداعات عمالء، ضمانات مالية، أوراق مالية، عقارات وموجاودات 

بلغاات القيمااة المقاادرة للضاامانات المحااتفظ بهااا ماان قباال  مقابال تعرضااات مخاااطر األئتمااان بحسااب القيمااة الممكاان تحققهااال 
 50.3: 2015ملياار رياال ساعودي )    44.2مايقارب  2016ديسمبر  31المجموعة إلجمالي القروض و السلف كما في 

 مليار ريال سعودي(ل 
 

 2016ديسامبر   31العادلة للضمانات المحتفظبها من قبل المجموعة للقروض والسالف غيار العاملاة كماا فاي      بلغت القيمة
 مليون ريال سعودي(ل 73.9: 2015مليار ريال سعودي تقريبًا ) 1.3مبل  
 

 في مخصص خسائر اإلئتمان مما يلي: الحركةتتكون  ( ب
 وأخرى قروض تجاريةجاري مدين  و  
 إجمالي  عيجمامخصص   محددمخصص  

 574.020  387.196  186.824 2014ديسمبر  31رصيد 

 1.552  (96.823)  98.375 المضاف خالل السنة
 (13.784)  31.322  (45.106) الديون المشطوبة خالل السنة
 5  5  - المبال  المستردة خالل السنة

 561.793  321.700  240.093 2015ديسمبر  31رصيد 
 73.485  68.591  4.894 نة المضاف خالل الس

 (21.294)  (7.000)  (14.294) الديون المشطوبة خالل السنة
 562  562  - المبال  المستردة خالل السنة

 614.546  383.853  230.693 2016ديسمبر  31رصيد 
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 شخصيةقروض  
 إجمالي  جماعيمخصص   محددمخصص  

 248.572  116.046  132.526 2014ديسمبر  31رصيد 

 116.448  18.136  98.312 المضاف خالل السنة
 (144.131)  -  (144.131) الديون المشطوبة خالل السنة
 56.034  -  56.034 المبال  المستردة خالل السنة

 276.923  134.182  142.741 2015ديسمبر  31رصيد 

 172.515  31.479  141.036 المضاف  خالل السنة 
 (156.565)  -  (156.565) الديون المشطوبة خالل السنة
 87.425  -  87.425 المبال  المستردة خالل السنة

 380.298  165.661  214.637 2016ديسمبر  31رصيد 
 

 ج( تتكون الجودة اإلئتمانية للقروض والسلف مما يلي:
 

 ر منخفضة القيمة:غير متأخرة السداد وغي - ( القروض والسلف1
 2016  2015 

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 340.227  1.552.946 ممتازة
 19.326.250  16.166.513 قوية

 16.149.598  14.654.462 متوسطة 
 9.504.309  8.668.615 مقبولة
 669.416  1.777.846 هامشية

 32.840  170.386 تحت المالحظة
 13.355.901  16.474.099 ير مصنفةغ

 59.378.541  59.464.867 اإلجمالي
 

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

ريااادة فااي صااناعة مسااتقرةل مركااز مااالي وتاادفقات نقديااة أفضاال ماان مثيلااه فااي السااوقل لديااه ماادخل         ممتازة:
 للسوقل ديةالعاالظروف  خالللألسواق المالية 

 
سوق ومركز مالي قوي مع تاريخ آداء ناجح لكان ماع وجاود إساتثناءات، و تعتبار المؤشارات المالياة            قوية:

لاى األساواق المالياة     إأفضل من معايير الصاناعة التاي تنتماي إليهاال هاذه المنشاأة لهاا حرياة الوصاول          
 الحاالت الطبيعيةل وفق

 
اطرة للصناعة أوالشركة، و تعتبر المؤشرات المالية ساليمة وضامن   معدل ثبات معتدل مع عوامل مخ  متوسطة:

لااى األسااواق الماليااة محاادود وتكااون المنشااأة عرضااة   صااناعة التااي تنتمااي إليهااال الوصااول إ معااايير ال
 لتغيرات دوريةل

 
 تعتباار عواماال المخاااطرة للصااناعة أو الشااركة ثانويااة، وتعتباار المؤشاارات الماليااة أدنااى ماان معااايير         مقبولة:

الصااناعة التااي تنتمااي إليهااال مصااادر التموياال البديلااة قااد تكااون متااوفرة ولكنهااا قااد تكااون محاادودة             
 بالمصادر الخاصة و المؤسساتية فقطل

 
لي هامشايل مصاادر   ، ماع أداء ماالي و تشاغي   طر للصناعة أو الشركة غير إيجابياة تعتبر عوامل المخا   هامشية:

 مع هذه الفئةل وقع الدخول في أعمال جديدةةل اليتقد التكون متوفرالتمويل البديلة 
 

، كما تعتبار مخاطرعادم الساداد عالياةل تعتبار      طر للصناعة أو الشركة غير إيجابيةتعتبر عوامل المخا تحت المالحظة:
المؤشاارات الماليااة دون معااايير الصااناعة التااي تنتمااي إليهااا بشااكل عااال، كمااا تعتباار مصااادر التموياال  

  البديلة محدودة جدًال
غيار متاأخرة   القاروض الشخصاية    مان أرصادة   فاي األسااس  تتضمن القروض والسالف الغيار مصانفة     ر مصنفة:غي

 لاددالس
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 (  القروض والسلف متأخرة السداد و غير منخفضة القيمة:2  
 

 2016 

 
جاري مدين و 
 إجمالي  قروض شخصية  قروض تجارية

 يةبآالف الرياالت السعود 
 154.285  58.590  95.695 يوم 30إلى  1من 
 112.725  33.426  79.299 يوم 90إلى  31من 
 60.193  -  60.193 يوم 180إلى  91من 

 382.213  -  382.213 يوم 180أكثر من 
 709.416  92.016  617.400 جمالي اإل

 
 2015 

 
جاري مدين و 
 إجمالي  قروض شخصية  قروض تجارية

 ف الرياالت السعوديةبآال 
 56.316  54.579  1.737 يوم 30إلى  1من 
 73.843  62.646  11.197 يوم 90إلى  31من 
 1.048  -  1.048 يوم 180إلى  91من 

 1.150.180  -  1.150.180 يوم 180أكثر من 

 1.281.387  117.225  1.164.162 جمالي اإل
 

تعتبار فاي مرحلاة     كانات  التي و وض متأخرة السداد وغير منخفضة القيمةبعض القر عالهأ 2015عام  ال يتضمن جدول
حياث  مليار رياال ساعودي    1.4تجديد أو إعادة جدولة تلك القروضل بل  مجموع هذه القروض  حول حثمتقدمة من التبا

 ل2016سوية تلك القروض خالل عام تتم تجديد أو
 

من قبل المجموعة مقابل حساابات الجااري مادين والقاروض التجارياة       بلغت القيمة العادلة المقدرة للضمانات المحتفظ بها
 مليار ريال سعودي(  2.7: 2015مليار ريال سعودي ) 4.4متأخرة السداد و غير منخفضة القيمة مبل  
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  ئر اإلئتمان حسب القطاعات اإلقتصادية: (  فيما يلي تحليالً بمخاطر تركيزات القروض والسلف و مخصص خسا3

2016 
 

  غير عاملة  عاملة
مخصص  خسائر 

  اإلئتمان
قروض و سلف، 

 صافي
 بآالف الرياالت السعودية  

 304.914  (1.423)  -  306.337  شبه حكوميةو حكومية 

 4.798.692  (60.413)  27.065  4.832.040  بنوك ومؤسسات خدمات مالية أخرى 

 31.420  (227)  -  31.647  عة و أسماكزرا

 5.888.146  (56.146)  1.727  5.942.565  تصنيع

 919.988  (6.729)  -  926.717  تعدين و تنقيب

 5.964.603  (57.187)  559.191  5.462.599  بناء وإنشاءات

 11.154.485  (252.583)  202.015  11.205.053  تجارة

 1.456.576  (47.351)  45.112  1.458.815  نقل وإتصاالت

 1.854.810  (32.607)  12.742  1.874.675  خدمات

 16.400.454  (380.298)  214.637  16.566.115  قروض شخصية

 11.474.964  (99.880)  7.124  11.567.720  أخرى

   60.249.052  (994.844)  1.069.613  60.174.283  اإلجمالي

2015 
 

  ير عاملةغ  عاملة
مخصص  

  خسائر اإلئتمان
قروض و سلف، 

 صافي
 بآالف الرياالت السعودية  

 327.821  (1.122)  -  328.943  حكومية و شبه حكومية

 8.044.738  (83.437)  -  8.128.175  بنوك ومؤسسات خدمات مالية أخرى 

 17.678  (111)  -  17.789  زراعة و أسماك

 6.265.656  (48.033)  3.210  6.310.479  تصنيع

 436.567  (2.725)  -  439.292  تعدين و تنقيب

 4.890.508  (37.068)  695  4.926.881  بناء وإنشاءات

 13.747.325  (240.788)  209.514  13.778.599  تجارة

 1.806.121  (48.732)  43.783  1.811.070  نقل وإتصاالت

 1.651.601  (29.631)  14.372  1.666.860  خدمات

 13.338.254  (276.923)  142.741  13.472.436  قروض شخصية

 9.742.537  (70.146)  33.279  9.779.404  أخرى

 60.268.806  (838.716)  447.594  60.659.928  اإلجمالي
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 .  استثمارات في شركات زميلة8
 

االستثمار في الشركات التي يحتفظ فيها البنك بتأثير جوهريل  هذه  يشمل بند االستثمار في شركات زميلة حصة البنك في
 حسب طريقة الملكيةل يتم المحاسبة عنهااالستثمارات 

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

  2016  2015 
 %50  %50 السعودية "أمكس"ية العربشركة أمريكان اكسبريس 

 %38  %38 شركة أوركس السعودية للتأجير "اوركس"
 %32  %32 شركة أمالك العالمية للتمويل و التنمية العقارية "امالك"

 
مليون ريال سعودي تتركز األنشطة الرئيسية للشركة في  100"أمكس" هي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال مقدارة 

 ت األئتمان وتقديم المنتجات األخرى ألمريكان إكسبرس في المملكة العربية السعوديةلإصدار بطاقا
 

مليون ريال سعوديل تتركز األنشطة  الرئيسية للشركة  550 ة"أوركس" هي شركة مساهمة سعودية  مقفلة برأس مال مقدار
 في أعمال االيجار التمويلي في المملكة العربية السعوديةل

 
مليون ريال سعوديل تتركز األنشطة الرئيسية للشركة في  900ة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال مقدرة "أمالك" هي شرك

 تقديم منتجات التمويل العقاري في المملكة العربية السعوديةل
 

ي تم تأسيس كافة الشركات الزميلة للمجموعة، في المملكة العربية السعودية كما تقوم هذة الشركات بممارسه أنشطتها ف
 المملكة العربية السعوديةل
 % في شركة نعيم لالستثمار والتي ليس لديها أية عمليات تشغيليةل20لدى البنك أيضًا ما نسبته 

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

 2016  2015 

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 846.351  939.022 نةالرصيد في بداية الس

 156.195  150.634 الحصة في الدخل
 (63.400)  (92.917) األرباح المستلمة

 (124)  3.598 الحصة في بنود الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى
 939.022  1.000.337 الرصيد في نهاية السنة

 
  لي:تتلخص حصة البنك في القوائم المالية للشركات الزميلة كالتا )ج( 

 أمالك  اوركس  أمكس 

2016 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
 1.061.172  606.181  419.856 إجمالي الموجودات 
 695.217  285.853  223.125 إجمالي المطلوبات

 365.955  320.328  196.731 إجمالي حقوق الملكية
 61.894  72.817  210.397 إجمالي الدخل
  26.750  52.578  119.764  اريفإجمالي المص

 أمالك  اوركس  أمكس 

2015 
 بآالف الرياالت

  السعودية
 بآالف الرياالت

  السعودية
 بآالف الرياالت

 السعودية
 976.215  774.893  416.533 إجمالي الموجودات 
 624.284  464.512  239.637 إجمالي المطلوبات

 351.931  310.381  176.896 إجمالي حقوق الملكية
 58.423  94.724  201.794 إجمالي الدخل

 25.559  55.114  113.453 إجمالي المصاريف

التـقرير  السنوي  2016 م

البنك السعودي لالستثمار
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في31 ديسمبر 2016 و 2015

75 74



 

 )تتمة( –.  استثمارات في شركات زميلة 8
 

إذا ماتم تأييد طريقة  ل2016ديسمبر  31إضافية محتملة كما في  زكاةالشركات الزميلة المذكورة أعاله التزامات  أحدىلدى 
ن المجموعة قد توافقت مع إتناف فئتقدير الزكاة المحتسبة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بواسطة كل درجات األس

 مليون ريال سعوديل 63.6 تقريبًاالزميلة بأن تكون المجموعة ملتزمة بشكل غير مشروط تجاه حصتها البالغة  كةالشر
 

  ملموسة، صافي غير و موجودات معدات، ممتلكات 09
 صافي مما يلي: و موجودات ملموسة، المعدات، بند الممتلكات يتكون 

 

 
األراضي 
 والمباني

تحسينات على  
  المباني المستأجرة

األثام والمعدات 
  والسيارات

موجودات غير 
 ملموسة

 
اإلجمالي 

2016  
اإلجمالي 

2015 
 بآالف الرياالت السعودية التكلفة

 991.128 يد في بداية السنةالرص
 

116.918  404.400  202.694 
 

1.715.140  1.522.846 
 - اإلضافات

 

13.588  15.505  25.945 
 

55.038  192.618 
 - اإلستبعادات

 

-  (34)  - 
 

(34)  (324) 
 991.128 الرصيد في نهاية السنة

 

130.506  419.871  228.639 
 

1.770.144  1.715.140 
  ءاتواالطفا مك المتراكاإلستهال

 

     
 

   
 231.637 الرصيد في بداية السنة

 

70.329  303.021  88.589 
 

693.576  613.224 
 32.158 المحمل للسنة

 

15.231  24.409  17.203 
 

89.001  80.581 
 - اإلستبعادات

 

-  (33)  - 
 

(33)  (229) 
 263.795 الرصيد في نهاية السنة

 

85.560  327.397  105.792 
 

782.544  693.576 
  صافي القيمة الدفترية

 

     
 

   
 727.333 2016ديسمبر  31كما في 

 

44.946  92.474  122.847 
 

987.600   
 759.491 2015ديسمبر  31كما في 

 
46.589  101.379  114.105 

 
  1.021.564 

  
 بتكنولوجيا المعلومات ذات عالقة موجودات الملموسة على بنودالموجودات غير تتضمن 

  
 موجودات أخرى. 10

 
 الموجودات األخرى مما يلي: يتكون بند

 
  2016  2015 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 105.837  112.710  زكاة و ضريبة دخل مستحقة من المساهمين 

 131.701  12.912  ذمم عمالء
 64.829  102.273  تحت التجهيز جودات غير ملموسةموتكاليف و  معدات ،ممتلكات

 105.897  104.287  مصاريف مدفوعة مقدمًا
 20.480  24.361  موجودات أخرى متنوعة

 428.744  356.543  اإلجمـالـي
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تاليااـة ألغااراض المتاجااـرة والتااـحوط ماان   يقااوم البنااك، خااالل دورة أعمالااه العاديااـة، بإسااتخدام األدوات الماليااـة المشتااـقة ال    
 المخاطر:

 

، الخاصاة  وتمثل التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرىل بالنسبة لمقايضاات أساعار العماوالت    المقايضات: ( أ
باال   بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل الم الخاصة عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل دفع العموالت

 بعاادة عمااالت، فإنااه يااتم تبااادل المبااال  األساامية مااع العمااوالت    الخاصااة األسااميةل وبالنساابة لمقايضااات أسااعار العمااوالت 
الثابتة و العائمة بعمالت مختلفةل يمكن كذلك للمبال  األسمية أن تتغير بناءًا على بنود األتفاق في حالة مقايضات  الخاصة

 المبال  األسميةل
 

وهاي عباارة عان إتفاقياات تعاقدياة لشاراء أو بياع عملاة أو سالعة أو أداة مالياة معيناة بساعر              والمسنتقبلية:العقود اآلجلنة  ( ب
وتاريخ محددين في المستقبلل هذه العقود ياتم تصاميمها خصيصاًا لتلبياة إحتياجاات محاددة والتعامال بهاا خاارج األساواق           

اآلجلاة بمباال  محاددة وفاي     الخاصاة  نبياة وعقاود معادل العمولاة     المالية النظاميةل ياتم التعامال باالعقود اآلجلاة بالعملاة األج     
 أسواق مالية منظمة، كما يتم تسوية التغيرات في قيمة العقود اآلجلة بشكل يوميل

 
ياتم التفااوض عليهاا بصاورة منفاردة وتانص        الخاصاة  وهي عبارة عن عقود بأساعار عماوالت    إتفاقيات األسعار اآلجلة:  ج( 

المتعاقاد عليهاا وساعر الساوق فاي تااريخ مساتقبلي محادد وذلاك عان           الخاصاة  لفرق بين ساعر العمولاة   على أن يسدد نقدًا ا
 المبل  األسمي المحدد و خالل الفترة الزمنية المتفق عليهال

  
   وهاي عبااارة عان إتفاقياات تعاقديااة، يمانح بموجبهاا البااائع )ُمصادر الخياار( الحااق، ولايس اإللتازام، للمشااتري              الخينارات:د(   

)المكتتب بالخيار(، وليس اإللتزام، لبيع أو شراء في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خاالل الفتارة الزمنياة المنتهياة     
  في ذلك التاريخ وذلك بمبل  محدد من العملة أو السلع أو أداة مالية بسعر محدد سلفًال 

 
مقتنااة ألغاراض التحاوط مان     أدوات مشاتقة  اض المتااجرة أو  ألغار مقتنااة    أدوات مشاتقة تنقسم األدوات المالية المشاتقة إلاى   

 المخاطر كما هو موضح أدناه:
 

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة  أ( 
 

بأسعار الصرفل تتعلق المبيعات  ةحو المراج عات وأخذ المراكزتتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبي
طرح المنتجات لعمالء و بناوك لتمكيانهم مان تحويال أو تعاديل أو تخفايض المخااطر الحالياة و المساتقبليةل ويتعلاق أخاذ            ب

المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األساعار أو المعادالت أو   
الفروقات فاي األساعار باين األساواق أو المنتجاات المختلفاة بغارض         بتحديد واإلستفادة من ةحالمراجالمؤشراتل وتتعلق 

 الحصول على أرباح من ذلكل 
 

 المشتقات المقتناة ألغراض التحوط من المخاطر ب( 
 

يتبااع البنااك نظااام شااامل لقياااس وإدارة المخاااطرل إن إدارة المخاااطر التااي يتعاارض لهااا البنااك نتيجااة التقلبااات فااي أسااعار   
علااى  بناااءًاوالتااي يقررهااا مجلااس اإلدارة    ضاامن المسااتويات المقبولااة   الخاصااة عار العمااوالتالصاارف األجنبااي وأساا  

 التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديل 
 

وقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف األخارى ولمخااطر   
بشكل منتظم وتستخدم إستراتيجيات التحوط من المخااطر لضامان بقااء مراكاز      كز العمالتراممراكز العمالتل  ُتراقب 

وذلااك  الخاصااة العمااالت ضاامن الحاادود المقااررةل  كمااا وضااع مجلااس اإلدارة مسااتوى معينااًا لمخاااطر أسااعار العمااوالت  
 بااين أسااعار العمااوالت بوضااع حاادودًا للفجااوات فااي أسااعار العمااوالت للفتاارات المقااررةل  يااتم دوريااًا مراجعااة الفجااوات     

 بالموجودات والمطلوبات وتستخدم إساتراتيجيات التحاوط مان المخااطر فاي تقليال الفجاوة باين أساعار العماوالت           الخاصة
 ضمن الحدود المقررةل الخاصة
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ك لتقليال تعرضاه   ومطلوباته، يساتخدم البناك المشاتقات ألغاراض التحاوط مان المخااطر وذلا         زء من إدارة موجوداتهوكج
 ل  ويتم ذلك عادة من خالل التحوط من مخاطر معامالت محددةلالخاصة لمخاطر أسعار العمالت والعموالت

 
جيات  تحوط مختلفةل  تيستخدم البنك عقود الصرف األجنبي اآلجلة في التحوط من مخاطر عمالت محددة ولتطبيق إسترا

للتحااوط ماان مخاااطر محااددة ناشاائة عاان التعاارض لمخاااطر        اصااةالخ كمااا يسااتخدم البنااك مقايضااات أسااعار العمااوالت    
 ثابتةل  خاصة أسعارعموالت

 
يلخص الجدول أدناه القيمة العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة مع تحليال بالمباال  اإلسامية للفتارة المتبقياة حتاى       

ر مؤشرًا على حجم المعاامالت القائماة فاي نهاياة السانة، ال      تاريخ اإلستحقاق والمعدل الشهريل إن المبال  اإلسمية، التي تعتب
المبااال  اإلساامية ال تعكااس مخاااطر  إجماااليتعكااس بالضاارورة مبااال  التاادفقات النقديااة المسااتقبلية المتعلقااة بهااا وبالتااالي، فااإن  

قيماة العادلاة الموجياة    ، حيث تكاون فاي العاادة مخااطر األئتماان محاددة بال      التي يتعرض لها البنك وال مخاطر السوق اإلئتمان
  لتلك المشتقاتل

 
ل ُتعطاي شاروط اإلتفاقياة البناك الخياار فاي       زميلاة ماع شاركة    قائمة رئيسيةلدى البنك خيار بيع ناشىء من الدخول في إتفاقية 

 إتفاقياة مادة   علاى مادى  و ما بعد وذلك  2013 من العامممارسته  يمكنوالذي  ويعطي الطرف األخر الخيار في الشراء البيع
، فاي  ل ُيعطاي خياار البياع   حيث ُيعتبار خياار الشاراء اقال مان قيماة التنفياذ        المذكور،خيار البيع فقط يقوم البنك بتقييم  لالشراكة

علاى   بنااءاً م واحد من ذلك الخيار، وذلاك  بعد عا الشركة الزميلةالبنك الحق في إستالم دفعة مقابل حصته في  حال تم تنفيذه،
 ن اإلتفاقيةلمتفق عليها مسبقًا  ضم صي 

 
 فيما يلي ملخص لألدوات المالية المشتقة: ج( 

 
   المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق

 المعدل

  الشهري

أكثر من         

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

  اإلســمية

القيمة 
 العادلة
  السالبة

القيمة 
 العادلة

 2016 لموجبةا
  بآالف الرياالت السعودية

               
مشاااتقات مقتنااااة ألغاااراض 

 المتاجرة: 

6.548.332  -  1.633.022  4.028.717  3.802.674  9.464.413  53.125  82.847 
عقود الصرف األجنباي  

 اآلجلة 

1.951.432  -  734.680  752.380  161.570  1.648.630  25.256  25.256 
ياااااااااااارات أسااااااااااااعار  خ

 الصرف األجنبي

5.540.097  720.000  5.998.527  70.000  -  6.788.527  813.420  805.345 
مقايضاااااااااات أساااااااااعار   

 العموالت 

               

المشاااااااااااااتقات المقتنااااااااااااااة  
ألغااراض التحااوط ماان   
 مخاطر القيمة العادلة:

3.689.705  3.526.880  600.320  -  393.960  4.521.160  533.126  614.848 
مقايضاااااااااات أساااااااااعار   

 العموالت

 خيار بيع شركة زميلة 386.421  -  -  -  -  -  -  -

 اإلجمالي  1.914.717  1.424.927  22.422.730  4.358.204  4.851.097  8.966.549  4.246.880  17.729.566
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   ريخ االستحقاقالمبال  اإلسمية للفترة المتبقية حتى تا

 المعدل

  الشهري

أكثر من         

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

  اإلســمية

القيمة 
 العادلة
  السالبة

 القيمة العادلة
 2015 الموجبة

  بآالف الرياالت السعودية

               
مشاااتقات مقتنااااة ألغاااراض 

 المتاجرة: 

8.429.793  -  1.342.514  1.889.239  1.227.983  4.459.736  22.715  24.056 
عقود الصرف األجنباي  

 اآلجلة 

1.834.719  404  653.126  857.221  303.806  1.814.557  57.608  57.608 
خياااااااااااارات أسااااااااااااعار  

 الصرف األجنبي

4.885.841  2.989.782  1.877.720  160.000  250.000  5.277.502  644.203  651.492 
مقايضاااااااااات أساااااااااعار   

 العموالت 

               

المشاااااااااااااتقات المقتنااااااااااااااة  
ألغااراض التحااوط ماان   
 مخاطر القيمة العادلة:

2.513.208  1.914.336  487.968  319.056  -  2.721.360  276.146  254.827 
مقايضاااااااااات أساااااااااعار   

 العموالت

 خيار بيع شركة زميلة 299.160  -  -  -  -  -  -  -

 اإلجمالي  1.287.143  1.000.672  14.273.155  1.781.789  3.225.516  4.361.328  4.904.522  17.663.561
 

و  2016ديسامبر   31العائادين للبناك كماا فاي      يلخص الجدول أدناه كاًل من التحوط من مخاطر القيمة العادلة ومحاافظ التحاوط  
المخااطر التاي تام     طبيعاة و مخاطرهاا و القايم العادلاة لتلاك البناود،       مان  المتحاوط ، و يتضمن هذا الجدول وصف للبنود 2015

 ط والقيمة العادلة لتلك األدواتل التحو ها و أدواتمنالتحوط  
  

 ياالت السعودية(الر بآالف) 2016ديسمبر  31
 بنود التحوط  أدوات التحوط

القيمة العادلة 
  السالبة

القيمة  العادلة 
  الموجبة

داةألا  
ةالمستخدم   

المتحوط مخاطر ال
  منها

القيمة العادلة في 
  بداية التحوط

القيمة  العادلة 
  الحالية

533.126  614.848  
مقايضات أسعار 

  العموالت 
مخاطر القيمة 

 إستثمارات بسعر عمولة ثابت 4.565.447  4.063.916  العادلة

 
 االت السعودية(الري )بآالف 2015ديسمبر  31

 د التحوطبنو  أدوات التحوط
القيمة العادلة 

  السالبة
القيمة  العادلة 

  الموجبة
داةألا  

  المستخدمة
مخاطر المتحوط ال

  منها
القيمة العادلة في 
  بداية التحوط

القيمة  العادلة 
  الحالية

276.146  254.579  
مقايضات أسعار 

  العموالت
مخاطر القيمة 

 عمولة ثابت إستثمارات بسعر 2.801.929  2.821.298  العادلة
 

: 2015ملياون رياال ساعودي )    91.2من أدوات التحوط من مخاطر القيماة العادلاة    خالل السنةالمسجلة  األرباحصافي بلغت 
ملياون   90.8الخسائر من بنـود التحوط العائـدة  لمخااطر التحاوط مبلا     صافي بلغت  مليون ريال سعودي(ل  7.7بقيمة  أرباح

 489.8للمشاتقات   الموجباة وبلا  صاافي القيماة العادلاة      مليون رياال ساعودي(ل   286.5بقيمة  خسائر: 2015ريال  سعـودي )
 مليون ريال سعودي صافي قيمة عادلة سالبة(ل12.9: 2015مليون ريال سعودي تقريبًا )

 
ة بالبناك  %( تقريبًا من القيماة العادلاة الموجباة للمشاتقات الخاصا     59:  2015)%  71ما نسبته ، كان تركز 2016خالل عام 

%( ماان القيمااة العادلااة الموجبااة مااع طاارف واحااد ماان    35:  2015) % 19أقاال ماان  كااان تركاازمااع مؤسسااات ماليااة، بينمااا  
 األطراف األخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدةل يتم التعامل بالمشتقات في قطاع الخزينة بشكل رئيسيل
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 )تتمة(  –. المشتقات 11
 

اتفاقية رئيسية متوافقة مع توجيهات االتحاد العالمي للمبادالت والمشتقات المالياةل   أبرم البنكشتقات المالية، كجزء من إدارة الم
ل وكجازء مان تلاك    البناك وفقًا لهذه االتفاقية، فقد تم توحيد بنود وشروط منتجات المشتقات المالياة المشاتراة أو المباعاة بواساطة     

علاى تساعير محسان عان طرياق تباادل        يحصال أن  للبنكان )" الملحق"(ل يسمح ذلك الملحق االتفاقية تم توقيع ملحق دعم االئتم
 البنااكالمبااال  المحااتفظ بهااا بواسااطة  بلاا  صااافيأو الطاارف اآلخاارل  البنااكالمباال  المعّرفااة سااوقيًا كضاامان نقاادي وذلااك لصااالح  

الضاامانات النقديااة المحااتفظ بهااا   صااافي كمااا بلاا )مليااون ريااال سااعوديل   46.7: 2016دبساامبر  31كضاامان نقاادي كمااا فااي  
 مليون ريال سعوديل( 39.3: 2015ديسمبر  31كما في  األطراف االخرىبواسطة 

 
  . أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 12

 األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى مما يلي: يتكون بند
  2016  2015 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
ت بآالف الرياال
 السعودية

 7.600  4.712  حسابات جارية
 3.819.090  4.151.531  (د -19أنظر إيضاح ) - إتفاقيات إعادة الشراء
 1.502.458  4.840.473  ودائع أسواق المال

 5.329.148  8.996.716  اإلجمـالـي
 

 . ودائع العمالء13
 

 ودائع العمالء مما يلي: يتكون بند
     2016  2015 

  
ف الرياالت بآال

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 47.105.052  36.677.689  ودائع ألجل
 1.620.632  4.073.660  ودائع إدخار

 48.725.684  40.751.349  مجموع الودائع بعموالت خاصة محملة 
 20.876.355  23.955.017  ودائع تحت الطلب

 916.443  933.959  ودائع أخرى
 70.518.482  65.640.325  عمالءودائع ال

 
مااع مليااون ريااال سااعودي(  3.9: 2015) 2016ال شاايء لعااام  بقيمااة تشااتمل الودائااع ألجاال علااى ودائااع مقاباال بيااع سااندات  

ملياون رياـال    535إتفاقيات إلعادة  شرائها في تواريخ مستقبلية محددةل كما تشتمل ودائع العمالء األخرى على مبال  قادرها  
 مليون ريـال سعودي( كضمانات محتجزة مقابل اإللتزامات غير القابلة للنقضل 516: 2015سعودي )

 
ملياار رياال ساعودي     46.5بإجماالي   2016ديسامبر   31تتضمن ودائع العماالء أعااله ودائاع متوافقاة ماع الشاريعة كماا فاي         

 لمليار ريال سعودي( 52.5: 2015)
 

  )بما يعادلها بالريال السعودي(، تفاصيلها كاآلتي:تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية 
  2016  2015 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 642.531  1.772.546  تحت الطلب

 178.700  1.390.880  إدخار
 8.248.118  1.045.305  ألجل
 65.830  68.159  أخرى

 اإلجمـالـي
 
 
 
 

 4.276.890  9.135.179 
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 . قروض ألجل14
 

مليار ريال سعودي ألغراض التشاغيل العاام    1.0بإبرام إتفاقية قرض متوسط األجل بمبل   2011مايو  30قام البنك بتاريخ 
 ل 2016مايو  30لمدة خمس سنواتل هذا وقد استخدم القرض بالكامل، و قد استحق و تم سداد هذا القرض ألجل كاماًل في 

 
ملياار   1.0مدتاه خماس سانوات بمبلا      أخرى بإبرام إتفاقية قرض متوسط األجل  2012يونيو  24بتاريخ كذلك وقد قام البنك 

 ل 2017سبتمبر  5ريال سعودي ألغراض التشغيل العامل تم إستخدام القرض بالكامل ويستحق سداده في 
 

ملياار رياال     1.0خمس سانوات بمبلا    بإبرام إتفاقية قرض  متوسط األجل آخر مدته  2016يونيو  19كذلك قام البنك بتاريخ 
 ل 2021يونيو  19سعودي ألغراض التشغيل العامل تم إستخدام القرض بالكامل و يستحق سداده في 

 
تخضع القروض لعمولة بمعدالت متغيارة علاى اسااس الساوقل ويحاق للبناك ساداد كال قارض مبكارًا عان موعاده وذلاك وفقاًا               

ضل تشمل اتفاقيات التسهيالت أعاله على شروط تتطلب المحافظة على نسب مالية لشروط وأحكام إتفاقية التسهيالت لكل قر
ق بأصال أو  علا فيماا يت  إخفااق لم يكن علاى البناك أي حااالت     معينة باإلضافة إلى شروط أخرى والتي إلتزم بها البنك بالكاملل

 عمولة تلك القروض وفقًا للشروط و االحكامل
 

 . سندات دين ثانوية 15
 

مليار ريال سعودي من خالل إصدار  2.0بإستكمال عملية إصدار سندات دين ثانوية بقيمة  2014يونيو  5بتاريخ  قام البنك
 خاص في المملكة العربية السعودية لصكوك الشريحة الثانية المتوافقة مع الشريعة ومتطلبات رأس المال المساندل 

 
 1.45ين البنوك السعودية )سايبور( لستة أشهر باالضاافة لاـ   تحمل تلك الصكوك ربحًا نصف سنوي بمقدار سعر اإلقراض ب

سانوات بحياث يحاتفظ البناك باالحق فاي االساترداد المبكار لهاذه الصاكوك فاي نهاياة الخماس               10%ل يبل  أجل هذه الصاكوك  
 إخفااق الت لم يكن على البنك أي حاا  سنوات األولى من مدة األجل، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلةل

 وفقًا للشروط و االحكامل و سندات الدين الثانوية تلكبأصل أو عمولة  يتعلقفيما 
 

 . مطلوبات أخرى16
 

  المطلوبات األخرى مما يلي: يتكون بند
  2016  2015 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 313.046  279.335  ةمكافأة نهاية الخدمة ومنافع موظفين الخاصة المستحق

 127.102  167.833  مصاريف مستحقة وإحتياطيات أخرى
 13.942  7.339  دخل أتعاب خدمات مؤجلة
 207.969  251.167  مطلوبات خاصة بالعمالء

 20.492  16.108  مطلوبات أخرى
 682.551  721.782  اإلجمـالـي   
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  رأس المال . 17
 ريال سعودي 10مليون سهم، قيمــة كل سهم  700لمال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من يتكون رأس ا 

       لريال سعودي( 10مليون سهم قيمة كل سهم  650: 2015)
    -إن ملكية رأس مال البنك موزعة على النحو التالي : 

  2016  2015 
بآالف الرياالت   

  %  السعودية
بآالف الرياالت 

 %  عوديةالس
 90.0  5.850.000  90.0  6.300.000  مساهمون سعوديون

         مساهمون غير سعوديون:
 7.5  487.500  7.5  525.000  شركة جل بل مورغان الدولية المحدودة للتمويل

 2.5  162.500  2.5  175.000  شركة بنك مزوهو المحدودة
  7.000.000  100  6.500.000  100 

       
مليون سهم إلى  650سهم المصدرة والقائمة من سهم مجاني ليزيد عدد األمليون  50، قام البنك بإصدار2016خالل عام 

مليون سهم مجاني ليزيد عدد األسهم المصدرة والقائمة من  50ام البنك بإصدار ق، 2015خالل عام  لمليون سهم 700
 ل(26)أنظر إيضاح  مليون سهم 650مليون سهم إلى  600

 
  إحتياطي نظامي .18

% مان صاافي   25يقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية و النظام األساسي للبناك، تحويال ماا ال يقال عان      
 264دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا اإلحتياطي رأس المال المدفوعل وعلياه، تام تحويال مبلا      

مليون ريـال ساعودي( إلاى اإلحتيااطي النظااميل إن هاذا       333: 2015) 2016افي الدخل لعام مليون ريـال سعودي من ص
 اإلحتياطي غير قابل للتوزيعل

 
 التعهدات واإللتزامات المحتملة .19

  
 الدعاوى القضائية    ( أ

 
اء  جنااب أي مخصااص لقااُيل لاام المجموعااةمقامااة ضااد  محااددة، كاناات هناااك دعاااوى قضااائية 2016ديساامبر  31بتاااريخ 

ومع ذلاك   تكبد خسائر جوهريةل تسببها في من غيرالمتوقع كونه البنك بشأنهاالمستشارين القانونيين  التي نصحالدعاوى 
التاي تتوقاع اإلدارة باأن تكاون نتائجهاا       ، بناءًا على النصيحة المهنياة، القانونية لبعض الدعاوى صاتتم تجنيب مخص فقد

ماا   الادعاوى كانات مخصصاات البناك عان تلاك       2016ديسامبر   31فاي   لمنتهاي في نهاية العام ا في غير مصلحة البنكل
 ل مليون ريال سعودي( 4.9: 2015) مليون ريال سعودي 25.9 همجموع

 
 ب(   اإللتزامات الرأسمالية

 
: 2015ملياون رياـال ساعودي )    41.1مبلا    2016ديسامبر   31كماا فاي   المجموعاة  بلغات اإللتزاماات الرأسامالية لادى     

 ن ريـال سعودي( تتعلق بإنشاء مباني للفروع الجديدة وتوسعة المركز الرئيسيلمليو 18.4
 

 ج(   التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان
 

 ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبهالالمتعلقة باإلئتمان ل لتسهيالتض اعتقوم المجموعة بالدخول في ب
 

بالسداد فاي حالاة    المجموعةلمستندية والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل عتمادات اإلإن خطابات الضمان وا
عدم تمكن العميل من الوفاء بإلتزاماته تجاه الطرف الثالث تحمل نفس مخاطر اإلئتمان التاي تحملهاا القاروض والسالفل     

عاان المبلا  الملتازم بااه لعادم توقااع     عتماادات المسااتندية فتقال كثياراً   إلأماا المتطلباات النقديااة بموجاب خطاباات الضاامان وا    
 قيام الطرف الثالث بسحب األموال بموجب اإلتفاقيةل المجموعة 
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، نياباة عان العميال، تسامح للطارف الثالاث       المجموعاة  عتمادات المستندية والتاي تعتبار بمثاباة تعهادات خطياة مان       إلإن ا
مضامونة عاادة بالبضااعة التاي تخصاها، وبالتاالي فإنهاا غالباًا ماا تحمال            –شاروط وأحكاام محاددة    بسحب األماوال وفاق   

 مخاطر أقلل 
 

أن ياتم تقاديم معظام    المجموعاة  توقاع  تلساداد الكمبيااالت المساحوبة مان قبال العماالءل        المجموعاة تمثل القباوالت تعهادات   
 القبوالت قبل سدادها من قبل العمالءل 

 
منح اإلئتمان الجزء غير المستخدم من اإلئتمان الممنوح بشكل رئيسي على قروض وسلف و ضمانات تمثل اإللتزامات ل

تعاارض تعتمااادات مسااتنديةل وفيمااا يتعلااق بمخاااطر اإلئتمااان المتعلقااة باإللتزامااات لماانح اإلئتمااان، فماان المحتماال أن       إو
ن مبل  الخسارة المحتملة الذي ال يمكان تحدياده   لخسارة بمبل  يعادل إجمالي اإللتزامات غير المستخدمة، إال أالمجموعة 

فورًا، يتوقع أن يكاون أقال كثيارًا مان إجماالي اإللتازام غيار المساتخدم ألن معظام اإللتزاماات لمانح اإلئتماان تتطلاب مان               
 العمالء الحفاظ على معايير إئتمان محددةل 

 
تطلبااات النقديااة المسااتقبلية ألن العديااد ماان هااذه      إن إجمااالي اإللتزامااات القائمااة لماانح اإلئتمااان ال تمثاال بالضاارورة الم      

 اإللتزامات يتم إنهاؤها أو تنتهي بدون تقديم التمويل المطلوبل
 

أن يمثل مجموع االلتزامات القائماة لتلبياة األئاـتمان الممناوح الساحوبات النقدياة المساتقبلية حياث قاد ياتم            ليس بالضرورة
 لاحتها للعمالءتإ ء صالحية تلك االلتزامات قبلهانتاغاء أو لإ

 
فاي   قللفترة األقرب حياث لادى البناك الحا     األعلى بالنسبة لعقود الضمانات المالية والتزامات القروض فيتم توزيع المبل 

  د الضمانت المالية والتزامات القروض قبل تاريخ انتهائهالوإنهاء عق
 

 : تعلقة باالئتمان واإللتزامات المحتملةالم المجموعةتعهدات التعاقدية لفيما يلي تحليالً باإلستحقاقات    (1
 

  اإلجمالي
 5أكثر من 
  شهر 12-3  سنوات 5-1  سنوات

 3خـــالل 
  2016 أشهر

  بآالف الرياالت السعودية

 عتمادات مستندية   إ 725.269  860.694  296.786  -  1.882.749
 مانخطابات ض 1.805.418  5.359.695  1.228.370  18.972  8.412.455

 العمالء قبوالت 452.592  203.499  -  -  656.091

313.205  115.854  47.351  150.000  - 
غير إلتزامات لمنح االئتمان 

 قابلة لإللغاء

 اإلجمالي  2.983.279  6.573.888  1.572.507  134.826  11.264.500
 

 

 

 

 

 

 

 

التـقرير  السنوي  2016 م

البنك السعودي لالستثمار
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في31 ديسمبر 2016 و 2015

83 82



 

 )تتمة( –. التعهدات واإللتزامات المحتملة 19
 

  اإلجمالي
 5أكثر من 
  شهر 12-3  سنوات 5-1  سنوات

 3خـــالل 
 أشهر

2015  

  بآالف الرياالت السعودية

 إعتمادات مستندية    931.185  979.922  359.682  -  2.270.789
 خطابات ضمان 1.638.781  4.449.074  2.377.142  91.587  8.556.584
 الءالعم قبوالت 353.902  151.020  -  -  504.922

388.113  210.618  177.495  -  - 
غير  لمنح االئتمان إلتزامات
  لإللغاءقابلة 

 اإلجمالي  2.923.868  5.580.016  2.914.319  302.205  11.720.408
 

ديسامبر   31بل  الجزء غير المساتخدم مان اإللتزاماات، والتاي يمكان إلغاؤهاا فاي أي وقات مان قبال البناك، والقائماة كماا فاي               
  مليون ريـال سعودي(ل  30.194: 2015مليون ريـال سعودي ) 27.760ما مجموعه  2016

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

2015  2016  
 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 ميةمؤسسات حكومية و شبه حكو 6.035.415  6.343.560
 شركات 4.729.420  4.816.034
 بنوك ومؤسسات مالية أخرى 277.564  275.677
 أخرى 222.101  285.137

 اإلجمالي 11.264.500  11.720.408
 
 
 د(   الموجودات المرهونة  

 
غيار   الموجودات المرهونة تحت عقود إعادة الشراء مع البناوك األخارى تتضامن ساندات شاركات و ساندات بناوك و ساندات        

واألرصادة الخاصاة    للموجودات المرهونة كضمانات لدى المؤسسات المالياة األخارى   للقيمة العادلة اًلفيما يلي تحلي حكوميةل
  إعادة الشراء: بإتفاقات

 
2015  2016  

إتفاقات إعادة 
  الموجودات  الشراء

إتفاقات إعادة 
  الموجودات  الشراء

  االت السعوديةبآالف الري  بآالف الرياالت السعودية
 استثمارات متاحة للبيع  4.419.351  4.151.531  4.057.491  3.819.090

 
إن الموجودات المرهونة في الجدول أعاله تمثل الموجودات المالية التي من الممكن إعادة رهنها أو إعادة بيعها مان قبال   

وفقًا لشروط عادية و متعاارف عليهاا فاي مجاال     أطراف أخرى تم في األصل تحويل تلك األصول لهمل تتم هذه العمليات 
 إقراض االوراق المالية و أنشطة التسليف، و كذلك وفقًا لمتطلبات أسواق المال والتي يتعامل فيها البنك كوسيطل
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 )تتمة( –. التعهدات واإللتزامات المحتملة 19

 
  اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية  هـ( 

تهاا  اًل بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء، التاي أبرم فيما يلي تحلي
 كمستأجر: المجموعة

2015  2016  
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة
 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 أقل من سنة 30.230  29.850

 من سنة إلى خمس سنوات 60.985  74.737

 أكثر من خمس سنوات 45.962  54.005

 اإلجمالي 137.177  158.592
 

 الزكاة والضريبة  و(
 

 ( معلومات حول الموقف الحالي للمجموعة بخصوص الزكاة والضريبةل26( ورقم )8يوفر إيضاح رقم )
 

 . دخل و مصاريف العموالت الخاصة20
 
 :الدخل و مصاريف العموالت الخاصة مما يلي يتكون بند 

 
2015  2016  

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 دخل العموالت الخاصة:   
 المتاحة للبيع دخل العموالت الخاصة باالستثمارات 536.030  450.879

 قروض وسلف 2.453.602  1.860.727

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 210.977  129.814

 اإلجمالي 3.200.609  2.441.420
 

 مصاريف العموالت الخاصة:            
 ودائع العمالء 1.094.748  447.765

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 313.561  178.724

 قروض ألجل 52.668  34.768

 سندات دين ثانوية 67.576  48.974

 اإلجمالي 1.528.553  710.231
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 . دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي21
 

  مما يلي: ، صافيدخل أتعاب الخدمات البنكيةيتكون بند 
2015  2016  

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 دخل األتعاب:   
 تداول األسهم و إدارة الصناديق 130.035  132.212

 عمليات تمويل تجاري  91.715  103.341 
 تمويل شركات و أفراد 180.260  162.673 

 خدمات بنكية أخرى 91.984  111.818
 إجمالي دخل األتعاب  493.994  510.044

  
 مصاريف األتعاب:   

 خدمات الحفظ 65.161  44.078
 خدمات بنكية أخرى 13.329  15.891
 إجمالي مصاريف األتعاب  78.490  59.969

 تعاب خدمات بنكية، صافيدخل أ 415.504  450.075
 

 . توزيعات أرباح 22
 

  توزيعات أرباح مما يلي:يتكون بند 
2015  2016  

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

    
 توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات أسهم متاحة للبيع 27.543  35.920

 
  . مكاسب استثمارات، صافي23

 مكاسب استثمارات، صافي فيما يلي:ن بند يتكو   
2015  2016  

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 ، صافيمتاحة للبيع مكاسب محققة عن استثمارات 57.851  102.176
 مكاسب خيار بيع شركة زميلة 87.261  84.024

186.200  145.112 
 

 مكاسب استثمارات، صافي
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 الخاصة بها ة. التعويضات و الممارسات والحوكم24
 

وفقااًا لتعريااف قواعااد المؤسسااة   المجموعااة وفقااًا لتعليمااات المؤسسااة، فااإن الجاادول أدناااه يلخااص الفئااات المختلفااة لمااوظفي      
و طريقاة   بخصوص ممارسات تعويضات الموظفين والذي يتضمن إجماالي المباال  الثابتاة والمتغيارة للتعويضاات المدفوعاة      

تلااك الاادفعات، والتااي تتضاامن أيضااًا، التعويضااات المتغياارة واألخاارى المسااتحقة و منااافع المااوظفين األخاارى والمصاااريف     
 ل2015و  2016ديسمبر  31والمتكبدة خالل السنتيين المنتهيتين في  المتعلقة بها

 
2016   

 الفئة   التعويضات  التعويضات المتغيرة المدفوعة

  نقدية  أسهم  إجمالي
الثابتة 
 عدد الموظفين  المدفوعة

 

 مدراء تنفيذيون   بآالف الرياالت السعودية

 )وظائف تتطلب عدم ممانعة المؤسسة( 20  36.237  18.067  6.990  25.057

19.644  4.813  14.831  58.114  132 
موظفون عاملون في مهام تنطوي على 

 مخاطر

 موظفون عاملون في مهام الرقابة 232  54.746  9.301  5.305  14.606

 موظفون آخرون 1.219  230.346  32.081  13.809  45.890
 موظفون خارجيون 58  8.697  1.665  194  1.859

 اإلجمالي  1.661  388.140  75.945  31.111  107.056
 

 تعويضات متغيرة مستحقة  106.989
  بها ةمتعلقمنافع موظفين أخرى و مصاريف  96.672

 إجمالي الرواتب ومافي حكمها 591.801
 

2015    

 الفئة   التعويضات   المدفوعة التعويضات المتغيرة

  نقدية  أسهم  إجمالي
 الثابتة

 عدد الموظفين  المدفوعة
 

 مدراء تنفيذيون   بآالف الرياالت السعودية

 لمؤسسة()وظائف تتطلب عدم ممانعة ا 19  34.483  18.447  5.039  23.486

23.964  4.432  19.532  67.037  145 
موظفون عاملون في مهام تنطوي على 

 مخاطر

17.334  3.880  13.454  54.019  248 
 موظفون عاملون في مهام الرقابة

 موظفون آخرون 1.266  222.678  59.418  10.032  69.450
 موظفون خارجيون 69  10.971  3.357  104  3.461

 اإلجمالي  1.747  389.188  114.208  23.487  137.695
 

 تعويضات متغيرة مستحقة  132.454
  متعلقة بهامنافع موظفين أخرى و مصاريف  97.832

 إجمالي الرواتب ومافي حكمها 619.474
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 )تتمة( –. التعويضات و الممارسات والحوكمة الخاصة بها 24
 

وفقاًا لألمار الملكاي الصاادر مان       التي منحها البناك لموظفياه   أعاله المكافأة 2015تتضمن التعويضات النقدية المتغيرة لعام 
 بدفع راتب شهرين للموظفينل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودل

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

 
المجلس والمناصب التنفيذياة الهاماة وذلاك     ةأساسًا عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوي مسؤولهتعتبر اللجنة 

إلتزامًا بإرشادات الئحة حوكمة الشركات الخاصة بالبنك، و إكمال المراجعة السنوية للمهارات الواجاب توفرهاا وإساتقاللية    
و مراجعة تكوين مجلس اإلدارة، و وضع سياسات لمكافآت و تعويضات مجلس اإلدارة، ومراقباة  عضوية مجلس اإلدارة ، 

 تصميم نظام تعويضات الموظفينل
 

عتماد سياسة التعويضات و أية تعديالت على إكذلك فإن اللجنة ُتعتبر مسؤولة عن تقديم التوصية لمجلس اإلدارة بخصوص 
، و ُتعتبار  مجلاس األساتقرار الماالي    ومبااد   متوافقة مع إرشاادات المؤسساة   لسياساتأن تلك اتلك السياسة، وذلك للتأكد من 

لة عاان المراجعااة الدوريااة لسياسااة التعويضااات والمكافااأت و تقياايم طاارق دفااع التعويضااات للمااوظفين،   اللجنااة أيضااًا مساائؤو
 لعلى ربح البنك المعدل على أساس المخاطر بناءًاداء لموظفي البنك وتحديد عالوات األ

 
 الواعدينل الفَعالين و ُصممت سياسة المكافآت و التعويضات لجذب والحفاظ على وتحفيز الموظفين

 
يقاوم الموظفاون باإلشااتراك فاي العديااد مان باارامج التعويضاات المتغياارةل تتوقاف مراجعااات تقريار تعويضااات الادفع الثاباات         

بواساطة نظاام قاوي لتحليال أداء األدارةل إن مانح المكافاات       والتاي ياتم مراقبتهاا وقياساها      والمتغير على تحقيق البنك ألهدافه
المتغيرة )على أسااس نقادي و علاى اسااس أساهم( يعتماد بشاكل ماتحفظ علاى تحقياق مجموعاة مان األهاداف و مساتوى هاذا                

تقيايم   قام البنك بتطبيق مبادأ بطاقاة   أعلىل متغيرة تصنيف أداء أعلى وبالتالي مكافآت التحقيقل يضمن تحقيق أعلى لألهداف
األداء بحيااث تاام تصاانيف األهااداف إلااى أربااع فئااات: أهااداف ماليااة و أهااداف خاصااة بالعمياال و أهااداف خاصااة باااإلجراءات  

 وأهداف خاصة بالعاملينل
 

الربحيااة، و مراقبااة النفقااات،  :هااداف، تتضاامن تلااك النماااذجباأليااتم إسااتخدام نماااذج ماليااة وغياار ماليااة لقياااس األداء مقارنااة 
و إرشاادات اإلقاراض،    ساتمرارية ممارساات العمال   ، واالعاملاة  و تنويع القاوة  الموظف، وإرتباط و تطوير ورضاء العميل،

 لتنفيذ األعمال و أنظمةلتزام باللوائح،و اإل، وإجراءات الرقابة الداخلية
 

شاادات المخااطر   سياساة إر  إطاار  يتم التركيز على إدارة المخاطر الفّعالة للحفاظ على أساس تشاغيل قاوي وآمانل تام تطبياق     
 والتي ُيعتبر اإللتزام بها أمرًا أساسيًا لكافة القرارات الخاصة بالمكافآت بما في ذلك القائمة على أساس متغيرل

 
ل ترتبط التعويضات المتغيرة بإبتكار القيماة  باإلضافة إلى ماسبق، فإنه يتم تشجيع الموظفين لإللتحاق ببرامج أسهم الموظفين

معاايير أداء   قطااع العمال و   أداء ،أداء الفارد علاى مساتوى    أيضااً  جل وعلاى المخااطرل وهاذا يعتماد    ل األعلى المستوى طوي
منحاة األساهم    ببرناامج فاي مساتويات اإلدارة ياتم شامولهم      والمرتفاع الواعد  فإن الموظفين أصحاب األداء ،ء عليهالبنكل وبنا

يعتماد المانح    لبالتوازي مع تحقق المخاطر طويلة األجل رةالمتغيالتعويضات  من للموظفين التنفيذيين، حيث يتم تأجيل جزء
 لةالتخصيص السابق لياتآعلى 

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

 في إطار المعقولية في إدارة المخاطرل
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 )تتمة( –رسات والحوكمة الخاصة بها . التعويضات و المما24
 

ملياون   61.3ماا قيمتاه    2016ديسامبر   31كان المبل  اإلجمالي للتعويضات المدفوعة لاإلدارة التنفيذياة للسانة المنتهياة فاي      
مليون ريال ساعودي( وبلغات مزاياا ماا بعاد الخدماة لاإلدارة التنفيذياة المساتحقة أو المدفوعاة            58.0: 2015ريال سعودي )

 لمليون ريال سعودي( 3.6: 2015مليون ريال سعودي ) 3.9 ما قيمته 2016ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 

 2016ديسامبر   31للعام  المنتهاي فاي    مع المجموعةالخدمة اإلجمالي المدفوع للموظفين المنتهية خدماتهم  نهاية كان مبل  
 149 كان عدد المستفيدين من هذه الخادمات و عودي(لمليون ريال س 14.5 :2015مليون ريال سعودي )لعام  17.6مبل  
رياال   0.9 :2016عاام   خاالل  يندألحاد المساتفي  دفعاة   أعلاى مساتفيد(ل بلغات    143 :2015)لعام  2015 عام خالل مستفيد

 ريال سعودي(ل 1.1 :2015سعودي )لعام 
 

 . ربح السهم األساسي و المخفض25
 

وذلك بتقسيم صاافي دخال    2015و  2016ديسمبر  31نتين المنتهيتين في تم إحتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للس
(ل ونتيجاة  26)أنظار إيضااح    2016صادار األساهم المجانياة فاي     إمليون سهم، وذلك بعد إظهاار أثار    700السنة على عدد 

لايعكس إصادار   قاد تام تعديلاه باأثر رجعاي       2015ديسامبر   31للسنة المنتهية في والمخفض لذلك، فإن ربح السهم األساسي 
 األسهم المجانيةل

 
 والزكاة الشرعية وضريبة الدخل  توزيعات األرباح  .26

 
رياال  ساعودي    0.50ملياون رياال ساعودي)بواقع     350إقترح مجلس اإلدارة توزيعات أربااح نقدياة بقيماة     2016في عام 

ملياون رياال ساعوديل هاذا وقاد إقتارح        70ة للسهم( وذلك بعد الزكاة التي سيتم إستقطاعها من المساهمين السعوديين والبالغ
ريال سعودي لكال ساهم، بماا يعناي مانح       10مليون سهم بقيمة أسمية  50مجلس اإلدارة أيضًا إصدار أسهم مجانية مقدارها 

سهم قائمل هذا وسيتم عرض إقتراح توزيعات األرباح وإصدار األسهم المجانية للمصاادقة عليهاا    14سهم مجاني واحد لكل 
 ل2017جتماع الجمعية العمومية الغير عادية التي من المتوقع إنعقادها خالل خالل إ

 
ريال  ساعودي   0.75مليون ريال سعودي )بواقع  487.5إقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة  2015في عام 

ياون رياال ساعوديل هاذا وقاد إقتارح       مل 47للسهم( وذلك بعد الزكاة التي سيتم إستقطاعها من المساهمين السعوديين والبالغاة  
رياال ساعودي لكال ساهم، بماا يعناي مانح         10مليون سهم بقيمة أسمية  50مجلس اإلدارة أيضًا إصدار أسهم مجانية مقدارها 

سهم قائمل هذا وقد تم اعتماد توزيعات األرباح النقدية واصدار األسهم المجانية المقترحة مان قبال    13سهم مجاني واحد لكل 
ابرياال  4هااـ )الموافااق  1437جمااادي الثاااني  26البنااك فااي إجتماااع الجمعيااة العموميااة غياار العاديااة المنعقاادة فااي   مساااهمي 
 (ل و قد تم دفع صافي توزيعات األرباح وتحويل األسهم المجانية لمساهمي البنك بعد إنعقاد الجمعيةل2016

 
ريااال  0.80مليااون ريااال سااعودي، بمااا مقااداره  480، إقتاارح مجلااس اإلدارة توزيعااات أرباااح نقديااة بقيمااة  2014فااي عااام 

ملياون رياال ساعوديل  هاذا وقاد اقتارح        42سعودي للسهم، وذلك بعد الزكاة المستقطعة مان المسااهمين الساعوديين والبالغاة     
رياال ساعودي لكال ساهم، بماا يعناي مانح         10مليون سهم بقيمة أسمية  50مجلس االدارة أيضًا إصدار أسهم مجانية مقدارها 

سهم قائمل هذا وقد تم اعتماد توزيعات األرباح النقدية واصدار األسهم المجانية المقترحة مان قبال    12م مجاني واحد لكل سه
مااارس  8هااـ )الموافااق  1436جمااادي األول  17مساااهمي البنااك فااي إجتماااع الجمعيااة العموميااة غياار العاديااة المنعقاادة فااي   

 حويل األسهم المجانية لمساهمي البنك بعد إنعقاد الجمعيةل(ل و قد تم دفع صافي توزيعات األرباح وت2015
 

يتم دفع األرباح للمساهمين السعوديين بعاد اساتقطاع الزكااة الشارعية المساتحقة وللمسااهمين غيار الساعوديين بعاد إساتقطاع           
 الضريبة المستحقة كما يلي:
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 ة( )تتم –. توزيعات األرباح والزكاة الشرعية وضريبة الدخل 26

 
 المساهمين السعوديين:  ( أ

 
 104.0مبل  يقاارب   2015 إلى 2013 من  االعوامبلغت الزكاة الشرعية المستحقة على المساهمين  السعوديين عن 

ملياون   32.1مبلا  يقاارب    2016مليون ريـال  سعوديل  بلغت الزكاة المتوقعة على المساهمين الساعوديين عان عاام    
مليااون ريااال  136.1مبلاا  يقااارب  2016علااى المساااهمين السااعوديين حتااى عااام  ريااال سااعوديل بلاا  مجمااوع الزكاااة

حتاى   2013سعودي والتي سيتم خصمها من حصتهم في توزيعات األرباح المستقبليةل بلغت الزكاة المتراكمة من عام 
 2015 ىحتا  2012: بلغت الزكاة المترا كمة منذ عاام  2015) ريال سعودي على السهم 0.19ما يقارب  2017عام 

 لريال سعودي على السهم( 0.17ما يقارب 
 
 :االجانبالمساهمين   ( ب

 
 ملياون رياال ساعودي    21.6مبلا    2016بلغت ضريبة الدخل المقدرة على حصة المساهمين غير السعوديين عان عاام   

 ل2016ل اليوجد أية ضريبة دخل غير مستعاضة عن السنوات قبل عام مليون ريال سعودي( 24.2: 2015)
 

 30هاذا التقاديم بتااريخ     يساتحق حياث   ،الادخل للزكاة و  للهيئة العامةبتقديم ملف ضريبة الدخل والزكاة الخاص به  البنكم قا
 ل2015ديسمبر  31 المنصرمة وحتى العام المنتهي في األعواموذلك عن  ،من كل عامأبريل 

 
ملياون رياال ساعودي     277ة إضافية بما يقارب نهائية لزكاة و ضريبة الدخل وضرائب مستقطعال الربوطبإستالم  البنكم قا

وتجدر االشاارة إلاى الرجاوع     ل2009إلى  2003تخص إقرارات زكاة وضريبة دخل وضرائب مستقطعة عن األعوام من 
 من تلك القوائم المالية الموحدة بخصوص تقديرات الزكاة التي لم يبت بشأنها للشركة الزميلةل (9إليضاح رقم )

 
ملياون رياال ساعودي تقريباًا وذلاك عان اإلقارارات         383جزئية لزكاة بمبلا  إضاافي مجموعاه     ربوط لبنكا إستلمكذلك وقد 

 ل2013و 2011و 2010الزكوية لألعوام 
 

مليون ريال ساعودي كتقاديرات زكااة نشاأت أساساًا بسابب عادم ساماح          573الجزئية والنهائية، مايقارب  الربوطتشتمل كال 
 بخصم إستثمارات محددة طويلة األجل من الوعاء الزكويل  للبنك زكاة و الدخلالهيئة العامة لل

 
الهيئاة العاماة   لادى   والنهائياة  الجزئياة  وقد قام البنك ،وبالتشاور مع خبراء زكاة وضاريبة مهنياين، بإساتئناف هاذه التقاديرات     

سيصاب فاي مصالحة البناك، حياث      ساتئنافات المقدماة   إلا هل إليوما ستؤ في أن ، وفي الوقت التي تثق األدارةزكاة و الدخللل
األساتئناف والترتيباات االخارىل وبالتاالي، لام ياتم أخاذ أي مباال  كمخصصاات           حولينتظر البنك الردود والقرارات النهائية 

 ل2016ديسمبر  31ضمن القوائم المالية الموحدة للبنك كما في 
 

إذا و  ل2015و  2014، 2012اة والادخل لألعاوام   العامة للزك الهيئةفعها من قبل رفي حالة وجود تقديرات إضافية يمكن 
ة مان الوعااء الضاريبي للبناك ، وفاي ضاوء       نا ساتثمارات طويلاة االجال معي   اسماح بطارح  الما تم رفض إستئناف البنك على 

التقديرات الصادرة سلفًا، فإن ذلك سيؤدي إلى إلتزام زكوي إضاافي جاوهري علاى البناكل يعتبار هاذا الموضاوع عاماًا لكال          
 البنك بهذا الخصوصل قفواالفصاح عن تلك المبال  يؤثر بالطبع على مو في المملكة العربية السعودية ع البنكيالقطا
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 النقدية و شبه النقدية .27
 

 من اآلتي : الموحدة النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقديةيتكون بند 
  

2015  2016  
 بآالف الرياالت

  ديـــةالسعو
 بآالف الرياالت

  السعودية

 ( 4نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية )إيضاح  2.108.575  702.259
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل تسعين يومًا من تاريخ اإلقتناء  2.274.077  6.401.710    
 اإلجمالي 4.382.652  7.103.969 

 
  التشغيليةقطاعات ال .28

 
والتااي يااتم  للمجموعااةعلااى أساااس التقااارير اإلداريااة الداخليااة الخاصااة بالعناصاار األساسااية   التشااغيليةقطاعااات اليااتم تعريااف 

وتقيايم األداء  وذلك ألغراض توزيع الماوارد   العملياتيمراجعتها دوريًا بواسطة مجلس اإلدارة بصفته الوظيفية كمتخذ للقرار 
 للقطاعاتل 

 
ر األكثار وضاوحًا لقيااس نتاائج قطاعاات      شا أن ذلاك يعتبار المؤ  يتم قيااس األداء علاى أسااس رباح القطااع حياث تعتقاد األدارة        

 محددة لمؤسات أخرى تعمل في نفس المجالل
 

 لتم إعتماده من االدارةيحسب ما تتم التعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا لألحكام والشروط التجارية المعتادة
 

يتم قياس اإليرادات من األطراف  الخارجية والمقدماة لمجلاس اإلدارة بطريقاة متماثلاة ماع تلاك المعروضاة فاي قائماة الادخل           
 انشااطه لمجموعاة  ماارس ا ت الموحدةل تمثل الموجاودات والمطلوباات للقطاعاات المختلفاة الموجاودات والمطلوباات التشاغيليةل       

 كة العربية السعوديةلالرئيسي في الممل
 
 يلي: مما للمجموعةتتكون القطاعات التشغيلية  

 
ة ماع ماا تام أساتخدامه     نا مقار 2016ديسامبر   31قام البنك بتغيير أساس تقسيم قطاعات األعمال كما في و للسنة المنتهياة فاي   

ياارات فااي يغاارض مراعاااة التغ، وذلااك ب2015ديساامبر  31كمااا فااي وللساانة المنتهيااة فااي  التشااغيليةقطاعااات الكأساااس تقساايم 
 2015 ديسامبر  31المنتهية فاي   للسنةو تقارير لجنة مجلس المخاطر و مجلس اإلدارةل تم تعديل أرقام فترة المقارنة كما في 

 لتتماش مع عرض الفترة الحاليةل 
 

 قطاع التجزئة 
لمنشااآت الصااغيرة  يتضاامن هااذا القطاااع بشااكل أساسااي، قااروض و ودائااع ومنتجااات إئتمانيااة أخاارى لألفااراد وا        

 والمتوسطة الحجمل
 

 قطاع الشركات
 يتضمن هذا القطاع بشكل أساسي، قروض و ودائع ومنتجات إئتمانية أخرى للشركات الكبرى والمؤسساتل 

 
  و االستثمارات قطاع الخزينة

ت يتضاامن هااذا القطاااع بشااكل أساسااي، تقااديم خاادمات أسااواق المااال واإلسااتثمارات فااي الشااركات الزميلااة وخاادما    
  الخزينة األخرىل

 
 شركاء األعمال

 االستثمارات في شركات زميلة واألنشطة ذات الصلةل
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 )تتمة( –القطاعات التشغيلية  .28
 

 :قطاع إدارة األصول والوساطة
 تتضمن أنشطة إدارة األصول والوساطة خدمات التعامل وإدارة وتقديم المشورة والحفظ لألوراق الماليةل 

 
 :أخرى
 التحكمل االدارة االخرى و و وحداتاألئتمان االسثنائي الدعم، مهام 

 
ساعار تحويال الماوارد فاي     أتتضامن مسااهمة صاافي     عتماد أساعار تحويال الماواردل   لعمولة على القطاعات التشغيلية بإتحمَّل ا

جاودات وعائاد   ساعار تحويال الماوارد لتكااليف المو    لكال قطااع بعاد أ    الخاصة صافي دخل العموالتالمعلومات القطاعية أدناه 
 أعاله من أطراف خارجيةلاألخرى  تتألف كافة إيرادات القطاعاتالمطلوباتل 

 
 31كمااا فااي  مجموعااةالالمقدمااة لمجلااس اإلدارة ماان إجمااالي موجااودات ومطلوبااات   للمجموعااةتتكااون البيانااات القطاعيااة  ( أ

سانتين المنتهيتاين فاي ذلاك     مصااريف العملياات وصاافي دخال ال     و إجماالي دخال العملياات،    و ،2015و  2016ديسمبر 
 التاريخ كما يلي:

 إجمالي

 
 قطاعات

 أخرى

 قطاع 
ادارة االصول 

  والوساطة

 قطاع
 شركاء
  االعمال

قطاع 
الخزينة و 

األستثمارات 
 و الخزينة

 
 قطاع

 الشركات

 
 قطاع

 2016  التجزئة
   بأالف الرياالت السعودية

94.361.498  1.801.345 
 

 إجمالي الموجودات  28.418.146  36.012.877  26.788.160  1.000.337  340.633

 إجمالي المطلوبات    47.560.355  17.994.538  14.457.595  97  (16.390)  822.115  80.818.310

 صافي دخل العموالت الخاصة  271.741  1.171.520  315.746  -  18.428  (105.379)  1.672.056

-  (2.014)  -  (98.580)  -  (418.956)  519.550  

صااااااافي تحااااااويالت أسااااااعار تحوياااااال 
 الموارد

1.672.056  (107.393)  18.428  (98.580)  315.746  752.564  791.291  

صااافي العمااوالت بعااد تطبيااق أسااعار     
 تحويل الموارد

 دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي  130.625  225.170  28.024  -  67.180  (35.495)  415.504

318.306  (121.620) 
 

 العمليات األخرى )خسائر( دخل  80.789  84.462  228.607  43.631  2.437

2.405.866  (264.508) 
 

 العمليات )خسائر(  إجمالي دخل  1.002.705  1.062.196  572.377  (54.949)  88.045

557.120  - 
 

 ة  مصاريف عمليات مباشر  381.785  70.905  23.080  2.954  78.396

493.422  11.905 
 

 مصاريف عمليات غير مباشرة  240.815  168.478  72.224  -  -

453.000  - 
 

 مخصصات االنخفاض في القيمة  146.050  99.950  207.000  -  -

1.503.542  11.905 
 

 إجمالي مصاريف العمليات    768.650  339.333  302.304  2.954  78.396

902.324  (276.413) 
 

 التشغيل)خسائر(  دخل  234.055  722.863  270.073  (57.903)  9.649

150.634  - 
 

 الحصة في دخل الشركات الزميلة  -  -  -  150.634  -

1.052.958  (276.413) 
 

 صافي الدخل  234.055  722.863  270.073  92.731  9.649

55.038  35.650 

 

487  -  1  696  18.204  
و  المعادات ، الممتلكات اإلضافات على

 الموجودات غير الملموسة

 األستهالك واالطفاء  47.024  1.371  194  -  4.664  35.748  89.001
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 )تتمة( –التشغيلية قطاعات ال. 28
 

 إجمالي

 
 قطاعات

 أخرى

 قطاع 
ادارة االصول 

  والوساطة

 قطاع
شركاء 
  االعمال

 قطاع
الخزينة و 

األستثمارات 
 و الخزينة

 
 اعقط

 الشركات

 
 قطاع

 2015  التجزئة

   بأالف الرياالت السعودية

93.578.336  1.475.468 
 

 إجمالي الموجودات  26.218.149  38.261.793  26.287.127  939.022  396.777

 إجمالي المطلوبات    54.395.563  14.704.564  10.415.446  97  44.105  1.982.099  81.541.874

 صافي دخل العموالت الخاصة  448.555  941.150  319.094  -  25.190  (2.800)  1.731.189

-  (84.166)  -  (56.495)  148.026  (290.261)  282.896  

صااااااافي تحااااااويالت أسااااااعار تحوياااااال 
 الموارد

1.731.189  (86.966)  25.190  (56.495)  467.120  650.889  731.451  

 صااافي العمااوالت بعااد تطبيااق أسااعار    
 تحويل الموارد

 دخل أتعاب خدمات بنكية، صافي  113.621  246.934  54.209  -  90.116  (54.805)  450.075

329.793  (87.387) 
 

 العمليات األخرى )خسائر(  دخل  63.241  61.504  240.807  46.074  5.554

2.511.057  (229.158) 
 

 العمليات   )خسائر(  إجمالي دخل  908.313  959.327  762.136  (10.421)  120.860

590.178  - 
 

 مصاريف عمليات مباشرة    395.449  73.279  26.298  2.778  92.374

443.417  127.963 
 

 مصاريف عمليات غير مباشرة  157.780  110.358  47.316  -  -

305.000  - 
 

 مخصصات االنخفاض في القيمة  16.164  101.836  187.000  -  -

1.338.595  127.963 
 

 إجمالي مصاريف العمليات    569.393  285.473  260.614  2.778  92.374

1.172.462  (357.121) 
 

 دخل )خسائر( التشغيل  338.820  673.854  501.522  (13.199)  28.486

156.195  - 
 

 الحصة في دخل الشركات الزميلة  -  -  -  156.195  -

1.328.657  (357.121) 
 

 صافي الدخل  338.920  673.854  501.522  142.996  28.486

192.618  122.290 

 

4.576  -  821  178  64.753  

اإلضافات على الممتلكات، المعادات و  
 الموجودات غير الملموسة

 اآلستهالك واالطفاء  44.204  1.210  126  -  5.655  29.386  80.581
 
 طر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من قطاعات األعمال أعاله:ب(  فيما يلي تحليالً لمخا 

 
   بأالف الرياالت السعودية

 إجمالي

 
 قطاعات

 أخرى

 قطاع 
ادارة االصول 

  والوساطة

 قطاع
شركاء 
  االعمال

 قطاع
الخزينة و 

األستثمارات 
 و الخزينة

 
 قطاع

 الشركات

 
 قطاع

 2016  التجزئة

89.531.235  380.134  233.722  -  25.706.420  36.010.672  27.200.287  

الموجااااااودات المدرجااااااة فااااااي قائمااااااة    
 المركز المالي الموحدة

 التعهدات واإللتزامات المحتملة  4.474.555  3.381.861  198.477  -  -  -  8.054.893
 المشتقات  -  -  2.364.845  -  -  -  2.364.845

 اإلجمالي  31.674.842  39.392.533  28.269.742  -  233.722  380.134  99.950.973
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 )تتمة( – التشغيليةقطاعات ال. 28
 

   بأالف الرياالت السعودية

 إجمالي

 
 قطاعات

 أخرى

 قطاع 
ادارة االصول 

  والوساطة

 قطاع
شركاء 
  االعمال

 قطاع
الخزينة و 

األستثمارات 
 و الخزينة

 
 قطاع

 الشركات

 
 قطاع

 0152  التجزئة

88.888.862  470.489  217.045  -  24.989.706  38.259.087  24.952.535  

الموجااااااودات المدرجااااااة فااااااي قائمااااااة    
 المركز المالي الموحدة

 التعهدات واإللتزامات المحتملة  4.789.800  3.479.996  199.200  -  -  -  8.468.996
 المشتقات  -  -  1.482.660  -  -  -  1.482.660

 اإلجمالي  29.742.335  41.739.083  26.671.566  -  217.045  470.489  98.840.518
 
 

القيماة الدفترياة للموجاودات المدرجاة فاي قائماة المركاز         الاواردة فاي قائماة المركاز الماالي الموحادة       تتضمن مخاطر اإلئتمان
 العقاااارات األخااارى، ،جاااودات غيااار الملموساااةو المو المعااادات، ، الممتلكااات ندوقصاااه فاااي الالمااالي الموحااادة ماعااادا النقديااا 

المعاادل   كما تم إدراج الموجودات األخرى،  األستثمارات في شركات زميلة، األستثمارات في األسهم وصناديق األستثمار و
 لالجدول أعالهتعهدات وااللتزامات المحتملة والمشتقات ضمن للاإلئتماني 

 
 مخاطر اإلئتمان .29

 
مخاطر في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتاه   تلك تعرض لها و تتمثلتمخاطر اإلئتمان التي  بإدارة المجموعةقوم ت

بشأن أداة مالية محددة، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ماليةل ينشأ التعرض لمخاطر اإلئتمان أساسًا عن المخاطر 
ستثماراتل توجد أيضًا مخاطر إئتمان في األدوات المالية خارج إلالمتعلقة باإلئتمان الموجود في محفظة القروض والسلف وا
إحتماالت التعثر للعمالء بإساتخدام نظاام تصانيف    المجموعة  مقَيُت قائمة المركز المالي الموحدة مثل اإللتزامات لمنح اإلئتمانل

ت تصانيف رئيساية ماا أمكان     أيضًا نظام  تصنيف مخاطر خارجي معد من قبال وكااال   لمجموعةستخدم اتمخاطر داخلي، كما 
 ذلكل

 
مخاااطر اإلئتماان والتااي تتضاامن مراجعااة مسااتقلة    بغاارض إدارة تاام إعتمااده ماان مجلااس اإلدارة  إطااار شاااملالمجموعااة لادى  

بمراقباة مخااطر اإلئتماان عان طرياق رقاباة التعارض         المجموعاة قاوم  تلوظيفة اإلئتماان و ومراقباة عملياة مخااطر اإلئتماانل      
طاراف باساتمرارل تام تصاميم     بتقيايم الماالءة المالياة لهاذه األ     الحد من المعامالت مع أطراف محددة والقياملمخاطر اإلئتمان و

لتازام  إلمن تحديد ووضع  حادود  المخااطر المالئماة ولمراقباة المخااطر وا     المجموعة تمكن تل اإلئتمان سياسات إدارة مخاطر
أحياناًا  المجموعاة  قوم تمقابل الحدود الموضوعة بشكل منتظمل كما بالحدود الموضوعةل ويتم رقابة التعرض الفعلي للمخاطر 

فيماا  المجموعاة  بإقفال المعامالت أو التنازل عنها لصالح أطراف أخرى لتقليل مخاطر اإلئتمانل تتمثل مخاطر اإلئتماان لادى   
خارى فاي الوفااء بإلتزامااتهم و     يتعلق بالمشتقات في التكلفة المتوقعة إلساتبدال عقاود المشاتقات فاي حالاة إخفااق األطاراف األ       

نفاس األسااليب المتبعاة فاي      بإساتخدام بتقييم األطراف األخارى  المجموعة قوم تالتحكم بمستوى مخاطر اإلئتمان المقبولة، كما 
 أنشطة اإلقراضل

 
فاس  يظهر التركز في مخاطر اإلئتماان عناد مزاولاة عادد مان األطاراف األخارى لنشااطات مماثلاة أو ممارساة أعماالهم فاي ن            

المنطقة الجغرافية أو يكون لهم نفس الخصائص اإلقتصادية التي ساتؤثر فاي مقادرتهم علاى الوفااء بالتزامااتهم التعاقدياة عناد         
حاادوم تغياارات فااي الظااروف االقتصااادية أو السياسااية أو الظااروف األخاارىل ُتظهاار التركاازات فااي مخاااطر اإلئتمااان ماادى    

 لمعينة على قطاع أو منطقة جغرافية تطورات تؤثر أيمقابل المجموعة حساسية أداء 
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 )تتمة( –. مخاطر اإلئتمان 29
 
قراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصاة باأفراد معيناين أو    ة اإلبإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بتنويع محفظالمجموعة قوم ت

فصااح عان تركازات القطاعاات االقتصاادية      أو القطاعات االقتصاديةل ياتم اال  مجموعة من العمالء في أماكن أو أنشطة معينة
 ل(3-)ج –( 7اح )ضضمن إي

 
تساتخدم المجموعااة نظاام تصاانيف لإلئتماان والااذي يساتخدم كااأداة للمسااعدة فااي إدارة جاودة مخاااطر اإلئتماان ضاامن محفظااة        

ت لهاذه  القروضل هذا التصنيف يتضمن درجات تفصل بين المحافظ العاملة ومنخفضة القيمة و تعمل علاى توجياه مخصصاا   
المحافظ ومخصصات أخرى محددةل  تحدد المجموعة تصنيف كل عميل علاى حاده بنااءًا علاى عوامال مالياة و معاايير تقيايم         
تجارية موضوعية و شخصية تغطي كل من خدمة القرض، الربحيه، السيولة، تركيباة رأس الماال، القطااع التجااري، جاودة      

تصنيف جودة علاى جمياع المقترضاين والاذي يراجاع ويوثاق مان قبال وحادة           اإلدارة، و مالءة الشركةل تقوم المجموعة بعمل
   -( 7ولمزيد من المعلومات حول الجودة األئتمانية للقروض والسلف، أنظر إيضاح ) إدارة مخاطر مستقلة لهذا الغرضل

  (ل2- و )ج (1 -ج )
 
مخااطر اإلئتماانل تتضامن     ضضامانات لتاأمين تخفاي   أخذ ب أيضًاتقوم المجموعة، خالل دورة عملها اإلئتماني االعتيادية  كما 

لااب و ودائااع نقديااة أخاارى، ضاامانات ماليااة وتعاقديااة، أسااهم محليااة   طهااذة الضاامانات باألساااس ودائااع ألجاال، ودائااع تحاات ال 
للقاروض   مماثلاة بهذة الضامانات مقابال قاروض تجارياة و قاروض       ظافحتالأخرىل يتم ا ثابتةوأجنبية، عقارات و موجودات 

تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات وطلب  لبلة للتحققاالقيمة الصافية الق بحس الضمانات ههذيتم إدارة ة والتجاري
راقباة القيماة الساوقية للضامان عان كثاب خاالل مراجعاة كفاياة          تقاوم كاذلك بم   و ،ةالمبرملعقود ل ضمانات إضافية أخرى وفقًا

ياتم   تقاوم المجموعاة بطلاب ضامانات إضاافية مان األطاراف األخارى حاال ماا          كماا   مخصصات خسائر االنخفاض في القيمةل
 –( 7)أ( و ) –( 7المعلومات حول  الضمانات المحتفظ بها موجاودة فاي إيضااح )   مالحظة مؤشرًا على انخفاض في القيمةل 

 ا(ل –)ج 
 

 (ل3-)ج -(7اإليضاح ) و لمزيد من التفصيل حول تركز المخاطر في القطاعات االقتصادية للقروض والسلف، أنظر
 

و ساندات   ومؤسساات مالياة   ،بناوك  و مؤسساتديون االستثمارات بشكل أساسي في  محفظة تتمثل سندات الدين المدرجة في
 لئتمانإلو التعرض لمخاطر ا تحليل االستثمارات حسب األطراف األخرى )د( -6و  )ج( -(6يضاح )يبين اإلسيادية، 

 
 األئتمانية لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرىل( الجودة 5يبين اإليضاح رقم )

 
 )ا(ل  –( 30و إيضاح ) (11المعلومات المتعلقة بمخاطر اإلئتمان الخاصة بالمشتقات في اإليضاح  )

 
و إيضااح   (19و اإللتزاماات المحتملاة فإنهاا مبيناة فاي اإليضااح )       بالتعهادات المتعلقة  بخصوص مخاطر األئتمان لمعلوماتا
 )أ(ل  –( 30)

 
 ل)ب( – (28عمال مبينة في اإليضاح )ض لمخاطر اإلئتمان حسب قطاعات األالمعلومات بخصوص التعر

 
 (ل35مبينة في اإليضاح ) و أوزان مخاطرها النسبيةالمعلومات بخصوص مدى التعرض لمخاطر اإلئتمان 
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 . التركز الجغرافي30
 

 :والمشتقات والتعهدات واإللتزامات المحتملةو المطلوبات موجودات فيما يلي التوزيع الجغرافي لل    أ (
 

  دول أخرى  اإلجمالي
جنوب شرق 

  آسيا
 أمريكا

  أوروبا  الشمالية

مجلس  دول
التعاون 
 الخليجي
األخرى 
والشرق 
  األوسط

المملكة العربية 
 2016 السعودية

  بآالف الرياالت السعودية

 الموجودات              

5.684.338  -  -  -  -  -  5.684.338 
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 العربي السعودي 

2.302.293  85.064  -  41.512  247.166  437.359  1.491.192 
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 المالية األخرى

 ت، صافي استثمارا 10.167.127  7.617.419  1.029.818  2.181.777  -  451.753  21.447.894

 قروض وسلف، صافي 60.249.052  -  -  -  -  -  60.249.052

 استثمارات في شركات زميلة 1.000.337  -  -  -  -  -  1.000.337

987.600  -  -  -  -  -  987.600 
ت، معدات و موجودات غير ممتلكا

 ملموسة، صافي

 العادلة الموجبة للمشتقات القيمة 547.907  284.261  1.082.549  -  -  -  1.914.717

 أخرىعقارات  418.724  -  -  -  -  -  418.724

 موجودات أخرى 356.543  -  -  -  -  -  356.543

 جمالي اإل 80.902.820  8.339.039  2.359.533  2.223.289  -  536.817  94.361.498

 المطلوبات              

8.996.716  467  -  -  2.937.197  1.918.954  4.140.098 
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـة   

 األخرى 

 ودائع العمالء  65.640.325  -  -  -  -  -  65.640.325

 قروض ألجل 2.032.187  -  -  -  -  -  2.032.187

 سندات دين ثانوية 2.002.373  -  -  -  -  -  2.002.373

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات 407.751  211.546  805.630  -  -  -  1.424.927

 مطلوبات أخرى 721.782      -  -  -  721.782

 جمالي اإل 74.944.516  2.130.500  3.742.827  -  -  467  80.818.310

              

11.264.500  234.373  49.053  478.848  226.779  161.232  10.114.215 
عهدات اإلئتمان المتعلق بالت

 وااللتزامات المحتملة

              

             
 مخاطر اإلئتمان القصوى )يتم 

 عرضها بقيمة المعادل اإلئتماني(:  

 التعهدات واإللتزامات المحتملة 6.992.018  137.704  196.229  477.128  41.895  209.919  8.054.893

 المشتقات 709.369  334.784  1.320.692  -  -  -  2.364.845
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 )تتمة( –. التركز الجغرافي30
 

  دول أخرى  اإلجمالي
جنوب شرق 

  آسيا
 أمريكا
  أوروبا  الشمالية

مجلس دول 
التعاون 
 الخليجي
األخرى 
والشرق 
  األوسط

المملكة العربية 
 2015 السعودية

  بآالف الرياالت السعودية

 الموجودات              

4.086.987  -  -  -  -  -  4.086.987 
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 العربي السعودي 

6.410.263  1.774  -  57.238  699.537  1.519.234  4.132.480 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 المالية األخرى

 مارات، صافي استث 9.259.048  6.565.896  1.059.468  2.060.462  -  38.097  18.982.971

 قروض وسلف، صافي 60.268.806  -  -  -  -  -  60.268.806

 استثمارات في شركات زميلة 939.022  -  -  -  -  -  939.022

1.021.564  -  -  -  -  -  1.021.564 
كات، معدات و موجودات غير ممتل

 ملموسة، صافي

 ة العادلة الموجبة للمشتقاتالقيم 458.834  69.875  758.434  -  -  -  1.287.143

 أخرىعقارات  152.836  -  -  -  -  -  152.836

 موجودات أخرى 428.744  -  -  -  -  -  428.744

 اإلجمالي  80.748.321  8.155.005  2.517.439  2.117.700  -  39.871  93.578.336

 المطلوبات              

5.329.148  471  -  -  2.943.710  1.626.587  758.380 
أرصدة للبنوك والمؤسسات  

 المالـيـة  األخرى 

 ودائع العمالء  70.518.482  -  -  -  -  -  70.518.482

 قروض ألجل 2.011.221  -  -  -  -  -  2.011.221

 سندات دين ثانوية 1.999.800  -  -  -  -  -  1.999.800

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات 356.714  54.323  589.635  -  -  -  1.000.672

 مطلوبات أخرى 682.551  -  -  -  -  -  682.551

 اإلجمالي  76.327.148  1.680.910  3.533.345  -  -  471  81.541.874

11.720.408  238.657  65.924  398.442  281.922  211.171  10.524.292 
اإلئتمان المتعلق بالتعهدات 

 ت المحتملةوااللتزاما

             
 مخاطر اإلئتمان القصوى )يتم 

 ئتماني(:  عرضها بقيمة المعادل اإل

 التعهدات واإللتزامات المحتملة                       7.379.598  182.946  246.476  393.607  57.026  209.343  8.468.996

 تقات المش 443.486  127.291  911.883  -  -  -  1.482.660
 

مخااطر اإلئتماان   معاادل  إلاى   هذه المباال   تعكس المبال  الناتجة عن تحويل للتعهدات واإللتزامات إن مبال  المعادل اإلئتماني 
تحويل إئتمانية محددة من قبل مؤسسة النقد العرباي الساعوديل  ياتم إساتخدام معادالت       عواملالتي تحملها القروض بإستخدام 

إن مباال  المعاادل اإلئتمااني للمشاتقات      نتيجة قيام البنك بتنفيذ تعهداتاهل  على مخاطر اإلئتمان المحتملةتحويل إئتمانية للتعرف 
حيث يتم تطبيق ذلاك المعاادل    ستخدام عوامل تحويل إئتمانية محددة من مؤسسة النقد العربي السعوديلإب أيضًا تم الوصل لها

  على المبال  األسمية القائمةل
و    2016ديسامبر   31ع الجغرافاي للقاروض والسالف غيار العاملاة ومخصاص خساائر اإلئتماان كماا  فاي           ب(  يتركز التوزيا  

 بالكامل في المملكة العربية السعوديةل 2015
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 . مخاطر السوق       31
 

نتيجاة التقلاب    مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتذبذب في القيمة العادلاة أو التادفقات النقدياة المساتقبلية لاألدوات المالياة      
 اتعرضااه المجموعااةصاانف ُتفااي متغياارات السااوق كأسااعار العمااوالت و أسااعار صاارف العمااالت األجنبيااة و أسااعار األسااهمل  

 لالمصرفية العمليات متاجرة أولاعمليات لمخاطر السوق إلى 
 

 المتاجرة: عمليات –أ(   مخاطر السوق 
 

تعرضاات   حاليااً  المجموعاة  لادى المتااجرةل   عملياات عناد إدارة  قام مجلس اإلدارة بوضع حدود مقبولة لمستوى المخااطر  
 و مقايضات أسعار عموالتل الصرف االجنبي عقود  في متاجرة عن عمليات ناتجة

  
 :العمليات المصرفية –ب(   مخاطر السوق 

 
أساعار   خااطر التعارض لم  رئيسية من   بصورة العمليات المصرفيةفي   المجموعةتنشأ مخاطر السوق المتعلقة بمراكز 

 العموالت و مخاطر السيولة و مخاطر العمالت و مخاطر أسعار األسهمل
 
 (  مخاطر أسعار العموالت 1

 
حتمالية تأثير تقلبات أساعار العماوالت والتاي بادورها قاد تاؤثر علاى التادفقات النقدياة          إتنشأ مخاطر أسعار العموالت من 

متعلقااة بااالفجوة الخاصااة    ل وضااع مجلااس إدارة البنااك حاادوداً   اللتزاماااتالمسااتقبلية أو القاايم العادلااة لااألدوات الماليااة وا    
المراكز ويقوم بإستخدام خطط التحوط من المخاطر للتأكاد   المجموعةراقب تلمخاطرأسعار العموالت للفترات المحددة و 

 من بقاء المراكز ضمن الحدود المقررةل 
 

والمعقولاة ماع بقااء المتغيارات األخارى ثابتاة        حادوثها  حتمال الم يبين الجدول التالي حساسية آثار تقلبات أساعار العماالت  
والمعقولااة علااى  محتملااة الحاادوم ل تعتمااد التغيااراتالمساااهمينأو حقااوق لمجموعااة لوذلااك علااى قائمااة الاادخل الموحاادة   

ُيظهار التاأثير    ل(2015 -2011: 2015) (2016-2012التحركات فاي أساعار العماوالت خاالل آخار خماس سانوات )       
، في حين ُيظهر التأثير السلبي إحتمال صافي المساهميني احتمال صافي الزيادة في قائمة الدخل الموحدة وحقوق يجاباإل

 ل المساهميناالنخفاض في قائمة الدخل الموحدة وحقوق 
 

تمثل حساسية صافي دخل العموالت الخاصة تأثير التغيرات المفترضة في أسعار العموالت الخاصة علاى صاافي دخال    
خالل العام معتمدًا على الموجودات المالياة والمطلوباات المالياة المقتنااة لغيار أغاراض المتااجرة ذات        الخاصة والت العم

 المخاطرل التحوط من، بما في ذلك تأثيرات أدوات 2015و  2016ديسمبر  31السعر العائم في 
 

بماا فاي    –حاة للبياع ذات ساعرالعمولة الثابتاة     بإعاادة تقيايم الموجاودات المتا    المساهمينتحتسب آثار التقلبات على حقوق 
والناتجااة عاان تااأثير أي تغياارات  2016و  2012ديساامبر  31كمااا فااي  –المخاااطر  بااالتحوط ماانذلااك أي تااأثير ماارتبط 

حسب فترات إستحقاق الموجودات المساهمين هذه التقلبات على حقوق  ثرأمفترضة في أسعار العموالتل  كما يتم تحليل 
 اآلثااار و يااتم تحلياال ومراقبااة جميااع التعرضااات لمخاااطر المحااافظ وذلااك حسااب العمااالت و يفصااح عاان      أو المقايضااات 

في الجداول أدناه،  فإن مطلوباات الودائاع قصايرة األجال ذات     العرض ألغراض  المتعلقة بها  بآالف الرياالت السعوديةل
 يرلغودائع ذات سعر متكسعر الثابت تم معامالتها  
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 )تتمة( –لسوق . مخاطر ا31
 

 2016    بآالف الرياالت السعودية
       الملكيةآثار التقلبات على حقوق   

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

أثر التقلبات على 
صافي دخل العموالت 

  الخاصة

الزيادة 
)االنخفاض( 

في نقاط 
 سعر العمولة  األساس

 سايبور  -129+/33  +239.686/-61.315  - - +54.339/-13.916 +269.714/-68.996  +324.113/-82.912

 ليبور  -52+/25  +28.712/-13.804  +1.584/-762 +1.793/-863 +61.407/-29.523 +140.771/-67.678  +205.555/-98.826

 يوروبور  -5+/161  -54+/1.728  - - - -  -

 
 5201    بآالف الرياالت السعودية

       الملكيةآثار التقلبات على حقوق   

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

أثر التقلبات على 
صافي دخل العموالت 

  الخاصة

الزيادة 
)االنخفاض( 
في نقاط 
 العمولة  األساس

 سايبور  -28+/67  +34.733/-83.111  - - +14.745/-35.282 +54.944/-131.473  +69.689/-166.755

 ليبور  -9+/30  +7.627/-25.422  - +251/-834 +15.036/-50.120 +10.099/-33.660  +25.386/-84.614

 يوروبور  -11+/164  -18+/276  - - - -  -
 
الساوق علاى   الساائدة فاي   الخاصاة  بإدارة التعرض ألثارعدة مخاطر متعلقة بالتقلباات فاي أساعار العماوالت      المجموعة قوم ت

تساعير أساعار    تجدياد المستويات العلياا المقبولاه لعادم التوافاق فاي      كذلك يحدد مجلس اإلدارة  مركزه المالي و تدفقاته النقديةل
 الخزينةل وحدةوالتي يتم مراقبتها من قبل  الخاصة العموالت

 
جااوات فااي قاايم الموجااودات     نتيجااة لعاادم التطااابق أو لوجااود ف     الخاصااة  لمخاااطر أسااعار العمااوالت    المجموعااة تعاارض  ت 

قااوم تتسااعيرها فااي فتاارة محااددةل  تجدياادوالمطلوبااات واألدوات خااارج قائمااة المركااز المااالي الموحاادة التااي تسااتحق أو ساايتم 
تساعيرالموجودات والمطلوباات مان خاالل إساتراتيجيات إدارة       تجدياد بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقاة تاواريخ    المجموعة

 لالمخاطر أسعار العموالت
 

 المجموعاة ل كماا تشاتمل علاى موجاودات ومطلوباات      الخاصاة  تشتمل الجداول أدناه على ملخاص لمخااطر أساعار العماوالت    
  أو تاريخ اإلستحقاق، أيهما يحدم أواًلل التسعيرمصنفة حسب تاريخ تجديد والمبال  خارج قائمة المركز المالي 
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 )تتمة(  –. مخاطر السوق 31
 

  اإلجمالي
مرتبطة غير 

  بعمولة
 5أكثر من 
  سنوات

1-5 
  أشــهر 12-3  سنوات

 3خالل 
 2016 أشــهر

  بآالف الرياالت السعودية

 الموجودات            

5.684.338  4.464.338  -  -  -  1.220.000 
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة   النقد 

 العربي السعودي            

2.302.293  -  -  -  28.216  2.274.077 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 األخرى   

 استثمارات، صافي  5.148.250  1.753.482  5.414.222  7.950.379  1.181.561  21.447.894

 قروض وسلف، صافي  31.328.046  17.245.322  11.021.516  654.168  -  60.249.052

 في شركات زميلة استثمارات -  -  -  -  1.000.337  1.000.337

987.600  987.600  -  -  -  - 
موجودات غير و  معدات، ممتلكات

 ، صافي ملموسة

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات -  -  -  -  1.914.717  1.914.717

 عقارات أخرى -  -  -  -  418.724  418.724

 موجودات أخرى   -  -  -  -  356.543  356.543

 جمالي  اإل 39.970.373  19.027.020  16.435.738  8.604.547  10.323.820  94.361.498
     

   المساهمينالمطلوبات وحقوق            

8.996.716  4.712  -  -  2.695.000  6.297.004 
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـة  

 األخرى 

 دائع العمالء و 24.225.747  16.749.020  -  -  24.665.558  65.640.325

 قروض ألجل 32.187  2.000.000  -  -  -  2.032.187

 سندات دين ثانوية 2.373  2.000.000  -  -  -  2.002.373

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات -  -  -  -  1.424.927  1.424.927

 مطلوبات أخرى -  -  -  -  721.782  721.782

 حقوق المساهمين  -  -  -  -  13.543.188  13.543.188

 اإلجمالي  30.557.311  23.444.020  -  -  40.360.167  94.361.498
 

-  (30.036.347)  8.604.547  16.435.738  (4.417.000)  9.413.062 

 الخاصة آثار التقلبات في سعر العمولة
على البنود داخل قائمة المركز 

 المالي 

-  -  (3.526.880)  (600.320)  (1.278.088)  5.405.288 

آثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة 
على البنود خارج قائمة المركز 

 المالي 

-  (30.036.347)  5.077.667  15.835.418  (5.695.088)  14.818.350 
إجمالي فجوة مخاطر أسعار العموالت 

 الخاصة

-  -  30.036.347  24.658.680  9.123.262  14.818.350 
فجوة التراكمية آلثار التقلبات في ال

 أسعار العموالت الخاصة
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  )تتمة( –. مخاطر السوق 31

  اإلجمالي
غير مرتبطة 

  بعمولة
 5أكثر من 
  سنوات

1-5 
  أشــهر 12-3  سنوات

 3خالل 
 2015 أشــهر

  بآالف الرياالت السعودية

 الموجودات            

4.086.987  4.086.987  -  -  -  - 
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة   النقد 

 العربي السعودي            

6.410.263  -  -  -  8.553  6.401.710 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 األخرى   

 استثمارات، صافي  4.110.178  1.010.046  7.266.286  5.156.671  1.439.790  18.982.971

 قروض وسلف، صافي  34.409.776  17.284.014  8.146.839  428.177  -  60.268.806

 استثمارات في شركات زميلة -  -  -  -  939.022  939.022

1.021.564  1.021.564  -  -  -  - 
موجودات غير و ممتلكات، معدات 
 ملموسة، صافي 

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات -  -  -  -  1.287.143  1.287.143

 عقارات أخرى -  -  -  -  152.836  152.836

 موجودات أخرى   -  -  -  -  428.744  428.744

 اإلجمالي   44.921.664  18.302.613  15.413.125  5.584.848  9.356.086  93.578.336
     

   المساهمينالمطلوبات وحقوق            

5.329.148  7.600  -  -  1.431.689  3.889.859 
بنوك والمؤسسات المالـيـة  أرصدة لل

 األخرى 

 ودائع العمالء  28.780.284  20.461.459  -  -  21.276.739  70.518.482

 قروض ألجل 2.011.221  -  -  -  -  2.011.221

 سندات دين ثانوية -  1.999.800  -  -  -  1.999.800

 لمشتقاتالقيمة العادلة السالبة ل -  -  -  -  1.000.672  1.000.672

 مطلوبات أخرى         682.551  682.551

 حقوق المساهمين  -  -  -  -  12.036.462  12.036.462

 اإلجمالي  34.681.364  23.892.948  -  -  35.004.024  93.578.336
 

-  (25.647.938)  5.584.848  15.413.125  (5.590.335)  10.240.300 

ة الخاصة آثار التقلبات في سعر العمول
على البنود داخل قائمة المركز 

 المالي 

-  -  (1.914.336)  (1.420.688)  (302.056)  3.637.080 

آثار التقلبات في سعر العمولة الخاصة 
على البنود خارج قائمة المركز 

 المالي 

-  (25.647.938)  3.670.512  13.992.437  (5.892.391)  13.877.380 
أسعار العموالت إجمالي فجوة مخاطر 

 الخاصة

-  -  25.647.938  21.977.426  7.984.989  13.877.380 
الفجوة التراكمية آلثار التقلبات في 

 أسعار العموالت الخاصة
 

التي تستخدم في إدارة مخاطر  المشتقةتمثل الفجوة للمراكز خارج قائمة المركز المالي صافي القيمة اإلسمية لألدوات المالية 
 ل الخاصة العموالتأسعار 
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        )تتمة(  –. مخاطر السوق 31
 ( مخاطر العمالت2
 

تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التقلباات فاي أساعار صارف العماالت األجنبياةل قاام        
ذه المراكاز علاى أسااس    مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى التعرض لهذه المخاطر لمراكز العماالتل و تاتم مراجعاة ها    

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

، في الموجودات 2015و  2016ديسمبر  31للمخاطر فيها كما في المجموعة  تعرض ت ُيبين الجدول أدناه العمالت التي
ل يقوم هذا التحليل في الجدول أدناه بحساب تأثير التغيرات العمليات المصرفيةة في و المطلوبات والتدفقات النقدية المقدر

علاى تااريخ التحركاات فاي ساعر       بنااءاً نبية مقابل الريال الساعودي،  و المعقولة لسعر صرف العملة األج محتملة الحدوم
عملااة لالقيمااة العادلااة  لتغياار فاايأثاار ا الصاارف، مااع بقاااء المتغياارات األخاارى ثابتااة علااى قائمااة الاادخل الموحاادة )بساابب    

و المعقولااة علااى أساااس    محتملااة الحاادوم قاايم التغياارات  ُت(ل العمليااات المصاارفية الموجااودات و المطلوبااات الماليااة فااي   
ل يظهار  (2015 – 2011: 2015) (2016 – 2012ساابقة ) التحركات سعر الصرف األجنباي خاالل الخماس سانوات     

توقعاة فاي الادخل الموحاد  بينماا يظهار التاأثير السالبي لصاافي االنخفااض فاي الادخل             الم لصاافي الزياادة  التأثير اإليجاابي  
 الموحدل

 
 األثر على صافي الدخل

  التغير في سعر الصرف %  بآالف الرياالت السعودية
 العمالت المعرضة للمخاطر

 2016ديسمبر  31كما في 
 دوالر أمريكي  -0.09+/0.29  +1.337/-431 

 يورو  -6.13+/25.89  -0+/2
 جنيه استرليني  -10.54+/26.69  +23/-9

 
 األثر على صافي الدخل

  التغير في سعر الصرف %  بآالف الرياالت السعودية 
 العمالت المعرضة للمخاطر

 2015ديسمبر  31كما في 
 دوالر أمريكي  -0.05+/0.27  +1.352/-250 

 يورو  -5.58+/33.52  -37+/224
 جنيه استرليني  -4.33+/12.32  +47/-16

 
 

 ( مركز العمالت3
 

بإدارة التعرض آلثار التقلبات فاي أساعار صارف العماالت األجنبياة الساائدة بالساوق علاى مركازه الماالي           المجموعة قوم ت
وتدفقاته النقديةل ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى التعرض المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت، 

 لمجموعاة خالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميًال فيما يلي تحلياًل بالتعرضات الجوهرية الخاصة باكانت في نهاية اليوم أو سواًء
 بشأن العمالت األجنبية كما في نهاية السنة:

2015  2016  
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة
 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

  دين()م / مركز دائن  )مدين( / مركز دائن
    

 دوالر أمريكي 466.961  500.793
 يورو (8)  668 
 جنيه استرليني 86  378 

 ين ياباني 185  211
 درهم اماراتي 15.337  15.096
 أخرى 3.951  10.132
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        )تتمة( –. مخاطر السوق 31
 

 ( مخاطر أسعاراألسهم:4
 
المجموعاة   المتاحاة للبياع   ساتثمارات االالعادلة لألساهم فاي محفظاة    نخفاض القيم ثل مخاطر أسعار األسهم في مخاطر اتتم

 معقوله في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة كل استثمار على حدةل الحدوم نتيجة تغيرات محتملة
 

في األسهم و الصاناديق االساتثمارية  مان التغيارات فاي مؤشارات        المجموعةثير على استثمارات يوضح الجدول أدناه التأ
تقادر   لالمسااهمين ق ذات الصلة، مع بقاء العوامل األخرى ثابتة، و يوضح أيضًا الجدول ذلاك التاأثير علاى حقاوق     األسوا

للخماس   المؤشارات في تلاك   التغيراتوالمعقولة في مؤشرات األسواق ذات الصلة على أساس  المحتمل حدوثهاالتغيرات 
 حقااوقفااي  المحتملااةيجااابي الزيااادة  ر اإلثيالتااأل يظهاار (2015 – 2011: 2015) (2016 – 2012ساانوات السااابقة ) 

 الموحدةلالمساهمين  حقوقالنقص المحتمل في  يظهر التأثير السلبي  حين الموحدة فيالمساهمين 
 

   2016ديسمبر  31  2015ديسمبر  31

ثير بآالف الرياالت التأ
  السعودية

 التغير في
  سعر االسهم

ثير بآالف الرياالت التأ
  السعودية

 ير فيالتغ
 مؤشر السوق  سعر االسهم  %

 تداول  -14.39/%+%76.22  -145.606/%+%771.274  -37.38/%+%31.16  -510.022/%+%425.155

 غير مدرجة   -5.00/%+%5.00  -75+/75  -5.00/%+%5.00  -75+/75

 
 مخاطر السيولة          . 32

 
فاي صاعوبة تلبياة المتطلباات الخاصاة بتمويال المطلوباات         عاة المجموواجها تتمثل مخااطر السايولة تلاك المخااطر التاي سا      

لة عناد وجاود   موجاودات مالياة أخارى خاصاة باهل تحادم مخااطر السايو         نقادًا أوعلاى شاكل   المالية والتي ياتم تساويتها إماا    
نخفاااض مسااتوى اإلئتمااان ممااا يااؤدي إلااى شااح مفاااجم و فااوري فااي بعااض مصااادر التموياالل  إضااطراب فااي السااوق أو ا

ن هااذه المخاااطر، قاماات اإلدارة بتنويااع مصااادر التموياال، وإدارة الموجااودات بعااد األخااذ بعااين اإلعتبااار تااوفر  وللتقلياال ماا
الساايولة، والحفاااظ علااى رصاايد كااافو للنقديااة وشاابه النقديااة واألوراق الماليااة القابلااة للبيااع كجاازء ماان موجوداتهااا عاليااة      

  السيولةل
 

 مساتوى السايولة  للتأكد من توفر سيولة مناسبةل تاتم مراقباة   ات والمطلوبات الموجودستحقاقات إتقوم اإلدارة بمراقبة مدى 
 العادياة مختلفاة والتاي تغطاي كال مان الحااالت        اتهسايناريو مستمرة تحت  السيولة بصفة جهدويتم عمل إختبارات يوميًا 

قبال لجناة الموجاودات و    والحادة ألحوال السوقل جميع سياسات وإجراءات السايولة ياتم مراجعتهاا و الموافقاة عليهاا مان       
تقريار ملخاص    إصادار ل وياتم  المجموعاة ل ياتم عمال تقاارير يومياة توضاح مساتويات السايولة  فاي         بالمجموعةالمطلوبات 

باإلضاافة   متضمنًا جميع الحاالت اإلستثنائية والحلول المتخذة وتقديمه بصفة دورية إلاى لجناة الموجاودات و المطلوبااتل    
شكل مناتظم ليتوافاق ماع    ب مجموعةالتمويل لل إستقرار ة صافينسبسيولة والنسبة تغطية  من يتم مراقبة كاًل فإنهإلى ذلك، 

عدة حااالت   بحسببشكل منتظم و الجهديقوم البنك كذلك بإجراء إختبارات  ماإرشادات مؤسسة النقد العربي السعوديل ك
 لالحادةادية و عوال الحللسوق في األ لتحملطية أوضاع اغلت
 

لادى مؤسساة النقاد     المجموعاة  حاتفظ  تمراقبة البنوك واألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقاد العرباي الساعودي،     وطبقًا لنظام
اإلدخاار   %( من ودائع4: 2015) %4%( من إجمالي الودائع تحت الطلب و  7: 2015) %7بوديعة نظامية تساوي 

ودائاع  ال% من إلتزامات  20ي سيولة ال يقل عن بإحتياطالمجموعة حتفظ تجلل إضافة إلى الوديعة النظامية، والودائع أل
مؤسسة النقد العربي السعوديل ويكاون هاذا اإلحتيااطي مان النقاد أو ساندات التنمياة الحكومياة          لدىفي شكل نقد وأرصدة 

بال  توفير مللمجموعة السعودية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يومًال كما يمكن 
إضافية من خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى مؤسساة النقاد العرباي الساعودي مقابال ساندات التنمياة الحكومياة الساعودية          

 من القيمة االسمية لهذه السنداتل  %100ولغاية 

التـقرير  السنوي  2016 م

البنك السعودي لالستثمار
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنتين المنتهيتين في31 ديسمبر 2016 و 2015

103 102



 

 )تتمة( –.   مخاطر السيولة 32
 

 أ( ملخص اإلستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات:
 
 31كمااا فااي  و حقااوق المساااهمين اه علااى ملخااص اإلسااتحقاقات التعاقديااة للموجااودات والمطلوباااتتشااتمل الجااداول أدناا 

علاى أسااس الفتارة المتبقياة بتااريخ       للموجاودات والمطلوباات   تعاقدياة تام تحدياد االساتحقاقات ال   ل 2015و  2016ديسمبر 
اإلعتباار تااريخ اإلساتحقاق الفعلاي حسابما       قائمة المركز المالي الموحدة حتاى تااريخ اإلساتحقاق التعاقادي وال يأخاذ بعاين      

المفصااح عنهااا للمشااتقات والتعهاادات   المبااال  ال تعتباارل المجموعااةتظهااره الوقااائع التاريخيااة لإلحتفاااظ بااالودائع ماان قباال   
  إللتزامات الدفعات المستقبليةل و داللةذمؤشرًا وااللتزامات المحتملة 

 

  اإلجمالي

بدون تاريخ 
 استحقاق محدد

  لطلب/ عند ا
 5أكثر من 
  سنوات

1-5 
  أشــهر 12-3  سنوات

 3خالل 
 2016 أشــهر

  بآالف الرياالت السعودية

 الموجودات            

5.684.338  4.464.338  -  -  -  1.220.000 
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة   النقد 

 العربي السعودي            

2.302.293  401.900  -  -  28.216  1.872.177 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 المالية األخرى            

 استثمارات، صافي             1.260.469  1.433.082  9.054.430  8.518.352  1.181.561  21.447.894

 قروض و سلف, صافي     23.461.139  17.114.015  16.673.368  3.000.530  -  60.249.052

 استثمارات في شركة زميلة -  -  -  -  1.000.337  1.000.337

987.600  987.600  -  -  -  - 
و موجودات غير  معدات، ممتلكات

 صافي            ملموسة،

 القيمة العادلة الموجبة للمشتقات -  1.914.717  -  -  -  1.914.717

 أخرىعقارات  -  -  -  -  418.724  418.724

 موجودات أخرى   -  356.543  -  -  -  356.543

 جمالي             اإل 27.813.785  20.846.573  25.727.798  11.518.882  8.454.460  94.361.498
     

   المساهمينحقوق  و المطلوبات            

8.996.716  4.712  -  -  2.695.000  6.297.004 
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـة  

 األخرى 

 ودائع العمالء  20.152.087  12.957.005  3.792.015  -  28.739.218  65.640.325

 قروض ألجل 32.187  1.000.000  1.000.000  -  -  2.032.187

 سندات دين ثانوية  2.373  -  2.000.000  -  -  2.002.373

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات -  1.424.927  -  -  -  1.424.927

 مطلوبات أخرى -  721.782  -  -  -  721.782

 حقوق المساهمين  -  -  -  -  13.543.188  13.543.188

 اإلجمالي    26.483.651  18.798.714  6.792.015  -  42.287.118  94.361.498

33.687.230  -  4.381.706  10.539.055  11.424.985  7.341.484 
المشتقات، و التعهدات وااللتزامات 

 حتملة           الم
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  اإلجمالي

بدون تاريخ 
محدد استحقاق 

  / عند الطلب
 5أكثر من 
  سنوات

1-5 
  أشــهر 12-3  سنوات

 3خالل 
 2015 أشــهر

  بآالف الرياالت السعودية

 الموجودات            

4.086.987  4.086.987  -  -  -  - 
مؤسسة   النقد  نقدية وأرصدة لدى

 العربي السعودي            

6.410.263  155.733  -  -  8.553  6.245.977 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 المالية األخرى            

 استثمارات، صافي             171.419  955.212  10.236.798  6.179.752  1.439.790  18.982.971

 قروض وسلف، صافي          25.800.479  17.387.803  14.655.364  2.425.160  -  60.268.806

 استثمارات في شركات زميلة        -  -  -  -  939.022  939.022

1.021.564  1.021.564  -  -  -  - 
ممتلكات، معدات و موجودات غير 

 ملموسة، صافي           

 ادلة الموجبة للمشتقاتالقيمة الع -  1.287.143  -  -  -  1.287.143

 أخرىعقارات  -  -  -  -  152.836  152.836

 موجودات أخرى   -  428.744  -  -  -  428.744

 اإلجمالي              32.217.875  20.067.455  24.892.162  8.604.912  7.795.932  93.578.336
     

   المساهمينالمطلوبات وحقوق             

5.329.148  7.600  -  -  1.431.689  3.889.859 
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالـيـة  

 األخرى 

 ودائع العمالء  26.659.652  16.669.444  4.292.015  -  22.897.371  70.518.482

 قروض ألجل -  1.011.221  1.000.000  -  -  2.011.221

 ية سندات دين ثانو -  -  1.999.800  -  -  1.999.800

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات -  1.000.672  -  -  -  1.000.672

 مطلوبات أخرى -  682.551  -  -  -  682.551

 حقوق المساهمين  -  -  -  -  12.036.462  12.036.462

 اإلجمالي   30.549.511  20.795.577  7.291.815  -  34.941.433  93.578.336

25.993.563  -  5.206.727  7.275.647  8.805.532  4.705.657 
المشتقات، و التعهدات وااللتزامات 

 المحتملة            
 

 تبل للمجموعة  محددة خرىأدائع و وو ودائع االدخار ألغراض العرض في الجدول أعاله، فإن الودائع  تحت الطلب 
مليار ريال سعودي( قد تم عرضهم ضمن  22.9: 2015) 2016ديسمبر  31مليار ريال سعودي كما في  28.7 تقريبًا

 بند "بدون تاريخ أستحقاق محدد / عند الطلب"ل
 

أرصدة لدى مؤسسة  و تتضمن الموجودات المتاحة لمقابلة جميع المطلوبات ولتغطية تعهدات القروض القائمة من النقد،
قوم المجموعة بمراقبة ت بنوك وعمالءلممنوحة لقروض و سلف  و بنود في طور التحصيل، و النقد العربي السعودي،

 إن فترات اإلستحقاق المتراكمة للتعهدات واإللتزامات لتأكد من التوفر الكافي للسيولةللتواريخ األستحقاق بشكل دوري 
 ( من هذه القوائم المالية الموحدةل   1-)ج 19 مبينة في اإليضاح  المحتملة
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 :المخصومةغير يل المطلوبات المالية بحسب فترات اإلستحقاق ب( تحل
 

على  بناءًا 2015و  2016ديسمبر  31لمطلوبات المالية كما في ل المقدرة ستحقاقاتاإلول أدناه الخص الجدت
موالت دناه تحتوي على دفعات العأبالرغم من أن الجداول  غير المخصومةل المستقبلية إلتزامات إعادة الدفع التعاقدية

تم تحديد  قائمة المركز المالي الموحدةل نفس مبال  البنود في التتطابق مع  مبال  البنود في الجدول أدناهالخاصة، فإن 
على الفترة المتبقية في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة إلى تاريخ  بناءًاإستحقاقات المطلوبات الغير مخصومة 

من  ديدعاليقوم  أن ال المجموعةتوقع تل ليةاالعتبار اإلستحقاقات المتوقعة الفع اإلستحقاق التعاقدي، وال تأخذ في
بالدفع وبالتالي ال يعكس الجدول أدناه تأثير  ةلزمُمكون تالعمالء بطلب إعادة الدفع في تاريخ مبكر، وبذلك لن 

 لالمجموعة التدفقات النقدية المتوقعة حسبما تظهر الوقائع التاريخية لإلحتفاظ بالودائع لدى
 

  فيما يلي ملخصًا إلستحقاقات المطلوبات غير المخصومة:

  اإلجمالي

بدون تاريخ 
استحقاق محدد / 

  عند الطلب
 5أكـثر من 
  شهراً  12-3  سنوات 5-1  سنوات

 خـالل
 أشــهر 3

2016 

9.042.076  4.712  -  -  2.723.634  6.313.730 
سات المالية ؤسوالم للبنوكأرصدة 

 االخرى 

 ودائع العمالء 20.233.703  13.166.908  4.099.168  -  28.739.218  66.238.997
 روض ألجلق 50.687  1.033.917  1.166.500  -  -  2.251.104
 سندات دين ثانوية 21.423  57.150  2.190.500  -  -  2.269.073

 تقات القيمة العادلة السالبة للمش -  1.424.927  -  -  -  1.424.927

 إجمالي  26.619.543  18.406.536  7.456.168  -  28.743.930  81.226.177

 المشتقات 86.773  211.503  675.606  109.223  -  1.083.105

 اإلجمالي 26.706.316  18.618.039  8.131.774  109.223  28.743.930  82.309.282
  

  اإلجمالي

بدون تاريخ 
استحقاق محدد / 

  طلبعند ال
 5أكـثر من 
  شهرًا 12-3  سنوات 5-1  سنوات

 خـالل
 أشــهر 3

2015 

5.332.238  7.600  -  -  1.438.096  3.886.542 
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 االخرى 

 ودائع العمالء 26.517.628  16.789.464  4.446.528  -  22.897.371  70.650.991

 قروض ألجل 9.300  1.017.050  1.013.950  -  -  2.040.300

 سندات دين ثانوية 13.650  40.950  2.195.650  -  -  2.250.250

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  -  1.000.672  -  -  -  1.000.672

 إجمالي  30.427.120  20.286.232  7.656.128  -  22.904.971  81.274.451

 المشتقات 57.362  146.804  523.310  84.091  -  811.567

 اإلجمالي 30.484.482  20.433.036  8.179.438  84.091  22.904.971  82.086.018
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ل التازام فاي عملياة اعتيادياة باين      ُتعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم إستالمه لبياع أصال أو الساعر المادفوع لتحويا     
فاي   متعاملين في السوق بتاريخ التقييمل ُيبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن بيع أصل أو تحويل إلتزام ياتم تنفياذه إماا   

 أفضلية لألصل أو لإللتزام ، وذلك في حالة غياب السوق األساسيل، أو في أكثر سوق لإللتزامالسوق األساسي لألصل أو 
 
 – 2تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي عند إحتساب وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية كما هو مباين ايضااح    

 ل2، –)د( 
 

 2015و  2016ديسامبر   31الجدول التالي يوضح تحلياًل للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بقيمتها العادلة كما في 
 حسب مستويات التسلسل الهرميل

 
 2016 ستوى األولمال  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

  بآالف الرياالت السعودية
 مالية:موجودات        

 مشتقات األدوات المالية -  1.528.296  386.421  1.914.717
 المتاحة للبيع االستثمارات 13.398.792  7.520.053  529.049  21.447.894
 اإلجمالي 13.398.792  9.048.349  915.470  23.362.611

 مالية:مطلوبات        
 مشتقات األدوات المالية -  1.424.927  -  1.424.927
 اإلجمـالـي -  1.424.927  -  1.424.927

 
 2015 ستوى األولمال  المستوى الثاني  المستوى الثالث  اإلجمالي

  بآالف الرياالت السعودية
 ية:موجودات مال       

 مشتقات األدوات المالية -  987.983  299.160  1.287.143
 االستثمارات المتاحة للبيع 12.000.726  6.439.840  542.405  18.982.971
 اإلجمالي 12.000.726  7.427.823  841.565  20.270.114

 مطلوبات مالية:       
 مشتقات األدوات المالية -  1.000.672  -  1.000.672
 اإلجمـالـي -  1.000.672  -  1.000.672

 
يمكن أن تختلف القيمة الناتجة عن نماذج التسعير عن سعر العملية األصلية لألداة الماليةل يعرف الفرق بين سعر العملية و 

لتاي تؤجال   نماذج التسعير بـ )أرباح وخسائر اليوم األول(ل يتم اإلعتراف بهاا إماا عان طرياق إطفائهاا خاالل مادة العملياة وا        
حتى يكون باإلستطاعة تحديد القيماة العادلاة بإساتخدام معلوماات ساوقية يمكان مالحظتهاا، أو ياتم اإلعتاراف بهاا مان خاالل             
اإلستبعادل إن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة يعترف بها مباشرة في قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة دون عكس 

 المؤجلةلأرباح و خسائر اليوم األول 
 

، 2016ديسامبر   31المنتهياة فاي    لسانة يبل  إجمالي التغيرات في القيمة العادلة والمدرج قيمتها فاي قائماة الادخل الموحادة ل    
: مااا مقااداره  2015ديساامبر  31مليااون ريااال سااعودي )  88.5والمقاادرة بإسااتخدام نماااذج التقياايم المناساابة، مكاسااب بقيمااة   

 مليون ريال سعودي(ل 94.4
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يحتوي المستوى الثاني لالساتثمارات المتاحاة للبياع علاى ساندات ديان والتاي تتكاون مان ساندات شاركات ساعودية وساندات              
المتداولاة   بنوك وسندات حكومة المملكة العربية السعوديةل تعتبر هذه السندات بشكل عام غير متداولاةل فاي غيااب األساعار    

في السوق النشط، يتم تقييم هذه السندات باستخدام معطيات يمكن مالحظتها مثل معلومات العائد لألدوات المتماثلة أو ساعر  
آخر عملية تم تنفيذها لنفس ُمصدر السندات أو بناءًا على مؤشرات السوق المتداولةل تعتبار التعاديالت جازءًا مان التقييماات      

ي المحاسبة عان عوامال مختلفاة لتلاك األدوات بماا فاي ذلاك آجاال تلاك األدواتل كاون المعطياات            عندما يكون من الضرور
 الهامة لتلك االستثمارات يمكن مالحظتها، فقد قامت المجموعة بتصنيفها ضمن المستوى الثانيل 

 
باي آجلاة أو خياارات    تحتوي األدوات المالية المشتقة للمستوى الثاني على عقود مشتقات متعاددة تتضامن عقاود صارف أجن    

الصاارف االجنبااي، و مقايضااات أسااعار العمولااةل يااتم تقياايم هااذه المشااتقات بإسااتخدام نماااذج تسااعير تتمتااع بااإعتراف واسااعل   
تتضاامن أكثاار تقنيااات التسااعير تطبيقااًا، إسااتخدامًا لنماااذج التسااعير المعياااري المسااتقبلي، بإسااتخدام إحتساااب القيمااة الحاليااة      

التسعير )بالك سكولز( واسعة االنتشارلإساتخدمت هاذه النمااذج عملياة دماج عادة معطياات ساوق         وبإستخدام نماذج خيارات 
مختلفة تتضمن أسعار صرف أجنبي، وأسعار مستقبلية، ومنحنيات عائد، وبالتالي فإن هذه المشتقات قاد تام تصانيفها ضامن     

 المستوى الثانيل
 

يااع علااى سااندات حكوميااة لاادول مجلااس التعاااون الخليجااي وكااذلك  يحتااوي المسااتوى الثالااث لالسااتثمارات الماليااة المتاحااة للب
استثمارات في صناديق تحوط، وصناديق ملكية خاصة، وسندات مضمونة بموجوداتل تعتبر هذه السندات بشكل عاام غيار   
متداولة في سوق نشط، وبالتالي ياتم تقيايم هاذه الساندات باساتخدام معطياات واردة مان ُمصادر الساندات أو طارف خاارجي            

 آخر، أو عندما تغيب أي من تلك البدائل كمؤشر تقدير يمكن االعتماد عليه، فإنه تتم تقييم تلك السندات بالتكلفةل
  

تتضمن مشتقات األدوات المالية للمستوى الثالث المشتق الضمني لخياار البياع الناشام مان اإلتفاقياة الرئيساية الحالياة والتاي         
(ل ولغارض تحدياد القيماة العادلاة لخياار البياع هاذا،        11شاركة زميلاة )أنظار إيضااح     أبرمها البنك فيما يخص االستثمار في 

إساتخدم البناك نمااوذج ذو حادين لتسااعير الخياارات األوسااع انتشاارًا و قبااواًلل يتطلاب هااذا النماوذج معطيااات محاددة اليمكاان         
ة الرئيسية مع الشاركة الزميلاة، فاي    مالحظتها في السوق الحاليل كذلك فإن بعض من هذه المعطيات تم تحديدها في االتفاقي

نفس الوقت التي تتوفر فيه بعض المعطيات ضمن نتاائج األعماال الساابقة للشاركة الزميلاةل باالضاافة لاذلك، تتطلاب بعاض          
تلك المعطيات قيام االدارة بتطبيق أحكام تحتوي على تقديرات عن النتائج المستقبلية للشركة الزميلة، والتي يمكن أن تظهر 

جة لتنفيذ الخيار، وتقدير القيمة العادلة لالساتثمار الرئيسايل تجادر اإلشاارة إلاى أن العدياد مان معطياات الخياار تاتم فاي            كنتي
 سياق مستقلل

 
فاي المائاة، فاإن القيماة العادلاة يمكان أن تزياد أو أن         10ل-أو  10في الحال الذي تتغير فيه التقديرات الهامة للمعطيات بـ +

مليون رياال( كنتيجاة لتقادير النتاائج المساتقبلية للشاركة        120.3: 2015مليون ريال سعودي ) 107.7تنخفض بما يقارب 
ملياون رياال ساعودي( كنتيجاة      59.2: 2015ملياون رياال ساعودي )    57.4التابعة، ويمكن أن تزيد أو تنخفض بما يقارب 

هاار نتيجااة لتنفيااذ الخيااار، ويمكاان أن تزيااد أو  لتقاادير التااأثيرات المحااددة علااى نتااائج العمليااات للشااركة الزميلااة والتااي قااد تظ 
مليااون ريااال سااعودي( كنتيجااة لتقاادير القيمااة العادلااة       42.3: 2015مليااون ريااال سااعودي )   27.5تاانخفض بمااا يقااارب   
  لالستثمار الرئيسيل 

  
المعطيات، وفي كال  ُتبنى التقديرات الهامة للبنك، من كافة األوجه األساسية، على الخبرة واألحكام الخاصة بكل جزئية من 

للتأكد من أن المعطيات تتسم بالتحفظ للتأكد مان أن تقادير القيماة العادلاة يعتبار منطقياًا فاي         الواجبةاألحوال، يتم بذل العناية 
 كل األحوالل ولكن، قد تختلف المبال  المتحققة في المستقبل عن تقديرات البنك لتلك القيمة العادلةل
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 )تتمة( –ة للموجودات والمطلوبات المالية .   القيمة العادل33

 
 :2015و  2016 ديسمبر 31المنتهيتين في  لسنتينليلخص الجدول أدناه التغيرات في القيمة العادلة للمستوى الثالث  

  
  2016  2015 

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 301.956  839.392  القيمة العادلة في بداية السنة

 99.568  87.543  صافي التغير في القيمة العادلة
 455.227  4.522  إستثمارات مشتراة
 (17.359)  (15.987)  إستثمارات مباعة 

 839.392  915.470  الرصيد في نهاية السنة

م تسجيلها بالقيمة العادلة في يلخص الجدول أدناه القيم العادلة المقدرة للموجودات المالية والمطلوبات المالية والتي لم يت
  القوائم المالية الموحدة مقارنًة مع القيم الدفترية لتلك البنودل

القيم العادلة 
  المقدرة

 القيم
  2016 الدفترية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

 موجودات مالية:   
 المالية األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات  2.302.293  2.302.293

 قروض و سلف، صافي 60.249.052  62.155.329
 إجمالي 62.551.345  64.457.622

 مطلوبات مالية:   
 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 8.996.716  8.996.716

 ودائع العمالء  65.640.325  64.762.600
 قروض ألجل، صافي 2.032.187  2.032.187
 سندات دين ثانوية، صافي 2.002.373  2.002.373

 إجمالي 78.671.601  77.793.876
 

    

   2015  
 موجودات مالية:   

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 6.410.263  6.410.263
 قروض و سلف، صافي 60.268.806  61.579.240
 إجمالي 66.679.069  67.989.503

 مطلوبات مالية:   
5.329.148  5.329.148 

 329.148ل
 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 ودائع العمالء  70.518.482  69.854.510
 قروض ألجل، صافي 2.011.221  2.011.221
 سندات دين ثانوية، صافي 1.999.800  1.999.800

 إجمالي 79.858.651  79.194.679
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 )تتمة( –لوبات المالية .   القيمة العادلة للموجودات والمط33
 

تم إحتساب القيمة المقادرة للقاروض والسالف، بالصاافي بإساتخدام نمااذج التادفقات النقدياة المخصاومة، علاى أسااس أساعار             
السوق، لكل محفظة من محافظ القروض باستخدام المتوسط المرجح المقدر لتواريخ االستحقاقل تم احتساب القيماة المقادرة   

تخدام نماااذج التاادفقات النقديااة المخصااومة، علااى أساااس أسااعار السااوق، لكاال عمولااة محملااة بإسااتخدام  لودائااع العمااالء  بإساا
هرماي  ضمن التسلسال ال  الثالثتلك القيم العادلة المقدرة تعتبر ضمن المستوى المتوسط المرجح المقدر لتواريخ االستحقاقل 

  للقيمة العادلةل
 

غيار المدرجاة فاي قائماة المركاز الماالي الموحادة، التختلاف جوهرياًا عان القيماة            إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخارى  
الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدةل ُتدرج القيمة العادلة لودائع العمالء ذات العمولة والقاروض  

كلفة المطفأة، حيث ال تختلف جوهريًا عن القيماة  ألجل و سندات الدين الثانوية واألرصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوك بالت
الدفتريااة المدرجااة فااي القااوائم الماليااة المرحليااة المااوجزة الموحاادة بساابب عاادم وجااود إخااتالف جااوهري بأسااعار العمااوالت   

ة لادى  الخاصة السائدة في السوق لألدوات المالية المشابهة لألسعار المتعاقد عليها، وبسبب قصر الفترات التعاقدية لألرصد
 البنوك واألرصدة للبنوكل

 
 .   المعامالت مع األطراف ذات العالقة          34
 

تخضع أرصدة و معامالت  األطراف  ل كماعتيادية، بالتعامل مع أطراف ذات عالقةاال أعمالهافي سياق  المجموعةقوم ت
أصدرت  وقد النقد العربي السعوديل ذات العالقة ألحكام نظام مراقبة البنوك واألنظمة األخرى الصادرة عن مؤسسة

تحديثًا لمباد  حوكمة الشركات للبنوك العاملة في المملكة العربية  ،2014، خالل عام مؤسسة النقد العربي السعودي
عطاء مالت ذات الصلة بشكل عادل وبدون إالحاجة الى معالجة تلك المعا و األطراف ذات العالقةتعرف السعودية التي 
فصاح عن تلك لمعامالت، وكذلك تقرر متطلبات اإلتحدد تضارب المصالح المحتمل ضمن تلك ا و األطرافأولوية لتلك 

 لالمعامالت الخاصة باألطراف ذات العالقة
 

السياسة  هألطراف ذات العالقة لتتوافق هذافصاح عن معامالت ث سياسة التعريف واإلقام البنك بتحدي، 2014خالل عام 
التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنكل ولصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مع اللوائح الجديدة ا

 وتشمل هذِه اللوائح التعريفات التالية بخصوص األطراف ذات العالقة:
 

 ،إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين 
  ،المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين 
 ستخدام طريقة الملكية،ت التي يتم المحاسبة عنها بإآالمنش و ميلة للبنكزت الالشركا 
  صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم إدارتها من قبل البنك، و 
 مباشر  أي أطراف أخرى تكون إدارتها والسياسات التشغيلية الخاصة بها متأثرة جوهريًا بشكل مباشر أو غير

   لمن قبل البنك

السلطة لوضع السياسات لديهم المسؤولية لتحقيق أهداف البنك والذين  تشمل إدارة البنك أولئك األشخاص الذين يتحملون
واتخاذ القرارات التي يتم من خاللها متابعة تلك األهدافل وبالتالي يشمل تعريف اإلدارة أعضاء مجلس إدارة البنك 

 عة من مؤسسة النقد العربي السعوديلنالتي تتطلب إعتماد عدم المماوأعضاء إدارة البنك 
 

سرة المباشرين اآلباء و األزواج واألوالد واألحفاد والذين قد يكونوا مساهمين رئيسيين أو أعضاء إدارة األيشمل أفراد 
 ن أو مؤثرينلميكأن يكونوا متح بينهمرين أو تؤدي العالقة األسرية ثاعتبارهم متحكمين مؤوالذين يمكن 

 
و/ أو مصلحة التصويت  في ملكية البنك% من حق التصويت 5المساهمين الرئيسيين المالك الذين يملكون أكثر من يشمل 
 لللبنك
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 )تتمة(          –.   المعامالت مع األطراف ذات العالقة 34
 
، 2016ديسمبر  31لموحدة كما في بالقوائم المالية ا في مالت والمدرجةاتتلخص األرصدة الناتجة عن هذه المع ( أ)

 كاآلتي:  2015

2015  2016  
 بآالف الرياالت

  السعوديـــة
 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:   

 قروض وسلف  91.470  92.138

 ودائع العمالء 316.326  372.928

 د األسرة المباشرين:المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفرا   

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 33.429  2.560
 قروض وسلف 596.477  536.467

 ودائع العمالء 10.924.783  12.242.900
 قرض ألجل -  1.000.000

 سندات دين ثانوية 700.000  704.000
 التعهدات واإللتزامات المحتملة 2.789.005  2.627.139

   
التي يتم المحاسبة عنها بإستخدام  نشأتللبنك والمبة سالمنتالشركات 

 طريقة الملكية:
 قروض وسلف  1.022.467  849.102
 ودائع العمالء 49.378  32.172

 التعهدات واإللتزامات المحتملة 616.984  849.084

   
يتم  صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي

 إدارتها من قبل البنك:

                                                     ودائع العمالء و مطلوبات أخرى 129.507  280.916
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 )تتمة(          –.   المعامالت مع األطراف ذات العالقة 34
 

 ب( فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية) 
 الموحدة:

 
 (ل24جمالية المدفوعة لإلدارة التنفيذية خالل السنة في اإليضاح رقم )تم اإلفصاح عن التعويضات اإل

 
 كفاية رأس المال.   35

 
إدارة  رأس الماال اإللتازام بمتطلباات رأس الماال الموضاوعة مان قبال مؤسساة النقاد           المجموعة بخصوصتتضمن أهداف 

 قاعدة رأس مال قويةلستمرارية والمحافظة على على االالمجموعة السعودي لضمان قدرة العربي 
 

ساتخدام رأس الماال النظااميل  تفارض مؤسساة النقاد العرباي الساعودي         ابمراقباة كفاياة رأس الماال و   المجموعاة  تقوم إدارة 
% لرأس المال النظامي مقابل الموجاودات  8.625اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي واإلحتفاظ بمعدل اليقل عن 

 المرجحة المخاطرل
 
بمراقبة مادى كفاياة رأساماله وذلاك بإساتخدام المعادالت المحاددة مان قبال مؤسساة النقاد العرباي الساعودي،               لمجموعةاقوم ت

المؤهال ماع الموجاودات المدرجاة فاي      النظاامي  وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلاك بمقارناة بناود رأس الماال     
لمحتملااة والمبااال  اإلساامية للمشااتقات بإسااتخدام المبااال  المرجحااة    لتزامااات اإلقائمااة المركااز المااالي الموحاادة والتعهاادات وا  

 إلظهار المخاطر المتعلقة بهال
 
 
 
 
 
 
 

2015  2016  
 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 بآالف الرياالت
  السعوديـــة

 إدارة البنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:   
 دخل عموالت خاصة 3.643  3.894

 مصاريف عموالت خاصة 36  41
 أتعاب خدمات بنكية 11  5
 المساهمين الرئيسيين للبنك و/أو أفراد األسرة المباشرين:   

 دخل عموالت خاصة 11.983  30.752
 مصاريف عموالت خاصة 24.907  36.942

 دخل أتعاب خدمات بنكية 4.219  3

   
الشركات المنتسبة للبنك والمنشأت التي يتم المحاسبة عنها بإستخدام طريقة 

 الملكية:
 دخل عموالت خاصة 3.830  2.128
 دخل أتعاب خدمات بنكية 5.223  3.130

   
صناديق منافع موظفي البنك مثل التقاعد أو خطط المنافع األخرى التي يتم 

 من قبل البنك:إدارتها 
 مصاريف عموالت خاصة 324  724

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس  األخرى: 5.507  4.368
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 )تتمة(          – كفاية رأس المال.   35
 

المرجحة للمخاطر للركيزة األولى، رأس المال األساسي والمساند و نسب كفاياة  المجموعة يلخص الجدول أدناه موجودات 
 رأس المالل

 
2015  2016  

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 بآالف الرياالت 
  السعوديـــة

 مخاطر اإلئتمان للموجودات المرجحة للمخاطر 79.109.431  80.748.272
 مخاطر العمليات للموجودات المرجحة للمخاطر 4.294.667  3.924.371
 مخاطر السوق للموجودات المرجحة للمخاطر 605.492  752.949

 للموجودات المرجحة للمخاطر   –مجموع الركيزة األولى  84.009.590  85.425.592
 رأس المال األساسي 13.524.893  12.018.167
 رأس المال المساند 2.549.514  2.455.881

 إجمالي رأس المال األساسي والمساند 16.074.407  14.474.048
 نسبة معدل كفاية رأس المال   

 أساسي 16.10%  14.07%
 أساسي + المساند 19.13%  16.94%

 

تم إحتساب  الموجودات المرجحة  للمخاطر للركيزة األولى و رأس المال المساند واألساسي و نسب كفاية رأس المال كما 
وفقًا إلطار العمل الموضوع بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي واإلرشادات  2015و  2016ديسمبر  31في 

   ل IIIبازل مقرراتب ق تقويم رأس المال بحسالخاصة بتطبي
 

 .   خدمات إدارة األصول و الوساطة36
 

التابعاة ل تشامل هاذه الخادمات علاى إدارة صاناديق اساتثمار         هاتشارك من خاالل   لعمالئهاخدمات استثمارية  المجموعةقدم ت
ملياون رياال ساعودي تقريباًا                           5.135بالتعاون مع مستشاري استثمار متخصصين بمجموع موجودات تحت اإلدارة بلغات  

مليااون ريااال سااعودي(ل وتتضاامن هااذه الصااناديق صااناديق ماادارة تحاات محااافظ شاارعية معتمااده بمبلاا       4.394: 2015)
 مليون ريال سعودي(ل  1.801: 2015مليون ريال سعودي تقريبًا )  1.396

 
 خيارات أسهم الموظفين .  37

 
قائمة فاي نهاياة السانة، و فيماا يلاي الخصاائص الهاماة         للموظفين األسهمدفعات على أساس  ةتحفيزيمج ابر المجموعةلدى 
 :لها

 2015و  2014، 2013يناير  1تواريخ المنحة: 
 2019 حتى 2017 منتواريخ االستحقاق: 

 سنوات لكل برنامج 4: األستحقاقمدة 
 : بقاء الموظفين المشاركين على رأس العمل األستحقاقشروط 

 طريقة السداد: أسهم
 ريال سعودي للسهمل 4.28ريال سعودي إلى  3.93من  التكلفة على الموظفين المشتركين في البرنامج:
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 ثالثاة  لهاا متوساط عمار تعاقادي مارجح ماا باين سانة إلاى          2015و  2016ديسامبر   31 فيإن خيارات األسهم القائمة كما 
على شروط الخدمة واليوجد أي إشتراطات مرتبطة بحالة السوقل يتم منح خيارات األساهم   بناءًاسنوات، تمنح هذه األسهم 

 تحت شرط البقاء على رأس العمل فقط وغير متعلق بشرط السوقل
 

و  2016ديساامبر  31ين القائمااة للساانتين المنتهيتااين فااي  فالحركااة علااى عاادد خيااارات أسااهم المااوظ  هيلخااص الجاادول أدنااا
 ل2015

2015  2016  
 خيارات أسهم الموظفين في بداية السنة 6.171.183  6.451.466
 خالل السنة الموزعةاألسهم  -  1.761.527

 خالل السنة الممنوحةاألسهم  (2.018.012)  (1.481.804)
 خالل السنة االنسحابات (539.506)  (560.006)

 ات أسهم الموظفين في نهاية السنةخيار 3.613.665  6.171.183
 

 لعاام صدار أسهم مجانية بواساطة البناك   إر من ثجعي األرلتعكس بأثر سنة يتم تعديل خيارات أسهم الموظفين في بداية كل 
  ل2016

 
% من األسهم الممنوحاة فاي   25و  2012% من األسهم الممنوحة للموظفين في يناير 25، قام البنك بمنح 2016في عام 

ملياون   36.4ساهم بتكلفاة تقادر باـ      2.018.012بماا يعاادل    2014% من األسهم الممنوحة فاي ينااير   25و  2013ر يناي
 ريال سعوديل

 
% من األسهم الممنوحاة فاي   25و  2011% من األسهم الممنوحة للموظفين في يناير 25، قام البنك بمنح 2015في عام 

 ياون مل 30.3ساهم بتكلفاة تقادر باـ      1.481.804بماا يعاادل    2013% من األسهم الممنوحة فاي ينااير   25و  2012يناير 
 ريال سعوديل

 
برناامج قاائم بتااريخ    و هاو  لدى المجموعة إيضًا برنامج تحفيازي لخياارات أساهم الماوظفين يقاوم علاى مشااركة الماوظفين         

 2016ديسامبر   31منتهيتين فاي  يلخص الجدول أدناه الحركة في عدد األسهم المشترك فيها والقائمة للسنتين ال نهاية العامل
 ل2015و 
 

2015  2016  
 األسهم المشترك فيها كما في بداية السنة 1.092.145  1.616.436

 األسهم المشترك فيها خالل السنة 3.972.734  -
 خالل السنة  الموزعةاألسهم  (559.535)  -
 خالل السنة االنسحابات من البرنامج (567.944)  (524.291)

 مجموع األسهم المشترك فيها في نهاية السنة 3.937.400  1.092.145
 

يتم تعديل عدد األسهم المشترك فيهاا فاي بداياة كال سانة باأثر رجعاي لاتعكس إصادار األساهم المجانياة بواساطة البناك لعاام               
 ل2016
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الموظفين و برنامج خيارات أسهم الموظفين بمشااركة الماوظفين، فاإن المجموعاة تقاوم بشاراء       بالنسبة لبرنامج أسهم منحة 

يلخص الجدول أدناه تكلفة هاذه األساهم المقتنااة مان قبال      ب عدد األسهم المطلوبه عن األستحقاق واألشتراكاتل بحساألسهم 
 المجموعة بالصافي بعد خصم المخصصات على أساس األشتراك المعترف بهل

 

  جماليأ

المخصصات 
االلتزامات  قابلةلم

 على أساس األسهم

 

  تكلفة األسهم
بآالف الريات 

  السعودية
بآالف الريات 

  السعودية
بآالف الريات 

  السعودية

 2014 ديسمبر 31االرصدة كما في  (31.551)  -  (31.551)
 تكلفة األسهم المقتناة (96.580)  -  (96.580)

مخصصات لمقابلة االلتزامات على أساس األسهم  32.837  38.539  71.376
 2015ديسمبر  31االرصدة كما في  (95.294)  38.539  (56.755) والمنحه، حركة التحويال ت، مبالغا في

 تلكفة األسهم المقتناة (58.206)  -  (58.206)
 مخصصات لمقابلة االلتزامات على أساس األسهم 54.810  (2.733)  52.077

 2016ديسمبر  31االرصدة كما في  (98.690)  35.806  (62.884)
 
 

 ة األولى حصكوك الشري  . 38
 

و  ل"(البرناامج ة )"عمع الشاري  المتوافقة شريحة األولىللالدين الثانوي برنامج صكوك من تكوين  باالنتهاء مت المجموعةقا
 لالمجموعةل مساهمي من قبو قد تم الموافقه على هذا اإلصدار من قبل السلطات الرقابية 

  
ُتصدر صكوك الشريحة األولى بدون تاريخ سداد محدد وتمثل حقوق إمتالك لحملة تلك الصكوك في موجودات الصكوك 

للمجموعة  بما يشكل التزام شرطي غير مضمون وثانوي على البنك حيث تم تصنيف تلك الصكوك ضمن حقوق الملكيةل 
 لالبرنامجية محددة وفقًا للشروط و االحكام المنصوص عليها في الحق الحصري في السداد خالل فترة زمن

 
يتم تطبيق معدل ربح على صكوك الشريحة األولى ليدفع بشاكل نصاف سانوي بااثر رجعاي عناد تااريخ التوزياع الادوري،          

يمكان  يستثنى من ذلك ظهور حدم سيتوجب عادم الادفع أو عناد أختياار عادم الادفع بواساطة المجموعاة،  فاي تلاك الحالاه،            
للمجموعااة وباختيارهااا المنفاارد الخاضااع للشااروط و االحكااام، أن يختااار عاادم القيااام بااأي توزيعاااتل وعلااى ذلااك، ال يعتباار   
الحدم الذي يستوجب عدم الدفع أو عند أختيار عدم الدفع أخفاقًا من المجموعاة عان الساداد كماا أن المباال  غيار الموزعاة        

 أي توزيعات مستقبليةل   حينها ال يتم مراكمتها أو تجميعها ضمن 
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 .   أرقام المقارنة  39

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

 
وتشمل عمليات إعادة التصنيف العموالت مستحقة اإلستالم والدفع التي تم عرضها سابقا في الموجودات األخرى والمطلوبات 

مكتسبة أو مطلوبات بعموالت محملة، على التواليل األخرى على التوالي، والتي تم تصنيفها وإضافتها إلى الموجودات بعموالت 
ضمن القروض والسلف، صافيل كما أعيد تصنيف  لتكونوكذلك تم إعادة تصنيف رسوم القروض المؤجلة من المطلوبات األخرى 

ذات تأثير لم تكن هناك عملية إعادة لتصنيف  .العقارات األخرى التي كانت مدرجة في الموجودات األخرى لتكون في بند منفصل
 .على أي من المكونات الفردية من مجموع حقوق الملكية للمجموعة

 
 

رصيد السنة   
 السابقة

مبل  إعادة  
 التصنيف

الرصيد بعد  
 إعادة التصنيف

بأالف الرياالت   
 السعودية

بأالف الرياالت  
 سعوديةال

بأالف الرياالت  
 السعودية

       الموجودات

 4.086.987  -  4.086.987  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 6.410.263  4.480  6.405.783  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى

 18.982.971  140.644  18.842.327  استثمارات، صافي 
 60.268.806  243.827  60.024.979  فيقروض وسلف، صا

 939.022  -  939.022  استثمارات في شركات زميلة
 1.021.564  -  1.021.564  ممتلكات، معدات و موجودات غير ملموسة، صافي

 1.287.143  248  1.286.895  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
 152.836  152.836  -  عقارات أخرى
  رىموجودات أخ

 
1.026.162  (597.418)  428.744 

 93.578.336  (55.383)  93.633.719  إجمالي الموجودات
       المطلوبات وحقوق الملكية

  المطلوبات
     

  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
5.321.488  7.660  5.329.148 

 ودائع العمالء
 

70.328.812  189.670  70.518.482 

 ألجل قروض
 

2.000.000  11.221  2.011.221 

 سندات دين ثانوية
 

2.000.000  (200)  1.999.800 

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 

1.000.672  -  1.000.672 

 مطلوبات أخرى
 

946.285  (263.734)  682.551 

 81.541.874  (55.383)  81.597.257  إجمالي المطلوبات

 12.036.462  -  12.036.462  إجمالي حقوق الملكية

  الملكيةحقوق 
93.633.719  (55.383)  93.578.336 
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    بها بعدعول العمل الصادرة و التي لم يسري مف الخاصة بالتقارير المالية المعايير الدولية.   40

 
حن تطبيقها بواسطة المعايير الواردة أدناه أو التعديالت على المعايير الواردة أدناة والتي تم إصدارها ولكن لم ي

ل تتلخص تلك 2016يناير  1المجموعة، حيث أن تاريخ سريان تطبيق هذة المعايير والتعديالت يقع الحقًا لتاريخ 
 المعايير فيما يلي:

 
 ل2017يناير  1بداية من  –مبادرة االفصاح  –التعديالت على معايير المحاسبة الدولية   

  
االعتراف بموجودات الضرائب المؤجلة للخسائر غير  –( 12ي رقم )التعديالت على معيار المحاسبة الدول 

 ل2017يناير  1بداية من  –المحققة 
، حيث يقدم 2018يناير  1بداية من  ينطبق –األدوات المالية  –( 9معيار التقارير المالية الدولي رقم ) 

يقدم قياسًا إلستبعاد  المعيار إرشادات حول تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية، وكذالك
األدوات المالية كما يدمج المتطلبات المعدلة على محاسبة التحوط من المخاطر والتي سوف تسمح للمنشآت 

 أن تعكس أنشطتها إلدارة المخاطر ضمن قوائمها المالية ل
ينااير   1مان   بداياة  ينطباق   -اإليارادات مان العقاود ماع العماالء       –( 15معيار التقارير المالية الدولي رقام )  

، حيث يبين المعيار متطلباات االعتاراف بااإليراد لكافاة العقاود ماع العماالء )بإساتثناء عقاود اإليجاار           2018
 وعقود التأمين وعقود األدوات المالية(ل 

ويحاادد  2019يناااير  1بدايااة ماان  ينطبااق   -)عقااود اإليجااار(  –( 16معيااار التقااارير الماليااة الاادولي رقاام ) 
 دة للمحاسبة عن عقد اإليجار بواسطة المؤجر والمستأجرلالمتطلبات الجدي

 
"قائمة التدفقات النقدية" والذي يسري تطبيقه للسنوات  –( 7التعديالت على معايير المحاسبة الدولي رقم ) 

ل تلك التعديالت تتطلب االفصاح الذي ُيمّكن مستخدمي القوائم المالية 2017يناير  1التي تبدأ من أو بعد 
م التغييرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة المالية والتي تتضمن كاًل من التغيرات من التدفقات من تقيي

 النقدية والتدفقات غير النقديةل
 

"الدفعات على أساس األسهم"، والذي يسري  -( 2التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ) 
ل تلك التعديالت تغطي قياس الدفعات على أساس 2018اير ين 1تطبيقه للسنوات التي تبدأ من أو بعد 

األسهم التي تم تسويتها نقدًا، حيث يتم تصنيف الدفعات على أساس األسهم بعد تسويتها بصافي الضرائب 
المحتجزة، والمحاسبة عن تعديل الدفعات على أساس األسهم من اساس التسوية النقدية  إلى اساس التسوية 

 للكيةعن طريق حقوق الم
 

 تقوم المجموعة حاليًا بتقييم أثر تلك المعايير والتعديالت أعاله على المجموعة و توقيت التطبيق لهذه المعاييرل
 

 
 .   موافقة مجلس اإلدارة   41
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ل2017 فبراير 19الموافق  هـ1438 جمادى األول 22 اعتمدت القوائم المالية الموحدة من مجلس اإلدارة بتاريخ 
 

   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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مقدمة
حتت���اج التعقي���دات الراهن���ة التي تعرت�ض قط���اع اخلدمات املالية واأعمال ال�ص���ركات واختالف املواق���ع اجلغرافية اإلى تعري���ف وقيا�ض وحتديد 
�صافة اإلى ذلك،  املخاطر واإلى اإدارة فعالة لتلك املخاطر اإلى جانب توزيع فعال لراأ�ض املال للو�صول الى ن�صبة مثلى للعائد مقابل املخاطر. وباالإ
يتطلع اأ�ص���حاب امل�ص���لحة واالأطراف ذات العالقة يف البنك، مبا فيهم اجلهات اال�ص���رافية والرقابية ووكاالت الت�ص���نيف، اإلى وجود اإطار عمل 

وا�صح وموثق توثيقًا جيدًا لدى البنك ي�صمل االأبعاد املختلفة الأعمال البنك وان�صطته.

اأ�ص���درت موؤ�ص�صة النقد العربي ال�ص���عودي )�صاما( االإطار واملعايري املطلوبة املتعلقة بتنفيذ ا�صالحات راأ�ض املال طبقا التفاقية بازل 3. وتعرف 
االأ�صول املرجحة للمخاطر طبقا التفاقية بازل 3 اخلا�صة باأنها جمموع االأ�صول املرجحة للمخاطر طبقا التفاقية بازل 2 مع حت�صينات/تعديالت 
اإ�ص���افية على اال�ص���ول املرجحة للمخاطر يف اطار اتفاقية بازل 3. كما تعترب االإف�صاحات النوعية االإ�صافية اأي�صا جزءا من عملية اتفاقية بازل 
3 التي توجه منهجية البنك ال�ص���عودي لال�ص���تثمار يف تقييم راأ�ض املال وتقدير اال�ص���ول املرجحة للمخاطر وتكمل اأي�صا عملية املراجعة الرقابية 

املعتمدة من موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي.

نطاق التطبيق
ا�صم الكيان الرئي�صي يف املجموعة الذي ينطبق عليه هذا االف�صاح هو البنك ال�صعودي لال�صتثمار.

ميلك البنك ال�سركات الثالث التابعة التالية ب�سكل كامل %100:

�سركة ال�ستثمار كابيتال، �صركة م�صاهمة مقفلة �صعودية تعمل يف جمال االأوراق املالية والو�صاطة.  �

�سركة ال�سعودي لال�ستثمار العقاريه، �ص���ركة ذات م�ص���وؤولية حمدودة م�ص���جلة يف اململكة العربية ال�ص���عودية. مل تبداأ ال�صركة اأي عمليات  �
جوهرية حتى االآن.

�سركة ال�سعودي الولى لال�ستثمار، �ص���ركة ذات م�ص���وؤولية حمدودة م�ص���جلة يف اململكة العربية ال�ص���عودية. مل تبداأ ال�ص���ركة اأي عمليات  �
جوهرية حتى االآن.

لدى البنك ا�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة الثالثة التالية )وتبلغ قيمة تلك ال�ستثمارات 20% ولكنها ل تتجاوز %50(.

�سركة اأمريكان اك�سربي�ص ال�سعودية، وهي �ص���ركة م�ص���اهمة مقفلة م�صرتكة مع �ص���ركة اأمريكان اك�صربي�ض )ال�صرق االأو�صط( مقرها يف  �
مملكة البحرين، وت�ص���مل االأن�صطة الرئي�صية الأمريكان اك�صربي�ض اإ�صدار بطاقات االئتمان وطرح منتجات اأمريكان اإك�صربي�ض االأخرى يف 

اململكة العربية ال�صعودية، وميلك البنك ح�صة مقدارها 50% من ال�صركة.

�سركة اأوريك�ص ال�سعودية للتاأجري التمويلي، وهي �ص���ركة م�ص���اهمة مقفلة تعمل يف اململكة العربية ال�ص���عودية. ت�صمل اأن�صطتها الرئي�صية  �
خدمات التاأجري التمويلي يف اململكة، وميلك البنك ح�صة مقدارها 38% من ال�صركة.

�سركة اأمالك العاملية للتمويل وتطوير العقارات، هي �ص���ركة م�ص���اهمة مقفلة تعمل يف اململكة العربية ال�ص���عودية وميلك البنك ح�ص���ة  �
مقدارها 32% من ال�صركة. وت�صمل االن�صطة الرئي�صية لل�صركة منتجات وخدمات التمويل العقاري.

لي�ض لدى البنك �صركات تابعة اأخرى وال يقوم باأي اأن�صطة جتارية اأخرى خارج اململكة العربية ال�صعودية. ويخ�صع البنك لكافة القوانني واللوائح 
املرعية يف اململكة العربية ال�صعودية، كما يخ�صع لرقابة موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي )�صاما(. وينفذ البنك اأي�صا اللوائح ذات ال�صلة املتعلقة 

.)CMA( ب�صناعة اخلدمات املالية وال�صادرة عن وزارة التجارة واال�صتثمار وهيئة ال�صوق املالية

هيكل رأس المال
يتكون راأ�ض مال البنك امل�صرح به واملدفوع بالكامل من 700 مليون �صهم عادي بقيمة ا�صمية لل�صهم مقدارها 10 ريال �صعودي كما هو يف تاريخ 
31 دي�ص���مرب 2016م. وبلغ اإجمايل حقوق امل�ص���اهمني كما يف تاريخ 31 دي�ص���مرب 2016م 13،043 مليون ريال �ص���عودي )يف عام 2015: 12،036 
مليون ريال �صعودي(. يت�صمن اإجمايل حقوق امللكية والبالغ قدره 13،543 مليون ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2016م مبلغ 500 مليون ريال 

�صعودي متثل �صكوك ال�صريحة االأولى والتي مت طرحها يف عام 2016م.
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بلغ راأ�ض املال االأ�صا�ص���ي 13،525 مليون ريال �ص���عودي كما يف 31 دي�ص���مرب 2016م )يف عام 2015: 12،018 مليون ريال �ص���عودي(، ويعترب راأ�ض 
املال االأ�صا�ص���ي مقيا�ص���ا اأ�صا�ص���يا للقوة املالية للبنك وهو ي�ص���مل راأ�ض املال املدفوع، واالحتياطيات، واالأرباح املبقاة و�ص���كوك ال�ص���ريحة االأولى 

م�صتبعدًا منهم قيمة ال�صهرة. 

بلغ راأ�ض املال امل�صاند 2،550 مليون ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2016م )يف عام 2015: 2،456 مليون ريال �صعودي(، ويتكون من االأجزاء 
امل�صموحة للمخ�ص�صات العامة والديون الثانوية املوؤهلة.  

بلغ راأ�ض املال االأ�صا�صي وامل�صاند 16،074 مليون ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2016م، )2015: 14،474 مليون ريال �صعودي(.

يتم تكوين االحتياطيات املوؤهلة من االر�صدة املرتاكمة لالأرباح ويتم االحتفاظ بها لدعم النمو امل�صتقبلي للبنك وللوفاء باملتطلبات النظامية. 

وتتكون االحتياطيات املوؤهلة ب�صكل رئي�صي من االحتياطيات النظامية ومن االأرباح املبقاة.

كفاية رأس المال
تركز اأهداف البنك املتعلقة باإدارة راأ�ض املال على االلتزام مبتطلبات راأ�ض املال املحددة من قبل موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، وذلك للحفاظ 

على قدرة البنك يف النهو�ض باإ�صتمرارية اأعماله واحلفاظ على قاعدة قوية لراأ�ض املال.

يراقب البنك على اأ�صا�ض دوري منتظم م�صتوى كفاية راأ�ض املال وا�صتخدام راأ�ض املال النظامي. وت�صدد متطلبات موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 
على �ص���رورة االحتفاظ بحد اأدنى من راأ�ض املال النظامي و�ص���رورة املحافظة على تنا�ص���ب بني راأ�ض املال النظامي واالأ�صول املرجحة للمخاطر 

يف حدود اأو ما يزيد عن ن�صبة 8.625% طبقا ملتطلبات اتفاقية بازل.

كما يراقب البنك كفاية راأ�صماله م�صتخدما الن�صب املحددة من قبل موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي. وت�صتخدم هذه  الن�صب لقيا�ض كفاية راأ�ض 
املال من خالل مقارنة راأ�ض مال البنك املدفوع مع اأ�ص���ول قائمة املركز املايل وااللتزامات واملبالغ اال�ص���مية للم�ص���تقات املالية مببلغ موزون مبا 

يعك�ض خماطرها الن�صبية.

بلغت ن�ص���بة راأ�ض املال االأ�صا�ص���ي للبنك 16.10% ون�ص���بة راأ�ض املال االأ�صا�ص���ي وراأ�ض املال امل�ص���اند 19.13% كما يف 31 دي�صمرب 2016 )يف 31 
دي�ص���مرب 2015 بلغت ن�ص���بة راأ�ض املال االأ�صا�صي 14.07% وراأ�ض املال االأ�صا�صي وامل�صاندة 16.94%( وكال الن�صبتني تفوق احلد االأدنى ملتطلبات 

موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي.

منهجية البنك في مجال إدارة المخاطر 
هيكل حوكمة المخاطر

لدى البنك الهيكل التايل حلوكمة املخاطر:

على امل�ص���توى االإداري االأعلى، يعترب جمل�ض االإدارة هو امل�ص���وؤول عن و�ص���ع عمليات حوكمة البنك وعن اعتماد اإطار اإدارة قابلية البنك لتحمل 
واإدارة املخاطر املتعلقة بذلك. كما تقع على عاتق جمل�ض االإدارة م�ص���وؤولية اعتماد وتنفيذ ال�صيا�ص���ات املختلفة التزاما بتعليمات موؤ�ص�ص���ة النقد 
العربي ال�ص���عودي يف هذا ال�ص���ياق والتزاما باأف�ص���ل املمار�ص���ات مبا يف ذلك املب���ادئ التوجيهية التفاقية بازل. وقد اعتم���د جمل�ض االإدارة دليل 
�صيا�صات اإدارة املخاطر للبنك كمبادئ توجيهية ل�صيا�صات املخاطر ال�صاملة التي ت�صم يف اطارها جمموعة من ال�صيا�صات االأخرى مثل �صيا�صة 
اإطار قابلية حتمل املخاطر ودليل �صيا�ص���ة االئتمان ودليل �صيا�ص���ة اخلزينة و�صيا�ص���ة اختبارات اجلهد، و�صيا�ص���ة خطة تقييم كفاية راأ�ض املال 

الداخلي، و�صيا�صات اإدارة املخاطر الت�صغيلية وال�صيا�صات املتعلقة مبخاطر االحتيال، الخ.  

تق���دم جلن���ة املخاطر وهي جلن���ة فرعية تابعة ملجل����ض االدارة الدعم ملجل�ض االإدارة، وهي امل�ص���وؤولة عن تنفيذ خمتلف ق���رارات جمل�ض االإدارة 
املتعلقة مبجاالت املخاطر.

على م�ص���توى االإدارة، لدى البنك جلان خمتلفة مثل جلنة اإدارة املخاطر املوؤ�ص�ص���ية وجلنة االئتمان وجلن���ة املوجودات واملطلوبات وهذه اللجان 
م�ص���وؤولة ع���ن خمتل���ف جماالت اإدارة املخاط���ر. اأما اللجان االأخرى مث���ل جلنة اإدارة املخاطر الت�ص���غيلية وجلنة اختبار اجله���د وجلنة مكافحة 

االحتيال املايل فتتبع للجنة ادارة املخاطر يف حني تعمل جلنة املنتجات املركبة كلجنة فرعية منبثقة عن جلنة املوجودات واملطلوبات.
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وعلى م�ص���توى االإدارات، توجد لدى البنك جمموعة الإدارة للمخاطر يراأ�ص���ها امل�ص���وؤول التنفيذي للمخاطر وي�ص���اعده نائب امل�ص���وؤول التنفيذي 
للمخاطر، وم�صاعد مدير عام )اإدارة املخاطر(، وم�صاعد مدير عام )مراجعة خماطر االئتمان(، وم�صاعد مدير عام )اإدارة االئتمان( ورئي�ض 
اإدارة التح�ص���يل. ويرتبط كل من روؤ�ص���اء اإدارات خماطر ال�ص���ركات وخماطر ائتمان االفراد وخماطر ال�ص���وق، واملخاطر الت�ص���غيلية ومكافحة 

وك�صف االحتيال مب�صاعد مدير عام )اإدارة املخاطر(.

 باالإ�صافة اإلى ما �صبق، يتبع ق�صم املراجعة الداخلية يف البنك اإلى جلنة املراجعة التابع ملجل�ض االدارة ويقدم تقريرا ر�صميا م�صتقال عن اأعمال 
البنك ومدى التزام وحدات امل�صاندة ب�صيا�صات واإجراءات املخاطر ومدى كفاءة وفعالية ق�صم اإدارة املخاطر يف البنك.

ثقافة المخاطر
تت�صمن ثقافة املخاطر لدى البنك املعايري املقبولة ل�صلوك االأفراد واملجموعات على �صعيد البنك والتي تبلور القدرة اجلماعية على حتديد وفهم 
واملناق�ص���ة ال�ص���ريحة وتطبيق املخاطر احلالية وامل�ص���تقبلية للبنك. كما يوؤكد اإطار قابلية حتمل املخاطر لدى البنك )RAF(  على اأهمية تفعيل 
ثقافة املخاطر يف البنك، والتي يجب اأن ترتكز على القيم امل�ص���رتكة والتفاهم امل�ص���رتك، واالت�ص���االت الوا�صحة، والرقابة علي كيفية م�صاهمة 
العم���ل ال���ذي يوؤديه كل موظ���ف يف حتديد خماطر البنك مبا ين�ص���جم مع التنفيذ الناجح ال�ص���رتاتيجيات اأعمال وخماطر البن���ك. وتوؤثر ثقافة 
املخاطر يف البنك على �ص���لوك املخاطرة وتعبرت عن�ص���رًا هامًا من اطار قابلية البنك لتحمل املخاطر ومن مفهوم قابلية البنك لتحمل املخاطر 
من خالل التاأكد من ترجمة �صلوك املخاطرة يف البنك اإلى عوامل قابلة لقيا�ض قابلية حتمل املخاطر. ويركز اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر 
ب�ص���كل حمدد على عدم التهاون فيما يتعلق مبخاطر عدم االلتزام التنظيمي، ومواجهة االنتهاكات التي ترتكب ب�ص���كل متعمد للقوانني املحلية، 

واالحتيال/غ�صل االأموال، وغريها من االإجراءات التي ميكن اأن توؤثر �صلبا على �صمعة البنك واأعماله.

اطار تحمل البنك للمخاطر
يدير البنك خماطره بطريقة منظمة ومنهجيه و�ص���فافة من خالل اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر املعتمد من جمل�ض االدارة والذي ي�ص���تمل 
على اإدارة املخاطر ال�صاملة يف الهيكل التنظيمي للمخاطر وقيا�ض ور�صد املخاطر. وين�صجم اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر مع ا�صرتاتيجية 
البن���ك وخطط اأعمال البنك ومع خطط راأ�ض املال وال�صيا�ص���ات املعتم���دة من جمل�ض اإدارة البنك، كما يلتزم اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر 
بقواع���د االط���ار الفعال لتحمل املخاطر ال�ص���ادرة عن جمل�ض اال�ص���تقرار املايل بتاريخ 18 نوفم���رب 2013 واملعتمدة من موؤ�ص�ص���ة النقد العربي 

ال�صعودي.

يت�سمن اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر املالمح الرئي�سية التالية:

طبيعة املخاطر التي �صيتحملها البنك وفقا ال�صرتاتيجية البنك. �

احلدود الق�صوى للمخاطر التي ميكن للبنك اأن يعمل من خاللها )القدرة على ا�صتيعاب املخاطر( واحلدود الق�صوى للمخاطر التي يتعني  �
على البنك حتملها )قابلية حتمل املخاطر(.

احلدود الق�صوى للمخاطر االأخرى القابلة للقيا�ض التي ينبغي الدخول فيها )حدود املخاطر االأخرى(. �

احلدود املراد الو�شول اإليها من املخاطر مقابل عائدات وحدات الأعمال )قيا�ض حتمل املخاطر لن�شاط وحدة الأعمال(. �

ثقافة املخاطر املن�صودة وبرامج التعوي�صات، وخماطر تكنولوجيا املعلومات وبيئة االإلتزام يف البنك ب�صكل عام )التقارير النوعية(. �

ي�ص���ع البنك �ص���نويا اطارا عاما لقابلية حتمل البنك للمخاطر يف بداية كل عام ويتم اعتماده من جمل�ض االإدارة. ويحدد هذا االطار مدى قدرة 
البنك على ا�صتيعاب املخاطر واملخاطر املقبولة واحلد االأعلى للمخاطر املقبولة، وامكانية حتمل املخاطر وحدود املخاطر االأخرى ومدى قابلية 
اأي ن�شاط اأو وحدة اأو ق�شم يف البنك على حتمل املخاطر واملقايي�ض النوعية لتحمل املخاطر. وتتولى جلنة املوجودات واملطلوبات )ALCO(  وجلنة 

تقييم املخاطر التابعة ملجل�ض االإدارة تقييم املقايي�ض اخلا�صة باملخاطر ومراقبتها على اأ�صا�ض ربع �صنوي ورفعها  ملجل�ض االدارة �صنويا.

ترف���ع جلن���ة ادارة املخاطر اطار قابلية البنك للتعر�ض للمخاطر وتقرير حتمل البنك للمخاطر اإلى جمل�ض االدارة الأخذ املوافقة عليه، ا�ص���افة 
الى ذلك تتولى جلنة املخاطر التابعة ملجل�ض االداره القيام مبا يلي:
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التاأكد من ان اطار حتمل البنك للمخاطر من�صجم دائما مع ا�صرتاتيجية البنك الق�صرية والطويلة االأجل، ومع خطط  ادارة اأعمال البنك  �
وراأ�ض املال ، باال�صافة الى برامج التعوي�صات بالبنك وال�صيا�صات االخرى املعتمدة من جمل�ض االإدارة.

التاأكد من القيام باملراقبة الدورية واتخاذ االجراءات  املنا�ص���بة من قبل االإدارة بخ�ص���و�ض اي جتاوزات للحدود املقرره املتعلقة بالقدرة  �
على ا�صتيعاب املخاطر، وقابلية حتمل املخاطر ا�صافة  اإلى احلدود االأخرى للمخاطر.

التاأكد من وجود اآليات ت�صمن لالدارة القدرة على الت�صرف يف الوقت املنا�صب للت�صدي الفعال للمخاطر والتخفيف حيثما كان �صروريا  �
من حدة التعر�ض للمخاطر ال�ص���لبية وب�ص���كل خا�ض املخاطر التي تقرتب اأو تتجاوز ا�صقف املخاطر املحددة من قبل جمل�ض االإدارة اأو اأية 

خماطر اخرى.

واأخ���ريًا التاأك���د من اأن اإدارة املخاطر يف البنك تتلقى الدعم الالزم من تقنية معلومات ونظم معلومات ادارية رفيعة امل�ص���توى قادرة على قيا�ض 
املخاطر وحتديدها واإ�صدار تقارير عن املخاطر ب�صكل دقيق ومنظم ويف مدة زمنية معقولة ويف الوقت املنا�صب.

إطار إدارة المخاطر المؤسسية
نفذ البنك اإطارا �ص���امال الإدارة املخاطر املوؤ�ص�ص���ية )ERM(، حيث يتم من خالل هذا االطار حتديد كافة املخاطر ومراقبتها جتاه ا�ص���رتاتيجية 

البنك. ميكن االطالع على التمثيل البياين الإطار اإدارة املخاطر املوؤ�ص�صية يف الن�صخة باللغة االجنليزية.

�صكل البنك اأي�صا “جلنة الدارة املخاطر املوؤ�ص�صية “ )ERMC( حيث تتولى هذه اللجنة امل�صوؤوليات التالية:

مراجعة واالإ�صراف على تنفيذ اإطار اإدارة خماطر م�صاريع البنك من خالل ربط كافة عنا�صر املخاطر وت�صليط ال�صوء على املخاطر ذات  �
امل�صتوى املرتفع على �صعيد البنك ككل والتي حتتاج اإلى حتديد وقيا�ض ور�صد ومراقبة؛

تق���دمي املدخ���الت املتعلقة باملخاطر اإلى اللجنة التنفيذي���ة وجلنة املخاطر وجلنة املراجعة وجلنة الرت�ص���يحات واملكافاآت التابعة جميعها  �
ملجل�ض االإدارة، وجلنة االلتزام التابعة لالإدارة، حيث تقدم تلك املدخالت اإلى اللجان املذكورة عند ال�صرورة وذلك ل�صمان االلتزام باإطار 

اإدارة خماطر امل�صاريع يف البنك.

مراجعة ومراقبة اإطار راأ�ض املال االقت�صادي للبنك )ECAP( ومراجعة مدى التزام البنك بالقواعد االر�صادية اخلا�صة بكفاية راأ�ض املال  �
املحددة من قبل موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي. 

مراجعة مدى التزام البنك بالقواعد االر�ص���ادية اخلا�ص���ة بكفاية راأ�ض املال الواردة يف اتفاقية بازل الثالثة، ومراقبة  �صيا�صة خطة تقييم  �
راأ�ض املال الداخلي واأن�صطة اختبارات اجلهد.

مراجعة تقارير نظم املعلومات االدارية املتعلقة باملخاطر وم�صادر البيانات؛ �

مراجعة م�صتندات العمليات ذات ال�صلة ل�صمان وجود خطة ال�صتمرارية املوارد الرئي�صية يف البنك؛ �

مراجعة اآخر التطورات وامل�صتجدات يف جمال اإدارة خماطر املن�صاأة للتاأكد من التحديث امل�صتمر الطار عمل خماطر املن�صاأة يف البنك . �

مراجعة �صيا�صات اإدارة املخاطر الت�صغيلية التي تعدها اللجنة الفرعية الإدارة املخاطر الت�صغيلية وتقدمي املالحظات عليها قبل رفعها اإلى  �
جلنة املخاطر التابعة ملجل�ض االإدارة واإلى جمل�ض االإدارة. 

مراجع���ة تقارير خماطر االحتيال التي يتم اإعدادها، وحتديد احلوادث والقرارات التي تعدها ادارة مكافحة وك�ص���ف االحتيال من خالل  �
اللجنة الفرعية ملراقبة االحتيال املايل التابعة لالدارة.

يراأ�ض اللجنة الرئي�ض االأعلى للمخاطر بالبنك وت�صم كبار املوظفني من ادارات البنك املختلفة مبا يف ذلك اإدارة املخاطر واإدارة الرقابة املالية 
واإدارة احلوكمة يف البنك، الخ
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مخاطر شبكة االنترنت وأمن المعلومات
تت�ص���دى �صيا�ص���ة اأمن املعلومات لدى البنك ب�ص���كل ا�ص���تباقي حتدي���ات ومتطلبات اأمن املعلومات الت���ي تطراأ من حني الآخر. وي�ص���تخدم البنك 
اجراءات وقائية �صارمة واجراءات م�صادة ومتعددة اجلوانب حلماية وحفظ اأمن املعلومات ل�صمان مكافحة واكت�صاف وت�صحيح نواحي ال�صعف 
واخلطورة. فاإلى جانب ال�ص���وابط الرقابية الفنية، يوجد لدى البنك برامج تدريبية مكثفة وم�ص���تمرة للموظفني والعمالء للنهو�ض بالوعي حول 

خماطر االنرتنت واأهمية االأمن االلكرتوين.

يطبق البنك حوكمة اأمن قوية ويغر�ض ثقافة اأمنية �صارمة. ويف هذا ال�صياق، و�صع البنك اأي�صا ا�صرتاتيجية اأمنية خا�صة تتوافق مع ا�صرتاتيجية 
البنك. كما يركز امليثاق االأمني لدى البنك على التاأكد من االلتزام التام بروؤية البنك ور�صالته واملحافظة ال�صارمة على ال�صرية والنزاهة وعلى 

�صرية الو�صول اإلى نظام البنك كجزء ال يتجزاأ من كافة عمليات البنك التجارية والتقنية.

ولتوفري ال�ص���مان الالزم الأمن املعلومات وللتاأكيد الأ�ص���حاب امل�ص���لحة، فقد ح�ص���ل البنك على عدد من �ص���هادات املعايري االأمنية الدولية مثل 
�صهادة االيزو 27001 و�صهادة نظام اإدارة اأمن املعلومات و�صهادة PCI-DSS )م�صتوى اأمن بيانات �صناعة بطاقات الدفع(. وباالإ�صافة اإلى ذلك، 
يلتزم البنك التزاما تاما باالنظمة ال�ص���عودية املتعلقة باأمن املعلومات واأمن �ص���بكة االنرتنت، وبالقواعد االر�ص���ادية ال�صادرة عن موؤ�ص�صة النقد 

العربي ال�صعودي وباأف�صل املمار�صات الدولية يف هذا ال�صاأن.

النطاق والسمات الرئيسية ألنظمة قياس المخاطر
ي�ص���تخدم البن���ك خمتلف اأنظمة �ص���ناعة تكنولوجيا املعلومات امل�ص���تندة اإلى معايري حم���ددة الإدارة وقيا�ض خماطر االئتمان وخماطر ال�ص���وق 
واملخاطر الت�ص���غيلية، وخماطر ال�ص���يولة، واملخاطر االأخرى. وي�ص���تخدم البنك اأي�صا اأداة قيا�ض لغر�ض تقييم وت�ص���نيف االئتمان. واإ�صافة اإلى 

ذلك، ي�صتخدم البنك العديد من النماذج املخ�ص�صة لقيا�ض املخاطر.

كما يعتمد البنك مبادئ جلنة بازل للتجميع الفعال للمخاطر واالبالغ عن املخاطر، و�ص���رع يف تنفيذ م�ص���اريع نظم تكنولوجيا معلومات رئي�ص���ية 
لتجميع البيانات واإعداد التقارير، مبا يف ذلك اإن�صاء قاعدة بيانات خماطر الغر�ض منها االإبالغ املتناغم والدقيق عن املخاطر.

عملية رفع تقارير معلومات المخاطر إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
يقوم البنك باعداد خمتلف تقارير نظم املعلومات االإدارية والتقارير االأخرى للجهات التنظيمية على اأ�ص���ا�ض يومي واأ�ص���بوعي ون�ص���ف �ص���هري 
و�ص���هري وربع �ص���نوي ون�صف �صنوي و�ص���نوي ب�ص���كل منتظم حيث تغطي تلك التقارير اأنواع خمتلفة من املخاطر وعلى النحو املحدد يف خمتلف 
ال�صيا�ص���ات واالإج���راءات. وتتولى االإدارة العليا وخمتلف اللجان على م�ص���توى االإدارة مراجعة التقارير ذات ال�ص���لة باملخاطر كما تتم مراجعة 
تلك التقارير اأي�صا وب�صكل اأو�صع واعتمادها من قبل جلنة املخاطر التابعة ملجل�ض االإدارة ومن قبل جمل�ض االإدارة، وذلك وفقا ل�صيا�صات البنك 

املتبعة يف هذا ال�صاأن. 

كفاية رأس المال واختبارات الجهد
كفاية رأس المال الداخلي وخطة التقييم

يقوم البنك باإجراء حتليل �ص���نوي �ص���امل من اأجل تقييم راأ�ض مال البنك وكفايته وذلك من خالل عملية خطة تقييم كفاية راأ�ض املال الداخلي 
حي���ث يطبق البنك يف هذا التحليل اأمناط �ش���ارمة ومنهجيات مقبولة ب�ش���كل عام من اأجل تقدير احلد الأدن���ى لراأ�ض املال املطلوب. ويتم دعم 

وتعزيز هذه العملية با�صتخدام منهجية تخطيط راأ�ض املال. ويتم اإعتماد هذا التحليل مع نتائجه من قبل جمل�ض االإدارة.

إطار إختبارات الجهد
لدى البنك اطار �ص���امل الختبارات اجلهد ي�ص���تند اإلى تطبيق ممار�ص���ات ومنهجيات فعالة يف اختبارات اجلهد وذلك جلعل هذا االإختبار جزءا 

فعاال واأ�صا�صيا من عملية اإدارة املخاطر لدى البنك باالإ�صافة اإلى االلتزم بتلبية باملتطلبات التنظيمية ملوؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي. 

قام البنك بتعيني جلنة برئا�صة امل�صوؤول التنفيذي للمخاطر وو�صع �صيا�صة خا�صة باختبارات اجلهد  واعتمادها من قبل جمل�ض االإدارة. وعالوة 
اإل���ى ذل���ك، قامت جلنة اختبارات اجلهد بالتن�ص���يق مع فريق اختبارات اجلهد من خمتلف اق�ص���ام البنك باجراء اختبار تف�ص���يلي للجهد ورفع 

النتائج اإلى اللجنه ملراجعتها واإبداء الراأي حيالها.
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يح���دد اإطار �صيا�ص���ة اختبار اجلهد عدد م���رات االختبار واجلدول الزمني الختب���ارات اجلهد ورفع تقرير عن نتائج  االختبار ح�ص���ب متطلبات 
موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي. كما يتم رفع تقارير ن�صف �صنوية الى موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي حول اختبارات اجلهد وذلك بعد مراجعة 
جمل����ض االدارة لتل���ك التقاري���ر واعتمادها. هذا باال�ص���افة الى  اجراء حتلي���ل للمخاطر من االأعلى اإلى االأ�ص���فل جنبا الى جن���ب مع اختبارات 
اجلهد املختلفة لقيا�ض اأثر حوادث املخاطر املعقولة وال�ش���ديدة التاأثري، حيث ت�ش���هل تلك الختبارات عملية التقييم ال�ش���امل لنقاط ال�شعف يف 
ا�ص���رتاتيجية البنك. والتزاما بطلب من موؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�صعودي، يتعني على البنك اإجراء اختبارات جهد خا�صة حمددة اأي�صا من اأجل 

قيا�ض كفاية راأ�ض املال يف ظل �صيناريوهات االنكما�ض االقت�صادي ال�صديد. 

إدارة المخاطر
التعرض للمخاطر وتقييمها

تعت���رب اإدارة املخاط���ر عملية جوهرية وجزءا ال يتجزاأ من كافة اأن�ص���طة البنك ومن املهام االأ�صا�ص���ية لكافة موظف���ي البنك. ويدير البنك  �
خماطره االئتمانية وال�ص���وقية والت�ص���غيلية وخماطر ال�ص���يولة وخماطر املعلومات وغريها من املخاطر باإ�صتخدام منهجية حمددة املعامل 
ومتوافقة مع اإطار قابلية البنك لتحمل املخاطر و�ص���من �صيا�ص���ات واجراءات ت�صمل دليل �صيا�صة االئتمان ودليل �صيا�صة اخلزينة املعتمدة 

من جمل�ض االدارة، علما باأن  ق�صم ادارة املخاطر هو ق�صم م�صتقل بذاته عن بقية اأق�صام العمل يف البنك. 

يتولى ق�صم اإدارة املخاطر ال�صاملة يف البنك عملية القيا�ض الكمي ملخاطر العمليات امل�صرفية وللمخاطر القائمة حيث يتم يف هذه العملية  �
مقارنة املخاطر مع احلدود املعتمدة للدخول يف املخاطر، يف حني تتم مراقبة املخاطر غري القابلة للقيا�ض الكمي ا�صتنادا اإلى االإطار العام 
لل�صيا�ص���ات واملوؤ�ص���رات الرئي�صية والرقابية للمخاطر. ومن ثم يتم رفع اأي تباينات اأو جتاوزات اأو انحرافات اإلى اجلهات املعنية يف البنك 

التخاذ االإجراء املنا�صب. وتتاأكد ادارة البنك يف هذا ال�صاأن من االآتي:

اأن اإ�صرتاتيجية العمل يف البنك تتوافق مع �صيا�صات املخاطر املتبعة لديه واملعتمدة من قبل جمل�ض االدارة. �

و�صع وتنفيذ هياكل واأنظمة مالئمة الإدارة املخاطر. �

اأن حمفظة املخاطر وحدود ال�ص���الحيات باالإ�ص���افة اإلى اإطار تقبل املخاطر املعتمدة من جمل�ض االإدارة تتم مراقبتهما على نحو م�ص���تمر  �
من قبل اللجان التابعة للمجل�ض ومن قبل اإدارة البنك. 

اأن عملية ادارة املخاطر ت�ص���اعد يف النهاية جمل�ض االإدارة واالدارة العليا يف البنك يف عملية مراقبة واإدارة املخاطر ال�ص���املة للبنك على  �
نحو فعال. 

إدارة المخاطر االئتمانية
يدي���ر البن���ك ويواجه املخاطر االئتمانية املرتتبة على اإخالل اأحد طريف االأدوات املالية يف الوفاء بالتزاماته مما يت�ص���بب يف تكبد الطرف االآخر 
خ�صائر مالية. وتن�صاأ هذه املخاطر االئتمانية ب�صكل رئي�صي من اأن�صطة االإقرا�ض واال�صتثمار حيث توجد خماطر ائتمانية �صمنية يف البنود التي 

تقع خارج القوائم املالية للبنك كالتزامات القرو�ض على �صبيل املثال.

إستراتيجية إدارة المخاطر االئتمانية
ت�ص���تند منهجية اإدارة املخاطر اإلى قاعدة احلفاظ على ا�ص���تقاللية ونزاهة عملية تقييم املخاطر االئتمانية، ويحتفظ البنك لهذا الغر�ض باطار 

�صامل الدارة خماطر االئتمان حيث يت�صمن االطار ق�صما خا�صا م�صتقال ملراجعة خماطر االئتمان وعملية حمددة ملراقبة خماطر االئتمان.

اإن اإدارة واإجراءات رفع التقارير اخلا�صة باملخاطر ترتبط ب�صيا�صات وا�صحة وحدود �صالحيات وهيكلية موافقات توجه االأن�صطة اليومية واإدارة 
البنك للمخاطر االئتمانية. وتت�ص���من هذه املنهجية حدود ال�ص���الحيات االئتمانية املحددة لكافة العمالء بعد تقييم دقيق جلدارتهم االئتمانية 

ومقدرتهم على ال�صداد.

وتن����ض ال�صيا�ص���ات احلالية املو�ص���حة يف دليل ال�صيا�ص���ة االئتمانية للبنك )املعتمدة من جمل�ض االدارة( على �ص���رورة مراجع���ة كافة الطلبات 
االئتمانية واعتمادها اإما من قبل جلنة االئتمان اأو من قبل اللجنة التنفيذية التابعة ملجل�ض االإدارة.
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وحيثما كان �صروريا، فاإنه يجب �صمان الت�صهيالت االئتمانية ب�صمانات اإ�صافية مقبولة وذلك بهدف التخفيف من حدة املخاطر االئتمانية لتلك 
الت�ص���هيالت، وي�ص���عى البنك الى احل�صول على �صمانات ا�صافية من االطراف املقابلة حال ظهور موؤ�صرات انخفا�ض يف قيمة القرو�ض وال�صلف 
ذات ال�ص���لة. كما يراقب البنك كذلك القيمة ال�ص���وقية لل�ص���مانات ويطلب �صمانات اإ�ص���افية طبقا لالتفاقيات ذات العالقة كما يراقب البنك 
اأي�صا القيمة ال�صوقية لل�صمانات التي يتم احل�صول عليها خالل عملية مراجعته لكفاية املخ�ص�صات املر�صودة ملواجهة خ�صائر انخفا�ض القيمة.

يتولى جمل�ض االإدارة م�ص���وؤولية و�ص���ع اإ�صرتاتيجية اإدارة املخاطر االئتمانية واعتماد �صيا�ص���ات خماطر ائتمانية فعالة للتاأكد من توافق خماطر 
البنك مع �صيا�صات البنك العامة اخلا�صة باملخاطر.

ويراق���ب البنك املخاطر االئتمانية من خالل الر�ص���د الوثيق للمخاطر االئتمانية واحل���د من حجم العمليات مع اأطراف مقابلة حمددة، وكذلك 
من خالل التقييم امل�ص���تمر للجدارة االئتمانية لالأطراف املقابلة. كما ي�ص���تخدم البنك اأي�ص���ًا الت�صنيف االئتماين املعتمد من وكاالت الت�صنيف 

االئتماين اخلارجية الرئي�صية عند توفر تلك الت�صنيفات.

و�ص���ع البنك �صيا�ص���ات اإدارة املخاطر االإئتمانيه لغر�ض حتديد ور�ص���م حدود مالئمة للمخاطر وملراقبة املخاطر والتقيد بحدود ال�ص���الحيات 
املو�صوعة يف هذا ال�صاأن. وتتم مراقبة املخاطر الفعلية ب�صكل روتيني منتظم اإزاء احلدود املو�صوعة للمخاطر.

متث���ل خماطر البنك االئتمانية اخلا�ص���ة بامل�ص���تقات التكلفة املحتملة ال�ص���تبدال عقود امل�ص���تقات يف حال���ة اإخفاق االأط���راف املقابلة يف الوفاء 
بالتزاماتها، وملراقبة م�ص���توى املخاطر االإئتمانية املعتمدة لدى البنك. كما يقوم البنك بتقييم االأطراف املقابلة با�ص���تخدام نف�ض االأ�صاليب التي 

يتبعها يف تقييم اأن�صطة االإقرا�ض.

تن�ص���اأ تركزات املخاطر االئتمانية عندما ميار�ض عدد من االأطراف املقابلة اأن�ص���طة جتارية م�ص���ابهة اأو اأن�ص���طة يف نف�ض املنطقة اجلغرافية اأو 
عندما يكون لديهم نف�ض االن�ص���طة االقت�ص���ادية والتي قد توؤثر على مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية ب�ص���بب التغريات االقت�ص���ادية 
وال�صيا�ص���ة وغريه���ا من التغيريات االأخرى. ويدير البن���ك ويراقب تركزات خماطر حمفظة االقرا�ض على نحو فعال �ص���من اطار قابلية البنك 

لتحمل املخاطر.  

تدل تركزات املخاطر االئتمانية على احل�صا�صية الن�صبية الإدارة البنك جتاه التطورات التي توؤثر على قطاع معني اأو منطقة جغرافية معينة. ومن 
هنا، ي�ص���عى البنك الإدارة خماطره االئتمانية من خالل تنويع اأن�ص���طة االإقرا�ض مبا ي�صمن عدم وجود تركزات ائتمانية غري متوازنة لدى اأفراد 

اأو جمموعات يف مواقع اأو اأن�صطة اأو �صناعات حمددة.

ويح�ص���ل البنك على ال�ص���مانات الالزمة حيثما كان ذلك �ص���روريا. كما يطلب البنك من االطراف املقابلة تقدمي �ص���مانات ا�صافية اأي�صا عند 
مالحظة اأي موؤ�صرات على انخفا�ض قيمة االأ�صول املقابلة القرو�ض اأو ال�صلف الفردية ذات ال�صلة.

ويراجع البنك ب�صكل منتظم �صيا�صات واأنظمة اإدارة املخاطر االإئتمانية لديه لتعك�ض التغريات يف املنتجات ال�صوقية واأف�صل املمار�صات املطبقة.

ويتاأكد البنك با�صتمرار من اأن خماطره االئتمانية تلتزم دائما بقواعد موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي اخلا�صة بالرتكزات. 

نظام مراقبة المخاطر وقياسها ورفع التقارير 
تتم مراقبة خماطر البنك با�ص���تمرار من خالل نظام اإ�ص���ارات التحذير واالنذار املبكر التي تهدف الكت�ص���اف املوؤ�ص���رات ال�صلبية التي ميكن اأن 
ت���وؤدي اإلى تده���ور نوعية املخاطر االئتمانية. ومبجرد ظهور اإ�ص���ارات التحذير واالن���ذار املبكر يتخذ البنك اإجراءات ملراقبة نواحي ا�ص���تخدام 
الت�صهيالت وتقييم ال�صمانات ومراجعة الت�صهيالت التي �صتنتهي قريبا باال�صافة الى مراجعة اأبحاث ومعلومات ال�صوق وذلك كي تتمكن االدارة 

من اتخاذ االإجراءات الت�صحيحية املبكرة ملواجهة اال�صارات التحذيرية تلك.

تتم مراقبة املخاطر االئتمانية على اأ�ص���ا�ض م�ص���تمر مع رفع تقارير ر�صمية �صهرية وربع �صنوية اإلى جلنة االئتمان واالإدارة العليا وجمل�ض االدارة 
ل�صمان اطالع االإدارة العليا على التغريات يف نوعية االئتمان واأداء حمفظة الت�صهيالت جنبا اإلى جنب مع العوامل اخلارجية املتغرية كالدورات 

االقت�صادية ودورات قطاع االأعمال.

ت�صمل تقارير املخاطر االئتمانية اال�صتهالكية بيانا يوميا باالفراد املقرت�صني وحاالت االقرا�ض للموؤ�ص�صات ال�صغرية وت�صنيفها ومراقبة حاالت 
التعرث يف ال�صداد. 
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تتولى فرق متخ�ص�ص���ة يف وحدة ادارة معاجلة االئتمان ووحدة االإئتمان اخلا�ض متابعة وحت�ص���يل الت�صهيالت االئتمانية املتعرثة وتقوم باتخاذ 
اي اجراءات قانونية لتح�صيلها حيثما لزم االأمر.

المعايي�ر والمنهجي�ة المتبع�ة لتحدي�د سياس�ة إدارة المخاط�ر االئتماني�ة ووض�ع حدود 
المخاطر االئتمانية

مينح البنك الت�ص���هيالت االئتمانية ا�ص���تنادا الى تقييمات مف�صلة ملخاطر االئتمان حيث تدر�ض تلك التقييمات الغر�ض من الت�صهيالت وم�صدر 
ال�ص���داد، والعوامل االقت�صادية ال�ص���املة القائمة حاليا واملحتملة واجتاهات ال�ص���ناعة، وحتديد مراكز العمالء يف قطاع ال�صناعة التي ين�صط 

فيها العميل.

والتزاما باأنظمة موؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�ص���عودي، تتولى جلنة االئتمان يف البنك اأخذ ال�ص���مانات الكاملة ومراقبة االإقرا�ض الأع�ص���اء جمل�ض 
الإدارة الأفراد ولالأطراف ذات العالقة. ويتم تنفيذ عمليات القرا�ض لهوؤلء بنف�ض ال�ش���روط ب�ش���كل اأ�شا�شي، مبا فيها �شروط اأ�شعار العمولت 

ال�صائدة يف ذلك الوقت بالن�صبة للعمليات امل�صابهة مع االأطراف التي ال متت بقرابة الع�صاء ادارة البنك.

تتولى جلنة االئتمان و/اأو اللجنة التفنيذية مراجعة كافة العرو�ض اجلديدة و/اأو التغيريات اجلوهرية يف الت�ص���هيالت االئتمانية القائمة وذلك 
يف اإطار اأحكام دليل �صيا�صة االئتمان املعتمدة من جمل�ض االدارة.

يتولى ق�ص���م منف�ص���ل يف البنك عملية اإدارة الت�ص���هيالت االئتمانية وذلك ل�ص���مان التنفيذ ال�ص���ليم لكافة املوافقات االئتمانية وحفظ الوثائق، 
واملراقبة اال�صتباقية على اآجال اال�صتحقاق، وانتهاء احلدود، وتقييم ال�صمانات والتعهدات القانونية.

هيكل وتنظيم إدارة المخاطر االئتمانية وعملية الرقابة عليها
تتول���ى اللجن���ة التنفيذية للبنك )وهي جلنة منبثقة عن جمل�ض االدارة( وجلنة االئتمان على م�ص���توى االدارة العليا تنفيذ ا�ص���رتاتيجة املخاطر 
االئتمانية املعتمدة من جمل�ض االدارة وذلك من خالل حتديد وتقييم ومراقبة ور�صد املخاطر االئتمانية. وتقوم اإدارات عدة مثل اإدارة مراجعة 
خماطر االئتمان، واإدارة املخاطر االئتمانية لل�ص���ركات، واإدارة املخاطر االئتمانية لالأفراد، واإدارة االئتمان وادارة التح�ص���يل بتقدمي امل�ص���اندة 

للجان املذكورة.

وجتتم���ع اللجن���ة التنفيذية بالبنك ب�ص���كل دوري ملراجعة نوعية حمفظة القرو����ض ومعايريها والعتماد عمليات االئتمان التي تتعدى امل�ص���تويات 
املحددة م�صبقا لالئتمان. 

العالقات بين إدارة مخاطر االئتمان، وإدارات مراقبة المخاطر وااللتزام والتدقيق الداخلي 
تقوم جلنة املخاطر التابعة ملجل�ض االدارة مراجعة مدى االلتزام باالجراءات املختلفة اخلا�صة باملخاطر مبا يف ذلك مراجعة االلتزام باملبادئ 

التوجيهية ال�صاردة من اجلهات التنظيمية.

تتولى  جلنة املراجعة يف البنك واملعينه من قبل جمل�ض االدارة مراجعة التقارير املرفوعة من  املراجع الداخلي للبنك على مدار ال�صنة.

وتتولى اإدارة املراجعة الداخلية اأي�ص���ا مراجعة خمتلف اأعم���ال االإدارات التابعة ملجموعة اإدارة املخاطر وترفع اللجنة تقارير التدقيق اإلى جلنة 
املراجعة والتدقيق يف البنك.

اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالنوعية االئتمانية لألصول
تأخر السداد وانخفاض قيمة االصول

يتم ت�ص���نيف الت�ص���هيالت االئتمانية على اأنها متعرثة عندما ال يتم ا�ص���تالم دفعة ال�صداد يف املوعد املتفق عليه لل�صداد، اأو اإذا كانت الت�صهيالت 
املالية تزيد عن احلدود املعتمدة �صلفا.

يعترب الت�ص���هيل االئتماين منخف�ص���ا القيمة يف حال تاأخر �ص���داد الفائدة اأو الق�صط الرئي�صي ملدة تزيد عن 90 يوما ومت خف�ض ت�صنيف املخاطر 
اإلى فئة متعرث.
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منهجيات مراقبة االنخفاض المحدد واالنخفاض العام في قيمة االصول
تتم اإدارة القرو�ض املتعرثة ومراقبتها ب�ص���فتها ت�ص���هيالت غري منتظمة ال�صداد، ويتم ت�صنيفها اإلى فئات فرعية قيا�صية وم�صكوك يف حت�صيلها 

والتي ت�صتخدم بعد ذلك لتوجيه عملية حتديد املخ�ص�صات حلاالت االنخفا�ض العام واالنخفا�ض املحدد يف قيمة اال�صول.

مدى مخاطر تأخر السداد التي ال تعتبر انخفاضا في قيمة االصول
يف بع�ض احلاالت التي ميتد فيها التعرث يف ال�ص���داد ملدة تزيد عن 90 يوما، ميكن اأال يعامل هذه التعرث على اأنه حالة انخفا�ض يف قيمة اال�ص���ل 

ا�صتنادا اإلى تقييم االدارة لطبيعة ونطاق ال�صمان اأو ال�صمانات املتوفرة.

وصف الطرق المستخدمة لتحديد حاالت انخفاض قيمة االصول
انخفاض قيمة االصول بسبب الخسائر على القروض والسلف 

يقوم البنك مبراجعة حمافظ القرو�ض لديه لغر�ض تقييم االنخفا�ض املحدد واجلماعي لقيمة اال�صول يف كل تاريخ تقرير عن حاالت االنخفا�ض. 
ولكي يقرر البنك فيما اإذا كان يتعني عليه ت�ص���جيل خ�ص���ارة ب�ص���بب انخفا�ض قيمة اال�ص���ول، فاإن البنك ي�ص���تخدم تقديره اخلا�ض فيما اإذا كان 
هناك اأي معطيات جديرة باملالحظة ت�ص���ري اإلى وجود انخفا�ض يف قيمة اال�ص���ول يعقبه انخفا�ض ميكن قيا�ص���ه يف التدفقات النقدية امل�صتقبلية 
التقديرية. وقد تت�صمن هذه الدالئل معطيات جديرة باملالحظة ت�صري اإلى وجود تغري �صلبي يف حالة ال�صداد للمقرت�صني يف اإحدى املجموعات. 
وت�ص���تخدم االإدارة التقديرات املبنية على خربة اخل�ص���ارة ال�صابقة بالن�ص���بة للقرو�ض ذات املخاطر االئتمانية والدليل املو�صوعي على انخفا�ض 

قيمة اال�صول امل�صابهة لالأ�صول املوجودة يف املحفظة عند تقدير التدفقات النقدية امل�صتقبلية.

ويقوم البنك ب�صكل منتظم مبراجعة املنهجية واالفرتا�صات امل�صتخدمة يف تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية امل�صتقبلية خلف�ض اأية فروقات 
بني تقديرات اخل�صارة واخل�صارة الفعلية احلا�صلة. وياأخذ التقييم يف احل�صبان تركزات املخاطر والبيانات االقت�صادية، )مبا يف ذلك م�صتويات 

البطالة، وموؤ�صرات اأ�صعار العقارات واملخاطر ال�صيادية واأداء املجموعات الفردية املختلفة(.

)”AFS”( انخفاض قيمة االستثمارات في األسهم والديون المتاحة للبيع
متار�ض االإدارة حكمها اخلا�ض يف النظر يف اأي انخفا�ض يف قيمة اال�صتثمارات يف االأ�صهم والديون املتاحة للبيع يف تاريخ كل تقرير وفقا الأف�صل 

املمار�صات ال�صناعية.

وبالن�ص���بة ال�ص���تثمارات االأ�ص���هم، فهذا ي�ص���مل حتديد االنخفا�ض اجلوهري اأو امل�ص���تمر يف القيمة العادلة لل�ص���هم اإلى اأقل من تكلفته. ويحتاج 
حتديد ما هو جوهري اأو م�صتمر من اال�صتثمارات اإلى القرار اخلا�ض لالدارة. ويف عملية تقييم ما اإذا كان اال�صتثمار يف االأ�صهم جوهريًا، فاإنه 
يتم تقييم االنخفا�ض يف القيمة العادلة مقابل التكلفة االأ�ص���لية لالأ�ص���ل عند االقرار املبدئي. ويف عملية تقييم ما اإذا كان اال�ص���تثمار �ص���يكون 
م�صتمرًا، فاإنه يتم تقييم االنخفا�ض يف القيمة العادلة مقابل الفرتة التي كانت فيها القيمة العادلة لالأ�صل اأقل من التكلفة االأ�صلية عند االقرار 
املبدئي لال�ص���تثمار. ويف عملية احلكم هذه، يدر�ض البنك، من بني عوامل اأخرى، التقلب الطبيعي يف �ص���عر ال�ص���هم/اأدوات الدين. واإ�صافة اإلى 
ذلك، يدر�ض البنك االنخفا�ض املنا�ص���ب يف قيمة اال�ص���ول عندما يكون هناك دليل مو�ص���وعي على وجود تدهور يف الو�صع املايل الأداء امل�صتثمر 

وال�صناعة والقطاع، والتغريات يف التقنية، والتدفقات النقدية الت�صغيلية والتمويلية.

يقوم البنك مبراجعة اأدوات الدين املالية املتاحة للبيع يف كل تقرير بيانات يتم ا�صتالمه وذلك لتقييم ما اإذا كان هناك احتمال النخفا�ض قيمة 
تلك االأ�صول. وهذا يتطلب تقديرات مماثلة على النحو املطبق على التقييمات الفردية للقرو�ض وال�صلف.

يت���م اإج���راء تقيي���م يف تاريخ التقرير لتحديد م���ا اإذا كان هناك دليل مو�ص���وعي على اأن قيمة اأ�ص���ل مايل اأو جمموعة من االأ�ص���ول املالية رمبا 
انخف�ص���ت قيمتها. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، فاإنه يتم حينئذ حتديد املبلغ التقديري القابل لال�ص���رتداد من ذلك االأ�ص���ل، واإن اأي خ�صارة 
ب�ص���بب انخفا�ض القيمة، ا�ص���تنادا اإلى القيمة احلالية ال�ص���افية للتدفقات النقدية امل�ص���تقبلية املتوقعة، �ص���يتم تثبيتها مقابل التغريات يف مبلغ 

قيمتها الدفرتية. 
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السياسات المحاسبية
يقيم البنك املوؤ�ص���رات على انخفا�ض قيمة اال�ص���ول بالن�صبة للقرو�ض وال�صلف واال�صتثمارات يف كل اأ�صل معني وعلى امل�صتوى اجلماعي. وعندما 
ي�ص���بح اأ�ص���ل مايل معني غري قابل للتح�صيل، �ص���يتم �صطبه مقابل املخ�ص����ض اخلا�ض بانخفا�ض القيمة اإما مبا�صرة بوا�صطة قيده على قائمة 
الدخل املوحد اأو من خالل خم�ص����ض خا�ض بح�ص���اب انخفا�ض القيمة. ويتم �ص���طب االأ�ص���ول املالية فقط يف احلاالت التي ت�ص���تنفذ فيها كافة 

الو�صائل املمكنة لتح�صيلها وبعد اثبات مبلغ اخل�صارة احلا�صلة.

بعد �صطب اأ�صل من االأ�صول املالية و�صوال اإلى قيمته القابلة لال�صرتداد، يتم بعد ذلك حتديد دخل العموالت اخلا�صة على اأ�صا�ض �صعر العمولة 
اخلا�صة الذي مت ا�صتخدامه خل�صم التدفقات النقدية امل�صتقبلية من اأجدل قيا�ض القيمة القابلة لال�صرتداد.

يف حال ح�صول انخفا�ض يف فرتة الحقة يف مبلغ خ�صارة انخفا�ض القيمة وميكن اأن يكون االنخفا�ض عائد ب�صورة  مو�صوعية اإلى حدث وقع بعد 
اثبات انخفا�ض القيمة )مثل حدوث حت�ص���ن يف الت�ص���نيف االئتماين للمدين( يتم عك�ض خ�ص���ارة االنخفا�ض يف القيمة املثبتة �صابقا عرب تعديل 

ح�صاب املخ�ص�صات. ويتم احت�صاب مبلغ العك�ض يف بيان الدخل املوحد ويدرج يف تكاليف انخفا�ض القيمة ذو ال�صلة.

بالن�ص���بة للقرو�ض وال�ص���لف التي مت التفاو�ض ب�ص���اأنها فال تعترب متاأخرة وتعامل كقرو�ض جديدة. وتعتمد �صيا�ص���ات وممار�ص���ات اإعادة الهيكلة 
على املوؤ�ص���رات اأو املعايري التي ت�ص���ري اإلى اأن الدفع �صوف ي�ص���تمر على ما هو عليه على االأرجح. و�صتظل القرو�ض وال�صلف خا�صعة لعملية تقييم 

انخفا�ض القيمة الفردي اأو اجلماعي لال�صول، وحت�صب با�صتخدام معدل العائد الفعلي للقر�ض االأ�صلي.

جتري اإعادة التفاو�ض على القرو�ض وال�صلف ب�صكل عام اإما كجزء من العالقات القائمة مع العمالء، اأو رمبا للتعامل مع حدوث تغيري يف ظروف 
املقرت����ض. ويف احلال���ة االأخرية، ميك���ن اأن توؤدي عملية اإعادة التفاو�ض اإلى متديد تاريخ ا�ص���تحقاق الدفع اأو خطط ال�ص���داد والتي يقدم البنك 
مبوجبها �ص���عرا معدال للعمولة على القر�ض. وقد يوؤدي هذا اإلى ا�ص���تمرار تاأخر �ص���داد اأ�ص���ل معني وانخفا�ض قيمته الفردية حيث اأن مدفوعات 
العمولة التي مت التفاو�ض عليها واملبلغ االأ�صا�صي قد ال ت�صرتد القيمة الدفرتية للقر�ض. ويف حاالت اأخرى، قد توؤدي اإعادة التفاو�ض اإلى اتفاقية 

جديدة، وبالتايل يتم التعامل مع االتفاقية اجلديدة على اأنها قر�ض جديد.
انخفاض قيمة االصول المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة   1

يتم ت�ص���نيف اال�ص���ول املالية اأو جمموعة من االأ�ص���ول املالية على اأنها منخف�صة القيمة عند وجود دليل مو�ص���وعي على انخفا�ض القيمة نتيجة 
حلدث واحد اأو اأكرث وقع بعد االثبات االأويل لالأ�ص���ل املايل اأو جمموعة من االأ�ص���ول املالية حيث يكون حلادث خ�صارة معني تاأثري على التدفقات 

النقدية امل�صتقبلية التقديرية لالأ�صل املايل اأو جمموعة من االأ�صول املالية التي ميكن تقديرها ب�صكل موثوق.

يخ�ص����ض البنك خم�ص����ض حمدد للخ�ص���ائر االئتمانية الناجتة عن انخفا�ض قيمة االأ�ص���ل اخلا�ض بالقر�ض اأو اأي اأ�صل مايل اآخر حمتفظ به 
بالتكلفة املطفاأة اإذا كان هناك دليل مو�ص���وعي على اأن البنك لن يكون قادرا على حت�ص���يل كافة املبالغ امل�ص���تحقة له. علما باأن مبلغ املخ�ص�ض 
املحدد هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة التقديرية القابلة لال�ص���رتداد. واملبلغ التقديري القابل لال�ص���رتداد هو القيمة احلالية للتدفقات 

النقدية املتوقعة، مبا يف ذلك املبالغ التقديرية املمكن ا�صرتدادها من ال�صمانات والتعهدات خم�صومة بناء على معدل العائد الفعلي االأ�صلي.

باالإ�ص���افة اإل���ى املخ�ص�ص���ات املحددة مقابل اخل�ص���ائر االئتمانية، يت���م كذلك حتديد خم�ص�ص���ات لالنخفا�ض اجلماعي لقيمة اال�ص���ول على 
اأ�صا�ض كل حمفظة على حدة. وتقدر خم�ص�صات انخفا�ض القيمة اجلماعية لال�صول بناء على عوامل خمتلفة من بينها الت�صنيفات االئتمانية 
املخ�ص�ص���ة للمقرت����ض اأو ملجموعة من املقرت�ص���ني، وعلى اأ�ص���ا�ض جتربة املجموع���ة يف التعامل مع املقرت�ض اأو جمموعة من املقرت�ص���ني وتوفر 
معلومات تاريخية عن حاالت التعرث يف ال�ص���داد. ويتم تعديل اخل�ص���ارة التاريخية من واقع التجربة ال�ص���ابقة على اأ�ص���ا�ض البيانات احلالية التي 

ميكن مالحظتها ملعرفة اآثار الظروف احلالية.

بالن�ص���بة لالأ�ص���ول املالية بالتكلفة املطفاأة، فاإنه يتم تعديل القيمة الدفرتية لالأ�صل �صواء ب�صكل مبا�صر اأو من خالل ا�صتخدام ح�صاب خم�ص�ض 
لذلك ومن ثم يتم ادراج مبلغ التعديل يف بيان الدخل املوحد.
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2   )”AFS”( انخفاض قيمة األصول المالية المتاحة للبيع

بالن�ص���بة الأدوات الدين اخلا�ص���ة باالأ�ص���ول املالية املتاح���ة للبيع، تقوم املجموعة باج���راء تقييم فردي فيما اإذا كان هناك دليل مو�ص���وعي على 
انخفا�ض قيمة االأ�ص���ل ا�ص���تنادا اإلى نف�ض املعايري مثل وجود ا�صول مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأة. ومع ذلك، فاإن املبلغ امل�صجل مقابل انخفا�ض 
قيمة االأ�ص���ل هو اخل�ص���ائر املرتاكمة التي يتم قيا�صها بالفرق بني التكلفة املطفاأة والقيمة احلالية العادلة، ناق�صا اأي انخفا�ض يف قيمة اال�صول 

على ذلك اال�صتثمار املثبت �صابقا يف بيان الدخل املوحد.

يف حال ارتفعت يف فرتة الحقة القيمة العادلة الداة دين معينه وميكن ارجاع �ص���بب ذلك االرتفاع ب�ص���كل مو�ص���وعي اإلى حدث ائتماين وقع بعد 
ت�صجيل انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املوحد، فيجب يف هذه احلالة عك�ض خ�صارة انخفا�ض القيمة واثباتها يف بيان الدخل.

بالن�صبة ال�صتثمارات االأ�صهم يف اال�صول املالية املتاحة للبيع، فاإن االنخفا�ض الكبري اأو االنخفا�ض لفرتة مطولة يف القيمة العادلة لال�صل اإلى اقل 
من تكلفته يعترب دليال مو�صوعيا على انخفا�ض القيمة. وحتتاج معرفة مقدار االنخفا�ض الكبري اأو املطول يف القيمة العادلة اإلى قرار لتحديده. 
وال ميكن عك�ض خ�صارة انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل املوحد طاملا ا�صتمر اثبات االأ�صل يف بيان الدخل، مبعنى اأي زيادة يف القيمة العادلة بعد 
ت�صجيل انخفا�ض القيمة ميكن اثباتها يف قائمة الدخل ال�صامل االآخر فقط. ويف حال عدم اثبات االنخفا�ض يف قيمة اال�صل، فاإن اأي مكا�صب اأو 

خ�صائر يف االأ�صهم مرتاكمة وم�صجلة �صابقا يتم اإدراجها يف بيان الدخل املوحد.
انخفاض قيمة األصول غير المالية   3

يق���وم البن���ك يف تاري���خ كل تقرير بتقييم ما اإذا كان هناك اأي موؤ�ص���ر على اأن اأ�ص���ال ما ق���د تنخف�ض قيمته. ويف حال وجود اأي موؤ�ص���ر من هذا 
القبي���ل اأو عند طلب اجراء اختبار �ص���نوي النخفا�ض قيمة االأ�ص���ل، يق���وم البنك بتقدير القيمة القابلة لال�ص���رتداد. واملبلغ القابل لال�ص���رتداد 
من قيمة االأ�ص���ل هو اأعلى من القيمة العادلة للوحدة املنتجة للنقد ناق�ص���ا تكاليف بيعه وقيمته يف اال�ص���تخدام. وعندما تكون القيمة الدفرتية 
لالأ�ص���ل اأو كانت الوحدة املنتجة للنقد تتجاوز مبلغها القابل لال�ص���رتداده، عندها يعترب االأ�صل منخف�صا القيمة ويتم تخفي�صه اإلى املبلغ القابل 
لال�ص���رتداد. وعند تقدير القيمة املوجودة قيد اال�ص���تخدام يتم خف�ض التدفقات النقدية امل�صتقبلية التقديريرية اإلى قيمتها احلالية با�صتخدام 
معدل انخفا�ض يعك�ض تقييمات ال�صوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املحددة على االأ�صل. اأما يف حال حتديد قيمة اأقل لال�صل ناق�صا 
تكلفة بيع االأ�ص���ل، فيتم يف هذه احلالة ا�ص���تخدام معادلة تقييم منا�ص���بة لهذا الغر�ض. ويتم تدعيم طرق احل�ص���اب النمطية هذه مب�ص���اعفات 

تقييم، اأو غريها من موؤ�صرات القيمة العادلة املتاحة.

بالن�ص���بة لالأ�ص���ول با�ص���تثناء االأ�صول املعنوية، يقوم البنك بتقييم تلك اال�ص���ول يف تاريخ كل تقرير ملعرفة فيما اإذا كان هناك اأي موؤ�صر على اأن 
خ�صائر انخفا�ض قيمة ا�صول مثبتة �صابقا رمبا مل تعد قائمة اأو اأنها قد انخف�صت. ويف حال وجود مثل هذه املوؤ�صرات، يقوم البنك بتقدير مقدار 
مبلغ االأ�ص���ل اأو املبلغ القابل لال�ص���رتداد لوحدة مدرة للنقد. ويتم عك�ض خ�ص���ارة انخفا�ض القيمة امل�صجلة �ص���ابقا فقط اإذا كان هناك تغيري يف 
التقديرات امل�صتخدمة لتحديد القيمة القابلة لال�صرتداد منذ ت�صجيل خ�صارة انخفا�ض القيمة االأخرية. ويكون عك�ض قيمة اال�صل حمدودا بحيث 
ال تتجاوز القيمة الدفرتية مبلغ االأ�ص���ل الذي ميكن ا�ص���رتداده وال يتجاوز القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها، )�صايف اال�صتهالك(، 

يف حال مل تكن هناك خ�صارة ناجمة عن انخفا�ض قيمة اال�صول يف ال�صنوات ال�صابقة. 

يتم اثبات حاالت العك�ض هذه يف بيان الدخل املوحد.
العقارات األخرى   4

يف �صياق اأعماله العادية، ي�صتحوذ البنك على ملكية بع�ض العقارات مقابل ت�صوية القرو�ض وال�صلف. وتعترب هذه العقارات كا�صتثمارات حمتفظ 
بها للبيع وت�ص���جل يف البداية باأدنى �ص���عر للقيمة ال�صافية التي ميكن حتقيقها من القرو�ض وال�صلفيات اأو القيمة العادلة احلالية للعقارات ذات 
ال�ص���لة، ناق�ص���ا تكاليف البيع، وال ي�صجل البنك ر�صوم ا�صتهالك على مثل هذه العقارات. ويتم اثبات اإيرادات االإيجار من العقارات االأخرى يف 

قائمة الدخل املوحدة للبنك.

بعد االثبات املبدئي لال�صل، فاإن اأي انخفا�ض الحق يف القيمة العادلة لال�صل ناق�صا تكاليف البيع �صيتم حتميلها على بيان الدخل املوحد. كما 
اأن اأية مكا�صب الحقة يف القيمة العادلة ناق�صا تكاليف البيع لهذه االأ�صول اإلى احلد الذي ال يتجاوز االنخفا�ض الرتاكمي يف قيمة اال�صل �صيتم 

اثباتها يف بيان الدخل املوحد جنبا اإلى جانب مع اأي ربح/خ�صارة عند الت�صرف يف اال�صل.
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تعريف البنك لمخاطر إعادة هيكلة أو جدولة القروض
تن�ص���اأ احلاجة لعملية اعادة جدولة/هيكلة القر�ض وذلك عندما يقوم البنك، والأ�ص���باب اقت�صادية اأو قانونية تتعلق بال�صعوبات املالية لل�صخ�ض 

املقرت�ض، مبنح فر�صة للمقرت�ض ل�صداد القر�ض عندما ال يجد البنك فر�صة اأف�صل من تلك ال�صرتداد القرو�ض.

القر�ض الذي تتم اإعادة جدولته هو القر�ض الذي يتم متديد فرتة �صداده. وحتدث القرو�ض املعاد جدولتها عندما يكون املقرت�ض غري قادر على 
�صداد القر�ض يف الوقت املنا�صب، اأو بب�صاطة ال ي�صتطيع ال�صداد. واإعادة جدولة القر�ض هو خيار ي�صتفيد منه املقرت�ض واملقر�ض.

والقر����ض ال���ذي تتم اإعادة هيكلته هو القر�ض الذي يتم تغيري �ص���روطه على النحو الذي يتفق عليه من قب���ل املقرت�ض والبنك. والغر�ض من اأي 
اإعادة هيكلة للقرو�ض هو اعطاء املقرت�ض �ش���روط اأف�ش���ل لل�شداد مثل فائدة اأو دفعة �شهرية اأقل. وتتم عملية اإعادة جدولة القر�ض عندما يقوم 

املقرت�ض بابالغ املقر�ض اأنه/اأنها مل يعد قادرا على �شداد القر�ض وفقا لل�شروط القدمية للقر�ض.

ينظر البنك يف اإعادة هيكلة القر�ض من خالل خف�ض املبلغ القائم امل�ص���تحق على املقرت�ض اإلى �ص���ايف القيمة القابلة للتحقق على النحو الذي 
تتطلب���ه املعايري املحا�ص���بية ذات ال�ص���لة، مع االأخذ بعني االعتبار تكلفة كافة اخل�ص���ومات يف تاريخ اإعادة الهيكل���ة. ويف حالة وجود قر�ض متت 
اإعادة جدولته/ اإعادة هيكلته فاإن هدف البنك من وراء اعادة اجلدولة هو خف�ض املبلغ القائم امل�ص���تحق اإلى �ص���ايف القيمة القابلة للتحقق وفق 

ما تتطلبه املعايري املحا�صبية ذات ال�صلة، مع االأخذ بعني االعتبار تكلفة كافة اخل�صومات يف تاريخ اإعادة الهيكلة.

متطلبات اإلفصاحات النوعية المتعلقة بأساليب تخفيف حدة مخاطر االئتمان
استراتيجية التخفيف من حدة مخاطر االئتمان

تعت���رب عملي���ة تنوي���ع املحفظ���ة مبثابة حج���ر الزاوية يف ا�ص���رتاتيجية التخفي���ف من حدة خماط���ر االئتمان عل���ى البنك، حيث يت���م تنفيذ هذه 
اال�صرتاتيجية على نطاق العمالء وال�صناعة وهياكل احلدود اجلغرافية.

وللتاأكد من وجود تنويع على م�ص���توى املحفظة، فاإن ال�ص���ركات املرتبطة عمليا حتت نف�ض االإدارة اأو هيكل امللكية فاإنها ت�ص���نف وتعامل على اأنها 
كيان واحد. ويقت�ص���ر البنك يف تركيز عمليات ائتمانه على اأنواع خمتلفة من املوؤ�ص�ص���ات املقرت�ص���ة وفقا للمبادئ االر�ص���ادية ملعايري التعر�ض 

اجلوهرية وال�صادرة عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي عام 2015.

تعترب عوامل التخفيف من حدة املخاطر االئتمانية املتمثلة بال�صمانات والتعهدات مبثابة عوامل فعالة للتخفيف من حدة املخاطر على حمفظة 
البنك اإلى جانب املراقبة واملتابعة امل�صتمرة لنوعية ال�صمانات وتقييمها با�صتمرار.

ي�ص���تخدم البنك نظام ت�ص���نيف االئتمان كو�صيلة للم�ص���اعدة يف اإدارة نوعية خماطر االئتمان يف حمفظة االإقرا�ض لديه. ويحتفظ البنك بع�صر 
درج���ات للت�ص���نيف للتفريق بني املحاف���ظ  العاملة واملتعرثة لكن قيمة ا�ص���ولها مل تنخف�ض من جهة واملحافظ التي انخف�ص���ت قيمتها من جهة 

اأخرى، ويجنب البنك خم�ص�صات للمحافظ وخم�ص�صات حمددة تبعا لذلك الت�صنيف.

جت���ري جلن���ة االئتمان متارين ت�ص���نيف للجودة على كافة املقرت�ص���ني احلاليني وذلك ا�ص���تنادا اإلى املبادئ التوجيهية الواردة يف دليل �صيا�ص���ة 
االئتمان.

ويخ�ص����ض البنك خم�ص�ص���ات خل�صائر القرو�ض املمنوحة لالأفراد ويتم جتنيب هذه املخ�ص�صات ا�صتنادا اإلى متطلبات خم�ص�صات املحافظ 
واملتطلبات التنظيمية ملوؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي.

تتم مراجعة مدى كفاية املخ�ص�صات ب�صكل منتظم ويتم تعديلها وفقا للتحليل ال�صهري ملخاطر املحفظة.

يعتم���د البنك ت�ص���نيفات خارجية )اإن وجدت( من وكاالت فيت�ض، و�ص���تاندرد اآند بورز وموديز لتعزي���ز التقييمات الداخلية خالل عملية حتديد 
حدود االئتمان. ويعترب البنك االدوات ال�صادرة لعامة اجلمهور بانها ادوات مرجحة للمخاطر بن�صبة 100% الأغرا�ض كفاية راأ�ض املال.

فيما يتعلق باملوؤ�ص�ص���ات املالية النظرية والتي تطرح م�ص���تقات ذات خماطر، يوقع البنك االتفاقيات الرئي�صية املوحدة جلمعية و�صطاء املقاي�صة 
الدولية مبا فيها ملحق م�ص���اندة ائتمانية مع هذه املوؤ�ص�ص���ات. كما ي�ص���تفيد البنك اأي�ص���ا من تبادل ال�ص���مانات عند ح�ص���ول التغيريات املتعلقة 

بالتقييمات من �صوق اإلى �صوق.
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السمات األساسية للسياسات واإلجراءات المتبعة في تقييم الضمانات وإدارتها
ب�صفته امل�صوؤول عن احلفظ االآمن للم�صتندات واالأوراق املقدمة ك�صمانات ينفذ ق�صم اإدارة االئتمان اإجراءات واإدارة ال�صمانات ب�صكل م�صتقل.

ا�ص���تنادا اإلى املبادئ التوجيهية ملوؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�صعودي واإلى اأف�صل املمار�ص���ات املتبعة، و�صع البنك �صيا�صات خا�صة لتقييم ال�صمانات 
املقدمة مثل االأ�ص���هم وال�ص���ندات والعقارات. وفيما يتعلق باالأ�صهم املدرجة / املعرو�صة، فاإن تقييمها ي�صتند اإلى االأ�صعار اليومية يف نهاية اليوم. 

اأما بالن�صبة للعقارات، فاإنه يتم احل�صول على تقييم �صنوي لها ا�صتنادا اإلى متو�صط تقييم اثنني على االأقل من املقيمني املعتمدين.

تركزات المخاطر االئتمانية للصكوك استنادا إلى األدوات المستخدمة للتخفيف من حدة 
مخاطر األئتمان

يراجع البنك ويراقب تركز ال�ص���مانات با�ص���تخدام انواع خمتلفة مثل احلد االأق�ص���ى امل�ص���موح للتعر�ض ملخاطر اأ�صهم �ص���ركة ترهنها ال�صركة 
ك�ص���مان للبنك، واحلد االأق�ص���ى للتعر�ض ملخاطر االأ�صهم املرهونة ل�صركة فردية، وعدد من اأ�ص���هم ال�صركات املختلفة التي ميكن الأي مقرت�ض 

رهنها بناء على م�صتوى تعر�ض البنك ملخاطر املقرت�صني، الخ

المؤسس�ات الخارجية لتقييم االئتمان )ECAIs( وكاالت ائتمان الصادرات التي يس�تخدمها 
البنك

ي�ص���تخدم البن���ك حالي���ًا الطريقة املوحدة لتكلفة ح�ص���اب راأ�ض مال املخاط���ر االإئتمانية طبقا لتعليمات موؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�ص���عودي.  كما 
ي�ص���تخدم البنك التقييمات ال�صادرة عن وكالة )�ص���تانداردز اأند بورز( ووكالة )موديز( ووكالة )فيت�ض( وهي وكاالت التقييم املعتمدة من قبل 
موؤ�ص�ص���ة النقد العربي ال�ص���عودي للطريقة املوحدة للتقييم.  ومل يح�صل اأي تغيري يف وكاالت التقييم االئتماين اخلارجية التي ا�صتخدمها البنك 

خالل عام 2014م ، كما مل يطبق البنك بعد منهجية الت�صنيف الداخلي. 

وال ي�ص���تخدم البنك اأي وكالة ت�ص���نيف حمددة ح�ص���را الأي نوع معني من املخاطر. وي�ص���تخدم الت�ص���نيفات املتاحة من اأي من الوكاالت الثالث 
املعتمدة املذكورة ّانفا واخلا�ص���ة باملقرت�ص���ني امل�صنفني كجهات �ص���يادية وكيانات القطاع العام وبنوك تنمية متعددة االأطراف وبنوك و�صركات 
االأوراق املالية وال�ص���ركات العامة الأغرا�ض لقيا�ض م�ص���توى خماطر التعامل مع هذه اجلهات. وبالتايل، فاإن تعر�ض البنك ملخاطر املقرت�ص���ني 

ين�صجم مع التقييم ال�صحيح ال�صادر من وكالة تقييم ائتماين خارجية مقبولة خمت�صة بالتقييم االئتماين طويل االأجل للم�صدرين. 

يتم التمييز بني املطالبات طويلة وق�ص���رية املدى يف حال املطالبات املتعلقة بالبنوك فقط. وعلى العموم فاإن التقييمات على املدى القريب يتم 
اعتبارها على اأنها تقييم خا�ض لال�ص���دار ي�ص���تخدم فقط للت�ص���هيالت امل�ص���نفة بق�ص���رية االأجل. وعليه فاإن التقييمات على املدى الق�ص���ري ال 
ت�ص���تخدم الأية مطالبات اأخرى ق�ص���رية االأجل.  ويف حالة وجود ثالثة تقديرات اأو اأكرث ذات اأوزان خماطر خمتلفة فاإنه يتم اعتماد التقييمات 

املتوافقة مع اأقل وزين خماطر ويتم تطبيق الوزن االأعلى بينهما.

ب�صكل عام، يتبع البنك التوجيهات ال�صادرة من موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي فيما يخ�ض االعتماد على ت�صنيفات وكاالت التقييم االئتماين 
اخلارجية.  ويتم تطبيق توافق التقييمات ال�صادرة عن وكاالت التقييم االئتماين اخلارجية ح�صب اخلطط ال�صادرة عن موؤ�ص�صة النقد العربي 

ال�صعودي.

اإلفصاحات النوعية المتعلقة بمخاطر الطرف المقابل 
ميكن و�صف خماطر الطرف املقابل االئتمانية باأنها خماطر ف�صل الطرف املقابل يف �صداد دفعات القرو�ض امل�صتحقة عليه قبل الت�صوية النهائية 
للتدفقات النقدية يف �ص���فقة القر�ض. وميكن اأن ت�ص���مل خماطر الطرف املقابل خماطر  اأدوات امل�صتقات املالية اأو اأوراق مالية اأو قرو�ض ال�صلع 

وعمليات املقاي�صة واقرا�ض الهام�ض والعمليات بني البنوك.

ويراقب البنك خماطر الطرف املقابل با�صتخدام مزيج من حدود حتمل املخاطر والرقابة على املخاطر املعتمدة من جمل�ض االإدارة م�صتخدما 
نظاما متكامال الإدارة حدود حتمل املخاطر على م�صتوى املنتجات والطرف املقابل.
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بالن�ص���بة لقيا�ض املخاطر، فاإن البنك ي�ص���تخدم منهجية بازل املعتمدة لقيا�ض املخاطر )مثل املخاطر عند تعرث ال�ص���داد(، حيثما يتم ا�صتخدام 
)تكلفة اال�ص���تبدال يف حالة امل�ص���تقات، واملبالغ امل�صحوبة يف حالة الت�ص���هيالت امللتزم مبنحها( من �صوق الى �صوق زائدا ر�صوم وتكاليف م�صافة 
مقابل املخاطر امل�صتقبلية املحتملة. كما يتم كذلك احت�صاب ومراقبة املخاطر على راأ�ض املال اأو اخل�صائر غري املتوقعة، اأي اخل�صارة ، التي ت�صكل 
راأ�ض املال االقت�ص���ادي. كما جتري اإعادة تقييم املخاطر يوميا عند اإقفال ال�ص���وق، وكذلك تعديل املخاطر امل�ص���تقبلية املحتملة وتطبيق تدابري 

التخفيف من حدة املخاطر )ال�صمانات، واملعاو�صة، وما اإلى ذلك( اإلى جانب مراقبة حدود االلتزام يوميا.

الأغرا�ض اإدارة ال�ص���مانات، يتم مترير عمليات امل�ص���تقات اخلا�صعة التفاقيات ال�ص���مانات اإلى ال�صوق يوميا ويتم تطبيق املعايري املتفق عليها يف 
اتفاقية ال�صمان وبناء على ذلك تتم ادارة طلبات توفري الهام�ض اأي�صا. 

أهداف ادارة المخاطر والسياسات المتعلقة بالمخاطر االئتمانية للطرف المقابل
يراق���ب البنك املخاطر االئتمانية من خالل ر�ص���د املخاطر االئتمانية واحلد من حجم العملي���ات مع اأطراف مقابلة حمددة ومن خالل التقييم 

امل�صتمر للجدارة االئتمانية لالأطراف املقابلة. 

متم ت�ص���ميم �صيا�ص���ات اإدارة املخاطر بالبنك لغر�ض حتديد حدود مالئمة للمخاطر وملراقبة املخاطر والتقيد باحلدود املو�صوعة لها. ويراقب 
البنك ب�صكل م�صتمر املخاطر الفعلية مقابل احلدود املو�صوعة.

متث���ل خماطر البنك االئتمانية اخلا�ص���ة بامل�ص���تقات، التكلفة املحتملة ال�ص���تبدال عقود امل�ص���تقات يف حالة اإخفاق االأط���راف االأخرى يف الوفاء 
بالتزاماتها، وملراقبة م�صتوى املخاطر االئتمانية التي يتم اعتمادها فاإن البنك يقيم االأطراف االأخرى با�صتخدام نف�ض االأ�صاليب كما هو احلال 

بالن�صبة الأن�صطة االإقرا�ض.

السياسات الخاصة بالتعرض للمخاطر بطريقة خاطئة؛
و�ص���ع البنك معايري معينة للتعامل مع بع�ض املخاطر التي يتم الدخول فيها بطريق اخلطاأ مثل رهونات اأ�ص���هم ال�ص���ركة املقرت�ص���ة التي ال يتم 

معاملها ك�صمان مقبول.

بالن�صبة ملخاطر امل�صتقات املالية، فاإن ملحق دعم االئتمان الذي ي�صتند اإلى االتفاقية الرئي�صية للجمعة الدولية لو�صطاء املقاي�صة )ISDA( وتبادل 
الهوام�ض على اأ�ص���ا�ض من �ص���وق الى �ص���وق واملربمة مع كافة االطراف املقابلة، ي�ص���من ذلك املحلق احلد االأدنى من التعر�ض للمخاطر بطريقة 

خاطئة.

  التاأث���ري ال���ذي يرتك���ه التعر�ض للمخاطر فيم���ا يتعلق مببلغ ال�ص���مان يتمثل يف اأنه قد يك���ون مطلوبا من البنك تقدمي �ص���مان يف حال تخفي�ض 
الت�صنيف االئتماين.

يراج���ع البنك تاأثري التغريات يف الت�ص���نيف االئتم���اين اخلا�ض باالطراف املقابلة من حني الآخر ويتخذ تدابري منا�ص���بة الأي تدهور اأو انخفا�ض 
متوقع يف قيمة ال�صمان.

متطلبات االفصاح النوعي المتعلقة بمخاطر السوق 
ف البنك خماطر ال�ص���وق باأنها املخاطر التي تن�ص���اأ ب�ص���بب اخل�ص���ائر املحتملة يف البنود التي تقع داخل اأو خارج قائمة مركز املايل والناجتة  يعِرّ
عن التحركات يف اأ�صعار ال�صوق مثل اأ�صعار الفائدة واأ�صعار �صرف العمالت االأجنبية واأ�صعار االأ�صهم وال�صلع. ومتتد عملية قيا�ض ومراقبة ور�صد 
خماطر ال�صوق لت�صمل كافة العمليات املعر�صة خل�صائر راأ�صمالية نتيجة لتغري يف عوامل املخاطر مثل )�صعر الفائدة و�صعر ال�صرف، واالأ�صهم، 

هام�ض االئتمان والتقلبات املرتبطة بهذه العوامل(.

وعموما، فاإن تعر�ض البنك ملخاطر ال�صوق هو مبثابة عن�صر �صغري �صمن جمموعة عنا�صر تعر�ض البنك للمخاطر. وال ميار�ض البنك اأي اأن�صطة 
تداول يف االأ�ص���هم وال�ص���ندات واأ�صواق ال�صلع، وبالتايل فهو ال يتعر�ض لتقلبات االأ�صواق مبا�صرة بل يتعر�ض فقط للمخاطر الهيكلية لل�صوق ب�صبب 

اأن�صطته امل�صرفية املحددة م�صبقا.
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إطار إدارة مخاطر السوق
يوجد لدى البنك اطار الإدارة خماطر ال�صوق يحكم  اأن�صطة البنك التجارية وغري التجارية املتعلقة مبخاطر ال�صوق. ويف�صل البنك بني خماطر 
ال�ص���وق املتعلقه باالن�ص���طة  البنكية واالأن�صطة التجارية . وتقع على عاتق روؤ�صاء االإدارات املعنية يف جمموعة االإ�صتثمار واخلزينة م�صوؤولية ادارة 

خماطر ال�صوق النا�صئة عن اأن�صطة املتاجرة واال�صتثمار واأن�صطة اإدارة االأ�صول واالإلتزام بحدود �صالحياتهم ح�صب �صيا�صة خماطر البنك .

تتولى جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات يف البنك م�ص���وؤولية اإدارة واال�ص���راف على املخاطر الكامنه يف االأن�ص���طة التجارية وغري التجارية للبنك 
يف اطار ال�صيا�صات والعمليات الواردة يف دليل �صيا�صة اخلزينة واطار تقبل املخاطر لدى البنك.

هيكل وتنظيم قسم إدارة المخاطر االئتمانية في السوق 
تتم معاجلة ور�ص���د خماطر ال�ص���وق ومراقبتها من قبل فريق م�ص���تقل يتولى متابعة خماطر ال�ص���وق وهو م�ص���وؤول عن التاأكد من  قيا�ض التعر�ض 
ملخاطر ال�صوق وفقا لل�صيا�صات املحددة والرقابة اليومية لل�صوق بناء على حدود الرقابة املقررة. وقد و�صع البنك �صيا�صة خا�صة الإدارة خماطر 
ال�صوق وقيا�صات حمددة ملخاطر ال�صوق وحدود لل�صالحيات يف دليل �صيا�صة اخلزينة بالبنك واعتمد جمل�ض االإدارة هذا الدليل للعمل مبوجبه. 
وتقع على عاتق جلنة املوجودات واملطلوبات وجمموعة اخلزينة واال�صتثمار واإدارات خماطر ال�صوق امل�صوؤولية الرئي�صية عن اإدارة ور�صد ومراقبة 

هذه املخاطر وفقا لل�صيا�صات املعتمدة.

نطاق وطبيعة تقارير المخاطر و/أو نظم قياس المخاطر
الأغرا�ض راأ�ض املال النظامي ، يحت�صب البنك خماطر راأ�ض املال ال�صوقية املطلوبه ا�صتنادا اإلى منهجية موحدة. وتتم كافة  االأن�صطة التي تنطوي 

على خماطر �صوقية يف اطار هيكل ائتمان حمدد وحدود معتمدة للتعر�ض للمخاطر.

ويقوم البنك باجراء تقييم يومي ملراكزه املالية املعر�ص���ة ملخاطر ال�ص���وق، حيث تتم عملية التقييم عند اإقفال ال�صوق ووفقا للمنهجيات املعتمدة 
يف دليل �صيا�صة اخلزينة. ويعتمد البنك مبادئ القيمة العادلة يف حال عدم توفر بيانات من ال�صوق. كما ي�صتخدم البنك نظما خمتلفة متكاملة 
لقيا�ض تعر�صه للمخاطر ويطبق منهجية منا�صبة لقيا�ض خماطر ال�صوق. كما يتاأكد البنك من اأن قيا�ض التعر�ض للمخاطر واالبالغ عنها يتم من 

خارج الوحدات التي تدخل يف املخاطر يف اطار ال�صوابط الرقابية الداخلية املنا�صبة املتاحة ملراقبة املخاطر.

ي�ص���تخدم البنك نظم قيا�ص���ية يف تكنولوجيا املعلومات لتنفيذ عملياته اخلا�صة باخلزينة وت�صجيل العمليات. وميتلك البنك اأي�صا اأنظمة �صناعة 
موحدة لقيا�ض خماطر ال�ص���وق ومراقبة ومراجعة التقارير واإعدادها. كما يقوم البنك حاليا برتكيب اأنظمة اإ�ص���افية لقيا�ض املخاطر املتقدمة 

كجزء من جتميع بيانات املخاطر وم�صروع اإعداد التقارير.

ادارة مخاطر السيولة 
تتم مراقبة خماطر ال�صيولة يف دفاتر البنك من خالل حدود خماطر ال�صيولة ا�صتنادا اإلى اال�صتحقاقات ق�صرية وطويلة االأجل، ون�صبة القرو�ض 
اإلى الودائع، ون�صب ال�صيولة املتوافقة مع متطلبات موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي مثل ن�صبة ال�صيولة اليومية ون�صبة تغطية ال�صيولة ون�صب املوارد 
املاليه الثابته . ويقوم البنك باإدارة ال�ص���يولة لديه عن طريق ال�ص���وق املالية املحلية واأ�صواق املقاي�صات واأ�صواق اإعادة ال�صراء، وعن طريق اأ�صواق 

املال العاملية ك�صوق الدوالر االأمريكي واأ�صواق دول جمل�ض التعاون اخلليجي.

يعترب تنويع املوارد املاليه عن�ص���را هاما يف اإ�ص���رتاتيجية اإدارة ال�ص���يولة يف البنك. علما باأن اأكرب عن�ص���رين لودائع العمالء هما الودائع الأجل 
وودائع املرابحات. ويقوم البنك بعمل اإختبارات جهد ملخاطر ال�صيولة والتي متزج بني عوامل خماطر ال�صيولة الداخلية واخلارجية . كما ي�صعى 
البنك للحفاظ على اإطار غري مرتابط من اال�صول عالية اجلودة وال�صائلة والتي ميكن ت�صيلها اأو اال�صتناد اإليها يف اأوقات احلاجة امللحة لل�صيولة. 
وقد اأظهرت اإختبارات جهد ال�ص���يولة يف 2016 اأن البنك ال زال يحتفظ مبقدار اإ�ص���ايف من ال�ص���يولة عند التعر�ض ل�ص���يناريوهات خمتلفة من 

�شغوط ال�شيولة.

مخاطر أسعار األسهم في دفاتر البنك
ي�ص���مل التعر�ض ملخاطر االأ�ص���هم يف البنك يف املقام االأول: ا�صتثمارات االأ�صهم املحلية املتاحة للبيع واملتداولة يف ال�صوق اإ�صافة الى اال�صتثمارات 

يف ال�صركات الزميلة.
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كافة االأ�صهم املتاحة للبيع يف �صجالت البنك مدرجة ب�صكل كبري وفعال يف �صوق االأ�صهم ال�صعودية وتعترب ذات �صيولة عالية ومتاحة على اأ�صا�ض 
يومي. ويتبع البنك ممار�صات مدرو�صة يف اإدارة املحفظة املتنوعة من االأ�صهم ويراقب املحفظة ب�صكل م�صتمر للوقوف على التغيريات يف خماطر 

ال�صوق.

مخاطر أسعار الفائدة في دفاتر البنك
تعرف خماطر اأ�ص���عار الفائدة يف دفاتر البنك باأنها تعر�ض املركز املايل للبنك للتقلبات ال�ص���لبية يف اأ�ص���عار الفائدة. وميكن للتقلبات يف اأ�صعار 
الفائدة اأن توؤثر على االأرباح من خالل تغري �صايف دخل العموالت اخلا�صة كما توؤثر التقلبات اأي�صا على القيمة ذات العالقة باأ�صول البنك وعلى 
التزاماته واالأدوات املاليه التي تقع خارج قائمة املركز املايل. وتتمثل امل�ص���ادر الرئي�ص���ية ملخاطر اأ�صعار الفائدة يف خماطر اعادة ت�صعري اأ�صعار 
الفائدة وخماطر منحنى االإيرادات، واملخاطر االأ�صا�صية وخماطر اخليارات. ولدى البنك منهجية داخلية معتمدة لتقدير مبالغ �صداد القرو�ض 

و�صلوك الودائع التي ال ترتبط مبواعيد ا�صتحقاق.

 تت�ص���من عملية اإدارة خماطر اأ�ص���عار الفائدة لدى البنك تنفيذ اإ�صرتاتيجيات و�صيا�صات الأ�صعار الفائدة وحتليل الفجوات الناجتة عن ح�صا�صية 
�ص���عر االأ�ص���ول وااللتزامات يف االأن�صطة امل�صرفية ف�ص���ال عن الفجوات يف نظام الرقابة الداخلية. وبالتحديد، تعالج احلاجة للقيا�ض واملراقبة 

الفعالة ملخاطر اأ�صعار الفائدة واجراءات الرقابة ذات العالقة يف اطار اجراءات ادارة خماطر اأ�صعار الفائدة.

يدير البنك خماطر اأ�ص���عار الفائدة يف دفاتره على نحو فعال ا�ص���تنادا اإلى احلدود املقررة �ص���لفا للتعر�ض ملخاطر اال�ص���تثمار يف اأ�صعار الفائدة 
واملعتمدة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات. ويتم ف�ص���ل كافة االأ�ص���ول واملطلوبات ذات احل�صا�ص���ية ال�ص���عرية بالن�صبة للفائدة طبقا لتواريخ 

ا�صتحقاق اإعادة ت�صعري الفائدة املالئمة وطبقا للعملة والفجوات يف اال�صعار، وتتم اإدارة هذه االأ�صعار على نحو  فعال.

يراق���ب البن���ك التاأث���ريات املتوقعه طويلة االأج���ل للتغريات يف اأ�ص���عار الفائدة عل���ى القيمة احلالية لكاف���ة التدفقات النقدية امل�ص���تقبلية وذلك 
با�صتخدام حتليل القيمة االقت�صادية لراأ�ض املال لتحليل وقيا�ض املخاطر على راأ�ض املال.

وم���ن اأج���ل التحوط وخف�ض خماطر اأ�ش���عار الفائدة الناجتة عن التقلبات يف اأ�ش���عار الفائدة، ي�ش���تخدم البنك منتجات وا�ش���رتاتيجيات حتوط 
معتمدة من اأجل اإعادة موازنة االأ�صول واملطلوبات على اأ�صا�ض دوري وذلك لو�صع اأ�صعار الفائدة احل�صا�صة يف امل�صتويات التي ميكن قبولها. 

يراقب البنك التعر�ض ملخاطر اأ�صعار الفائدة يف �صجالته على اأ�صا�ض �صهري الأغرا�ض الرقابة الداخلية، كما يجري اختبارات جهد على فرتات 
ن�صف �صنوية على حاالت التعر�ض للمخاطر وذلك با�صتخدام خمتلف �صيناريوهات ال�صدمة يف اأ�صعار الفائدة.

إدارة المخاطر التشغيلية
املخاطر الت�ص���غيلية ح�ص���ب تعري���ف اتفاقية بازل 3 هي خماطر اخل�ص���ارة الناجمة عن ف�ص���ل العملي���ات الداخلية الناجمة عدم كفاية او ف�ص���ل 
االجراءات الداخلية اأو الناجتة عن حوادث االأ�ص���خا�ض اأو االنظمة ، اأو من اأحداث خارجية. وت�ص���مل املخاطر الت�صغيلية املخاطر القانونية ولكن 
ت�صتثنى منها املخاطر اال�صرتاتيجية وخماطرال�صمعة. وقد و�صع البنك اطارا مف�صال الدارة املخاطر الت�صغيلية الى جانب �صيا�صة حمددة الدارة 

هذه املخاطر.

ا�سرتاتيجيات واجراءات املخاطر الت�سغيلية

يوف���ر اط���ار اإدارة املخاطر الت�ص���غيلية ل���دى البنك واملعتمد من جمل����ض ادارة البنك منهجية منظم���ة لتحديد وتقييم ور�ص���د ومراقبة املخاطر 
الت�صغيلية من خالل:

تنفيذ ور�ض عمل للتقييم الذاتي للمخاطر والرقابه عليها ورفع تقرير عن نواحي املخاطر يت�صمن ت�صنيفات حمددة لكيانات املخاطر. �

الرقابه على خطط العمل املتفق عليها التي تتخذ نتيجة لور�ض التقييم الذاتي للمخاطر والرقابه عليها. �

املحافظة على قاعدة بيانات حوادث خ�صائر املخاطرالت�صغيلية الأغرا�ض التحليل والرقابه �

تنفيذ ومراقبة موؤ�صرات املخاطر الرئي�صية. �
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زي���ادة الوع���ي حول اإدارة املخاطر الت�ص���غيلية بني موظفي البنك عن طري���ق التعليم االلكرتوين. يراجع البنك �صيا�ص���ات واجراءات ادارة  �
املخاطر الت�صغيلية وفعالية نظام ادارة املخاطر الت�صغيلية بهدف حت�صني ادارة املخاطر الت�صغيلية يف البنك.

يقوم البنك بتحليل املخاطر النوعية والكمية على اأ�ص���ا�ض �ص���نوي منتظم من خالل حتليل كافة كيانات املخاطر املوجودة �ص���من جمموعة  �
االأعمال/امل�صاندة. 

مراجعة االأ�صول امللمو�صة وغري امللمو�صة يف البنك وخطة متويل خماطر ال�صركات. �

مراجعة املخاطر الت�صغيلية واقرتاح طرق التخفيف من حدتها بالن�صبة للمنتجات اجلديدة. �

ي�صتخدم البنك منظومة خا�صة لتقييم املخاطر الت�صغيلية املقبولة ملراقبة خ�صائر املخاطر الت�صغيلية على اأ�صا�ض م�صتمر. �

يقوم البنك بتوثيق كافة العنا�صر االأ�صا�صية لهذا االإطار من خالل �صيا�صات واإجراءات خا�صة مثل �صيا�صة اطار املخاطر الت�صغلية و�صيا�صة  �
التقييم  الذاتي للمخاطر والرقابة عليها و�صيا�صة بيانات املخاطر وموؤ�صرات املخاطر الرئي�صية واجراءات مثل اجراءات تخطيط عمليات 

االن�صطة واجراءات التدريب والتوعية.

هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية
تتحمل جلنة ادارة املخاطر الت�صغيلية امل�صوؤولية ال�صاملة يف االإ�صراف على تنفيذ اإطار ادارة املخاطر الت�صغيلية يف خمتلف اأق�صام البنك. وترتبط 

جلنة ادارة املخاطر الت�صغلية بلجنة ادارة خماطر امل�صاريع يف البنك التي ترتبط بدورها بلجنة املخاطر وهي جلنة تابعة ملجل�ض االإدارة.

يعمل ق�صم اإدارة املخاطر الت�صغيلية كق�صم �صمن جمموعة اإدارة املخاطر. وقد اعتمد البنك منهجية منظمة الإدارة املخاطر الت�صغيلية. وتخ�صع 
ادارة املخاطر الت�صغيلية لعمليات مراجعة منتظمة من قبل ادارة املراجعة الداخلية يف البنك.

نطاق وطبيعة وظيفة إدارة مخاطر التشغيل
تقوم ادارة املخاطر الت�صغيلية بجمع البيانات املتعلقة باخل�صائر الت�صغيلية ب�صكل يومي وادخالها يف نظام اإدارة املخاطر الت�صغيلية، وت�صمل هذه 

العملية االأن�صطة التالية: 

اإدخال نتائج ور�ض عمل اإدارة املخاطر الت�صغيلية يف النظام الغرا�ض تقييم املخاطر والرقابة عليها. �

متابعة االجراءات املتخذه. �

االحتفاظ بقاعدة بيانات حلوادث خ�صائر املخاطر الت�صغيلية . �

جتهيز تقارير مبوا�صفات خمتلفة للرقابة وال�صيطرة. �

يقوم البنك بتقييم اأي منتجات جديدة يطرحها وذلك لغر�ض مواجهة املخاطر الت�ص���غيلية الكامنة املحتمله. وتخ�ص���ع عقود التاأمني لدى البنك 
ملراجعة ملخاطرها الت�صغيلية �صنويا. كما يتم كذلك مراجعة املخاطر الت�صغيلية لعقود اال�صناد اخلارجية لدى البنك، حيث تتولى ادارة املخاطر 

الت�صغيلية مراجعة تلك العقود من زاوية املخاطر الت�صغيلية.

ي�ص���تخدم البنك حاليا طريقة املوؤ�صراالأ�صا�ص���ي التفاقية بازل الثالثه للو�ص���ول اإلى خماطر راأ�ض املال الت�ص���غيلي باأخذ 15% من متو�صط   اإجمايل 
دخل البنك الخر ثالث �ص���نوات كما هو حمدد يف املادة 650 من اتفاقية بازل3 وامل�ص���مولة يف توجيهات موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي اخلا�صة 

باتفاقية بازل 3.
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