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 البنن السعودي لالستثمار
 لائمة المركز المالً الموحدة

 6135و  6136دٌسمبر  13كما فً 
           

   6136 
 

5118 

  
 

 إٌضاح

 
الرٌآآآآا    بآآآآ   

 السعودٌة

 
بآآآ ال ياالٌآآآ ا  

 ياسعودٌة
       الموجودا 

 :;>98;781  586848118  7 نمدٌة وأالصدة ادى مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي

 987118596  681168691  8 أالصدة ادى يابنون ويامؤسس   يام اٌة ياخالى

 1:>58;>8;1  6384478894  9   ، ص فًيستثم الي 

 19;8;91859  6186498156  :  لالوض وسلل، ص فً

 8155>6>  381118117  ;  يستثم الي  فً شالك   زمٌلة

 181518897  9878611  >  و موجودي  غٌال ملموسة، ص فً معدي ممتلك  ، 

 8176:;185  389348737  11  يامٌمة ياع داة ياموجبة المشتم  

 69;1858  4388764    خالىأعم الي  

  موجودي  أخالى
 

11  1568541  75;8:77 

 8669;:688>  9481638498    الموجودا  إجمالً

       الملكٌةالمطلوبا  وحموق 

 المطلوبا 
      

 ;817>8865  889968736  15 أالصدة البنون ويامؤسس   يام اٌة يألخالى

 5;7.;1881:  6586418165  16  وديئع ياعمالء

 581118551  681168387  17  لالوض ألجل

 11;8>>>18  681168171  18  سندي  دٌن ث نوٌة

 1811189:5  384648967  11  يامٌمة ياع داة ياس ابة المشتم  

 58881;9  7638786  19  مطلوب   أخالى

 7:;188718;  8188388131    المطلوبا  إجمالً

 الملكٌةحموق 
      

 988118111  781118111  :1   الأس يام ل

 798111>68  486318111  ;1  إحتٌ طً نظ مً

 ;118:9  5198653  )و(9  إحتٌ طٌ   أخالى

 >7>181118  9668463    ةأالب ح مبم 

 8678811  4618111  59  توزٌع   أالب ح ممتالحة

 (898:88)  (668884)  :6   محتفظ به ، ص فً خٌ الي  أسهم موظفٌن

 1581698795  3181418388    وق يامس همٌنإجم اً حم

 -  5118111  ;6  ة ياواىياشالٌحصكون 

 1581698795  3185418388    إجمالً حموق الملكٌة

 8669;:688>  9481638498    الملكٌةإجمالً المطلوبا  وحموق 

 

 ياموحدة جزءيً ا ٌتجزأ من هذه يامويئم يام اٌة 71اى إ 1ٌض ح   يامالفمة من إلتعتبال ي
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 البنن السعودي لالستثمار
 لائمة الدخل الموحدة

 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 
        

  
   6136 

 
5118 

  

 إٌضاح

 
بآآآآ    الرٌآآآآا   

 السعودٌة

 
ياالٌآآآ ا   بآآآ ال

 ياسعودٌة

       

 587718751  186118619  51  دخل ياعموا  ياخ صة

 118561:  385688551  51  خ صةمص الٌل ياعموا  يا

       

 >;18:6181  386768156    صافً دخل العمو   الخاصة
    

   

 78181:8  4358514  51  ص فً ،أتع ب خدم   بنكٌةدخل 

 8598;11  3458651    ، ص فًأالب ح تحوٌل عمال  أجنبٌة

 51>688  678541  55  توزٌع   أالب ح

 98511;1  3458336  56  ، ص فًمك سب يستثم الي 

 (5>8)  3    ، ص فًأخالى عملٌ   / )خس ئال( إٌاليدي 

 :58811818  684158866    إجمالً دخل العملٌا 

       

 87:7>91  5938813  57  الويتب وم  فً حكمه 

 86;8;11  3418161    إٌج ال ومص الٌل مب نً

 1;188;  898113  >   ويطف ء إستهالن

 :;55789  6698461    ة وإديالٌة أخالىمص الٌل عمومٌ

 8111;11  6468111  )ب(:   ئتم نإلمخصص خس ئال ي

 8111:;1  6178111  )هـ(9  مخصص ينخف ض لٌمة يستثم الي 

 إجمالً مصارٌ  العملٌا 
   

385118546  1866;88<8 

 التشغٌلًالدخل 
   

9168164  181:58795 

 ياحصة فً دخل ياشالك   يازمٌلة
 

 )ب(;
 

3518614  18981<8 

 صافً الدخل 
   

381568958  1865;898: 

 1>18  3851  58  ربح السهم األساسً والمخفض  )باللاير السعودي(
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 البنن السعودي لالستثمار
 لائمة الدخل الشامل الموحدة

 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 
 

                                                             6136 
 

5118 

 إٌضاح  
 

الرٌآآآآا    بآآآآ   
 السعودٌة

ياالٌآآآآ ا   بآآآآ ال 
 ياسعودٌة

       

 :898;1865  381568958    دخل الصافً 

من الممكن إعادة تصنٌفها  تم تصنٌفها أو التً –بنود الدخل الشامل األخرى 
   حماً لمائمة الدخل الموحدة:

  

   

  ع:يستثم الي  مت حة البٌ
 

    

  ص فً ياتغٌال فً يامٌمة ياع داة -
  

5568316  (7<78;56) 

  أالب ح يامٌمة ياع داة يامحواة ام ئمة يادخل ياموحدة عن يإلستبع دي  -
  

(578853)  (11581:9) 

 )ب(;  ياحصة فً بنود يادخل ياش مل يألخالى الشالك   يازمٌلة
 

18598  (157) 

  ياش مل يألخالى  )ياخس الة( / إجم اً بنود يادخل
  

4978881  (8<:8156) 

  إجمالي الدخل الشامل
  

385518843  :618867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ياموحدة جزءيً ا ٌتجزأ من هذه يامويئم يام اٌة 71اى إ 1ٌض ح   يامالفمة من إلتعتبال ي

 

 



 

 

 

 البنن السعودي لالستثمار
 لموحدةا الملكٌة لائمة التغٌرا  فً حموق
 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 

 
 
 

             
 ياموحدة هذه يامويئم يام اٌة جزءيً ا ٌتجزأ من 71اى إ 1ٌض ح   يامالفمة من إلتعتبال ي
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إجمالً 
حموق 
 الملكٌة

صكون  
الشرٌحه 

 األولى

 

إجمالً حموق 
 المساهمٌن

 

 خٌارا 
 أسهم الموظفٌن

 
 توزٌعا 

  أرباح مبماة  أربح ممترحة
 إحتٌاطٌا 

  أخرى

إحتٌاطً 

  إٌضاح  رأس المال  نظامً

 6613   ب    الرٌا   السعودٌة

3681168466  -  3681168466 
 

(568755) 
 

 فً بديٌة ياسنة يألالصدة   685118111  189468111  338768  383118949  5148511

381568958  -  381568958 
 

 ص فً يادخل   -  -  -  381568958  -  -

4978881  -  4978881 
 

- 
 

 إجم اً بنود يادخل ياش مل يألخالى   -  -  4978881  -  -

385518843  -  385518843 
 

 إجم اً يادخل ياش مل   -  -  4978881  381568958  -  -

(5148511)  -  (5148511) 
 

 توزٌع   أالب ح مدفوعة 66  -  -  -  -  (5148511)  -

-  -  - 
 

 أسهم مج نٌة مصدالة 66  5118111  -  -  (5118111)  -  -

-  -  - 
 

 توزٌع   أالب ح ممتالحة 66  -  -  -  (4618111)  4618111  -

(68369)  -  (68369) 
 

 خٌ الي  أسهم موظفٌن ممتن ة بعد يامنحة 17      -  -  -  (68369)

5118111  5118111  - 
 

 ياواى ياشالٌحةإصديال صكون    -  -  -  -  -  -

(18486)  -  (18486) 
 

- 
 

 اىتكلفة يصديال صكون ياشالٌحة يألو   -  -  -  (18486)  -

-  -  - 
 

- 
 

 يامحول اإلحتٌ طً يانظ مً 38  -  6648111  -  (6648111)  -

3185418388  5118111  3181418388 
 

(668884) 
 

 فً نه ٌة ياسنة يألالصدة   781118111  486318111  5198653  9668463  4618111



              

   
 البنن السعودي لالستثمار
 )تتمة(   الموحدة الملكٌةلائمة التغٌرا  فً حموق 
 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 
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إجم اً حموق 
 ياملكٌة

صكون  
ياشالٌحه 
 يألواى

 

إجم اً حموق 
 يامس همٌن

 

 خٌ الي 
 أسهم ياموظفٌن

 

 توزٌع  
  أالب ح مبم ة  بح ممتالحةأال

 إحتٌ طٌ  
  أخالى

إحتٌ طً 

  إٌض ح  الأس يام ل  نظ مً

 5118   ب    الرٌا   السعودٌة

118;858165  -  118;858165 
 

(618881) 
 

 فً بديٌة ياسنة يألالصدة   981118111  689168111  1>;8;91  5>:8>1816  8558111

1865;898:  -  1865;898: 
 

 ص فً يادخل   -  -  -  :98.;1865  -  -

(8<:8156)  -  (8<:8156) 
 

- 
 

 إجم اً بنود يادخل ياش مل يألخالى    -  -  (8156:>8)  -  -

:618867  -  :618867 
 

 إجم اً يادخل ياش مل   -  -  (8156:>8)  :898;1865  -  -

(8558111)    (8558111) 
 

 مدفوعة توزٌع   أالب ح 59  -  -  -  -  (8558111)  -

-  -  - 
 

 أسهم مج نٌة مصدالة 59  8118111  -  -  (8118111)  -  -

-    - 
 

 توزٌع   أالب ح ممتالحة 59  -  -  -  (8678811)  8678811  -

(588517)  -  (588517) 
 

 خٌ الي  أسهم موظفٌن ممتن ة بعد يامنحة :6  -  -  -  -  -  (588517)

-  -  - 
 

- 
 

 يامحول اإلحتٌ طً يانظ مً ;1  -  6668111  -  (6668111)  -

1581698795  -  1581698795 
 

(898:88) 
 

 فً نه ٌة ياسنة يألالصدة   988118111  798111>68  ;118:9  >7>181118  8678811



 

 

 البنن السعودي لالستثمار 
 لائمة التدفما  النمدٌة الموحدة

 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 
 

 
 
 5118  6136  إٌضاح  

 :األنشطة التشغٌلٌة
بآآآآ    الرٌآآآآا      

 السعودٌة

ياالٌآآ ا   لا بآآ 

 ياسعودٌة

 :898;1865  381568958    دخل  الصافً 

         :األنشطة التشغٌلٌة المستخدمة فً دٌةالنم افً الدخل إلى صافًالتعدٌال  لتسوٌة ص    
    

 99>618  578787    ياطف ء / )ياض فة( العالوة وياخصم االستثم الي ص فً 

 (;175879)  (1488611)    ص فً ياتغٌال فً دخل ياعموا  ياخ صة مستحمة ياستالم

 7;:178  6368457    مستحمة يادفعياعموا  ياخ صة  الولصمص فً ياتغٌال فً 

 (:898>5)  318586    ص فً ياتغٌال فً السوم يامالوض يامؤجلة

 (98511;1)  (3458336)  56  ي ، ص فً يستثم ال مك سب          

 (181)  -    مك سب بٌع ممتلك   ومعدي           

 1;188;  898113  >  إستهالن ويطف ء 

 8111;11  ...6460  )ب(:   ًص ف تم ن،يإلئمخصص خس ئال

 8111:;1  6178111  (هـ)9  ص فً  ،مخصص ينخف ض لٌمة يستثم الي 

 (8>18981)  (3518614)  )ب(;  ياحصة فً دخل ياشالك   يازمٌلة

 758111  118996    أسهم موظفٌن الول خٌ الي صم

    30665038.  1.5;:861: 
       :جودا  التشغٌلٌةالنمص فً المو / صافً )الزٌادة(          

 (888991)  (3938115)    نظ مٌة ادى مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي ودٌعة

 (78>78)  (618673)    تسعٌن ٌوم ً من ت الٌخ يإللتن ءأالصدة ادى يابنون ويامؤسس   يام اٌة يألخالى تستحك بعد   

 (589:18798)  788545   ص فً ،للالوض وسل

 (8:11;;7)  (6148147)    جبة المشتم  يامٌمة ياع داة يامو

 8951;58  (3818791)    موجودي  أخالى

       :فً المطلوبا  التشغٌلٌةالزٌادة / )النمص(  صافً

 8711>61  186118691    أالصدة  البنون ويامؤسس   يام اٌة يألخالى

 (>17858;)  (489998856)    وديئع ياعمالء 

 ;7>6868  1948131    لمشتم  يامٌمة ياع داة ياس ابة ا

 (88189;)  478438    مطلوب   أخالى

 (11>8>7;.1)  (5868996)    األنشطة التشغٌلٌةالمستخدمة فً  صافً النمدٌة

       :األنشطة ا ستثمارٌة

 98;81968>1  686118748     متحصال  من بٌع ويستحم ق يستثم الي 

 (;811;19856)  (481318757)    شاليء يستثم الي 

 968711  968937  )ب(;  توزٌع   أالب ح مستلمة من شالك   زمٌلة

 (;5891>1)  (558118)  >  و موجودي  غٌال ملموسة شاليء ممتلك   و معدي 

 579  3    متحصال  من بٌع ممتلك   و معدي  

 8;;98>:58  (681468369)    نشطة ا ستثمارٌةاأل الناتجه من/  (المستخدمة فً) صافً النمدٌة

       األنشطة التموٌلٌة:

 -  (381118111)    سديد لالض ألجل

 -  381118111    يامتحصال  من لالض ألجل

 -  4968534    ، ص فًياشالٌحة ياواىصكون إصديال  متحصال  من

 -  (588616)    شاليء أسهم اخٌ الي  ياموظفٌن

 (8558111)  (5148511)  59  توزٌع   أالب ح مدفوعة

 (8558111)  (968396)    األنشطة التموٌلٌة المستخدمة فً  صافً النمدٌة

 .757.79  (687638137)    فً النمدٌة و شبة النمدٌة   )النمص( / الزٌادة صافً
    

 
 ---ٌتبع          

 

 ةياموحد جزءيً ا ٌتجزأ من هذه يامويئم يام اٌة 71اى إ 1ٌض ح   يامالفمة من إلتعتبال ي
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 البنن السعودي لالستثمار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      لائمة التدفما  النمدٌة الموحدة 

 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً 
 

 
 

 5118  6136  إٌضاح  

    
بآآآآآآآ    الرٌآآآآآآآا   

 السعودٌة

ياالٌآآآ ا   لا بآآآ 

 ياسعودٌة

       النمدٌة وشبه النمدٌة

 8>>8;:989  783118969    ياسنةبديٌة يانمدٌة وشبه يانمدٌة فً     

 7:>7578  (687638137)    يازٌ دة فً يانمدٌة و شبه يانمدٌة )يانمص( / ص فً

 >9>81168:  481868656  :5  يانمدٌة وشبه يانمدٌة فً نه ٌة ياسنة

       
       معلوما  العمو   الخاصة اإلضافٌة

 عموا  خ صة مستلمة     
   

6085604.9  585<;8<85 

 7>81:>9  381368981    عموا  خ صة مدفوعة     

       
       معلوما  إضافٌة غٌر نمدٌة

 إجم اً بنود يادخل ياش مل يألخالى
 

 
 

4978881  (8<:.156) 

 -  6658888    أخالى  يعم ال

 (588517)  78148    منحة خٌ الي  أسهم موظفٌن، ص فً 

 8678811  4618111  59  توزٌع   أالب ح ممتالحة

 8118111  5118111  59  أسهم مج نٌة مصدالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ياموحدة جزءيً ا ٌتجزأ من هذه يامويئم يام اٌة 71اى إ 1ٌض ح   يامالفمة من إلتعتبال ي

 

: 



 
 البنن السعودي لالستثمار

 إٌضاحا  حول الموائم المالٌة الموحدة
 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً

 
 

 
 

  
 
 
 

      ; 

 عـــام      30
 

جمآ دى  58بتآ الٌخ   61وجب يامالسوم ياملكً اللآم م/بم ،شالكة مس همة سعودٌة ،)"يابنن"(االستثم التأسس يابنن ياسعودي 

( فآآً يامملكآآة ياعالبٌآآة ياسآآعودٌة. ٌعمآآل يابنآآن بموجآآب ياسآآجل ياتجآآ الي اللآآم 9:>1ٌونٌآآو  56يامويفآآك هآآـ ) 9>16 ًياثآآ ن

 ;7  وعآدده   فالوعآه  شآبكة  خآالل  ( مآن::>1مآ الس  19يامويفآك هآـ ) :>16يألول   البٌآع 58بت الٌخ  11111118:1

ً  ;7:  5118فالع ً )  ( فً يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة. إن عنوين يامالكز ياالئٌسً البنن هو كم  ٌلً:فالع 
  

 يابنن ياسعودي االستثم ال    
 يامالكز ياالئٌسً    
  6866ص ب    
  1;117ياالٌ ض    

 يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة    
 

 إاآٌهم جمٌعآ ً بآـ "يامجموعآة"  الشآٌيات بعآة يات اٌآة ) اشالك تهام اٌة يامويئم ي و تشمل يامويئم يام اٌة ياموحدة يامويئم يام اٌة البنن
 (:فً هذه يامويئم يام اٌة ياموحدة

 

من  5118حٌث تم تحوٌل ياشالكة خالل ع م ، ياستثم ال ك بٌت ل - "شالكة ياستثم ال األواليق يام اٌة وياوس طة"  ( أ

ً يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة بموجب ياسجل مسجلة فة وهً فلشالكة ذي  مسئواٌة محدودة ياى شالكة مس همة مم

( وهً مملوكة بنسبة :511ٌواٌو  55هـ )يامويفك ;175الجب  ;ص دال بت الٌخ  8>>1111568ياتج الي اللم 

 % من لبل يابنن.111
 

"شالكة ياسعودي االستثم ال ياعم الٌة" وهً شالكة ذي  مسؤواٌة محدودة مسجلة فً يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة   ( ب

( >511م ٌو  58هـ )يامويفك 1761جم دي يألول  >5ص دال بت الٌخ  :>5;111159ياتج الي اللم  بموجب ياسجل

 ام تبدأ ياشالكة أي أنشطة جوهالٌة بعد.% من لبل يابنن. 111وهً مملوكة بنسبة 
 

ب ج(  "شالكة ياسعودي االستثم ال يألواى" وهً شالكة ذي  مسؤواٌة محدودة مسجلة فً يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة بموج

( وهً مملوكة 5117نوفمبال  >هـ )يامويفك 1769محالم  19ص دال بت الٌخ  69;:111175ياسجل ياتج الي اللم 

 % من لبل يابنن. ام تبدأ ياشالكة أي أنشطة جوهالٌة بعد.111بنسبة 
 

ثم ال ك بٌتآ ل كم  تتضمن يألنشطة ياالئٌسة اشالكة يألسآتيامصالفٌة.  يألنشطة ياتج الٌة وخدم   ياتجزئةك فة أنويع  بننمدم ياٌ

كٌآآل، ياتعهآآد ب اتغطٌآآة، إديالة صآآن دٌك يألسآآتثم الي  و محآآ فظ يألسآآتثم ال ياخ صآآة وياتع مآآل فآآً يألواليق يام اٌآآة كأصآآٌل و 

كمآ  تمآدم يامجموعآة ، وياحفآظ ياخ صآة بأعمآ ل يألواليق يام اٌآة. ياستشآ الي التٌآب، تب انٌ بة عن ياعمالء، وتمآدٌم خآدم   يا

مصآآالفٌة متويفمآآة مآآع ياشآآالٌعة ياسآآالمٌة )ل ئمآآة علآآى مبآآدأ تجنآآب ياف ئآآدة( وياتآآً ٌآآتم يعتم دهآآ  اعمالئهآآ  منتجآآ   و خآآدم   

 ويإلشاليل علٌه  بويسطة هٌئة شالعٌة مستملة. 
 

سآعودي ياابنآن ب يامويئم يام اٌة ياموحدة اإلشآ الة اإلٌضآ ح   ذي  ياعاللآة  يإلٌض ح   حول ٌتم يألش الة إاى "يابنن" فً هذة

 "مجموعة". كـواٌس بشكل مجمع االستثم ال فمط 
 

 0  أسس اإلعداد 6
  

 بٌان اإللتزام   ( أ
  

ياص دالة عن مؤسسة يانمد ياعالبً البنون ٌموم يابنن بإعديد هذه يامويئم يام اٌة ياموحدة طبم  امع ٌٌاليامح سبة 

 مح سبة يادواٌةن مجلس مع ٌٌال ياع ةياسعودي )يامؤسسة(، والمع ٌٌاليادواٌـة ياخ صة ب اتم الٌاليام اٌة ياص دال

كم  ٌعد يابنن لويئمه يام اٌة ياموحدة  .يام اٌة م الٌالياخ صة ب ات ةٌدوايامع ٌٌال ياٌال سياص دالة عن اجنة تف فسٌالي ويات

ياشالك   ب امملكة ياعالبٌة ياسعودٌة وكذان يانظ م يألحك م ذي  ياصلة بنظ م  و ونناتتم شى مع نظ م ماليلبة ياب

 يألس سً البنن.
 
 



 
 البنن السعودي لالستثمار

 إٌضاحا  حول الموائم المالٌة الموحدة
 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً

 
 

 
 

  
 
 
 

      < 

 )تتمة( - اإلعداد0  أسس 6
 

  أسس المٌاس    ب(
 

ٌتم إعديد هذه يامويئم يام اٌة ياموحدة وفم ً امبدأ ياتكلفة يات الٌخٌة بإستثن ء يابنود أدن ه ياويالدة فً ل ئمة يامالكز يام اً 
 ياموحدة:

 ،ياموجودي  ويامطلوب   ياممتن ة بغالض يامت جالة ٌتم لٌ سه  ب امٌمة ياع داة .1

 ،امصنفة كمٌمة ع داة خالل ل ئمة يادخل ياموحدة ٌتم لٌ سه  ب امٌمة ياع داةيألدوي  يام اٌة ي .5

 ،.  ياستثم الي  يامت حة البٌع ٌتم لٌ سه  ب امٌمة ياع داة6

 ،يامشتم   يام اٌة ٌتم لٌ سه  ب امٌمة ياع داة . 7 

عالل   ياتحوط من   ، فًياموجودي  و يامطلوب   يام اٌة يامعتالل به  ويامصنفة كبنود تحوط من يامخ طال.  8

 و  ؛التبطة ب اخطال ياذي تم ياتحوط منهمخ طال يامٌمة ياع داة يامؤهلة، ٌتم تسوٌته  بتغٌالي  يامٌمة ياع داة يام

 .  يانمدٌة ياتً ٌتم تسوٌته  الدفع   على أس س يألسهم ٌتم لٌ سه  ب امٌمة ياع داة.9
 

   تم إلتن ئه  ، ام ٌكن ادى يامجموعة موجودي  أو مطلوب5118و  5119دٌسمبال  61خالل ياع مٌن يامنتهٌٌن فً 

 بعض يألدوي  يام اٌة يامشتمة. بإستثن ءألغاليض يامت جالة، 
 

 العملة الوظٌفٌة وعملة العرض ( ج
  

. وٌتم تمالٌب يابٌ ن   البننياعملة ياوظٌفٌة ياذي ٌعتبال ٌتم عالض هذه يامويئم يام اٌة ياموحدة ب الاير ياسعودي، و  

 يامعالوضة أللالب أال لاير سعودي، م  ام ٌذكال خالل ذان. يام اٌة
  

 واإلفتراضا  المحاسبٌة الجوهرٌة  األحكام والتمدٌرا     ( د
  

سآتخديم بعآض يألحكآ م و  يإن إعديد يامويئم يام اٌة ياموحدة وفم ً المعآ ٌٌال يادواٌآة ياخ صآة ب اتمآ الٌال يام اٌآة، ٌتطلآب 

ه مة وياتً تؤثال على مبآ ا  ياموجآودي  ويامطلوبآ   يامسآجلة.  ٌتطلآب يألمآال ياتمدٌالي  ويإلفتاليض   يامح سبٌة يا

تطبٌآآك ياسٌ سآآ   يامح سآآبٌة المجموعآآة. مثآآل هآآذه   ياتآآً ٌآآتم بهآآ  طالٌمآآةياأٌضآآ ً مآآن يإلديالة أن تمآآ الس حكمهآآ  فآآً 

وبعض ياعويمآل يألخآالى، على ياخبالة ياس بمة  وبن ءيً ٌتم تمٌٌمه  بإستماليال  ياه مة يألحك م و ياتمدٌالي  ويإلفتاليض  

وياتً تتضمن ياحصول على إستشآ الي  مهنٌآة وتولعآ   األحآديث يامسآتمبلٌة ياتآً ٌعتمآد أنهآ  معمواآة فآً مثآل تلآن 

 ياح ا . 

 مآة اتمآدٌال عآدم ياتأكآد عنآد تآ الٌخ ياتمآ الٌال هاليض   ياه مة على يامستمبل، وكذان على يامصآ دال ياتتتالكز تلن يإلف

لموجآآودي  الآآد تآآؤدي إاآآى تعآآدٌال  م دٌآآة المبآآ ا  يادفتالٌآآة    ياتآآً تحتمآآل أخطآآ ال ه مآآةاليضآآ تيام اٌآآة، تلآآن يإلف

ببن ء إفتاليض ته  و تمدٌاليته  على أسآ س  م يامجموعةوهو موضح أدن ه. تم كم  لمطلوب   فً ياسنة يام اٌة ياممبلة،او

تتغٌآال ياحآويل ويإلفتاليضآ   ياح اٌآة  بآ االغم ممآ  سآبك، لآد و يامت حآة عنآد إعآديد يامآويئم يام اٌآة ياموحآدة. ياعويمل

أخآذه  يامجموعة. تلآن ياتغٌٌآالي  ٌآتم  اظالول خ الج سٌطالة الي  ياسوق أوٌسبب تغٌبياخ صة ب ألحديث يامستمبلٌة 

 فً يإلفتاليض   عند حدوثه . فً يألعتب ال
 

أو تلآن ياتآً تمآ الس فٌهآ   من يانويحً ياه مة ياتً تستخدم فٌه  يإلديالة مثل هذه ياتمدٌالي  ويإلفتاليضآ   يامح سآبٌة

 -يألحك م م  ٌلً:
 

 خسائر ا نخفاض فً لٌمة محفظة المروض والسل   - 3
 

بماليجعآة محآ فظ لالوضآه اتحدٌآد خسآ الة يانخفآ ض فآً يامٌمآة بشآكل  لآويئم م اٌآةبتآ الٌخ كآل  يامجموعةموم ت

حكمه اتحدٌد  يامجموعةتخدم ستخف ض فً يامٌمة ٌجب تسجٌله . نياتحدٌد م  إذي ك ن هن ن خس ئال  ع م محدد و

فآً يامٌمآة ٌمكآن لٌ سآه فآً  نخفآ ضيم  إذي ك ن هن ن أٌة بٌ ن   ٌمكن مالحظته  تشٌال إاى ياتنبٌه احآدث ٌتبعآه 

ياتدفم   يانمدٌة يامستمبلٌة ياتمدٌالٌة. إن هذي ياآداٌل ٌحتآوي علآى بٌ نآ   ٌمكآن مالحظتهآ  وتشآٌال إاآى أن هنآ ن 

فآً ضآوء ياخبآالة  متم ثلآة، امجموعة من ياممتالضآٌن. تسآتخدم يإلديالة تمآدٌالي  تغٌاليً عكسٌ ً فً مولل ياسديد

ياموضآوعً ياسآ بمة  المآالوض مآع يألخآذ فآً يإلعتبآ ال مؤشآالي  مخآ طال يإلئتمآ ن وياآداٌل   الةسالخيات الٌخٌة 

 اتلن يامخ طال فً يامحفظة عند تمدٌال تدفم ته  يانمدٌة يامستمبلٌة. يامٌمة،االنخف ض فً 
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 )تتمة( - عداد0  أسس اإل6
 

إن يامنهجٌة ويإلفتاليض   يامستخدمة اتمدٌال كآالً مآن مبآ ا  وتولٌآ  ياتآدفم   يانمدٌآة يامسآتمبلٌة تآتم ماليجعتهآ  

يافعلٌة. ٌأخذ يافتآاليض فآً ياحسآب ن تالكآز ياخطآال  ياممدالة وبإنتظ م اتملٌل أي فالول   بٌن تمدٌالي  ياخس الة 

ن مستوٌ   يابط اة، مؤشالي  أسآع ال ياعمآ الي ، مخآ طال يابلآد وياديء ويابٌ ن   يإللتص دٌة وم  ٌتضمنه ذان م

 يامنفالد امجموع   مختلفة  من يألعم ل.
 

 المٌمة العادلة لٌاس   - 6
  

بت الٌخ كل تموم يامجموعة بتمٌٌم يألدوي  يام اٌة ، بم  فً ذان يامشتم   وياستثم الي  يامت حة البٌع، ب امٌمة ياع داة 

  (.66موحدة، بإستثن ء م  تم يافص ح عنه  فً إٌض ح ) ل ئمة مالكز م اً
 

تُعالل يامٌمة ياع داة بأنه  ياسعال ياذي سٌتم إستالمه ابٌع أصل أو ياسعال يامدفوع اتحوٌل ياتزيم فً عملٌة يعتٌ دٌة 

 ذه  إم :بٌن متع ملٌن فً ياسوق بت الٌخ ياتمٌٌم. ٌُبنى لٌ س يامٌمة ياع داة على يفتاليض أن ياعملٌة ٌتم تنفٌ
 
 فً ياسوق يألس سً ياممكن ياوصول إاٌه، أو 

  ًفً أكثال سوق أفضلٌة األصل أو اإلاتزيم ، وذان فً ح اة غٌ ب ياسوق يألس س 
 

كذان فإنه ٌجب السوق يألس سً أو ياسوق يألكثال أفضلٌة أن ٌكون من ياممكن يادخول اه من لبل يامجموعة. تُمٌم 

إستخديم يفتاليض   ٌستعمله  يامتع ملون فً ياسوق اتسعٌال أصل أو ياتزيم وذان على يامٌمة ياع داة ألصل أو ياتزيم ب

 فالضٌة أن يامتع ملٌن ٌسعون ألفضل منفعة يلتص دٌة.
 

تأخذ يامٌمة ياع داة ألصل غٌال م اً فً يإلعتب ال لدالة يامتع مل فً ياسوق اتحمٌك منفعة إلتص دٌة من خالل 

من خالل يابٌع امتع مل آخال فً ياسوق وياذي بدواله سٌموم ب اتوظٌل يألمثل ياتوظٌل يألمثل ويألعلى األصل أو 

 ويألعلى األصل.
 

تستخدم يامجموعة ُطالق تمٌٌم من سبة، بحسب م هو مالئم، و بٌ ن   ك فٌة مت حة امٌ س يامٌمة ياع داة ، وذان عند 

 مالحظته .تعظٌم يستخديم معطٌ   ممكن مالحظته  وتملٌل يستخديم معطٌ   ا ٌُمكن 
 

ٌتم تصنٌل كل ياموجودي  ويامطلوب  ، وياتً ٌتم لٌ سه  ب امٌمة ياع داة أو تم يإلفص ح عنه  فً يامويئم يام اٌة 

ياموحدة، ضمن ياتسلسل ياهالمً يامذكوال أدن ه، وذان ألدنى مستوى معطٌ   جوهالي امٌ س يامٌمة ياع داة بشكل 

 ع م.
   
 :يألسويق يانشطة انفس يألدية يام اٌة أو ألدية م اٌة متط بمة وياتً ٌمكن يألسع ال يامعلنة ف المستوى األول ً

 المنشأة ياوصول ياٌه  بت الٌخ يامٌ س )بدون تعدٌل(.
 
 :ًيألسع ال يامعلنة فً يألسويق يانشطة الموجودي  أو يامطلوب   يام اٌة يامشآ بهة أو طآالق  المستوى الثان

مبنٌآة علآى  و يامٌمآة ياع داآة سامٌآ  جوهالٌآة ىيامسآتوي يادنآ تمٌٌم أخالى وياتً تكون فٌه  جمٌع معطٌآ  
 .بشكل مب شالأوغٌال مب شال معلوم   سولٌة ٌمكن مالحظته 

 
 :طالق ياتمٌآٌم ياتآً اتكآون فٌهآ  جمٌآع يامعطٌآ   ياجوهالٌآة مبنٌآة علآى معلومآ   سآولٌة  المستوى الثالث

 ٌمكن مالحظته .
 

فً يامويئم يام اٌة ياموحدة بشكل متكالال، فإن يامجموعة تُمالال إذي م   ب انسبة الموجودي  ويامطلوب   يامعتالل به 

ك ن لد حدث تحوٌل بٌن يامستوٌ   فً ياتسلسل ياهالمً من خالل إع دة تمدٌال ياتصنٌل )بن ءيً على أدنى مستوى 

 معطٌ   جوهالي امٌ س يامٌمة ياع داة بشكل ع م( فً نه ٌة ت الٌخ كل تمالٌال م اً.
 

ياسٌ س   ويإلجاليءي  اكالً من لٌ س يامٌمة ياع داة يامتكالال مثل ياموجودي  يام اٌة يامت حة البٌع تُحدد يامجموعة 

 غٌال يامتديواة وغٌال يامتكالال مثل ياموجودي  ياممتن ة التوزٌع فً ياعملٌ   غٌال يامستمالة.
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غاليض تمٌٌم موجودي  محددة. كم  ٌتم تحدٌد ياح جة تموم يامجموعة بتعٌٌن ممٌّمٌن خ الجٌٌن من ول  آلخال أل

اهؤاء ياممٌّمٌن ياخ الجٌٌن على أس س سنوي. ٌتم إختٌ ال ياممٌمٌّن ياخ الجٌٌن بن ءيً على مع ٌٌال يامعالفة ب اسوق، 

 ياسمعة، ياستمالاٌة ويااتزيم ب امع ٌٌال يامهنٌة.

الك   على لٌم ياموجودي  ويامطلوب   ويامتطلب إع دة بت الٌخ إعديد كل لويئم م اٌة تموم يامجموعة بتحلٌل ياح

ً السٌ س   يامح سبٌة المجموعة. وألغاليض هذي ياتحلٌل، تموم يامجموعة ب اتثب  من  تمٌٌمه  أو إع دة تمدٌاله  وفم 

خالى يامعطٌ   ياالئٌسٌة آلخال تمٌٌم بويسطة مط بمة يامعلوم   فً عملٌة يحتس ب ياتمٌٌم مع ياعمود ويامستندي  يأل

ذي  ياصلة. كم  تُم الن يامجموعة ياتغٌالي  فً يامٌمة ياع داة اكل ياموجودي  ويامطلوب   مع يامص دال ياخ الجٌة 

 اتحدٌد م  إذي ك ن ياتغٌٌال معمواً.

وألغاليض يإلفص ح عن يامٌمة ياع داة، تموم يامجموعة بتحدٌد أصن ل ياموجودي  ويامطلوب   على أس س  

خ طال يامتعلمة ب اموجودي  أو يامطلوب   وكذان ياتسلسل ياهالمً المٌمة ياع داة كم  هو طبٌعته ، خص ئصه  ويام

 مذكوال أعاله.
 

 نخفاض لٌمة استثمارا  األسهم والسندا  المتاحة للبٌعا - 1
  

فً لٌمة يستثم الي  يألسهم وسندي   نخف ضيأي عند ماليجعة ياخ صة به  بمم السة يألحك م  تموم يامجموعة

 .بت الٌخ إعديد كل لويئم م اٌة و ذان ت حة البٌعياميادٌن 

ٌشتمل ذان ياتأكد فٌم  إذي ك ن يانخف ض جوهالٌ ً أو مستماليً فً يامٌمة ياع داة ب انسبة اإلستثم ال فً ياسندي ، 

ال  ماالستث ب انسبة   إذي ك ن يانخف ض "مستماليً" أو "جوهالٌ ً" ٌتطلب إبديء ياحك م.مإن ياتحدٌد فٌ عن ياتكلفة.

نخف ض جوهالٌ ً، فإن يانمص فً يامٌمة ياع داة ٌتم تمٌٌمه مم بل اوألغاليض تمدٌال م  إذي ك ن ي فً يألسهم

ياتكلفة يألس سٌة األصل عند ياثب   يألواً. واتمدٌال م  إذي ك ن يانخف ض مستماليً، فإن يانمص فً يامٌمة 

 ثب   يألواً.إلة األصل ألل من ياتكلفة يألس سٌة عند يياتً ك ن  يامٌمة ياع دا ةياع داة ٌتم تمٌٌمه مم بل يافتال

بتمٌٌم، من بٌن عويمل أخالى، ياتغٌال ياع دي فً ينخف ض أسع ال يألسهم  م يامجموعةوتموفً هذي ياصدد، 

ً وذاناك ن ي   إذيمب اتأكد فٌم يامجموعة وتم. كذان، وياسندي  داٌل  عند وجود نخف ض فً يامٌمة مالئم 

، وياتغٌالي  ويامط ع تدهوال فً يامالكز يام اً الجهة يامستثمال فٌه ، وأديء ياصن عةجود ٌال اوٌش موضوعً

 فً ياتمنٌة، وياتدفم   يانمدٌة يان تجة من يألنشطة ياتشغٌلٌة وياتموٌلٌة.

فً ياسندي  يامصنفة كإستثم الي  مت حة البٌع، و بت الٌخ يعديد كل لويئم م اٌة،  هيستثم اليتٌموم يابنن بماليجعة 

 م كتلن يامطبمة كستخديم أحيٌتطلب هذي ياتمدٌال  .هن ن ينخف ض فً لٌمة تلن يإلستثم الي  ك ن إذي اتمدٌال م 

 فالدة المالوض وياسلل.نمدٌالي  يامتعلى يا
 
 تصنٌ  ا ستثمارا  المحتفظ بها لتارٌخ ا ستحماق  - 4

 

اث بتة أو ياممكن تحدٌده  وذي  بتصنٌل ياموجودي  يام اٌة غٌال يامشتمة ذي  يادفع   يم يامجموعة وتم

يانٌة  تُمٌَميامجموعة ت الٌخ ياستحم ق. والمٌ م بهذي ياحكم، فإن ممتن ة حتى ياستحم ق ياث ب  ك ستثم الي  

 حتى ت الٌخ ياستحم ق.  وياممدالة التن ء مثل هذه ياستثم الي
 

 و ح ا  ط الئة محددة ، بإستث ءم قستحاستثم الي  حتى ت الٌخ يابهذة ي ياحتف ظ يامجموعة طٌعتستإذي ام 

ً ياتً من ضمن تلن ياح ا  يابٌع   ةستحم ق أو يابٌع امبل  غٌال ه م، تموم يامجموعة بإع دات الٌخ يمن لالٌب 

ستحم ق كم  فً استثم الي  ممتن ة حتى ت الٌخ ييتصنٌل ك مل يابند كإستثم الي  مت حة البٌع. ام ٌكن ادى يابنن 

 .5118، 5119دٌسمبال  61
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 )تتمة( - 0  أسس اإلعداد6
 

 شركا  المستثمر  فٌهالتحدٌد السٌطرة على ا  - 5

كم  تموم يامجموعة ب اتصالل كمدٌال  ،)ب( 6ض ح ٌفً إ يامبٌنةتخضع مؤشالي  ياسٌطالة اتمدٌالي  يإلديالة، 

 ن ياصن دٌك فإنه ع دةً ستثم الٌة. واتحدٌد م  إذي ك ن  يامجموعة مسٌطالة على تلاصندوق اعدد من ياصن دٌك ي

يامن فع  المجموعة فً هذي ياصندوق )بمم النةتموم يامجموعة ب اتالكٌز على تمٌٌم يامن فع يالتص دٌة  م 

اذان فمد نتٌجة مدٌال ياصندوق. وفً إل اة  ( و حموق يامستثمالٌنةديالٌة يامتولعإليامحتملة مع ياالسوم ي

ٌد حل، وب ات اً ام تمم بتويوحتثمالٌن فً كل يألسوكٌل يام أنه  تموم بدوال مف ده توصل  يامجموعة انتٌجة 

 هذه ياصن دٌك. ا ةيامويئم يام اٌ

 هـ(    مبدأ ا ستمرارٌة 

ً  ه على ياستماليال فً أعم ا يامجموعةياالزمة التأكد من لدالة  بإجاليء ياتمدٌالي  يامجموعةل م  إديالة   امبدأوفم 

عم ل المستمبل يامنظوال. يامص دال ياك فٌة اإلستماليال فً يأل يامجموعةولد تأكد  يإلديالة أن ادى  ياستماليالٌة،

 يامجموعةلد ٌكون اه  تأثٌاليً ه م ً على لدالة ود ح ا  عدم تأكد م دٌة جذان، ا علم ادى يإلديالة بوض فة إاى ب إل

ً ام  على ياستماليال فً أعم اه على أس س مبدأ اٌة ياموحدة ، وب ات اً فمد تم إعديد يامويئم يام ماليالٌةدأ يألستبوفم 

 .يإلستماليالٌة

 ما فو الن و(    المخصصا  المكونة لممابلة ا لتزاما 

. تموم يإلديالة فً هذي ياخصوص بتطبٌك  ضدهٌة، مط اب   مم مه د ٌعتيا أعم اه خالل دوالة  يامجموعة،ستلم ت

احكم عن  ن تحدٌد تولٌ  دلٌك الوصولا ٌمكامخصص  . اب    يامط تلن إحتٌ ج حتم اٌةإ امويجهةبعض يألحك م 

 لىدوثه  فً يانه ٌة عياتك اٌل و تولٌ  ح دلتص دٌة. تعتمإعن من فع ه  دبهذه يامط اب   أو عن يامب ا  ياممكن تك

 جاليءي  يامتبعة بحسب يام نون.يإل
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 ً إعديد هذه يامويئم يام اٌة ياموحدة. و بإستثن ء ياتغٌال فً ياسٌ س    أهم ياسٌ س   يامح سبٌة يامتبعة فًبفٌم  ٌلً بٌ ن 

يامح سبٌة، يان تجة من يامع ٌٌال ياجدٌدة و/أو ياتعدٌال  ياجدٌدة على مع ٌٌال ياتم الٌال يام اٌة يادواٌة وياالش دي  من اجنة تفسٌال 

ن ياسٌ س   يامح سبٌة يامتبعة فً إعديد هذه يامويئم يام اٌة )أ( أدن ه، فإ6مع ٌٌال ياتم الٌال يام اٌة يادواٌة، يامذكوالة فً ياٌض ح 

 .5118دٌسمبال  61ياموحدة تتم شى مع تلن يامتبعة فً إعديد يامويئم يام اٌة ياموحدة السنة يامنتهٌة فً 

 التغٌر فً السٌاسا  المحاسبٌة ( أ

 61ام اٌة ياموحدة السنة يامنتهٌة فً يامتبعة فً إعديد يامويئم ي ياسٌ س   ياسٌ س   يامح سبٌة يامتبعة معتتم شى 
م عدي  5118دٌسمبال  61يامنتهٌة فً  ياسنوٌةياموحدة  كم  هً موضحة فً تلن يامويئم يام اٌة 5118دٌسمبال 

تطبٌك يامع ٌٌال ياجدٌدة وياتعدٌال  على يامع ٌٌال ياح اٌة كم  هو مذكوال أدن ه، وياتً ا ٌوجد اه  تأثٌال م اً 
 ام اٌة السنة يو السنوي  ياس بمة المجموعة:جوهالي على يامويئم ي

 
 و م  بعده (: 5119ٌن ٌال  1 يامع ٌٌال ياجدٌدة )وياتً ٌسالي ت الٌخ تطبٌمه  الفتالي  ياتً تبدأ من

"ياحس ب   يامؤجلة األغاليض ياالل بٌة"، وياذي ٌوضح ياسٌ س   ياخ صة 
ياتم الٌال  ب احس ب   يامؤجلة  ألغاليض الل بٌة عند ياتطبٌك يألواى امع ٌٌال

 يام اٌة يادواٌة

   معٌ ال ياتم الٌال يام اٌة
 17يادواً اللم 

 
 و م  بعده (: 5119ٌن ٌال  1مه  الفتالي  ياتً تبدأ من ٌ)وياتً ٌسالي ت الٌخ تطب ةح اٌيايامع ٌٌال على  ياجدٌدة ياتعدٌال 

 
ً فً  "ياتالتٌب   يامشتالكة"، و ياذي ٌتطلب من يامؤسسة ياتً تمتلن حصص 

كة بحٌث تكون أنشطة تلن ياعملٌ   تنطوي على أعم ل، و امدى عملٌ   مشتال
تلن ياحصة، اتطبٌك ك فة يامب دي ياويالدة فً معٌ ال ياتم الٌال  يام اٌة يادواٌة اللم 

( "أندم ج ياعم ل" و بمٌة مع ٌٌال ياتم الٌال يام اٌة يادواٌة، بحٌث اتتع الض 6)
 (.11لم )تلن يامب دي مع معٌ ال ياتم الٌال يام اٌة يادواٌة ال

   ياتعدٌال  على معٌ ال
ياتم الٌال يام اٌة يادواً اللم 

(11) 
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"ياممتلك  ، يآلا  و يامعدي " و "ياموجودي  غٌال ياملموسة" ويالذي  ٌوفالين 
 توضٌح حول ياطالق ياممبواة األستهالن ويألطف ء.

   ياتعدٌال  على معٌ ال
اللم ادواً يامح سبة ي

( و معٌ ال يامح سبة 19)
 (;6يادواً اللم )

 
"يامويئم يام اٌة يامنفصلة" وياذي ٌسمح المؤسسة أن تستخدم طالٌمة ياملكٌة كم  

( المح سبة عن يألستثم الي  فً ;5هو موضح فً مع ٌال يامح سبة يادواً اللم )
ن يامؤسسة ياشالك   يات بعة، يامش الٌع يامشتالكة وياشالك   يازمٌلة فً لويئم تل

 يامنفصلة.

   ياتعدٌال  على معٌ ال
اللم يامح سبة يادواً 

(5: ) 

 
"يامويئم يام اٌة ياموحدة"، "يافص ح عن يامص اح فً يامؤسس   ياخالى"و" 
يألستثم الي  فً ياشالك   يازمٌلة"، و توضح هذة ياتعدٌال  ياخ صة بهذة 

أثال ياتطبٌك على  يامع ٌٌال يألستثن ءي  من عالض يامويئم يام اٌة ياموحدة،
ياشالكة يام اكة، ظالول و متى ٌمكن امؤسسة يستثم الٌة أن تمٌس لٌمة شالك ته  
يات بعة ب امٌمة ياع داة، و كذيان بٌع أو يامش الكة فً ياموجودي  بٌن ياشالكة 

 يامستثمالة وياشالكة يات بعه أو يامشالوع يامشتالن.

   ياتعدٌال  على معٌ ال
يادواً اللم  ياتم الٌال يام اٌة

معٌ ال ياتم الٌال  (،11)
( و 15)يام اٌة يادواً اللم 

معٌ ال يامح سبة يادواً 
 (;5اللم )

 
"عالض يامويئم يام اٌة"، وياذي ٌؤسس إلٌض ح يامويئم يام اٌة، يامالونة فً 
عالض إٌض ح   حول يامويئم يام اٌة و عالض ياحصة فً بنود يادخل ياش مل 

 ياخالى الشالك   يازمٌلة ويامش الٌع يامشتالكة.

   معٌ العلى  ياتعدٌال 
 (1يامح سبة يادواً اللم )

 

 و م  بعده (: 5119ٌن ٌال  1على يامع ٌٌال ياح اٌة )وياذي ٌسالي ت الٌخ تطبٌمه  الفتالي  ياتً تبدأ من  ياجدٌدة ياتحسٌن  
 

"ياموجودي  غٌال يامتديواة يامحتفظ به  ألغاليض يابٌع وياعملٌ   غٌال 
من طالٌمة أستبع د اطالٌمة أخالى ا ٌتم  يامستمالة"، وياذي ٌوضح أن ياتغٌٌال

 يعتب اله خطة جدٌدة االستبع د، واكن ٌعتبال يستماليال الخطة ياواى. 

   ياتحسٌن   على معٌ ال
ياتم الٌال يام اٌة يادواً 

 (8اللم )
 

"يادوي  يام اٌة: ياٌض ح  "، وياذي ٌوضح أن عمود ياخدمة وياتً تتضمن 
 تمال فً أصل م اً.السوم ً ٌمكن ين تحتوي على تديخل مس

 

   ياتحسٌن   على معٌ ال
ياتم الٌال يام اٌة يادواً 

 (:اللم )
 

"من لع ياموظفٌن"، و ياذي ٌوضح أن عملة سندي  ياشالك   ذي  ياجودة 
يامالتفعة ٌتم تموٌمه  على أس س عملة يااتزيم ياممومه، واٌس على أس س عملة 

 مولع يااتزيم.

   ياتحسٌن   على معٌ ال
واً اللم يامح سبة ياد

(1<) 
 

 جوهالي على يامويئم يام اٌةتأثٌال أي  ياح اٌةعلى يامع ٌٌال  أو ياتحسٌن   ام ٌكن اتطبٌك يامع ٌٌال أو ياتعدٌال 

 ياسنوي على  ولع أن ٌكون اه  تأثٌال جوهاليٌتالسنوي  ياس بمة وكذان ا يو المجموعة السنة ياح اٌة  ياموحدة

 .يامستمبلٌة

 لمالٌةأسس توحٌد الموائم اب(  

 يات بعةٌتم إعديد يامويئم يام اٌة الشالك   يامويئم يام اٌة البنن وشالك ته يات بعة.  على ياموحدةيامويئم يام اٌة  هذه تشتمل 
كم  هو موضح  ،ثلة مع ياسٌ س   يامح سبٌة البنن متمسٌ س   مح سبٌة عن نفس ياسنة يام اٌة البنن وذان بإستخديم 

م تعدٌل ياسٌ س   يامح سبٌة الشالك   يات بعة، عندياح جة، اتتم شى مع تلن ياسٌ س   . كم  ٌت(1إٌض ح اللم )فً 

 يامتبعة من لبل يامجموعة.
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على  ةياشالك   يات بعة هً شالك   مستثمال فٌه  ومسٌطال علٌه  من لبل يامجموعة. تعتبال يامجموعة مسٌطال 
و متمكنة من ياحموق فً تلن ياشالكة و كذان متمكنة أمستثمال فٌه  عندم  تكون يامجموعة متعالضة الحموق شالك   

من تلن ياشالكة و أٌض ً ادٌه  يامدالة على ياتأثٌال فً هذه ياعويئد من خالل سلطته   ياتً تم السه   ةمن ياعويئد يامختلف
اٌة الشالكة يات بعة فً يامويئم يام اٌة ياموحدة منذ ت الٌخ بدء يامويئم يام  إداليجياشالكة يامستثمالفٌه . ٌتم  هعلى هذ

 .بويسطة يامجموعة ياسٌطالة هياسٌطالة حتى ت الٌخ تولل هذ
 

تلن ياتً تم تصمٌم أنشطته  بحٌث ا تديال بنظ م حموق ياتصوٌ . واغالض تمدٌال  بأنه  ظ م خ صة بنيامنشأتُعالل  
عدة عويمل مثل تأخذ ب اعتب ال  ن يامجموعةإة يامستثمال فٌه ، فم  إذي ك ن المجموعة ياسلطة على تلن يامؤسس

ياغالض من وتصمٌم ياشالكة يامستثمال فٌه ، ياممدالة ياعملٌة اتوجٌه يألنشطة يامتعلمة ب اشالكة يامستثمال فٌه ، طبٌعة 
ه . ٌتم توحٌد ختالل فً ياعويئد من هذه ياشالكة يامستثمال فٌ، وحجم ياتعالض اإل ياعاللة مع ياشالكة يامستثمال فٌه

بنظ م خ ص منذ ت الٌخ حصول يامجموعة على ياسٌطالة وحتى ت الٌخ تولل يامجموعة  يامنشأةيامويئم يام اٌة اتلن 
 عن ياسٌطالة.

 
إاى  شالؤتحويل ألتموم يامجموعة بإع دة تمٌٌم م  إذي ك ن  تسٌطال على شالكة مستثمال فٌه  إذي م  ك ن  ياحم ئك وي

 سٌطالة.اثال من مكون   يكيو ي تغٌالي  فً ويحد وجود
 

ٌتم إعديد يامويئم يام اٌة ياموحدة بإستخديم سٌ س   مح سبٌة وطالق تسعٌال متم ثلة وذان العملٌ   يامتش بهة 
 ويألحديث يألخالى ياج الٌة فً نفس ياظالول.

ويئم يام اٌة يستثم الٌة نٌ بةً عن مستثمالٌن. وا تتضمن يام منش  حتفظ به  فً مُ تموم يامجموعة بإديالة موجودي   

 .  يامنشإا إذي ك ن  يامجموعة تسٌطال على تلن    يامنشياموحدة يامالفمة يامويئم يام اٌة اتلن 

ضمن يامجموعة عند توحٌد  يامتديخلةوأي دخل أو مص الٌل ن تجة من يامع مال   يامتديخلةٌتم يستبع د يألالصدة  

 يامويئم يام اٌة.
 

 لةج(    ا ستثمارا  فً الشركا  الزمٌ
 

ً تسجل ياستثم الي  فً ياشالك   يازمٌلة مبدئٌ ب اتكلفة ومن ثم تحسب وفم ً اطالٌمة حموق ياملكٌة. تعالل ياشالك     

سٌطالة(على  ياموال يام اٌة و ياتشغٌلٌة ال احد يصتأثٌاليً ه م ً )واكن اٌ يابنن فٌهـ  ادىيازمٌلة بأنه  يامنش   ياتً 

  الوع مشتالن.و أن اتكون تلن ياشالكة ت بعة أو مش

 

إلتن ء  بعدم   تغٌالي ياستثم الي  فً ياشالك   يازمٌلة  فً ل ئمة يامالكز يام اً ياموحدة ب اتكلفة، زيئديً  تمٌد

ً أي  موجودي فً ص فً  ه احصت يامجموعة . ستثم ال على حدهياكل  خف ض فً لٌمةينياشالكة يازمٌلة، و ن لص 

فً ص فً موجودي  ياشالكة  يامجموعةياتغٌالي  فً حصة  فً دخل ياشالك   يازمٌلة مجموعةتتضمن حصة يا

كم  ٌتم  .ستحويذ ضمن ل ئمة يادخل ياموحدةيإل بعد  مو خس ئال ياشالك   يازمٌلة ا بأالب حٌتم ياعتاليل  يازمٌلة.

ٌ   طيألستحويذ ضمن ياحتٌ  بعد  مبنود يادخل ياش مل يإلخالى ا من ياحالك   على يامجموعة حصةبيإلعتاليل 

ٌتم تسوٌة يامب ا  يامتاليكمة عن حالك   م  بعد يألستحويذ مم بل يامٌمة يادفتالٌة  .فً حموق يامس همٌن يألخالى

يألستثم ال فً ياشالكة  عن لٌمة زٌدت أو زمٌلةمن ياخس ئال فً ياشالكة يايامجموعة  ةحص ىوم  تتس عند األستثم ال. 

 اخس ئال إض فٌة، يب اعتاليل بأي  وممتا مجموعةياياتحصٌل، فإن  ؤكدةيازمٌلة بم  فً ذان أي ذمم مدٌنة غٌال م

ياخ صة ب اشالكة  ةٌتم تضمٌن ياشهال ل دفع   ب انٌ بة عن ياشالكة يازمٌلة.متب علٌه  تحمك ياتزيم   يو عتالإذي 

 اإلطف ء أو إلختب ال إنخف ض يامٌمة. ٌخضعيازمٌلة ضمن يامٌمة يادفتالٌة اإلستثم ال وا 
 

عتاليل إلب  يامجموعةموم تيازمٌلة.    من نت ئج عملٌ   ياشالك يامجموعةصة تعكس ل ئمة يادخل ياموحدة ح

 ،طبك هذي ياتغٌٌال(نيازمٌلة )وذان عندم  ٌ   ياملكٌة الشالكحموق  فً من أي تغٌٌال مب شال حصته عن  إلفص حوي

د ححممة عن عملٌ   بٌتم إستبع د ياالب ح غٌال يام .ياموحدة ياملكٌةفص ح عن هذي ياتغٌٌال ضمن ل ئمة حموق إلاٌتم ي

ً إا يذي ك ن   يامجموعةألصى حصة  من يألستثم ال فً ياشالكة يازمٌلة. وٌتم إستبع د ياخس ئال غٌال يامحممة أٌض 

 . محوليا ألصلبداٌل على يانخف ض فً ي ؤٌدةياعملٌة م
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 هل دخل ياشالكة يازمٌلة يامش ال إاٌثٌتم .ل ئمة يادخل ياموحدة فًمن دخل شالكة زمٌلة  يامجموعةة حصٌتم إظه ال 

وب ات اً يادخل بعد يازك ة وياضالٌبة و حموق ياحصة غٌال يامسٌطالة  ص فً يادخل ياع ئد امالن ياشالكة يازمٌلةبأنه 

تً ٌتم به  إعديد يامويئم ٌتم إعديد يامويئم يام اٌة الشالكة يازمٌلة انفس يافتالة يا فً ياشالك   يات بعة الشالكة يازمٌلة.

ياسٌ س   يامح سبٌة الشالكة يازمٌلة مع  اتتويفك ،عند ياضالوالة ،وٌتم عمل ياتسوٌ   ياالزمة يام اٌة المجموعة.

 .ياسٌ س   يامح سبٌة المجموعة
 

 نخف ض فًبخس ئال ي عتاليلإلدٌد م  إذي ك ن من ياضالوالي يحبت يامجموعةموم تبعد تطبٌك طالٌمة حموق ياملكٌة، 

 لويئم م اٌةبت الٌخ كل يامجموعة موم تيازمٌلة، وذان بعد تطبٌك طالٌمة ياملكٌة. كذان،  ةفً ياشالك ه ستثم الي لٌمة

نخف ض فً يامٌمة. فً اتعالض  لدستثم ال فً ياشالكة يازمٌلة اعلى أن ي وضوعًم  إذي ك ن هن ن داٌل م دٌدحبت

ستثم ال فً ياشالكة امن ي االستالديديام بل بٌن يامبل   قكفالنخف ض ابحس ب مبل  ييامجموعة موم تياح اة،  ههذ

 عتاليل بهذي يامبل  ضمن بند ياحصة فً دخل شالكة زمٌلة.إليازمٌلة و بٌن يامٌمة يادفتالٌة، حٌن تموم ب 
 

 تارٌخ السدادمحاسبة   د(              

أي يات الٌخ ياذي ٌتم  ،يام اٌة بت الٌخ ياسديد عتٌ دٌة بشاليء وبٌع ياموجودي ك فة ياعملٌ   يا وإاغ ء إثب   ٌتم إثب   

حٌنم  ٌنطبك ت الٌخ ياسديد، ٌموم يابنن بمع اجة أي تغٌال فً يامٌمة ياع داة بٌن  .يآلخالفٌه تسلٌم ياموجودي  الطالل 

تعلمة عتٌ دٌة يامياعملٌ   يا إن ت الٌخ ياسديد و ت الٌخ ياتديول بنفس ياطالٌمة ياتً ٌتم فٌه  مع اجة يألصل يامشتالى.

زمنٌة ياتً يافتالة ياياعملٌ   ياتً تتطلب أن ٌتم تسلٌم تلن ياموجودي  خالل  تلن بشاليء وبٌع ياموجودي  يام اٌة هً

 تنص علٌه  يألنظمة أو تلن يامتع الل علٌه  فً ياســوق.
 

 و محاسبة التحوط من المخاطر   المالٌة المشتمةااألدو  هـ(   
 

، ياعمود يامستمبلٌة ألسع ال ياعموا ، شتمة وياتً تشتمل على عمود ياصالل يألجنبًيألدوي  يام اٌة يام إثب  ٌتم 

)يامكتتبة  و ياعموا  ياعمال  أسع ال ياعموا ، وخٌ الي ياعمال  و ومم ٌض   أسع ال إتف لٌ   يألسع ال يآلجلة،

ً ب امٌمة ياع داو ٌتم إع دة يامٌ    عمد يامشتمم اليإبب امٌمة ياع داة بت الٌخ  إبتديءً ويامشتالية(  فً ل ئمة  ةس احم 

ك فة يامشتم   بمٌمته   تمٌّديامالكز يام اً ياموحدة مع تك اٌل ياعملٌ   يامعتالل به  فً ل ئمة يادخل  ياموحدة. 

يامطلوب   عندم  تكون يامٌمة  تمٌد ضمن ، وموجبة اه  ياموجودي  وذان عندم  تكون يامٌمة ياع داةضمن ياع داة 

خصم و نم ذج  أو مص دال أسع ال تحدد يامٌمة ياع داة ب االجوع إاى يألسع ال يامتديواة ب اسوق . ابةساه  ياع داة 

 هو مالئم. حسب م ، الياتسعٌ و نم ذجياتدفم   يانمدٌة 

 إن مع اجة ياتغٌال فً يامٌمة ياع داة المشتم   ٌعتمد على تصنٌل تلن يامشتم   بحسب يافئ   يات اٌة:

 ة ألغراض المتاجرةالمشتما  الممتنا  -3 

تدالج ياتغٌالي  فً يامٌمة ياع داة األدوي  يامشتمة ياممتن ة ألغاليض يامت جالة مب شالة فً ل ئمة يادخل 

تشتمل يامشتم   ياممتن ة ألغاليض يامت جالة على تلن يامشتم     ياموحدة وتعالض ضمن دخل يامت جالة.

 ياتً ا تخضع امح سبة ياتحوط من يامخ طال.

 المدمجةالمشتما    -6

تع مل يامشتم   يامدمجة فً أدوي  م اٌة أخالى كمشتم   منفصلة وتسجل بمٌمته  ياع داة و ذان إذي م ك ن  

غٌال ُممتنى ألغاليض  ياالئٌسً، و إذي م ك ن ياعمد ياالئٌسًغٌال مالتبطة ب اعمد  ةمٌزيته  ومخ طاله  يإللتص دٌ

 ياالئٌسً. تسجل يامشتم   يامدمجة يامنفصلة عن ياعمد يادخل ل ئمةيامت جالة أو غٌال ُمدالج ب امٌمة ياع داة فً 

 بص فً لٌمته  ياع داة ياتمدٌالٌة مع يإلعتاليل ب اتغٌالي  فً يامٌمة ياع داة فً ل ئمة يادخل ياموحدة. 
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 محاسبة التحوط من المخاطر  -1

امؤهلآآة ي اللآآ  ياع وي  تحآآوط مآآن يامخآآ طال وذاآآن فآآًكآآأد محآآددةتمآآوم يامجموعآآة بتخصآآٌص مشآآتم   

ملآآآة يألجنبٌآآآة و مخآآآ طال ، ياعياعمآآآوا  ألسآآآع الياتعآآآالض  مخآآآ طال وذاآآآن إلديالة .التحآآآوط مآآآن يامخآآآ طال

يامالتفعآآآآة   إحتم اٌآآآآة ياحآآآآدوثيإلئتمآآآآ ن، و ٌتضآآآآمن ذاآآآآن ياتعالضآآآآ   يان تجآآآآة مآآآآن عملٌآآآآ   ياتولآآآآع ذي  

، ٌمآآآوم يابنآآآن بتطبٌآآآك مح سآآآبة ياتحآآآوط هديالة خطآآآال بعٌنآآآغآآآاليض إألو بلآآآة الآآآنمض ويااتزيمآآآ    غٌآآآال يام

 من يامخ طال العملٌ   ياتً تتوفال به  مع ٌٌال محددة.
 

 ألغاليض مح سبة ياتحوط من يامخ طال، فمد تم تصنٌل تلن ياتحوط   إاى فئتٌن: 
 

ياتآآآً تغطآآآً مخآآآ طال ياتغٌآآآالي  فآآآً يامٌمآآآة ياع داآآآة اموجآآآودي  وتحآآآوط مآآآن  مخآآآ طال يامٌمآآآة ياع داآآآة  ( أ)

مطلوبآآآآ   ياتحآآآآوط )أو ياموجآآآآودي  أو يامطلوبآآآآ   فآآآآً ح اآآآآة محفظآآآآة ياتحآآآآوط(، أو يالتب طآآآآ   أو 

مؤكآآآآدة غٌآآآآال مسآآآآجلة أو جآآآآزء محآآآآدد مآآآآن تلآآآآن ياموجآآآآودي  أو يامطلوبآآآآ   أو إالتب طآآآآ   مؤكآآآآدة 

 مالتبطة بمخ طال محددة وياتً تؤثال على ص فً يامك سب أو ياخس ئال يامعلنة.
 

ة وياتآآآً تغطآآآً ياتغٌآآآالي  فآآآً ياتآآآدفم   يانمدٌآآآة سآآآويء ك نآآآ  )ب(  تحآآآوط مآآآن مخآآآ طال ياتآآآدفم   يانمدٌآآآ

متعلمآآآة بمخآآآ طال محآآآددة مالتبطآآآة بآآآ اموجودي  أو يامطلوبآآآ   يامتحآآآوط اهآآآ  أو ياعملٌآآآ   يامتولآآآع 

 حدوثه  بنسبة ع اٌة وياتً تؤثال على ص فً يامك سب أو ياخس ئال يامعلنة.
 

أن ٌكون ياتحوط من يامخ طال ذو  ٌجب ياتولعفواكً تكون يامشتم   مؤهلة امح سبة ياتحوط من يامخ طال، 

فع اٌة ع اٌة خالل فتالة ياتحوط، بحٌث ٌتم تسوٌة ياتغٌالي  فً يامٌمة ياع داة أو ياتدفم   يانمدٌة ياخ صة بأدية 

خ طال بشكل فعّ ل مع ياتغٌالي  ياتً طالأ  على يابند ياذي تم ياتحوط من مخ طاله، وٌجب أن مياتحوط من يا

ي  ل بلة المٌ س بشكل موثوق به. عند بديٌة ياتحوط من يامخ طال، ٌجب توثٌك إستاليتٌجٌة تكون هذه ياتغٌال

طبٌعة يامخ طال ووأهديل إديالة يامخ طال بم  فً ذان تحدٌد أدية ياتحوط من يامخ طال ويابند يامتعلك ب اتحوط 

ً ا .تمٌٌم مدى فع اٌة ياتحوط من يامخ طال يامجموعة فً يامتحوط منه  وطالٌمة هذي ياتوثٌك، ٌتوجب احم 

 .مستمال ٌتم تمٌٌمه و أن ٌتم تحدٌد فع اٌة ذان ياتحوط من يامخ طال على أس س أنالتحوط من يامخ طال 
 

تحوط  عملٌةون كل كٌتولع أن تو كل لويئم م اٌةبت الٌخ  / أو بت الٌخ كل تمٌٌم افع اٌة ياتحوط من يامخ طال 

 بأثالالجعً(  اٌةعيافٌالتبط مفهوم  اة )عفو تثب  أنه  ك ن  يافع اٌة  على أس س مستمبلً  عةمن يامخ طال مالتف

 اٌة ياتحوط عفالفتالة يامحددة وذان حتى تكون ياعاللة مؤهلة امح سبة ياتحوط من يامخ طال. ٌتم مب شالة تمٌٌم 

ً بمم ال  ياتحوط فً تعوٌض ياتغٌال فً ياتغٌٌالي  فً يامٌمة ياع داة أو ياتدفم   يانمدٌة أديةاٌة  فعة نالسمٌ 

امخ طال ياتحوط و ذان فً يابند موضوع  ياتحوط، وذان عند ت الٌخ بدء ياتحوط من يامخ طال و عند  ياع ئدة

ون كمالتفعة عندم  ت  اٌةعف ذوٌعتبال ياتحوط من يامخ طال  .ة كل البع م اً على يس س مستمالٌت الٌخ نه 

ط خالل يافتالة يامحددة التحوط لد تم ياتغٌالي  فً يامٌمة ياع داة أو ياتدفم   يانمدٌة يامنسوبة امخ طال ياتحو

بل  هذي ٌٌكون من يامتولع ين  نأ% و 158%حتى 1;تعوٌض  بإستخديم أديالة ياتحوط خالل مدى من 

ً إذي م ك ن ياجزء غٌال يافعَ ل من ياتحوط تالي  يامستمبلٌة. وٌض فً  يافعيات ، فإنه ٌتم ياعتاليل به جوهالٌ 

ط اتً ٌكون فٌه  يابند موضوع ياتحوفً ياح ا  ييامت جالة.  دخل ص فًفً ل ئمة يادخل ياموحدة ضمن 

و تمثل  عةحدوث مالتف إحتم اٌةتمٌٌم م  إذي ك ن  ياعملٌة ذي  ب يامجموعة حٌنه موم تعب الة عن عملٌة تولع، 

 اتذبذب   فً ياتدفم   يانمدٌة تؤثال فً يانه ٌة على ل ئمة يادخل ياموحدة. يامجموعة  تعالض
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 ياتحوط من مخ طال يامٌمة ياع داة –أ  – 6
 

كأدية تحوط من مخ طال ياتغٌال فً يامٌمة ياع داة ألصآل أو مطلآوب أو  م اً مؤثالعندم  ٌتم تخصٌص مشتك 

مٌآٌم مؤكدة معتالل به وذو تأثٌال محتمل على ل ئمة يادخل ياموحدة فآإن أي البآح أوخسآ الة مآن إعآ دة ت ياتزيم

أدية ياتحوط من تلن يامخ طال ب امٌمة ياع داة ٌتم يإلعتاليل به مب شالة فً ل ئمة يادخل ياموحدة ب إلضآ فة إاآى 

فآآً دخآآل ياعمآآوا   ياتغٌآآال فآآً يامٌمآآة ياع داآآة ألدية ياتحآآوط مآآن يامخآآ طال ياع ئآآدة المخآآ طال يامتحآآوط منهآآ 

 .ياخ صة
 

لفآآة يامطفآآأة، وفآآً ياحآآ ا  ياتآآً تولآآل فٌهآآ  ياتحآآوط مآآن ب انسآآبة ابنآآود ياتحآآوط مآآن يامخآآ طال وياممٌمآآة ب اتك

بة ياتحآوط مآن  سآمخ طال يامٌمة ياع داآة اآألدوي  يام اٌآة يامالتبطآة بعمآوا  خ صآة عآن ياوفآ ء بشآالوط مح

طفآآ ء يافآآالق بآآٌن يامٌمآآة يادفتالٌآآة ألدية ياتحآآوط عنآآد يإلنتهآآ ء إيامخآآ طال، أو بٌعهآآ  أو تنفٌآآذه  أو إنته ئهآآ ، ٌآآتم 

عآن  لآلياتوسمٌة على مديال يافتالة يامتبمٌة التحوط بإستخديم طالٌمآة معآدل ياعمواآة يافعلآً. وعنآد ويامٌمة يإل

 نه ٌتم إثب   تسوٌة يامٌمة ياع داة غٌال يامطفأة مب شالة فً ل ئمة يادخل ياموحدة.إأدية ياتحوط، ف يثب  
 

 ياتحوط من مخ طال ياتدفم   يانمدٌة –ب  – 6
 

كأدية تحوط من مخآ طال ياتملبآ   فآً ياتآدفم   يانمدٌآة ياع ئآدة اخطآال  مؤهل عند م  ٌتم تخصٌص مشتك م اً

أو عملٌة متولعة محتملة أو ذي  تأثٌال محتمل على ل ئمآة ياآدخل ياموحآدة، فآإن  ياتزيممحدد مالتبط بأصل أو 

د، ٌآتم عتبآ اله ياجآزء يافعّآ ل، إذي وجآإياجزء ياخ ص بآ االبح أو ياخسآ الة مآن أدية ياتحآوط وياآذي تآم تحدٌآده ب

عتآاليل الجزء غٌال يافعّ ل، إذي وجآد، فإنآه ٌآتم يإل نسبةياش مل يألخالى أم  ب ا يادخل ضمن بنود يإلعتاليل به

التحوط من مخ طال ياتدفم   يانمدٌة ياتً تؤثال على عملٌآ   مسآتمبلٌة،  ب انسبةو به فً ل ئمة يادخل ياموحدة. 

  يألخآالى ٌآتم تحوٌلهآ  ام ئمآة ياآدخل ياموحآدة وذاآن حتٌ طٌآ فإن يألالب ح أو ياخس ئال يامعتالل به  ضمن يإل

اآو تولآع يابنآن أن كآل  ،ب االغم مآن ذاآن انفس يافتالة ياتً أثال  فٌه  عملٌة ياتحوط فً ل ئمة يادخل ياموحدة.

عآدة أو جزء من  ياخس ئال يامعتالل به  فً بنآود ياآدخل ياشآ مل يألخآالى اآن ٌآتم إسآتالج عه  خآالل فتآالة أو 

نٌل المبل  كمآ  اآو اآم ٌآتم صوٌة إع دة تسفً ل ئمة يادخل ياموحدة  كت تصنٌفه  نه ٌتم إع دةإفتالي  مستمبلٌة ف

 عتاليل به.يإل
                            

غٌال م اً، فإنه وفً ذي  ياول  ياذي تآم ياتزيم عندم  تؤدي عملٌة تحوط إاى يإلعتاليل بأصل غٌال م اً أو 

، وياتآً يااتآزيم ٌتم إض فة يألالب ح أوياخس ئال يامالتبطة بهذي يألصآل أو ، يااتزيم يإلعتاليل بهذي يألصل أو 

عتاليل مسبم ً به  مب شالة فً بنود يادخل ياش مل يألخآالى، إاآى يامٌآ س يألواآً اتكلفآة يإللتنآ ء أو يامٌمآة تم يإل

 . يااتزيميادفتالٌة اهذي يألصل أو 
 

نته ء سآالٌ ن أدية ياتحآوط أو عنآدم  ٌآتم بٌعهآ  أو عنآدم  إتب ع مح سبة ياتحوط من يامخ طال عند إوٌتم ياتولل عن 

تصبح تلن يألدية مؤهلة امح سبة ياتحوط من يامخآ طال  ألأو عندم  ٌتم مم السة ياحك تج هه  أو عندم   ؤه  هٌتم إن

مآن الفتآالة ياتآً كآ ن ياتحآوط  التبآ طإليبحآل يامجموعآة مآوم تأو عندم  ٌتم ياتولع بأن ياعملٌة اآن تحآدث أو عنآدم  

ياآالبح أو ياخسآ الة يامتاليكمآة يان تجآة عآن أدية ياتحآوط مآن مخآ طال تحوٌآل ٌآتم  فآً تلآن ياح اآة،. ويامخ طال فعً اً 

إاآى ل ئمآة ياآدخل ياموحآدة  يامسآ همٌنفآً حمآوق  ياتدفم   يانمدٌة ياتً تم إثب ته  فآً بنآود ياآدخل ياشآ مل يألخآالى

، ٌآتم تحوٌآل مع ملآة وياتآً تآؤثال علآى ل ئمآة ياآدخل ياموحآدةحدوث ياتحدث ياعملٌة. وفً ح اة ياتولع بعدم  عندم 

إاآى ل ئمآة ياآدخل  فواليً  س بم ً ضمن بنود يادخل ياش مل يألخالى ةأو ياخس الة يامتاليكمة يامثبت يامثب  ص فً ياالبح

 ياموحدة.
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 العمال  األجنبٌة     و(  
 

ال ياتحوٌآل ياسآ ئدة بتآ الٌخ إجآاليء يامعآ مال .  ياتً تتم ب اعمال  يألجنبٌة إاى ياآلاير ياسآعودي بأسآع حول يامع مال تُ 

كم  تحول أالصدة ياموجودي  ويامطلوبآ   يانمدٌآة يامسآجلة بآ اعمال  يألجنبٌآة فآً نه ٌآة ياسآنة إاآى ياآلاير ياسآعودي 

 بأسع ال ياتحوٌل ياس ئدة بت الٌخ ل ئمة يامالكز يام اً ياموحدة.
 

ٌتأال البح أو خس الة ياعمال  يألجنبٌة البنود يانمدٌة من يافالق بآٌن ياتكلفآة يامطفآأه ب اعملآة ياوظٌفٌآة فآً بديٌآة ياسآنة 

معداً بسعال ياعمواة يافعلً و يادفع   خالل ياسنة وبٌن ياتكلفة يامطفأة ب اعملة يألجنبٌة محواة بسعال ياصالل كم  فً 

ول   يان تجة من يألنشطة غٌال ياتج الٌة فً يادخل من يألنشطة غٌال ياتشغٌلٌة بم ئمآة نه ٌة ياسنة. ٌتم تسجٌل ك فة يافال

يادخل ياموحدة بإستثن ء فالول   يإللتاليض ب اعملة يألجنبٌة وياتً تمنح عملٌة تحوط مآن مخآ طال فع اآة مم بآل صآ فً 

الصآدة ياموجآودي  ويامطلوبآ   ياستثم ال فً أسهم أجنبٌة. ٌتم إثبآ   مك سآب أو خسآ ئال تحوٌآل ياعمآال  ياخ صآة بأ

، بإسآآآتثن ء يافالولآآآ   يان تجآآآة عآآآن تحوٌآآآل أالصآآآدة ياموحآآآدةيانمدٌآآآة يامسآآآجلة بآآآ اعمال  يألجنبٌآآآة فآآآً ل ئمآآآة ياآآآدخل 

أو عنآدم  تؤجآل تلآن يافالولآ   ضآمن بنآود ياآدخل ياشآ مل ياخآالى  و/ ياستثم الي  فً أدوي  ياملكٌآة يامت حآة البٌآع

يانمدٌة و تحوط مؤهل من مخ طال ص فً يألستثم الي  امآدى كآون ياتحآوط فعَآ اً. كتحوط مؤهل من مخ طال ياتدفم   

تدالج مك سب أو خس ئال وفالولآ   أسآع ال ياصآالل ياخ صآة بآ ابنود غٌآال يانمدٌآة يامسآجلة ب امٌمآة ياع داآة كجآزء مآن 

نآود غٌآال يام اٌآة فآً ح اآة تسوٌة يامٌمة ياع داة ضآمن يسآتثم الي  ياواليق يام اٌآة يامت حآة البٌآع، إا إذي ك نآ  تلآن ياب

 تحوط إستاليتٌجً من يامخ طال.
 

بإسآتخديم  –وياتآً ٌآتم لٌ سآه  وفمآ ً امحآددي  ياتكلفآة يات الٌخٌآة  –ٌتم تالجمآة يابنآود غٌآال يانمدٌآة فآً ياعملآة يألجنبٌآة 

تم لٌ سآه  وفمآ ً وياتآً ٌآ –أسع ال تحوٌل كم  فً تويالٌخ إنش ء ياتعآ مال . أمآ  يابنآود غٌآال يانمدٌآة فآً ياعملآة يألجنبٌآة 

 المٌمة ياع داة، فإنه ٌتم تالجمته  بإستخديم أسع ال تحوٌل وذان فً يات الٌخ ياذي ُحدد  فٌة يامٌمة ياع داة. 
 

 األدوا  المالٌةمماصة    (  ز
 

عنآد وجآود حآك  ياموحآدة فً ل ئمآة يامالكآز يامآ اً يامبل  ب اص فًتتم مم صة ياموجودي  ويامطلوب   يام اٌة وٌدالج 

تسآوٌة ياموجآودي  مآع يامطلوبآ   علآى أسآ س ياصآ فً، أو بٌآع ياموجآودي   يامجموعآة نآويت ً ملزم و عنآدم نظ م

 وتسدٌد يامطلوب   فً آن ويحد.
 

حسب م هو ويالد فً معٌآ ال مح سآبة أو بيادخل ياموحدة إا إذي ك ن ذان  ل ئمة فً  يامص الٌل و ا ٌتم مم صة يادخل

 خصوص فً ياسٌ س   يامح سبٌة المجموعة.تفسٌال مح سبً، وكم  والد بهذي يا
 

 المصارٌ   / إثبا  اإلٌرادا (   ح
 

شآكل متولآع ياحآدوث و بالمجموعآة  سآتتدفكٌآاليد إلي ٌجعآل يامنآ فع يالتصآ دٌة اهآذي يذياآ حديل ب إلٌاليد الإلعتالٌتم ي
فالهآ  فآً ياخ صآة ياتآً ٌجآب توعتآاليل إل. فٌم  ٌلً يامعآ ٌٌال يوق بهثبشكل مو لٌ سه منهذي يإلٌاليد  نكّ مٌ ياذي حدال

 .يإلٌاليد لبل يإلعتاليل به
 

تحمآل عمواآة  فآً ل ئمآة ياآدخل  /تكتسآب  ٌتم إثب   دخل ومصآ الٌل ياعمآوا  ياخ صآة اك فآة يألدوي  يام اٌآة ياتآً

يافعلآً هآآو يامعآآدل ياحمٌمآآً يامسآآتخدم  ياعمآآوا  ياخ صآآة ياموحآدة علآآى أسآآ س مبآآدأ معآآدل ياع ئآد يافعلآآً. إن معآآدل 

ألصال، حٌنم   ةم يادفع   و يامتحصال  يانمدٌة يامستمبلٌة، خالل عمال يألصل أويااتزيم يام اً يامتولع )يو افتالاخص

ألصآل أو إاتآآزيم مآ اً. تمآآوم يامجموعآة بتمآآدٌال ياتآدفم   يانمدٌآآة يامسآآتمبلٌة  ةيادفتالٌآآ ةٌكآون ذاآآن  من سآب ً(، إاآآى يامٌمآ

اآألدية يام اٌآة واكآن بآدون خسآ ئال يإلئتمآ ن يامسآتمبلٌة، وذاآن عنآد إحتسآ ب  ب ألخذ فً يإلعتب ال ك فة يألحك م ياتع لدٌة

 .ياعموا  ياخ صةمعدل 
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ٌتم تعدٌل يامٌمة يادفتالٌة ألصل أوإاتزيم م اً فً ح اآة لٌآ م يامجموعآة بتعآدٌل تمآدٌالي  يامآدفوع   أو يامتحصآال . 

صآ فٌ ً  األصآل يامٌمآة يادفتالٌآةوبنآ ء يً علآى  افعلآًياع ئد يامٌمة يادفتالٌة يامعداة على أس س معدل ب ٌستمال ياعتاليل 

 .بعد يامخصص  
 

نخفآ ض فآً عند تخفآٌض يامٌمآة يامسآجلة ألصآل مآ اً أو امجموعآة متشآ بهة مآن يألصآول يام اٌآة  نتٌجآة خسآ ئال يا

علآآى يامبلآآ   يألصآآلً يافعلآآًياع ئآآد اخ صآآة بإسآآتخديم معآآدل ٌسآآتمال بآآ إلعتاليل بآآدخل ياعمآآوا  ي ن يابنآآنإفآآ يامٌمآآة،

 يادفتالي ياجدٌد.
 

عتب ال ك فة يألحك م ياتع لدٌة األدية يام اٌة )مآن دفعآ   ممدمآة أو خذ فً يإلعند إحتس ب معدل ياع ئد يافعلً فإنه ٌتم يأل

مبوضآة، مصآ الٌل ياعملٌآة، و خٌ الي  أوخالفه( كمآ  ٌتضآمن ذاآن إحتسآ ب  جمٌآع ياالسآوم ويانمآ ط يامدفوعآة أو يام

تعتبال جزءيً ا ٌتجزأ من سآعال ياعمواآة ياخآ ص يافعلآً.  تعتبآال مصآ الٌل ياعملٌآة مصآ الٌل  ياذيياعالوة أو ياخصم 

 إض فٌة مالتبطة بإلتن ء، إصديال أو بٌع موجودي  أو مطلوب   م اٌة.
 

 و( -6يامذكوالة فً إٌض ح )ْي المب دو وفم ً  .تكبده عند تحممه  أو  أو خس ئال تحوٌل ياعمال  دخلٌتم إثب   
 

فعلآً ضآمن لٌآ س الئآٌس مآن معآدل ياع ئآد علآى ياعمواآة ياين ٌشآكالن مكآون ودخآل ياعمآوا  يالآذ إثب   السآومٌتم  
 ياموجودي  ذي  ياصلة.

 

لآى تمثآل جآزءيً أس سآٌ ً مآن إحتسآ ب معآدل ياع ئآد يافعلآً ع ا ٌتم إثب   دخآل أتعآ ب ياخآدم   يابنكٌآة عمومآ ً، وياتآً

 ياموجودي  أويامطلوب   يام اٌة، عند تمدٌم ياخدمة ذي  ياعاللة، وعلى أس س يإلستحم ق.
 

 نسبً وطبم ً  اعمود ياخدم   يامعنٌة.  ًوٌتم إثب   أتع ب يامح فظ يامديالة وياخدم   يإلستش الٌة على أس س زمن
 

ألتعآ ب عنآد أتمآ م يألديء يفٌتم يألعتآاليل بتلآن أو يألتع ب ياتً تعتمد على أكثال من مكون ب ألديء يألتع ب ذي  ياصلة 

 ذوياصلة.
 

يامآآالوض و ذاآآن المآآالوض يامحتمآآل سآآحب مب اغهآآ  مآآن لبآآل ياعمآآالء و يألتعآآ ب يألخآآالى يامتعلمآآة  ياتزيمآآ  أتعآآ ب 

علآً ثم ال، وٌتم ياعتاليل بتلن يألتع ب كتعدٌل علآى سآعال ياعمواآه يافاستي تك اٌل بم  فً ذانب ألئتم ن فٌتم تأجٌله ، 

علآى  فإنآه ٌمكآن ياعتآاليل بآ افالقعلى يامالض. ٌتم ياعتاليل بأتع ب ياتزيم   يامالوض على أسآ س يامسآط ياث بآ  

 مديال فتالة يااتزيم إذي ام ٌكن من يامتولع سحب مب ا  تلن يامالوض.
 

به  كمص الٌل   يألتع ب ياخالى و مص الٌل ياعموا ، يامالتبطة أس س ً بأتع ب ياخدم   وياعملٌ  ، فٌتم ياعتاليل

 بحسب تلمً ياخدمة أو إكتم ل ياعملٌة. 
 

يألالب ح بنديً من دخل يامت جالة، صآ فً  توزٌع  تعتبال  ٌتم إثب   توزٌع   يألالب ح عند وجود إلاليال بأحمٌة إستالمه .

بن ءيً علآى  الىيألخيادخل من ياموجودي  يام اٌة يامدالج لٌمته  ياع داة من خالل ل ئمة يادخل يو بنود يادخل ياتشغٌلً 

   .ياتصنٌل يامبدئً ألدوي  ياملكٌة
 

يانشآ ط   ياتج الٌآة علآى جمٌآع يامك سآب وياخسآ ئال يان تجآة عآن ياتغٌٌآال فآً  ص فً دخل يامت جالة يانآ تج مآنتشتمل 

يامٌمة ياع داة و دخل  ومص الٌل ياعموا  ياخ صآة يامتعلمآة بهآ  أو عويئآد ياموجآودي  يام اٌآة و يامطلوبآ   يام اٌآة 

اممتنآ ة ألغآآاليض يامتآ جالة و فالولآآ   تحوٌآل ياعمآآال . وٌتضآآمن هآذي أي أسآآ اٌب غٌآال فعّ اآآة مسآجلة فآآً معآآ مال  ي

 ياتحوط من يامخ طال.
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ياٌآآوم  الةأو خسآآ  بحذاآآن بآآال ٌسآآمىو )ياعملٌآآة ويامٌمآآة ياع داآآة  الفالق بآآٌن سآآعتمآآوم يامجموعآآة بآآإاعتاليل مب شآآالةً بآآ ا

، و ذان فً ح اة ك ن سعال ياعملٌة ٌختلل عن يامٌمة ياع داآة العملٌآ   ياخآالى ياممكآن مالحظتهآ  مآن ياسآوق (ياول

يام اٌة، وبن ءيً على طالق تمٌٌم وياتً تحتوي متغٌاليته  على بٌ نآ   ياسآوق ياممكآن مالحظتهآ ، حٌآث ٌآتم  يألديةانفس 

فإنآآه ٌمكآآن عنآآدم  ٌكآآون مآآن غٌآآال ياممكآآن مالحظآآة إسآآتخديم يابٌ نآآ   و هآآذي ياعتآآاليل فآآً ل ئمآآة ياآآدخل ياموحآآدة. 

ذي   بٌن سعال ياعملٌة و نموذج يامٌمة فمط فً ل ئمة يادخل ياموحدة عندم  ٌمكن مالحظة يامعطٌآ   ياعتاليل ب افالق

 ، أو عندم  ٌتم تخفٌض  لٌمة يألدية يام اٌة.ياصلة
 
 عادة الشراء العكسٌةو إتفالٌا  إ (    إتفالٌا  إعادة الشراءط 

 

 شاليئه  فً ت الٌخ مستمبلً محدد بإع دة يافوالييامب عة مع يإلاتزيم  ،يألستثم الي  يامت حة البٌعستمال يابنن فً إثب   ٌ

 تمالٌب ً بك فة ياخط ال وياعويئآد ب احتف ظحٌث تموم يامجموعة  فً ل ئمة يامالكز يام اً ياموحدة، ،شاليءيا إع دةإتف لٌة 

  امت حة البٌع.ستثم الي  يياٌتم لٌ سه  وفم ً السٌ س   يامح سبٌة يامتبعة بشأن ، وملكٌته  اه  ياع ئد
 

تجآآ ه ياطآآالل يآلخآال امآآ ء يامبآ ا  يامسآآتلمة منآآه  ٌآتم إظهآآ ال يإلاتآزيم ضآم ن فآآً حآآٌنبكآآإلاليض   ٌآتم مع ملآآة ياعملٌآ 

وٌآتم  .مآالء، حسآبم  هآو مالئآماعوديئآع ي بموجب هذه يإلتف لٌ   فً يألالصآدة البنآون ويامؤسسآ   يام اٌآة يألخآالى أو

إعتبآ ال يافآآالق بآآٌن سآآعال يابٌآآع وإعآ دة ياشآآاليء كمصآآ الٌل عمآآوا  خ صآآة، وٌسآتحك علآآى مآآدى فتآآالة إتف لٌآآة إعآآ دة 

  .ياشاليء
 

)إتف لٌآة إعآ دة ياشآاليء  إلعآ دة بٌعهآ  فآً تآ الٌخ مسآتمبلً محآـدد ٌآتم إظهآ ال ياموجآودي  يامشآتالية مآع وجآود إاتآزيم ا

دالج تُآ .يامجموعآةم اً ياموحدة اعدم إنتمآ ل ياسآٌطالة علآى تلآن ياموجآودي  يألواٌآة إاآى يافً ل ئمة يامالكز  ياعكسٌة(

وٌتم إعتبآ ال يافآالق  .ادى مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي ةيإلتف لٌ   فً يانمدٌة ويألالصد يامب ا  يامدفوعة بموجب هذه

وعلآى  ياشآاليء ياعكسآٌةك علآى مآدى فتآالة إتف لٌآة إعآ دة دة يابٌع كدخل عموا  خ صآة وٌسآتحع بٌن سعال ياشاليء وإ

  .أس س معدل ياع ئد يافعلً
 

 ا ستثمارا (    ي
 

ٌتم فً يألصل، إثب   ك فة ياستثم الي  ب امٌمة ياع داة ش ملة يامص الٌل يإلض فٌة يامتعلمة مب شالة بعملٌة شاليء 

 ً، وتدالج فً دخل ياعموا  ياخ صة.م على أس س ياع ئد يافعلصياستثم الي . تطفأ ياعالوة أو ياخ
 

ب انسبة االستثم الي  ياتً ٌتم تديواه  فً يألسويق يام اٌة يانظ مٌة، فإن يامٌمة ياع داة تحدد على أس س يألسع ال 

يامتديواة ب اسوق عند ينته ء ياعمل فً ت الٌخ ل ئمة يامالكز يام اً ياموحدة. أم  ب انسبة المٌمة ياع داة الموجودي  

اتً وي إاى ص فً لٌم ياموجودي  يامعلنة ب االجوعتمالٌاله  ة وياستثم الي  فً ياصن دٌك ياستثم الٌة فٌتم يامديال

ً  تع دل يامٌمة  عتم د على أس س ص فً لٌمة ياموجودي  يامعلنة.إلب  ياع داة تمالٌب 
 

داة على أس س يامٌمة ياسولٌة أم  ب انسبة االستثم الي  غٌال يامتديواة فً ياسوق، ٌتم إجاليء تمدٌال من سب المٌمة ياع 

ياح اٌة األدوي  يألخالى يامش بهة اه  بشكل كبٌال، أو على أس س ياتدفم   يانمدٌة يامتولعة. عند عدم إستط عة يابنن 

، فإنه ٌتم لٌ سه  بإستخديم مجموعة من طالق ياتمٌٌم أو مص دال يألسع ال يانشطة يامٌمة ياع داة من يألسويق تحدٌد

ديم أس اٌب الٌ ضٌة، إن مدخال  يألس اٌب ياالٌ ضٌة ٌتم أخذه  من يألسويق م  أمكن ذان أو وياتً تتضمن إستخ

 بإستخديم دالجة معٌنة من ياحكم عند عدم إمك نٌة أخذه  من يألسويق.
 

بعد يإلثب   يألواً االستثم الي  ٌتم ياسم ح بإجاليء تحوٌال  بٌن فئ   ياستثم الي  يامختلفة إذي توفال  بعض 

امحددة. تُحدّد لٌمة كل فئة من ياستثم الي  يامختلفة عند إنته ء يافتالة يام اٌة يات اٌة على يألس س ياموضح ياشالوط ي

 :فً يافمالي  يات اٌة
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  ا ستثمارا  المتاحة للبٌع   -3

 

يامجموعة نوي تفً أسهم أو سندي  دٌن وياتً امشتمة غٌال ي ياستثم الي  يامت حة البٌع بأنه  ياستثم الي  تعالل 

و لالوض و مدٌنٌن  ستحم قيإلستثم الي  ممتن ة حتً ت الٌخ إكوياتً ام ٌتم تصنٌفٌه   امدة زمنٌة غٌال محددة ه ئإلتن 

السٌواة وياتً ٌمكن أن تُب ع نتٌجة ياح جة من خالل ل ئمة يادخل ياع داة ستثم الي  مدالج لٌمته  إأو ام ٌتم تصنٌفه  ك

 أو ياتغٌالي  فً أسع ال ياعموا  ياخ صة وأسع ال صالل ياعمال  أو أسع ال يألسهم. 
 

 ياتكلفه يازيئدة ويامب شالة العملٌة امٌمة ياع داة وياتً تتضمن ٌتم ياعتاليل ب ألستثم الي  يامت حة البٌع، عند إلتن ئه ، ب

ثن ء ياستثم ال فً أدوي  ياملكٌة، وياتً اٌمكن لٌ س لٌمته  ست احم ً ب امٌمة ياع داة و ذان ب ياستثم الي  و ٌتم لٌ س

. ب انسبة االستثم الي  يامت حة البٌع وياتً ام ٌتم ياتحوط ، حٌث ٌتم عالضه  بمٌمته  يادفتالٌةبهياع داة بشكل موثوق 

لٌمته  ياع داة مب شالة  ٌتم إثب   يألالب ح أو ياخس ئال يان جمة عن ياتغٌال فًإنه من مخ طال ياتغٌال فً لٌمته  ياع داة، ف

. عند إنتف ء أسب ب إثب   هذه ضمن بنود يادخل ياش مل يألخالى احٌن إنتف ء أسب ب إثب   تلن ياستثم الي 

ياخس ئال يامتاليكمة يامثبتة س بم ً ضمن بنود ياستثم الي  أو عند إنخف ض لٌمته ، ٌتم إع دة تصنٌل يامك سب أو 

 خل ياموحدة.يادخل ياش مل يألخالى إاى ل ئمة ياد
 

على ياع ئد يافعلً. وٌتم إثب   دخل توزٌع    بن ءيً ٌتم  إثب   دخل ياعموا  ياخ صة فً ل ئمة يادخل ياموحدة 

يألالب ح فً ل ئمة يادخل ياموحدة عند وجود إلاليال بأحمٌة إستالم تلن ياتوزٌع  . كذان ٌتم إثب   أالب ح أو خس ئال 

 ة البٌع فً ل ئمة يادخل ياموحدة.ياصالل يألجنبً من ياستثم الي  يامت ح
 

ٌسمح استثم ال مصنل كمت ح البٌع أن ٌتم إع دة تصنٌفه كـ "يستثم الي  أخالى ممتن ة ب اتكلفة يامطفأة" إذي م  ك ن من 

"يستثم الي  أخالى ممتن ة ب اتكلفة يامطفأة" و إذي م  ك ن  يامجموعة ادٌه  يانٌة  ياممكن تعالٌل هذي ياستثم ال ضمن

 على ياحتف ظ بذان يألصل يام اً المدى يامنظوالأو حتى ت الٌخ يإلستحم ق. ويامدالة
 

 ا ستثمارا  الممتناة حتى تارٌخ ا ستحماق   -6

ستثن ء ياستثم الي  يألخالى إتصنل ياستثم الي  ذي  يادفع   ياث بتة أو ياممكن تحدٌده  ومحدد ت الٌخ يستحم له ، ب

ممتن ة حتى ت الٌخ ياستحم ق.   دى يابنن ياممدالة ويانٌة ياموجبة إللتن ئه  ك ستثم اليياممتن ة ب اتكلفة يامطفأة، وياتً ا

ٌتم لٌ س هذه ياستثم الي  بعد يلتن ئه  ب امٌمة ياع داة متضمنة أي تك اٌل إض فٌة مب شالة، كم  ٌتم لٌ سه  احم ً 

عتب ال ياخصم أو ياعالوة إلأة ب ألخذ بعٌن يب اتكلفة يامطفأة ن لص ً مخصص يانخف ض فً لٌمته . تحسب ياتكلفة يامطف

ستخديم أس س ياع ئد يافعلً. تدالج أي مك سب أو خس ئال ن جمة عن هذه ياستثم الي  فً ل ئمة يادخل إعند ياشاليء ب

 خف ض لٌمته . ينأو عندم  ٌتم إاغ ء يإلعتاليل به  ياموحدة 

حم ق اٌمكن بٌعه  أو إع دة تصنٌفه  بدون ياتأثٌال على إن ياستثم الي  يامصنفة ك ستثم الي  ممتن ة حتى ت الٌخ يإلست

ب انسبة اسعال ياف ئدة أو  هإلستخديم هذي ياتصنٌل وا ٌمكن تخصٌصه  كبند ٌتم ياتحوط من مخ طاليامجموعة لدالة 

 إا أن يابٌع أو إع دة ياتصنٌل فً أٌ ً من مخ طال ياسديد يامبكال وذان بسبب طبٌعة هذي ياستثم ال طوٌل يألجل.

 ياظالول يات اٌة ان ٌؤثال على لدالة يامجموعة إلستخديم هذي ياتصنٌل:
 

  يابٌآآع أو إعآآ دة ياتصآآنٌل يامالٌآآب جآآديً مآآن تآآ الٌخ يإلسآآتحم ق حٌآآث اآآن ٌكآآون هنآآ ن ثآآأثٌال مهآآم علآآى

 يامٌمة ياع داة جاليء ياتغٌال فً سعال ياعمواة فً ياسوق،

 ظم موجودي  أصل ياستثم ال،يابٌع أو إع دة ياتصنٌل بعد م  تكون يامجموعة لد حصل  مع 

  يامجموعآآة  سآآٌطالةيابٌآآع أو إعآآ دة ياتصآآنٌل ياع ئآآدة إاآآى أحآآديث منعزاآآة غٌآآال متكآآالالة خآآ الج نطآآ ق

 واٌمكن تولعه .
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 المروض والسل  (    ن  
 

مم بل دفع   ث بتة أو يامجموعة بويسطة  ءه ٌتم إلتن أو  تُمنحيامالوض وياسلل هً موجودي  م اٌة غٌال مشتمة  

محددة.   ٌتم يإلعتاليل ب امالوض وياسلل عند دفع يامب ا  الممتالض. وٌتم إاغ ء يإلثب   عندم  ٌموم ياممتالض 

 ب اسديد أوعند بٌعه  أو شطبه  أو إنتم ل جمٌع يامخ طال ويامك سب يامتعلمة به  بشكل جوهالي.
 

 يألصل،  ب امٌمة ياع داة  ش ملة يامص الٌل يامتعلمة به . تم س ك فة يامالوض وياسلل، فً 
 

إثب   يامالوض وياسلل ياممنوحة أو تصنٌل ك فة يامالوض وياسلل كمالوض محتفظ به  ب اتكلفة يامطفأة. ٌتم ٌتم  

اه ،  ، وغٌال يامتديواة فً سوق م اً نشط وياتً ام ٌتم ياتحوط من مخ طال يامٌمة ياع داةيامجموعةياممتن ة من لبل 

 يامطفأة مخصوم ً منه  أي مب ا  تم شطبه  أو أي مخصص   مالتبطة بخس ئال يإلئتم ن. ب اتكلفة
 

 ا نخفاض فً لٌمة الموجودا  المالٌة    (  ل  
 

نخفآ ض لٌمآة أي أصآل مآ اً أو د مآن وجآود أي داٌآل موضآوعً علآى ي، إجاليء تمٌآٌم التأكآلويئم م اٌةٌتم بت الٌخ كل 

وفً ح اة وجآود مثآل هآذي ياآداٌل، ٌآتم تحدٌآد يامٌمآة ياممآدالة يام بلآة اإلسآتالديد اآذان  ة.  يام اٌمجموعة من ياموجودي

نخف ض فً يامٌمة، ياتً ٌتم حس به  على أس س ص فً يامٌمة ياح اٌة التدفم   يانمدٌة يامستمبلٌة مع أي خس ئال ي ليألص

 يامتولعة، وٌتم إثب   هذه ياتغٌالي  فً لٌمته  يادفتالٌة.
 

نخف ض يامالوض و ياسلل وياستثم الي  ياممتن ة حتى ت الٌخ ياسآتحم ق و عتب ال ياداٌل على يإلبعٌن ييامجموعة خذ أت 

جم اً. عند عدم إمك نٌة إستالديد يألصل يام اً، ٌتم شطبه مم بل مخصص يانخف ض يامعد إ و ذان على أس س محدد

ة أو فآآً حسآآ ب مخصآآص يانخفآآ ض. ٌآآتم شآآطب اآآذان إمآآ  عآآن طالٌآآك تسآآجٌله فآآً ل ئمآآة ياآآدخل ياموحآآدة مب شآآال

 ياموجودي  يام اٌة فمط عند إستنف ذ جمٌع ياطالق ياممكنة اإلستالديد وعند تحدٌد لٌمة ياخس الة.
 

بعآد ذاآن علآى أسآ س سآعال  ٌتم إثب   دخل ياعمآوا  ،ستالديدإلياممدالة يام بلة ا لٌمته إاىيام اً يألصل فوال تخفٌض 

 ستالديد. إلخصم ياتدفم   يانمدٌة يامستمبلٌة اغالض لٌ س يامٌمة يام بلة ايامستخدم فً  ياخ صة ياعمواة
 

وإذي تاليجع مبل  ياخس الة فً فتالة احمة وك ن من ياممكن البط ياتاليجع موضوعٌ ً بحدث ولآع بعآد إثبآ   يانخفآ ض 

ب تهآ  بويسآطة تعآدٌل )مثل ياتحسن فً دالجة تصنٌل يامدٌنٌن(، فإنه ٌتم عكس خس الة يانخف ض فً يامٌمآة ياسآ بك إث

مخصص ياحس ب، كم  ٌتم إثب   يامبل  ياذي تم عكسه فً ل ئمة يادخل ياموحدة اتخفآٌض مصآ الٌل خسآ ئال يإلئتمآ ن 

 ذي  ياصلة.
 

اٌمكن إعتب ال يامالوض وياسآلل ياتآً تآم إعآ دة جآدواته  كمآالوض متآأخالة ياسآديد بآل تع مآل كمآالوض جدٌآدة. تحآدد 

على مع ٌٌال تمالال إمك نٌة إستماليالٌة ياتسآدٌد علآى يألالجآح و ٌسآتمال إخضآ ع هآذه  إجاليءي  وسٌ س   إع دة ياجدواة

ً يامالوض وياسلل فالدٌ ً أو   إاى تمدٌالي  يانخف ض فً يامٌمة بإستخديم معدل ياعمواة يألصلً يافعلً المالض. جم عٌ 

 

 ظالولفً  فعل التاليجع الدك أوٌتم  إجم اً يألعتاليل ب امالوض وياسلل إم  كجزء من ياعاللة يامستمالة مع ياعمٌل، 

إاآى تمدٌآد تآ الٌخ أسآتحم ق  بهآذي ياتاليجآعياممتآالض، ٌمكآن أن ٌآؤدي ياعتآاليل  ظآالولياممتالض. فً ح اآة تاليجآع 

بمآ  ٌحتآوي أسع ال عمآوا  مختلفآة. لآد ٌآؤدي هآذي ياجآاليء  امجموعةمتالح يتفع   بحٌث اديادفع   أو تغٌٌال خطط ي

ياتحصٌل بحٌث ٌخضع اإلنخف ض فآً يامٌمآة بشآكل منفآالد  خالف تال يابنن كمتأإاى أن ٌستمال يألصل فً د من تف صٌل

مآن بشآأنه  إلسآتع دة يامآٌم يادفتالٌآة ياصآلٌة  ياتفآ وضحٌث من ياممكن عدم كف ٌة دفعآ   ياعمواآة وياصآل ياتآً ٌآتم 

 المالض. 
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 المالٌة المثبتة بالتكلفة المطفأة ا نخفاض فً لٌمة الموجودا   - 3
 

ٌتم تصنٌل أصل م اً أو مجموعة من ياموجودي  يام اٌة منخفضة يامٌمة فً ح اة وجود داٌل موضآوعً علآى 

ذان كنتٌجة احدث أو أكثال تم  بعد يإلثب   يألواً اهآ  وبحٌآث أن ٌكآون هنآ ن خسآ الة اهآ  تآأثٌال علآى ياتآدفم   

 صل يام اً أو امجموعة من ياموجودي  يام اٌة بشكل موثوق به.يانمدٌة يامستمبلٌة ياممدالة األ
  

نخفآ ض فآً لٌمآة يامآالض أو أي مآن ياموجآودي  يام اٌآة ص محآدد اخسآ ئال يإلئتمآ ن نتٌجآة االٌتم تكآوٌن مخصآ

 يامثبتة ب اتكلفة يامطفأة، إذي ك ن هن ن داٌل موضوعً بأن يابنن ان ٌتمكن من تحصٌل ك فة يامب ا  يامستحمة. إن

مبل  يامخصص يامحدد هو يافالق بٌن يامٌمآة يادفتالٌآة ويامبلآ  ياممآدال يام بآل اإلسآتالديد. إن يامبلآ  ياممآدال يام بآل 

يألصآآلً  ياع ئآآدعلآآى معآآدل  بنآآ ءيً اإلسآآتالديد هآآو يامٌمآآة ياح اٌآآة التآآدفم   يانمدٌآآة يامسآآتمبلٌة يامتولعآآة، مخصآآومة 

 هونة.الد من ياضم ن   وياموجودي  ياميافعلً، متضمن  يامب ا  ياممدالة يام بلة اإلستالدي
 

نخفآ ض جمآ عً علآى مآ ن، ٌآتم تكآوٌن مخصصآ   مم بآل أي يب إلض فة إاى يامخصص   ياخ صة بخس ئال يإلئت

علآآى عآآدة عويمآآل تتضآآمن تصآآنٌف   يإلئتمآآ ن يامحآآددة  بنآآ ءيً أسآآ س يامحفظآآة. وٌآآتم تمآآدٌال هآآذه يامخصصآآ   

فً ياتع مآل مآع ياممتآالض أو مجموعآة مآن ياممتالضآٌن موعة يامجالممتالض أو مجموعة من ياممتالضٌن وخبالة 

سآتخديم إوأي معلوم   ت الٌخٌة مت حآة عآن حآ ا  يإلخفآ ق ياسآ بمة. ٌآتم تعآدٌل ياخبآالة ياسآ بمة بشآأن ياخسآ ئال ب

 يابٌ ن   ياح اٌة يام بلة المالحظة وذان إلظه ال أثال ياظالول ياح اٌة ياس ئدة.
 

 ة ب اتكلفآآة يامطفآآأة، ٌآآتم تسآآوٌة يامٌمآآة يادفتالٌآآة األصآآل مب شآآالة أو مآآن خآآالل ب انسآآبة الموجآآودي  يام اٌآآة ياممتنآآ

 ستخديم حس ب مخصص، وٌدالج مبل  ياتسوٌة فً ل ئمة يادخل ياموحدة.إ
 

 ا نخفاض فً لٌمة الموجودا  المالٌة المتاحة للبٌع - 6
 

تمٌٌم م  إذي كآ ن هنآ ن داٌآل موضآوعً ب تموم يامجموعةب انسبة ألدوي  يادٌن يامصنفة ك ستثم الي  مت حة البٌع، 

على نفس يألسلوب يامتبع الموجودي  يام اٌة يامش بهة ويامدالجة ب اتكلفة يامطفآأة  بن ءيً على يانخف ض فً يامٌمة 

ٌآتم إديالج ياخسآ الة يامتاليكمآة كإنخفآ ض فآً يامٌمآة نآ تج مآن يافآالق بآٌن يامٌمآة  وذان اكل أدية م اٌآة علآى حآده.

يإلعتآاليل بهآ  مسآبم ً تآم وياتآً  إلنخف ض فً يامٌمآة اتلآن يألديةياع داة ياح اٌة ن لص ً أٌة خس ئال ايامطفأة ويامٌمة 

 فً ل ئمة يادخل ياموحدة.
 

ٌتم عكس خس الة يانخف ض فً يامٌمة ضمن ل ئمة يادخل ياموحدة، إذي ظهال فآً يافتآالة ياالحمآة داٌآل موضآوعً 

انخف ض فً يامٌمة ك ن لد تم تسجٌله  مسبم ً ضمن ل ئمة يادخل عتاليل بخس الة يذو صلة ب إلئتم ن حدث بعد يإل

 ياموحدة.
 

ب انسآآبة اسآآتثم الي  يألسآآهم ياممتنآآ ة ك سآآتثم الي  مت حآآة البٌآآع، فآآإن يانخفآآ ض ياجآآوهالي أو ياآآديئم  فآآً يامٌمآآة 

نخف ض جوهالٌآ ً ايٌتطلب تحدٌد م  إذي ك ن  ياع داة عن ياتكلفة ٌعتبال داٌل موضوعً على يانخف ض فً يامٌمة.

نخفآ ض يامٌمآة ضآمن ل ئمآة ياآدخل يبإسآتالديد مبلآ  ياخسآ الة يان تجآة مآن  حا ٌسآم ياحك م. بإبديءأو ديئم ً يامٌ م 

ن أي يالتف ع ب امٌمة ياع داة احم ً ٌجب أن ٌسجل ضمن بنود إياموحدة ط ام  أن يألصل ل ئم ب اسجال ، )وعلٌه ف

إثبآ   خسآ الة يانخفآ ض فآً يامٌمآة، ٌآتم تحوٌآل يامك سآب أو ياخسآ ئال  يادخل ياش مل يألخآالى(. فآً حآ ل إاغآ ء

 إاى ل ئمة يادخل ياموحدة. حموق ياملكٌةيامتاليكمة يامثبتة ضمن 
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 ا نخفاض فً لٌمة الموجودا  غٌر المالٌة  (     م
 
نخف ض لٌمة أصل. إذي مآ  تآويفال هآذي بتمدٌال م  إذي ك ن هن ن مؤشالعلى ي –م اً بت الٌخ كل تمالٌال  -يامجموعة موم ت

مآوم بتمآدٌال يامبلآ  يامجموعآة تفآإن  ةخفآ ض لٌمآة أصآل مطلوبآتكون ياماليجعة ياسآنوٌة إلختبآ ال ينيامؤشال أو عند م  

مة ياع داآة األصآل أو لٌمآة ياممكن تحصٌلة من يألصل هو يامٌ يامٌمة يام بلة اإلستالديدياممكن تحوٌله من يألصل. إن 

ن لصآ ً تكآ اٌل بٌعآه ولٌمتآه لٌآد يإلسآتخديم. عنآدم  تزٌآد  –إٌهمآ  أكثآال  –ياوحدة  يانمدٌة ياممكن تحمٌمه  مآن يألصآل 

من يألصآل، يامٌمة يام بلة اإلستالديد يامٌمة يادفتالٌة ألصل أو لٌمة ياوحدة يانمدٌة ياممكن تحمٌمه  من يألصل أكثال من 

. فً سبٌل تمآدٌال لٌمآة يامٌمة يام بلة اإلستالديدبال منخفض يامٌمة و ٌتوجب خفض لٌمتة يادفتالٌة اتم بل فإن يألصل ٌعت

ستخديم، ٌمآوم يابنآن بخصآم لٌمآة ياتآدفم   يانمدٌآة يامسآتمبلٌة إاآى يامٌمآة ياح اٌآة بإسآتخديم سآعال خصآم يألصل لٌد يإل

صل.  فً سبٌل تحدٌد يامٌمة ياع داة ألصآل  أليامالتبطة بٌعكس تمدٌالي  ياسوق المٌمة ياح اٌة النمود وكذان يامخ طال 

سآتخديم  مضآ عف   إن لص ً تك اٌل يابٌع، فإنه ٌتم إسآتخديم نمآ ذج تسآعٌال مالئمآة. ٌآتم تعزٌآز إحتسآ ب تلآن يانمآ ذج ب

 ياتمٌٌم، أو مؤشالي  لٌمة ع داة مت حة أخالى.
 

تمدٌال م  إذي كآ ن هنآ ن مؤشآاليً علآى أن بكل تمالٌال م اً بت الٌخ يامجموعة موم تب انسبة الموجودي  بإستثن ء ياشهالة، 

يامؤشالي ، فإن يابنن  وجودة أوينخفض .  إذي م توفال  هذهمعتالل به  مسبم ً ام تعد مياخف ض فً يامٌمة نياخس ئال 

انخفآ ض ياوحدة يانمدٌة ياممكن تحمٌمهآ  مآن يألصآل. ٌآتم عكآس خسآ الة ي أو لٌمةيامٌمة يام بلة اإلستالديد ٌال ٌموم بتمد

 إسآتالديده فً يامٌمة يامعتالل به  مسبم ً فمط فً ح اة تغٌٌال يإلفتاليض   يامستخدمة فً تحدٌآد لٌمآة يألصآل ياممكآن 

نخف ض فً يامٌمة. ٌتم تحدٌد خس الة يانخف ض فآً يامٌمآة يامآاليد عكسآه  بحٌآث اتزٌآد عتاليل بأخال خس الة يمنذ يإل

وكذان اتزٌد يامٌمة يادفتالٌة ألصل بعد يإلهالن )فً ح ل م  تم تحدٌآده ( يد يامٌمة يام بلة اإلستالديامٌمة يادفتالٌة عن 

نخفآ ض فآً انخف ض فً لٌمة يألصل( فً ياسنوي  ياسآ بمة عآن لٌمآة خسآ الة ياعتاليل بخس الة ي)وإذي م  ام ٌتم يإل

 يامٌمة ياماليد عكسه . ٌتم عكس تلن ياخس الة فً ل ئمة يادخل ياموحدة.
 

 فً ياشهالة، اٌمكن عكسه  فً ياسنوي  ياالحمة. نخف ضاإن خس ئال ي
 

 العمارا  األخرى  (     ن
 

ياع دٌة، بعآض ياعمآ الي  وذاآن سآديديً المآالوض وياسآلل. تعتبآال هآذه ياعمآ الي   أعم اه ، خالل دوالة المجموعةتؤول 

ض وياسآلل أو يامٌمآة هآ  المآالومكموجودي  مت حة البٌع وتظهال هآذه ياعمآ الي  فآً يابديٌآة بصآ فً يامٌمآة ياممكآن تحم

ا ٌتم حس ب إستهالن على هآذه  .ياع داة ياح اٌة الممتلك   يامعنٌة )أٌهم  ألل( مخصوم ً منه  أي تك اٌل بٌع جوهالٌة

 .ياموحدةياعم الي . تسجل يإلٌاليدي  يان تجة من تأجٌال هذه ياعم الي  يألخالى فً ل ئمة يادخل 
 

فآً ل ئمآة ياآدخل  فً يامٌمة ياع داآة احمآ ً مخصآوم ً منهآ  تكآ اٌل يابٌآع ينخف ض و بعد يإلثب   يألواً، ٌتم تسجٌل أي

هذه يألصول وعلى أن ا تتج وز  بٌعياموحدة. ٌتم تسجٌل أي مك سب احمة فً يامٌمة ياع داة، مخصوم ً منه  تك اٌل 

 ل ئمة يادخل ياموحدة. ياخس ئال يامتاليكمة، مب شالةً كمك سب مجتمعة مع أٌة مك سب أوخس ئال ن تجة عن يإلستبع د فً
 

 و الموجودا  غٌر الملموسة المعدا ، الممتلكا   (    س
 

ا ٌآآتم و .يامتآآاليكم وياطفآآ ء ب اتكلفآآة بعآآد خصآآم يإلسآآتهالن وياموجآآودي  غٌآآال ياملموسآآة يامعآآدي ، ظهآآال ياممتلكآآ  ت
 يامعآآآدي  يألخآآآالى، بآآآع طالٌمآآآة يامسآآآط ياث بآآآ  فآآآً حسآآآ ب إسآآآتهالن ياممتلكآآآ  تُت .يألاليضآآآً يامملوكآآآة إسآآآتهالن

 وذان على أس س يألعم ال يإلنت جٌة يامتولعة الموجودي  كم  ٌلً: وياموجودي  غٌال ياملموسة
 

 سنة  61 -  51    يامب نً 
 سنوي ، أٌهم  ألل  8فتالة يإلٌج ال أو             يامستأجالة  على يامب نًتحسٌن   

 سنوي  ;   موجودي  غٌال ملموسة
 سنوي  8 – 7  ي  ث ث ويامعدي  وياسٌ الألي
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لآويئم اهآذه ياموجآودي  فآً تآ الٌخ كآل  وياطفآ ء و طالق إلستهالن ٌتم ماليجعة ياعمال يإلنت جً و يامن فع يإللتص دٌة
دي  علآى أسآ س ومن ثم ٌتم تعدٌله  إذي اآزم يألمآال. ٌآتم إحتسآ ب يامك سآب و ياخسآ ئال يان تجآة عآن بٌآع ياموجآو م اٌة

 .ياموحدةتدالج يامك سب و ياخس ئال يان تجة فً ل ئمة يادخل  ة وص فً يامبل  يامحصل ويافالق بٌن يامٌمة يادفتالٌ
 

ٌتم إثب    .ٌتم السملة يانفم   ياخالى عندم  ٌكون من يامحتمل أن تستفٌد يامجموعة من من فع إلتص دٌة اتلن يانفم  
  كمص الٌل عند حدوثهم.ٌ نة يألصالح   يامستمالة و تك اٌل ياص

 
ياحديث أو فً ياظآالول إاآى أن يامٌمآة يادفتالٌآة ٌشٌال ياتغٌٌال فً عندم   ياموجودي لٌمة ٌتم ماليجعة يانخف ض فً 

لد ا ٌمكن أستالديده . ٌتم إطف ء يامٌمة يادفتالٌة مب شالةً إاى حدود يامٌمة ياممكن إسآتالديده  إذي مآ  كآ ن لٌمآة يألصآل 
 .ياممكن أستالديده  ياممدالة أعلى من يامٌمة

 

 المطلوبا  المالٌة     (  ع
 

وسآندي   و سآندي  ياآدٌن ياث نوٌآة ٌتم فً يألصل، إثب   ك فآة وديئآع أسآويق يامآ ل ووديئآع ياعمآالء ويامآالوض ألجآل
 يامالوض يامصدالة  وأدوي  يامدٌونٌة يألخالى ب امٌمة ياع داة مخصوم ً منه  تك اٌل يامع مال .

 

لٌ س يامطلوب   يام اٌة يامالتبطة بعموا ، أو تلن ياتً ٌتم يامح سبة علٌه  فآً ل ئمآة  ياآدخل أو تلآن ياتآً ٌتم احم ً 

تم ياتحوط من مخآ طال لٌمتهآ  ياع داآة، ب اتكلفآة يامطفآأة وياتآً ٌآتم حسآ به  بعآد يألخآذ بعآٌن يإلعتبآ ال مبلآ  ياخصآم أو 

افعلً حتى ت الٌخ يإلستحم ق وتالحل إاى مص الٌل ياعمآوا  تطفأ ياعالوي  وياخصوم   وفك أسس ياع ئد ي .ياعالوة

 ياخ صة.
 

تعدل يامطلوب   يام اٌة ياخ ضعة التحآوط مآن مخآ طال يامٌمآة ياع داآة التغٌآالي  فآً يامٌمآة ياع داآة المخآ طال يامتحآوط 

و ياخسآ ئال أسآب . ٌعتآالل ب امك ياموحآدةو خس ئال ن تجة فً ل ئمة يادخل أعتاليل بأٌة مك سب منه  كحد أعلى. ٌتم يإل

 .ياموحدةيان تجة عن إاغ ء إثب   يامطلوب   يامسجلة ب اتكلفة يامطفأة فً ل ئمة يادخل 
 

           (      الضمانا  المالٌة

ياعمد وذان عن  ةح مل الجهة يألخالىموم بعمل دفع   تياعمد أن  ةصــدالمُ هة جيا من اًٌتطلب ع دةً عمد ضم ن م  

 فً ياسديد وفم ً اشالوط أدية يادٌن.يامدٌنة  خفم  ياجهةأ ياعمد إذي م ة ح ملالجهة  يامستحمةياخس الة 
 

. ٌتم يامعت دةيامجموعة ضمن دوالة عمل  ضم ن   ولبوا  و تتكون من يعتم دي  مستندٌةضم ن   م اٌة ٌتم منح 

أخالى، وٌمثل ذان لٌمة   مطلوب يإلثب   يامبدئً فً يامويئم يام اٌة ياموحدة الضم ن   ب امٌمة ياع داة ضمن بند 

ً بعد يإلثب   يامبدئً، ٌتم لٌ س  اكل ضم ن إم  ب اعالوة يامطفأة أو  يامجموعةاتزيم   إياعالوة يامستلمة. واحم 

. وٌتم إثب   أي أعلىيامطلوبة اتسوٌة أي تعهدي  م اٌة تظهال نتٌجة اهذه ياضم ن  ، أٌهم   الٌلالمص بأفضل تمدٌال 

امالتبطة ب اضم ن   يام اٌة بم ئمة يادخل ياموحدة كمصالوف   خس ئال إئتم نٌة. كم  ٌتم إثب   اتزيم   ييإلزٌ دة فً 

 على مدى فتالةياعالوي  يامحصلة فً ل ئمة يادخل ياموحدة فً ص فً دخل ياعموا  ويألتع ب بطالٌمة يامسط ياث ب  

 .ياضم ن
 

 المخصصا    (  ص
 

عنآآدم  ٌمكآآن إجآآاليء تمآآدٌال موثآآوق بآآه بويسآآطة  يامالكآآز يامآآ اً، ، البنآآود ديخآآل وخآآ الج ل ئمآآةٌآآتم تكآآوٌن مخصصآآ  

امم بلة إاتزيم ل نونً أو إاتزيم ويضح ن تج عن أحديث م ضٌة وتكآون إحتم اٌآة دفآع مبآ ا  اتسآوٌة يإلاتآزيم يامجموعة 

 أعلى من إحتم ل عدم يادفع.
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 إلٌجارمحاسبة عمود ا      ( ق

 

حٌث اٌتم تحوٌآل يامخآ طال ويامنآ فع  ،كمستأجال عمود إٌج ال تشغٌلٌةيامجموعة بالمه  تعتبال ك فة عمود يإلٌج ال ياتً ت

 ياموحآدةوبموجبهآ  تحمآل دفعآ   يإلٌجآ ال علآى ل ئمآة ياآدخل ياع ئدة الملكٌآة بموجآب عمآود ياٌجآ ال تلآن المجموعآة، 

  .مدى فتالة يإلٌج ال يامسط ياث ب  على بطالٌمة

 

مدته تدالج أٌة غاليم   ٌجب دفعه  المؤجال كمصالول خالل يافتالة  نته ءفً ح اة إنه ء عمد يإلٌج ال ياتشغٌلً لبل إو

  .ياتً ٌتم فٌه  إنه ء يإلٌج ال

 

ك نآ  تلآن ياعمآآود تمٌآٌم أي عمآد غٌآآال إٌجآ الي كتلآن ياعمآود يام ئمآة ويامتشآآ بهة اتحدٌآد مآ  إذي بتمآوم يامجموعآة كآذان 

 منفصل. ود بشكلابند إٌج الٌه حتى ٌتم يامح سبة عن تلن يعلى بنوتحتوي 
 

 النمدٌة وشبه النمدٌة      ( ر
         

، تعالل "يانمدٌآة وشآبه يانمدٌآة" بأنهآ  تلآن يامبآ ا  يامدالجآة فآً يانمدٌآة ياموحدة ألغاليض إعديد ل ئمة ياتدفم   يانمدٌة

ً  ديئآع يانظ مٌآة،ياو سآتثن ءإبمؤسسآة يانمآد ياعالبآً ياسآعودي،  ويألالصدة ادى يألالصآدة اآدى يابنآون  كمآ  تشآمل أٌضآ 

حٌآث تتعآالض تلآن يألالصآدة  ٌومآ ً أو ألآل مآن تآ الٌخ يإللتنآ ء تسعٌنياتً تستحك خالل ويامؤسس   يام اٌة يألخالى 

 امخ طال غٌال جوهالٌة التغٌال فً يامٌمة ياع داة.
 

 ألدوا  المالٌةبا عترا إلاش(      إلغاء 
 

اموجودي  يام اٌة )أو جزء منه ، أو جزء فً مجموعة موجودي  م اٌة متشآ بهة( عنآدم  تنتهآً      ب عتاليليإلغ ء إاٌتم 

، أو عنآدم  ٌآتم تعآدٌل يألصآل وٌكآون هآذي ياتعآدٌل ياحموق ياتع لدٌة إلستالم ياتدفم   يام اٌة ياخ صة بهذه ياموجآودي 

 .عتاليليإلإلاغ ء  مؤهالً 
 

 يامجموعآةأصل م اً، ٌتم إاغآ ء يإلثبآ   فآً ح اآة لٌآ م  يامجموعة نمل أن  فً ياح ا  ياتً تظهال فٌه  داا  على

بنمآآل معظآآم يامخآآ طال و يامك سآآب يامصآآ حبة املكٌآآة هآآذي يألصآآل.  و فآآً ياحآآ ا  ياتآآً اآآم ٌآآتم نمآآل أو إبمآآ ء معظآآم 

اسآٌطالة علآى عآن ييامجموعآة فمط فً ح اة تخلآً  عتاليليإليامخ طال ويامك سب يامص حبة املكٌة يألصل، ٌتم إاغ ء 

ب إلعتاليل بأٌة حموق أوياتزيمآ   نشآأ  أو نتجآ  عآن هآذه ياعملٌآ   بشآكل منفصآل يامجموعة موم يألصل يام اً. ت

 كموجودي  أو مطلوب  .
 

ٌتم إستبع د يامطلوب   يام اٌة )أو أي جزء من تلن يامطلوب   يام اٌة( وذان فمط عنآد إسآتنف ذه ، أي عنآدم  ٌآتم تنفٌآذ 

 د فً ياعمد أو إاغ ؤه أو إنته ء مدته.يإلاتزيم يامحد
 

 الزكاة وضرٌبة الدخل   (   
 

إن مب ا  يازك ة وضالٌبة يادخل تعد مطلوب   على يامس همٌن ياسعودٌٌن ويألج نب على ياتوياً و ٌتم إحتس ب يازك ة 

بموجآب أنظمآة بإسآتخديم يألسآس ياموضآحة  ياآدخلعلى حصة يامس همٌن ياسعودٌٌن فً حموق ياملكٌة أو فً ص فً 

يامعدّل السنة وذان  يادخلً يازك ة، وٌتم يحتس ب ضالٌبة يادخل على حصة يامس همٌن يألج نب من حصتهم فً ص ف

 على تشالٌع   ضالٌبة يادخل. بن ءيً 
 

اٌتم تحمٌل يازك ة وضآالٌبة ياآدخل علآى ل ئمآة ياآدخل ياموحآدة حٌآث أنهآ  تسآتمطع مآن لٌمآة يألالبآ ح ياموزعآة علآى 

 أو مستع ضة بويسطة يامس همٌن.يامس همٌن، 
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 ث(     البرامج التحفٌزٌة للموظفٌن
 

ٌمدم يابنن اموظفٌه يامؤهلٌن )ياموظفٌن( بالن مج تحفٌزي محسوب على أس س يألسهم )يابالنآ مج( ويامسآمى "بالنآ مج 

انمآد ياعالبآً ياسآعودي. بموجآب هآذي يابالنآ مج ٌمآوم يابنآن بمآنح مؤسسآة ي لبآل منحة يألسهم المآوظفٌن" ويامعتمآد مآن

سآهم فآً تآ الٌخ ياشآاليء، ياموظفٌن أسهم ٌتم إكتس به  خالل أالبعة سنوي . تم س تكلفآة يابالنآ مج علآى أسآ س لٌمآة يأل

ة، وياتآً يإلعتاليل به  خالل يافتالة ياتً ٌنص خالاه  ياوف ء بشالط ياخدمة بإسآتخديم طالٌمآة تسآعٌال من سآب وياتً ٌبدأ

و تسآجل  .كمآ  بتآ الٌخ يامآنح ب امٌمآة ياع داآةستحم ق. تسجل خٌ الي  أسآهم يامآوظفٌن مآن لبآل يابنآن إلتنتهً بت الٌخ ي

بعآد تعآدٌل  يامسآ همٌنوتظهآال كبنآد مخصآوم مآن حمآوق  خٌآ الي  أسآهم يامآوظفٌن ب اتكلفآةألغآاليض يألسهم ياممتنآ ة 

 يألسهم.هذه خس ئال بٌع  مص الٌل يامع مال ، وتوزٌع   يألالب ح، وأالب ح أو
 

المآوظفٌن يامآؤهلٌن ٌآوفال هآذي يابالنآ مج تموم يامجموعة أٌض ً بتوفٌال "بالن مج خٌ الي  يألسآهم بمشآ الكة يامآوظفٌن". 

. ٌمآوم ياموظفآون ابالنآ مجفآً بديٌآة فتآالة يو ذاآن ياحصول على أسهم يابنن على أس س سعال محآدد مسآبم ً األشآتالين 

ٌمآوم ياموظفآون ووفمآ ً البالنآ مج، ل خصم شهالي من الويتبهم، و على مديال ع م ن. ب امش الكة اشاليء يألسهم من خال

م  إنخفآض سآعال ياسآهم  . إذييابالن مجسهم يامشتالن به  فً نه ٌة فتالة يألشتالين حسب يايامش الكون ب احصول على 

و بآٌن سآعال  ابالنآ مجيبآٌن سآعال ياسآهم فآً نه ٌآة  قالفيألشتالين يامحآدد، عندئآذيً ٌآتم تعآوٌض يامآوظفٌن بآ ا عن سعال

 يألشتالين يامحدد مسبم ً.
 

يامؤهلٌن بآاليمج تحفٌزٌآة أخآالى علآى أسآ س يألسآهم ويإلدخآ ال وياتآً          بمنح موظفٌهيامجموعة موم تب إلض فة اذان، 

 على مس هم   مشتالكة بٌن يابنن وياموظفٌن. هذه يامس هم   تدفع الموظفٌن بت الٌخ إستح ق كل بالن مج.  بن ءيً تتم 
 

 األخرىخ(      مزاٌا الموظفٌن 
 

ٌتم لٌ س مزيٌ  ياموظفٌن لصٌالة يألجل على أس س غٌال مخصوم كم  ٌتم تسجٌله  كمص الٌل عندم  ٌتم تأدٌة ياخدمة 

اتزيم المبلآآ  يامتولآآع دفعآآه علآآى حسآآ ب يامك فآآ   يانمدٌآآة لصآآٌالة يألجآآل أو بآآاليمج ٌآآتم يإلعتآآاليل بآآ إل ذي  ياصآآلة.

اآدفع هآذي يامبلآ  كنتٌجآة اخآدم   سآبك  حآ اًك ن المجموعآة ياتآزيم ويضآح أو ياتآزيم لآ نونً  ذي م إمش الكة يألالب ح 

 اتزيم   بشكل موثوق به.إلي تمدٌال هذه تأدٌته  بويسطة ياموظل وٌمكن
 

ٌآتم تحدٌآد يااتآزيم علآى يامجموعآآة بخصآوص مزيٌآ  نه ٌآة ياخدمآة المآآوظفٌن بنآ ءيً علآى تمٌٌمآ   إكتويالٌآة بويسآآطة 

فآً يامملكآة ياعالبٌآة  لآ نون ياعمآل وياعمآ لفآً يألعتبآ ال يألحكآ م ياسآ ئدة  بعٌن ذيالي مستمل، وذان بعد يألخبٌالإكتوخ

كتآويالي حٌآث تآم إتمٌٌم   إكتويالٌة بويسآطة خبٌآال ة يألجل بن ءيً على ٌل. ٌتم كذان تمٌٌم من فع ياموظفٌن طوياسعودٌة

 يامن فع بشكل منفالد. اليمجبمن  بالن مجياشالوط ذي  ياعاللة اكل  نفً ياحسب  ذيألخ
 

 ذ(      خدما  إدارة األصول
  

وياتآآً تتضآمن إديالة بعآآض صآن دٌك ياسآتثم ال وذاآآن ب اتشآ وال مآآع  اعمالئهآ خآآدم   إديالة يألصآول يامجموعآة مآدم ت

فً تلن ياصن دٌك ضمن ياستثم الي  يامت حة البٌع و ٌتم يامجموعة مستش الي يستثم ال متخصصٌن. ٌتم إداليج حصة 

 فص ح عن أتع ب ياخدم   يابنكٌة يامكتسبة ضمن يادخل من أتع ب ياخدم   يابنكٌة، ص فً. يإل
 

  

ا تعتبال ياموجودي  يامحتفظ به  بصفة يألم نة أو ياستثم ال موجودي  خ صة ب امجموعة وب ات اً ا ٌتم إداليجه  فآً 

 يامويئم يام اٌة ياموحدة.
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 ض(    المنتجا  المصرفٌة المائمة على مبدأ تجنب الفائدة
 

بعض يامنتج   يامصالفٌة يام ئمآة علآى مبآدأ تجنآب  اعمالئه  يامجموعة تمدمإض فة إاى ياخدم   يامصالفٌة ياتملٌدٌة، 

 ياف ئدة ويامعتمدة من هٌئة ياالل بة ياشالعٌة كم  ٌلً: 
 

 مبدأ تجنب ياف ئدة: تعالٌل يامنتج   يامصالفٌة يام ئمة على
 

ببٌآع سآلعة أو أصآل ياآى ياعمٌآل وياتآً ٌكآون يابنآن لآد إشآتاليه  يامجموعآة مآوم تهآً يتف لٌآة علآى أن  المرابحة: .1

 سعال يابٌع ياتكلفة مض ف  إاٌه  ه مش البح متفك علٌه. ٌشملعلى وعد ب اشاليء من ياعمٌل.   بن ءيً وإلتن ه  

ٌآآع أصآآل تآآم إنشآآ ؤه وفآآك ببيامجموعآآة مآآوم بموجبهآآ  تعمٌآآل بحٌآآث ويايامجموعآآة هآآً إتف لٌآآة بآآٌن  اإلستصآآناع: .5

 مويصف   متفك علٌه  مسبم ً مم بل سعال متفك علٌه.

 ً اطلآب ياعمٌآل مآوم بتآأجٌاله وفمآتصآل اأموم بشاليء أو بن ء تً ت)كمؤجال( ويايامجموعة هً إتـف لٌة بٌن  اإلجارة: .6

نتمآآ ل ملكٌآآة بآل مآآ دي وافتآالة محآآددة لآآد تنتهآً بإمم  يألصآآل فآآً بإسآتئج العلآى وعآآد ياعمٌآآل  بنآآ ءيً )يامسآتأجال(، 

 يألصل من يامؤجال المستأجال.
   

ووفم  السٌ س   يامح سبٌة يامتبعة فً إعديد هذه  يام ئمة على مبدأ تجنب ياف ئدةٌتم مع اجة ك فة يامنتج   يامصالفٌة 
 يامويئم يام اٌة ياموحدة.

 

 عودينمدٌة وأرصدة لدى مؤسسة النمد العربً الس 0 4
   
     يانمدٌة ويألالصدة ادى مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي مم  ٌلً: ٌتكون بند

  6136  5118 
 ب    الرٌا    

  السعودٌة

 ب ال ياالٌ ا 

 ياسعودٌة

 ;1:881:  8838498  نمد فً ياصندوق

 -  386618111  إتف لٌ   إع دة ياشاليء ياعكسٌة مع مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي 

 (>8858)  78177  أالصدة أخالى ادى مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي

 >15858:  683188575  (:5)أنظال إٌض ح  –يامجموع يافالعً 

 ;78:5;686  185758761  ياسعودي سسة يانمد ياعالبًؤادى م ودٌعة نظ مٌة

 :;>98;781  586848118  يإلجمـ اـً 

 

 حتفآ ظإليٌتعآٌن علآى يابنآن  )"يامؤسسآة"( دالة عآن مؤسسآة يانمآد ياعالبآً ياسعوديانظ م ماليلبة يابنون وياتعلٌم   ياص  ً طبم

، وألجآل، وياوديئآع دخآ الويإل بودٌعة نظ مٌة ادى مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي بنسبة مئوٌة محددة من ياوديئع تح  ياطلب،

مٌآة اتموٌآل ياعملٌآ   ياٌومٌآة البنآن مآن غٌآال يامسآموح بآه إسآتخديم تلآن ياودٌعآة يانظ  .ٌة كآل شآهال يألخالى ـ تحسب فً نه

 وب ات اً فهً اٌس  جزءيً من يانمدٌة و شبه يانمدٌة.
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     يابنون ويامؤسس   يام اٌة يألخالى مم  ٌلً: ادى أالصدة ٌتكون بند

  6136  5118 

 ب    الرٌا    

 السعودٌة

 ٌ ا ب ال ياال 

 ياسعودٌة

 1888:66  4138911  حس ب   ج الٌة

 985878861  389118191  إٌديع   أسويق يام ل

 987118596  681168691  يإلجمـ اـً

 
 ك ا ٌتم إديالة ياجودة يألئتم نٌة األالصدة ادى يابنون ويامؤسس   يام اٌة ياخالى بإستخديم بٌ ن   تم ياحصول علٌه  من و 

 ن ك فة تلن يألالصدة تعتبال مصنفه أئتم نٌ ً.إوكذان فشهود بسمعته ، متصنٌل إئتم نً 

 

 0  استثمارا ، صافً 6
 

  كما ٌلً: المتاحة للبٌع ا ستثمارا تصن  أ(   
  
 6136  5118 

 يإلجم اً  يامملكة خ الج    اإلجمالً  خارج المملكة  داخل المملكة 

 ياالٌ ا  ياسعودٌة ب ال 

 786160314 ةسندي  بعمواة ث بت

 

789848716  3583860816  88:<18<18 

 

:81:58111  158;968158 

 388530138 سندي  بعمواة ع ئمة

 

186688378 
 

581790496 
 

5815;8691 

 

589888:<9 
 

789;78189 

مجموع يألستثم الي  بعموا   
 981518456 خ صة مكتسبة 

 

3386368881 

 

6186668116 

 

:8;1<85:8 

 

<8:5:8<19 

 

1:887:81;1 

 9458861 و أخالى أسهم 

 

738887 
 

381378747 
 

1855185:8 

 

;88667 
 

1861;891< 

 3678835 صن دٌك يستثم الٌة

 

- 
 

3678835 
 

57681;1 

 

- 
 

57681;1 

 إجم اً يألستثم الي  يامت حة 
 3183678367 البٌع

 

3386848767 

 

6384538894 

 

<85;68:61 

 

<8;168571 

 

1<81<98<:1 

 فً مخصص يانخف ض 
 - يامٌمة 

 

(48111) 

 

(48111) 

 

(1118111) 

 

(78111) 

 

(1178111) 

ياستثم الي  يامت حة البٌع،    
 3183678367 ص فً

 
3386818767  6384478894  <81:68:61 

 
<8;1<8571  1;8<;58<:1 

 
ي( مالهونآة بموجآب سآعود الٌآـ ل ملٌآ ال  7.1:  5118ل سآعودي )الٌآـ  ملٌآ ال  787 ياسآتثم الي  علآى مبآ ا  لآداله  تشآتمل

 7.1 :5118سآعودي ) الٌآـ ل ملٌ ال  787 ياستثم الي  ه بلغ   يامٌمة  ياسولٌة  اهذ .يتف لٌ   إع دة  شاليء ادى  بنون أخالى

 61نخفآآ ض فآآً يامٌمآآة كمآآ  فآآً ابلغآآ  صآآ فً ياتكلفآآة اإلسآآتثم الي  يامت حآآة البٌآآع  لبآآل مخصآآص ي (.سآآعودي الٌآآـ ل ملٌآآ ال

 .لاير سعودي( ملٌ ال 81>1: 5118لاير سعودي ) ملٌ ال >518م  لٌمته  5119دٌسمبال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنن السعودي لالستثمار
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 )تتمة( -0  استثمارا ، صافً 6
 

 :المتاحة للبٌع ا ب(  فٌما ٌلً تحلٌالً لمكونا  ا ستثمار
 

 6136  5118 

 يإلجم اً  يامملكة خ الج    اإلجمالً  خارج المملكة  داخل المملكة 

 ياالٌ ا  ياسعودٌة ب ال 

 905388311   بعمواة ث بتةسندي

 

586688711  3583868816  ;87818878 

 

7871187:<  158;968157 

 687718765 سندي  بعمواة ع ئمة

 

681188713 
 

581798496 
 

581<;87:8 

 

587;889;5 
 

789;7818: 

مجموع يألستثم الي  بعموا  
 3686888868 خ صة مكتسبة

 

789778464 

 

6186668116 

 

1189818151 

 

98;<:8191 

 

1:887:81;1 

 9468331 و أخالى أسهم

 

758617 
 

381378747 
 

1851:8858 

 

;<81;7 
 

18619891< 

 3678835 صن دٌك يستثم الٌة

 

- 
 

3678835 
 

57681;1 

 

- 
 

57681;1 

 3181988791 إجم اً يألستثم الي  يامت حة البٌع

 

881518313 

 

6384538894 

 

1581118:59 

 

98<;98578 

 

1<81<98<:1 

 ص يانخف ض فًمخص 
 - يامٌمة    

 

(48111) 

 

(48111) 

 

(1118111) 

 

(78111) 

 

(1178111) 

 ياستثم الي  يامت حة البٌع، 
 3181988791 ص فً   

 
881498313  6384478894  1581118:59 

 
98<;58578  1;8<;58<:1 

 

 ياخزٌنآةة ياحكومٌآة ياسآعودٌة و سآندي  غٌآال يامتديواآة فآً ياجآدول أعآاله، بشآكل أس سآً، سآندي  ياتنمٌآ ياسآتثم الي تمثل 

إن يألسآهم يامدالجآة ضآمن بنآد ياسآتثم الي  يامت حآة البٌآع تتضآمن أسآهم  غٌآال   سندي  شآالك   سآعودٌة.بعض  ياسعودٌة و

ملٌون لاير سعودي( وياتً ٌتم إثب ته  ب اتكلفة اعآدم إمك نٌآة لٌآ س  1587: 5118ملٌون لاير سعــودي  )  1587متديواة بمبل  

 ٌمته  ياع داة بشكل موثوق به.ل
 

م الي  متديواة  فً ياجدول أعاله حٌث ٌتم نشال ص فً لآٌم ياموجآودي  اآدى ياسآوق يام اٌآة ثستيستثم الٌة اتعتبال ياصن دٌك ي

ً  ياسعودٌة )تديول(  .ٌومٌ 
 

 حسب األطرا  األخرى : المتاحة للبٌعفٌما ٌلً تحلٌالً لالستثمارا     (ج
 

   6136  5118 

  
   الرٌا   ب 

 السعودٌة

ب ال ياالٌ ا   

 ياسعودٌة
     

 851:8551:  3183698341  شبه حكومٌة ة وٌحكوممؤسس   

 88:61>687  183368154  شالك  

 18151;85;  883668697  بنون و مؤسس   م اٌة

 1:>58;>8;1  6384478894  ياستثم الي  يامت حة البٌع، ص فً
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 )تتمة( -ا ، صافً 0  استثمار6
 

 لمخاطر اإلئتمان: المتاحة للبٌع تعرض ا ستثمارا فٌما ٌلً تحلٌالً ل  (د
 

 
6136 

 

5118 

ب    الرٌا   
 السعودٌة

ب ال ياالٌ ا  
 ياسعودٌة

 :7>58>1887  3786868776 يستثم الي  من يادالجة يألواى 

 8>65581  381368766 يستثم الي  دون يادالجة يألواى 

 :178:6;18  385668815 ستثم الي  غٌال مصنفة ي

 >:;8>1:891  6186668111 إجم اً يإلستثم الي  ياخ ضعة امخ طال يألئتم ن

 5>1869681  383858563 إستثم الي  أسهم و صن دٌك إستثم الٌة غٌال متعالضة امخ طال يإلئتم ن

 1:>58;>8;1  6384478894 ياستثم الي  يامت حة البٌع، ص فً
 

يامعآد مآن  ،إسآتثم الي  اتمآل فآً جآودة تصآنٌفه  يألئتمآ نً ياخآ الجً استثم الي  من يادالجة ياواآى ع مآةً علآىتحتوي ي

 (-BBBاوك اآة مآودٌز، أو )Baa3)  ( اوك اآة سآت ندالد أنآد بآوالز، أو )-BBBعآن ) ،معتمآدةوكآ ا  تصآنٌل إئتمآ نً 

 صآةي  صآن دٌك ملكٌآة خ الك   سآعودٌة ويسآتثم اوك اة فٌتش. تتضمن يإلستثم الي  غٌال يامصآنفة ب ألسآ س سآندي  شآال

 .أخالى
 

 مما ٌلً:المتاحة للبٌع  ستثمارا ا  فً مخصص ا نخفاض فً لٌمة الحركةتتلخص   (هـ
 

 6136  5118 
ب    الرٌا    

 السعودٌة

ب ال ياالٌ ا   
 ياسعودٌة

 618111  3348111 ياالصٌد فً بديٌة ياسنة

 8111:;1  6178111 نةخالل ياس نخف ض فً يامٌمةاي

 (1168111)  (1378111) خالل ياسنة خس ئال محممةعكس 

 1178111  48111 ياالصٌد فً نه ٌة ياسنة
 

 تتلخص الحركة على ا حتٌاطٌا  ا خرى فً حموق المساهمٌن مما ٌلً:  و( 
 

 6136  5118 
ب    الرٌا    

 السعودٌة

ب ال ياالٌ ا   
 ياسعودٌة

 :17811  5188159 تمٌٌم ياستثم الي  يامت حة البٌع، ص فً ةمحممة عن إع دغٌال يا ياالب ح

 (>5857)  38596 ياحصة فً بنود يادخل ياش مل ياخالى الشالك   يازمٌلة

 ;118:9  5198653 إجم اً ياحتٌ طٌ   ياخالى
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 صافً ،لروض وسل  0 7
 

 مما ٌلً: التكلفة المطفأةالمثبتة ب –، صافً مروض والسل تتكون ال  ( أ
 

6136 

 إجمالً  أخرى  لروض تجارٌة  لروض شخصٌة  جاري مدٌن 

 الرٌا   السعودٌة ب    

 6183748681  1118158  4181678714  3685668335  186418316 لالوض و سلل ع ملة

 381698631  -  -  6348617  8548976 لالوض و سلل غٌال ع ملة

 6306418896  1118158  4181678714  3607818756  481958186 سللإجم اً يامالوض و يا

 (9948844)  (633)  (1718181)  (1810698)  (6438655) مخصص خس ئال يإلئتم ن

 6186498156  1118347  1906948664  3604118454  108518867 لالوض و سلل، ص فً

 

 5118 

 جم اًإ  أخالى  لالوض تج الٌة  لالوض شخصٌة  ج الي مدٌن 

 ياالٌ ا  ياسعودٌة ب ال 

 ;5>8>91898  5:881:6  8199;71898  1687:58769  885878686 لالوض و سلل ع ملة

 7>77:88  -  -  1758:71  86;6178 لالوض و سلل غٌال ع ملة

 91811:8855  5:881:6  8199;71898  ::16891881  8519>8888 إجم اً يامالوض و ياسلل

 (8:19;6;)  (1;5)  (8897;>5)  (56>5:98)  (;7>5958) نمخصص خس ئال يإلئتم 

 19;8;91859  5>:5:78  8815>71868  8587;16866  ;9858>885 لالوض و سلل، ص فً

 

تتضمن يامالوض وياسلل أعاله منتج   مصالفٌة متويفمة مع مبدأ تجنب ياف ئدة فٌم  ٌتعلآك بعملٌآ   ماليبحآة وإستصآن ع  

 لاير سعودي(.   الملٌ 65.9: 5118لاير سعودي )  الملٌ 6:81لفة يامطف ة بمبل  وإٌج الة وياتً تظهال ب اتك
 

تمآوم يامجموعآآة، خآآالل دوالة أعم اهآآ  يألعتٌ دٌآآة، ب احتفآآ ظ بضآآم ن   التخفٌآآل مآآن مخآآ طال إئتمآآ ن يامآآالوض وياسآآلل. 

. تآديال تلآن ياضآم ن   تتضمن تلن ياضم ن   إٌديع   عمالء، ضم ن   م اٌة، أواليق م اٌة، عم الي  وموجآودي  أخآالى

بلغآآ  يامٌمآآة ياممآآدالة الضآآم ن   يامحآآتفظ بهآآ  مآآن لبآآل  مم بآآل تعالضآآ   مخآآ طال يألئتمآآ ن بحسآآب يامٌمآآة ياممكآآن تحممهآآ .

 8186: 5118ملٌآ ال لاير سآآعودي ) 7785م ٌمآ الب  5119دٌسآمبال  61يامجموعآة إلجمآ اً يامآالوض و ياسآلل كمآ  فآً 

 ملٌ ال لاير سعودي(. 

 

 5119دٌسآمبال  61داة الضم ن   يامحتفظبه  من لبل يامجموعآة المآالوض وياسآلل غٌآال ياع ملآة كمآ  فآًبلغ  يامٌمة ياع 

 ملٌون لاير سعودي(. >68:: 5118ملٌ ال لاير سعودي تمالٌب ً ) 186مبل  
 

 :فً مخصص خسائر اإلئتمان مما ٌلً الحركةتتكون  ( ب

 وأخالى لالوض تج الٌةج الي مدٌن  و   

 إجم اً  جم عًمخصص   محددمخصص  

 8:78151  9>81:;6  57;98;1 5117دٌسمبال  61الصٌد 

 18885  (56;98>)  86:8;> خالل ياسنةيامض ل 

 (7;:.16)  61.655  (788119) يادٌون يامشطوبة خالل ياسنة

 8  8  - يامب ا  يامستالدة خالل ياسنة

 5638791  1638711  6418191 5118دٌسمبال  61الصٌد 

 718485  688593  48894 يامض ل خالل ياسنة 

 (638694)  (78111)  (348694) يادٌون يامشطوبة خالل ياسنة

 566  566  - يامب ا  يامستالدة خالل ياسنة

 6348546  1818851  6118691 5119دٌسمبال  61الصٌد 
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 )تتمة( - صافً ،0  لروض و سل 7
 

 شخصٌة لالوض   

 إجم اً  جم عًمخصص   محددمخصص  

 88:5;57  1198179  1658859 5117سمبال دٌ 61الصٌد 

 ;119877  8169;1  8615;> يامض ل خالل ياسنة

 (1778161)  -  (1778161) يادٌون يامشطوبة خالل ياسنة

 898167  -  898167 يامب ا  يامستالدة خالل ياسنة

 6768961  3148386  3468743 5118دٌسمبال  61الصٌد 

 3768535  138479  3438116 يامض ل  خالل ياسنة 

 (3568565)  -  (3568565) يادٌون يامشطوبة خالل ياسنة

 878465  -  878465 يامب ا  يامستالدة خالل ياسنة

 1818698  3658663  6348617 5119دٌسمبال  61الصٌد 
 

 ج( تتكون الجودة اإلئتمانٌة للمروض والسل  مما ٌلً:
 

 منخفضة المٌمة:غٌر متأخرة السداد وغٌر  - ( المروض والسل 3

 6136  5118 

 

ب    الرٌا   
  السعودٌة

ب ال ياالٌ ا  
 ياسعودٌة

 :671855  385568946 ممت زة

 86598581>1  3683668531 لوٌة

 ;>88>19817  3486548466 متوسطة 

 >8817861>  886688635 ممبواة

 8719>99  387778846 ه مشٌة

 71;658  3718186 تح  يامالحظة

 11>1686888  3684748199 مصنفة غٌال

 8871;:86>8  5984648867 يإلجم اً
 

 فٌم  ٌلً وصل المالوض وياسلل غٌال متأخالة ياسديد وغٌال منخفضة يامٌمة:
 

الٌآآ دة فآآً صآآن عة مسآآتمالة. مالكآآز مآآ اً وتآآدفم   نمدٌآآة أفضآآل مآآن مثٌلآآه فآآً ياسآآوق. ادٌآآه مآآدخل    ممت زة:
 السوق. ةياع دٌياظالول  خاللاألسويق يام اٌة 

 

سوق ومالكز م اً لوي مع ت الٌخ آديء ن جح اكآن مآع وجآود إسآتثن ءي ، و تعتبآال يامؤشآالي  يام اٌآة     لوٌة:
اآى يألسآويق يام اٌآة  إأفضل من مع ٌٌال ياصآن عة ياتآً تنتمآً إاٌهآ . هآذه يامنشآأة اهآ  حالٌآة ياوصآول 

 ياح ا  ياطبٌعٌة. وفك
 

الة الصن عة أوياشالكة، و تعتبال يامؤشالي  يام اٌة سآلٌمة وضآمن معدل ثب   معتدل مع عويمل مخ ط  متوسطة:
اآآى يألسآآويق يام اٌآآة محآآدود وتكآآون يامنشآآأة عالضآآة صآآن عة ياتآآً تنتمآآً إاٌهآآ . ياوصآآول إمعآآ ٌٌال يا

 اتغٌالي  دوالٌة.
 

تعتبآآال عويمآآل يامخآآ طالة الصآآن عة أو ياشآآالكة ث نوٌآآة، وتعتبآآال يامؤشآآالي  يام اٌآآة أدنآآى مآآن معآآ ٌٌال     ممبواة:
اصآآن عة ياتآآً تنتمآآً إاٌهآآ . مصآآ دال ياتموٌآآل يابدٌلآآة لآآد تكآآون متآآوفالة واكنهآآ  لآآد تكآآون محآآدودة  ي

 ب امص دال ياخ صة و يامؤسس تٌة فمط.
 

لً ه مشآً. مصآ دال ، مآع أديء مآ اً و تشآغٌطال الصن عة أو ياشالكة غٌال إٌج بٌآةتعتبال عويمل يامخ    ه مشٌة:
 مع هذه يافئة. ع يادخول فً أعم ل جدٌدةة. اٌتوللد اتكون متوفالياتموٌل يابدٌلة 

 
، كم  تعتبآال مخ طالعآدم ياسآديد ع اٌآة. تعتبآال طال الصن عة أو ياشالكة غٌال إٌج بٌةتعتبال عويمل يامخ  تح  يامالحظة:

يامؤشآآالي  يام اٌآآة دون معآآ ٌٌال ياصآآن عة ياتآآً تنتمآآً إاٌهآآ  بشآآكل عآآ ل، كمآآ  تعتبآآال مصآآ دال ياتموٌآآل 
 يابدٌلة محدودة جديً.

 
غٌآال متآأخالة يامآالوض ياشخصآٌة  مآن أالصآدة فآً يألسآ ستتضمن يامالوض وياسآلل ياغٌآال مصآنفة  مصنفة:غٌال 

 .يددياس
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 )تتمة( - صافً ،0  لروض و سل 7
 

 :(  المروض والسل  متأخرة السداد و غٌر منخفضة المٌمة6  
 

 6136 

 
جاري مدٌن و 
 إجمالً  لروض شخصٌة  لروض تجارٌة

 الرٌا   السعودٌة ب    

 3548685  588591  958695 ٌوم 61إاى  1من 

 3368765  118466  798699 ٌوم 1>إاى  61من 

 618391  -  618391 ٌوم 1;1إاى  1>من 

 1868631  -  1868631 ٌوم 1;1أكثال من 

 7198436  968136  6378411 جم اً يإل

 

 5118 

 
ج الي مدٌن و 
 إجم اً  لالوض شخصٌة  لالوض تج الٌة

 ياالٌ ا  ياسعودٌة ب ال 

 898619  >:8788  :18:6 ٌوم 61إاى  1من 

 76;68:  958979  :>1181 ٌوم 1>إاى  61من 

 ;1817  -  ;1817 ٌوم 1;1إاى  1>من 

 1;1818181  -  1;1818181 ٌوم 1;1أكثال من 

 :;186;185  11:8558  181978195 جم اً يإل

 
تعتبآال فآً مالحلآة  ك نآ  ياتآً و متأخالة ياسديد وغٌال منخفضة يامٌمة بعض يامالوض عالهأ 5118ع م  ا ٌتضمن جدول

حٌث تم ملٌ ال لاير سعودي  187تجدٌد أو إع دة جدواة تلن يامالوض. بل  مجموع هذه يامالوض  حول حثمتمدمة من ياتب 

 .5119سوٌة تلن يامالوض خالل ع م تتجدٌد أو
 

ن لبل يامجموعة مم بآل حسآ ب   ياجآ الي مآدٌن ويامآالوض ياتج الٌآة بلغ  يامٌمة ياع داة ياممدالة الضم ن   يامحتفظ به  م

 ملٌ ال لاير سعودي(  :58: 5118ملٌ ال لاير سعودي ) 787متأخالة ياسديد و غٌال منخفضة يامٌمة مبل  
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 )تتمة( - صافً ،0  لروض و سل 7
 

 اإللتصادٌة:  حسب المطاعا  اإلئتمان فٌما ٌلً تحلٌالً بمخاطر تركٌزا  المروض والسل  و مخصص خسائر  (1
 

6136 

 

  ةغٌر عامل  ةعامل

 مخصص  خسائر

  اإلئتمان

، لروض و سل 

 صافً

 الرٌا   السعودٌة ب     

 1148934  (30461)  -  1168117  شبه حكومٌةو ة ٌحكوم

   أخالى م اٌة خدم   بنون ومؤسس  
488168141  678165  (618431)  487988696 

  و أسم ن زاليعة
138647  -  (667)  138461 

 تصنٌع
 

589468565  38767  (568346)  588888346 

  تعدٌن و تنمٌب
9668737  -  (60769)  9398988 

  بن ء وإنش ءي 
584668599  5598393  (578387)  589648611 

  تج الة
3386158151  6168135  (6568581)  3383548485 

  نمل وإتص ا 
384588835  458336  (470153)  384568576 

  خدم  
388748675  368746  (160617)  388548831 

  لالوض شخصٌة
3605668335  6348617  (1818698)  3684118454 

  أخالى
3385678761  78364  (998881)  3384748964 

  يإلجم اً
6103748681  381698631  (9948844)  6186498156 

  

5118 

 

  ةع مل غٌال  ةع مل

مخصص  

  يإلئتم ن خس ئال

، لالوض و سلل

 ص فً

 ياالٌ ا  ياسعودٌة ب ال  

 51;65:8  (18155)  -  76>8;65  شبه حكومٌةو ة ٌحكوم

   أخالى م اٌة خدم   بنون ومؤسس  
;815;81:8  -  (;6876:)  ;81778:6; 

  زاليعة و أسم ن
1:8:;<  -  (111)  1:89:; 

  تصنٌع
9861187:<  68511  (7;8166)  985988989 

  تعدٌن و تنمٌب
76<85<5  -  (58:58)  769889: 

  بن ء وإنش ءي 
78<598;;1  9<8  (6:819;)  78;<1881; 

 تج الة
 

168::;88<<  51<8817  (5718:;;)  168:7:8658 

  نمل وإتص ا 
18;1181:1  768:;6  (7;8:65)  18;198151 

  خدم  
189998;91  1786:5  (5<.961)  189818911 

  لالوض شخصٌة
1687:58769  1758:71  (5:98<56)  16.66;8587 

  أخالى
<8::<8717  6685:<  (:18179)  <8:75886: 

  اإلجمالً
91898<8<5;  77:88<7  (;6;8:19)  91859;8;19 
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 استثمارا  فً شركا  زمٌلة0  8
 

استثم ال فً ياشالك   ياتً ٌحتفظ فٌه  يابنن بتأثٌال جوهالي.  هذه ٌشمل بند ياستثم ال فً شالك   زمٌلة حصة يابنن فً ي
 حسب طالٌمة ياملكٌة. ٌتم يامح سبة عنه ياستثم الي  

 
 ٌلً:  )أ( تمثل ياستثم الي  فً ياشالك   يازمٌلة حصة يابنن ادى شالك   مسجلة ب امملكة ياعالبٌة ياسعودٌة كم 

 
  6136  5118 

 %81  %51 "أمكس"ياسعودٌة  ياعالبٌة يكسبالٌس أمالٌك نشالكة 

 %;6  %18 "يوالكس" والكس ياسعودٌة التأجٌالأشالكة 

 %65  %16 شالكة أمالن ياع امٌة التموٌل و ياتنمٌة ياعم الٌة "يمالن"
 

ملٌون لاير سعودي تتالكز يألنشطة ياالئٌسٌة الشالكة فً  111"أمكس" هً شالكة مس همة سعودٌة ممفلة بالأسم ل ممديالة 

 يألئتم ن وتمدٌم يامنتج   يألخالى ألمالٌك ن إكسبالس فً يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة.إصديال بط ل   
 

ملٌون لاير سعودي. تتالكز يألنشطة  ياالئٌسٌة الشالكة  881 ة"أوالكس" هً شالكة مس همة سعودٌة  ممفلة بالأس م ل ممديال
 فً أعم ل ياٌج ال ياتموٌلً فً يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة.

 
ملٌون لاير سعودي. تتالكز يألنشطة ياالئٌسٌة الشالكة فً  11>مس همة سعودٌة ممفلة بالأسم ل ممدالة "أمالن" هً شالكة 

 تمدٌم منتج   ياتموٌل ياعم الي فً يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة.
 

تم تأسٌس ك فة ياشالك   يازمٌلة المجموعة، فً يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة كم  تموم هذة ياشالك   بمم السه أنشطته  فً 
 يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة.

 
 % فً شالكة نعٌم االستثم ال وياتً اٌس ادٌه  أٌة عملٌ   تشغٌلٌة.51ادى يابنن أٌض ً م  نسبته 

 
 تتلخص ياحالكة فً ياستثم ال فً شالك   زمٌلة مم  ٌلً:  )ب( 

 6136  5118 

 
ب    الرٌا   

  السعودٌة
ب ال ياالٌ ا  

 ياسعودٌة

 798681;  9198166 ةياالصٌد فً بديٌة ياسن

 8>18981  3518614 ياحصة فً يادخل

 (968711)  (968937) يألالب ح يامستلمة

 (157)  18598 ياحصة فً بنود يادخل / )ياخس الة( ياش ملة يألخالى

 8155>6>  381118117 ياالصٌد فً نه ٌة ياسنة
 

 ً:تتلخص حصة يابنن فً يامويئم يام اٌة الشالك   يازمٌلة ك ات ا )ج( 
 

 أمالن  اوركس  أمكس 

6136 

ب    الرٌا   
 السعودٌة

ب    الرٌا    
 السعودٌة

ب    الرٌا    
 السعودٌة

 381638376  6168383  4398856 إجم اً ياموجودي  

 6958637  6858851  6618365 إجم اً يامطلوب  

 1658955  1618168  3968713 إجم اً حموق ياملكٌة

 638894  768837  6318197 إجم اً يادخل

 668751  568578  3398764   الٌلإجم اً يامص
 

 أمالن  يوالكس  أمكس 

5118 
 ب ال ياالٌ ا 

  ياسعودٌة
 ب ال ياالٌ ا 

  ياسعودٌة
 ب ال ياالٌ ا 

 ياسعودٌة

 98518:>  6>;78::  7198866 إجم اً ياموجودي  

 7;95785  7978815  :896>56 إجم اً يامطلوب  

 61>6818  1;61186  9>;1:98 إجم اً حموق ياملكٌة

 8756;8  78:57>  7>:5118 إجم اً يادخل

 >58888  888117  1168786 يامص الٌلإجم اً 
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 )تتمة( –استثمارا  فً شركا  زمٌلة 0  8
 

إذي م تم تأٌٌد طالٌمة  .5119دٌسمبال  61إض فٌة محتملة كم  فً  زك ةياشالك   يازمٌلة يامذكوالة أعاله ياتزيم    أحدىادى 
ن يامجموعة لد تويفم  مع إتن ل فئتمدٌال يازك ة يامحتسبة من لبل ياهٌئة ياع مة الزك ة ويادخل بويسطة كل دالج   يألس

ً يازمٌلة بأن تكون يامجموعة ملتزمة بشكل غٌال مشالوط تج ه حصته  ياب اغة  كةياشال  ملٌون لاير سعودي. 9689 تمالٌب 
 

 ملموسة، صافً غٌر و موجودا  معدا ، ممتلكا  19
 

 ص فً مم  ٌلً: و موجودي  ملموسة، يامعدي ، بند ياممتلك   ٌتكون 
 

 

يألاليضً 

 ويامب نً

 
 تحسٌن   على

  يامب نً يامستأجالة
يألثآآ ث ويامعآآدي  

  وياسٌ الي 
موجآآودي  غٌآآال 

 ملموسة

 
يإلجمآآآآآآآآآآآآآآآآآ اً 

5119  
يإلجمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اً 

5118 

 الرٌا   السعودٌة ب    ياتكلفة

 9938368 د فً بديٌة ياسنةياالصٌ
 

3368938  4148411  6168694 
 

387358341  188558;79 

 - يإلض ف  

 

318588  358515  658945 

 

558118  1<5891; 

 - يإلستبع دي 

 

-  (14)  - 

 

(14)  (657) 

 9938368 ياالصٌد فً نه ٌة ياسنة
 

3118516  4398873  6688619 
 

387718344  18:188171 

  ءي وياطف  من يامتاليكيإلستهال
 

     
 

   

 6138617 ياالصٌد فً بديٌة ياسنة

 

718169  1118163  888589 

 

6918576  9168557 

 168358 يامحمل السنة

 

358613  648419  378611 

 

898113  ;188;1 

 - يإلستبع دي 
 

-  (11)  - 
 

(11)  (55<) 

 6618795 ياالصٌد فً نه ٌة ياسنة
 

858561  1678197  3158796 
 

7868544  9<688:9 

  ص فً يامٌمة يادفتالٌة
 

     
 

   

 7678111 5119دٌسمبال  61كم  فً 

 

448946  968474  3668847 

 

9878611   

 1>87>8: 5118دٌسمبال  61كم  فً 
 

7988;<  11186:<  1178118 
 

  181518897 
  

 بتكنواوجٌ  يامعلوم  ذي  عاللة  موجودي  ياملموسة على بنودياموجودي  غٌال تتضمن 
  

 موجودا  أخرى0 31
 

 ياموجودي  يألخالى مم  ٌلً: ٌتكون بند
 

  6136  5118 

  
ب    الرٌا   

  السعودٌة
ب ال ياالٌ ا  

 ياسعودٌة

 :6;1188  3368731  زك ة و ضالٌبة دخل مستحمة من يامس همٌن 

 1618:11  368936  ذمم عمالء

 97.287  3168671  تح  ياتجهٌز ودي  غٌال ملموسةموجتك اٌل و  معدي  ،ممتلك  

 ً  :>;1188  3148687  مص الٌل مدفوعة ممدم 

 1;5187  648163  موجودي  أخالى متنوعة

 ..9.;75  1568541  اإلجمـالـً
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 0 المشتما  33
 

 اٌآآـة ألغآآاليض يامت جآآـالة وياتآآـحوط مآآن يابنآآن، خآآالل دوالة أعم اآآه ياع دٌآآـة، بإسآآتخديم يألدوي  يام اٌآآـة يامشتآآـمة يات مٌمآآو
 يامخ طال:

 

، ياخ صآة ب انسبة امم ٌضآ   أسآع ال ياعمآوا  .وتمثل ياتزيم   اتب دل مجموعة من ياتدفم   يانمدٌة بأخالى المماٌضا : ( أ

 ا  بسعال ث ب  وبسعال ع ئم وبعملة ويحدة، دون تبآ دل يامبآ ياخ صة وا مع دة م  تموم يألطاليل يألخالى بتب دل دفع ياع

 بعآآدة عمآآال ، فإنآآه ٌآآتم تبآآ دل يامبآآ ا  يألسآآمٌة مآآع ياعمآآوا  ياخ صآآة يألسآآمٌة. وب انسآآبة امم ٌضآآ   أسآآع ال ياعمآآوا 

ٌمكن كذان المب ا  يألسمٌة أن تتغٌال بن ءيً على بنود يألتف ق فً ح اة مم ٌض    .ياث بتة و ياع ئمة بعمال  مختلفة ياخ صة

 يامب ا  يألسمٌة.
 

وهآً عبآ الة عآن إتف لٌآ   تع لدٌآة اشآاليء أو بٌآع عملآة أو سآلعة أو أدية م اٌآة معٌنآة بسآعال  :المسآتمبلٌةاآلجلآة ومود الع ( ب

ٌآتم تصآمٌمه  خصٌصآ ً اتلبٌآة إحتٌ جآ   محآددة وياتع مآل بهآ  خآ الج يألسآويق  هذه ياعمود .يامستمبل وت الٌخ محددٌن فً

يآلجلآة بمبآ ا  محآددة وفآً ياخ صآة بٌآة وعمآود معآدل ياعمواآة يام اٌة يانظ مٌة. ٌآتم ياتع مآل بآ اعمود يآلجلآة ب اعملآة يألجن

 أسويق م اٌة منظمة، كم  ٌتم تسوٌة ياتغٌالي  فً لٌمة ياعمود يآلجلة بشكل ٌومً.
 

ٌآتم ياتفآ وض علٌهآ  بصآوالة منفآالدة وتآنص  ياخ صآة وهً عب الة عن عمآود بأسآع ال عمآوا   إتفالٌا  األسعار اآلجلة:  ج( 

يامتع لآد علٌهآ  وسآعال ياسآوق فآً تآ الٌخ مسآتمبلً محآدد وذاآن عآن ياخ صآة فالق بٌن سآعال ياعمواآة على أن ٌسدد نمديً يا

 يامبل  يألسمً يامحدد و خالل يافتالة يازمنٌة يامتفك علٌه .
  

       ك، واآآٌس يإلاتآزيم، المشآآتاليحآ( ياالوهآً عبآآ الة عآن إتف لٌآآ   تع لدٌآة، ٌمآنح بموجبهآآ  يابآ ئع )ُمصآآدال ياخٌآ  الخٌآارا :  ( د

)يامكتتب ب اخٌ ال(، واٌس يإلاتزيم، ابٌع أو شاليء فً ت الٌخ مستمبلً محدد أو فً أي ول  خآالل يافتآالة يازمنٌآة يامنتهٌآة 

  فً ذان يات الٌخ وذان بمبل  محدد من ياعملة أو ياسلع أو أدية م اٌة بسعال محدد سلف ً. 

 

ممتنآ ة ألغآاليض ياتحآوط مآن أدوي  مشآتمة ض يامتآ جالة أو ألغآاليممتنآ ة   أدوي  مشآتمةتنمسم يألدوي  يام اٌة يامشآتمة إاآى 
 يامخ طال كم  هو موضح أدن ه:

 
 المشتما  الممتناة ألغراض المتاجرة  أ( 
 

تتعلك يامبٌع    .بأسع ال ياصالل ةحو ياماليج ع   وأخذ ياماليكزٌتتعلك معظم يامشتم   ياممتن ة ألغاليض يامت جالة ب امب

وٌتعلآك أخآذ اتمكٌآنهم مآن تحوٌآل أو تعآدٌل أو تخفآٌض يامخآ طال ياح اٌآة و يامسآتمبلٌة.  و بنآون طالح يامنتج   اعمالءب

امعآدا  أو ي ياماليكز بإديالة مخ طال ماليكز ياسوق مع تولع ياحصول على أالب ح من ياتغٌالي  يإلٌج بٌة فً يألسآع ال أو

ألسآويق أو يامنتجآ   يامختلفآة بغآالض فآً يألسآع ال بآٌن ي  بتحدٌد ويإلستف دة من يافالولآ  ةحياماليجوتتعلك  .يامؤشالي 

  .ياحصول على أالب ح من ذان
 

 المشتما  الممتناة ألغراض التحوط من المخاطر ب( 
 

ملبآآ   فآآً أسآآع ال تٌتبآآع يابنآآن نظآآ م شآآ مل امٌآآ س وإديالة يامخآآ طال. إن إديالة يامخآآ طال ياتآآً ٌتعآآالض اهآآ  يابنآآن نتٌجآآة يا

علآآى  بنآآ ءيً وياتآآً ٌمالالهآآ  مجلآآس يإلديالة  مسآآتوٌ   ياممبواآآةضآآمن يا ياخ صآآة ياصآآالل يألجنبآآً وأسآآع ال ياعمآآوا 

 ياتعلٌم   ياص دالة عن مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي. 
 

مع يألطاليل يألخآالى وامخآ طال ل ولد وضع مجلس يإلديالة مستوٌ   معٌنة امخ طال ياعمال  وذان بوضع حدود التع م

خدم إستاليتٌجٌ   ياتحوط من يامخآ طال اضآم ن بمآ ء ماليكآز بشكل منتظم وتست اليكز ياعمال مماليكز ياعمال .  تاُليلب 

وذاآآن  ياخ صآآة ياعمآآال  ضآآمن ياحآآدود ياممآآالالة.  كمآآ  وضآآع مجلآآس يإلديالة مسآآتوى معٌنآآ ً امخآآ طال أسآآع ال ياعمآآوا 

 ياممآآالالة.  ٌآآتم دوالٌآآ ً ماليجعآآة يافجآآوي  بآآٌن أسآآع ال ياعمآآوا  ي بوضآآع حآآدوديً الفجآآوي  فآآً أسآآع ال ياعمآآوا  الفتآآال

 ب اموجودي  ويامطلوب   وتستخدم إسآتاليتٌجٌ   ياتحآوط مآن يامخآ طال فآً تملٌآل يافجآوة بآٌن أسآع ال ياعمآوا  ياخ صة

 ضمن ياحدود ياممالالة. ياخ صة
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ذاآن اتملٌآل تعالضآه وومطلوب ته، ٌسآتخدم يابنآن يامشآتم   ألغآاليض ياتحآوط مآن يامخآ طال  زء من إديالة موجوديتهوكج

 .  وٌتم ذان ع دة من خالل ياتحوط من مخ طال مع مال  محددة.ياخ صة ال ياعمال  وياعموا امخ طال أسع 
 

جٌ    تحوط مختلفة.  تٌستخدم يابنن عمود ياصالل يألجنبً يآلجلة فً ياتحوط من مخ طال عمال  محددة واتطبٌك إستالي

ن شآآئة عآآن ياتعآآالض امخآآ طال محآآددة  الالتحآآوط مآآن مخآآ ط ياخ صآآة كمآآ  ٌسآآتخدم يابنآآن مم ٌضآآ   أسآآع ال ياعمآآوا 

 ث بتة.  خ صة أسع العموا 
 

ٌلخص ياجدول أدن ه يامٌمة ياع داة ياموجبة وياس ابة األدوي  يام اٌة يامشتمة مع تحلٌآل ب امبآ ا  يإلسآمٌة الفتآالة يامتبمٌآة حتآى 

يام ئمآة فآً نه ٌآة ياسآنة، ا  ال مت الٌخ يإلستحم ق ويامعدل ياشهالي. إن يامب ا  يإلسمٌة، ياتً تعتبال مؤشاليً على حجم يامعآ 

يامبآآ ا  يإلسآآمٌة ا تعكآآس مخآآ طال  إجمآآ اًتعكآآس ب اضآآالوالة مبآآ ا  ياتآآدفم   يانمدٌآآة يامسآآتمبلٌة يامتعلمآآة بهآآ  وب اتآآ اً، فآآإن 

، حٌث تكآون فآً ياعآ دة مخآ طال يألئتمآ ن محآددة ب امٌمآة ياع داآة ياموجٌآة ياتً ٌتعالض اه  يابنن وا مخ طال ياسوق يإلئتم ن

  يامشتم  .اتلن 
 

. تُعطآً شآالوط يإلتف لٌآة يابنآن ياخٌآ ال فآً زمٌلآةمآع شآالكة  ل ئمة الئٌسٌةادى يابنن خٌ ال بٌع ن شىء من يادخول فً إتف لٌة 

إتف لٌآة مآدة  علآى مآدىو م  بعد وذاآن  5116 من ياع ممم السته  ٌمكنوياذي  وٌعطً ياطالل يألخال ياخٌ ال فً ياشاليء يابٌع

، فآً . ٌُعطآً خٌآ ال يابٌآعحٌث ٌُعتبآال خٌآ ال ياشآاليء يلآل مآن لٌمآة ياتنفٌآذ يامذكوال،خٌ ال يابٌع فمط م ٌموم يابنن بتمٌٌ .ياشاليكة

علآى  بنآ ءيً م ويحد من ذان ياخٌ ال، وذاآن بعد ع  ياشالكة يازمٌلةيابنن ياحك فً إستالم دفعة مم بل حصته فً  ح ل تم تنفٌذه،

 متفك علٌه  مسبم ً  ضمن يإلتف لٌة. صٌ 
 

 ملخص لألدوا  المالٌة المشتمة: فٌما ٌلً ج( 
 

   ا ستحماقتارٌخ  للفترة المتبمٌة حتى اإلسمٌةالمبالغ 

 المعدل

  الشهري

مآآآآآآآآآن          أكثآآآآآآآآر

شهر 36-1   سنوا  5-3  سنوا   5   أشهر  1خالل   

 إجمالً الـمـبالـغ 

  ةاإلســمٌ

المٌمة 

 العادلة

  السالبة

المٌمة 

 العادلة

 6136 الموجبة

  ٌا   السعودٌةب    الر

               

مشآآآتم   ممتنآآآ ة ألغآآآاليض 

 يامت جالة: 

685488116  -  386118166  481688737  188168674  984648431  518365  868847 

 يألجنبآً عمود ياصالل

  جلةيآل

389538416  -  7148681  7568181  3638571  386488611  658656  658656 

خٌآآآآآآآآآآآ الي  أسآآآآآآآآآآآآع ال 

 نبًياصالل يألج

585418197  7618111  589988567  718111  -  687888567  8318461  8158145 

مم ٌضآآآآآآآآآ   أسآآآآآآآآآع ال 

 ياعموا  

               

يامشآآآآآآآآآآآآآتم   ياممتنآآآآآآآآآآآآآ ة 

ألغآآاليض ياتحآآوط مآآن 

 مخ طال يامٌمة ياع داة:

186898715  185668881  6118161  -  1918961  485638361  5118366  6348848 

ال مم ٌضآآآآآآآآآ   أسآآآآآآآآآع 

 ياعموا 

 خٌ ال بٌع شالكة زمٌلة 1868463  -  -  -  -  -  -  -

 يإلجم اً  389348737  384648967  6684668711  481588614  488538197  889668549  486468881  3787698566
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   ياستحم قت الٌخ  الفتالة يامتبمٌة حتى يإلسمٌةيامب ا  

 ليامعد

  ياشهالي

مآآآآآآآآن          أكثآآآآآآآآال

شهال 15-6   سنوي  8-1  سنوي   8   أشهال  6خالل   

 إجم اً ياـمـب اـ  

  ةيإلســمٌ

يامٌمة 

 ياع داة

  ياس ابة

 يامٌمة ياع داة

 5118 ياموجبة

  ب ال ياالٌ ا  ياسعودٌة

               

مشآآآتم   ممتنآآآ ة ألغآآآاليض 

 يامت جالة: 

;875<8:<6  -  186758817  1.;;<856<  1855:8<;6  7878<8:69  558:18  578189 

 يألجنبآً عمود ياصالل

  جلةيآل

18;678:1<  717  9868159  ;8:8551  6168;19  18;17888:  8:891;  8:891; 

خٌآآآآآآآآآآآ الي  أسآآآآآآآآآآآآع ال 

 ياصالل يألجنبً

78;;88;71  58<;<8:;5  18;::8:51  1918111  5818111  885::8815  9778516  98187<5 

  أسآآآآآآآآآع ال مم ٌضآآآآآآآآآ 

 ياعموا  

               

يامشآآآآآآآآآآآآآتم   ياممتنآآآآآآآآآآآآآ ة 

ألغآآاليض ياتحآآوط مآآن 

 مخ طال يامٌمة ياع داة:

58816851;  18<178669  7;:8<9;  61<8189  -  58:518691  5:98179  587.;5: 

مم ٌضآآآآآآآآآ   أسآآآآآآآآآع ال 

 ياعموا 

 خٌ ال بٌع شالكة زمٌلة 8191>>5  -  -  -  -  -  -  -

 يإلجم اً  8176:;185  1811189:5  1785:68188  >;:18;:18  685588819  ;78691865  178855>78  1:89968891

 

و  5119دٌسآمبال  61ياع ئآدٌن البنآن كمآ  فآً  ٌلخص ياجدول أدن ه كالً من ياتحوط من مخ طال يامٌمة ياع داآة ومحآ فظ ياتحآوط

يامخآ طال ياتآً تآم  طبٌعآةو اع داآة اتلآن يابنآود، مآن مخ طالهآ  و يامآٌم ي يامتحآوط، و ٌتضمن هذي ياجدول وصل البنآود 5118

 ط ويامٌمة ياع داة اتلن يألدوي . ياتحو ه  و أدوي منياتحوط  
 
 

 ٌا   السعودٌة(الر ب   ) 6136دٌسمبر  13

 بنود التحوط  أدوا  التحوط

المٌمة العادلة 

  السالبة

المٌمة  العادلة 

  الموجبة

داةألا  

   المستخدمة

ط المتحومخاطر ال

  منها

المٌمة العادلة فً 

  بداٌة التحوط

المٌمة  العادلة 

  الحالٌة

5118366  6348848  

مم ٌض   أسع ال 

  ياعموا  

مخ طال يامٌمة 

 إستثم الي  بسعال عمواة ث ب  485658447  481618936  ياع داة

 

  ا  ياسعودٌة(ياالٌ ب ال) 5118دٌسمبال  61

 بنود ياتحوط  أدوي  ياتحوط

ياع داة يامٌمة 

  ياس ابة

يامٌمة  ياع داة 

  ياموجبة

ديةألي  

  يامستخدمة 

مخ طال يامتحوط يا

  منه 

يامٌمة ياع داة فً 

  بديٌة ياتحوط

يامٌمة  ياع داة 

  ياح اٌة

5:98179  58788:<  

مم ٌض   أسع ال 

  ياعموا  

مخ طال يامٌمة 

 إستثم الي  بسعال عمواة ث ب  >5>118;58  ;>5185;58  ياع داة

 

: 5118ملٌآون لاير سآعودي ) 185>مآن أدوي  ياتحآوط مآن مخآ طال يامٌمآة ياع داآة  خالل ياسآنةيامسجلة  يألالب حص فً لغ  ب

ملٌآون  ;18>ياخس ئال مآن بنآـود ياتحآوط ياع ئآـدة  امخآ طال ياتحآوط مبلآ  ص فً بلغ   ملٌون لاير سعودي(.  :8:بمٌمة  أالب ح

 2.>;7المشآآتم    ياموجبآآةوبلآآ  صآآ فً يامٌمآآة ياع داآآة  ون لاير سآآعودي(.ملٌآآ 988;5بمٌمآآة  خسآآ ئال: 5118لاير  سعآآـودي )

 ملٌون لاير سعودي ص فً لٌمة ع داة س ابة(.>158: 5118ملٌون لاير سعودي تمالٌب ً )
 

يامٌمة ياع داة ياموجبة المشتم   ياخ صة ب ابنن مآع %( تمالٌب ً من >8:  5118)%  1: نسبتهم  ، ك ن تالكز 5119خالل ع م 

من يامٌمآة ياع داآة ياموجبآة مآع طآالل ويحآد مآن يألطآاليل %( 68:  5118) % >1ألل من  ك ن تالكزس   م اٌة، بٌنم  مؤس

 . ٌتم ياتع مل ب امشتم   فً لط ع ياخزٌنة بشكل الئٌسً.يألخالى كم  فً ت الٌخ ل ئمة يامالكز يام اً ياموحدة
 



 
 البنن السعودي لالستثمار

 إٌضاحا  حول الموائم المالٌة الموحدة
 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً

 
 

 
 

  
 
 
 

      71 

 )تتمة(  –0 المشتما  33
 

وجٌه   ياتح د ياع امً المب دا  ويامشتم   يام اٌآة. متويفمة مع ت الئٌسٌةيتف لٌة  أبالم يابننكجزء من إديالة يامشتم   يام اٌة، 

. وكجآزء مآن تلآن يابنآنوفم ً اهذه ياتف لٌة، فمد تم توحٌد بنود وشالوط منتج   يامشتم   يام اٌآة يامشآتالية أو يامب عآة بويسآطة 

عآن طالٌآك تبآ دل محسآن  تسآعٌال علآى ٌحصآلأن  البننٌسمح ذان ياملحك  ياتف لٌة تم تولٌع ملحك دعم يائتم ن )" ياملحك"(.

 يابنآآنيامبآآ ا  يامحآآتفظ بهآآ  بويسآآطة  بلآآ  صآآ فًأو ياطآآالل يآلخآآال.  يابنآآنوذاآآن اصآآ اح  نمآآدي كضآآم نيامبآآ ا  يامعاّلفآآة سآآولٌ ً 

ة يامحآتفظ بهآ  بويسآطة ياضم ن   يانمدٌآ ص فً كم  بل )ملٌون لاير سعودي.  :798: 5119دبسمبال  61كم  فً  كضم ن نمدي

 (.ملٌون لاير سعودي 6.>6: 5118دٌسمبال  61كم  فً  يألطاليل ياخالى
 

 أرصدة للبنون والمؤسسا  المالٌة األخرى 0 36
 

 يألالصدة البنون ويامؤسس   يام اٌة يألخالى مم  ٌلً: ٌتكون بند

  6136  5118 

  
ب    الرٌا   

  السعودٌة
ب ال ياالٌ ا  

 ياسعودٌة

 8911:  48736  ب   ج الٌةحس 

 1>81>1;68  483538513  (د ->1أنظال إٌض ح ) - إتف لٌ   إع دة ياشاليء

 ;18815878  488418471  وديئع أسويق يام ل

 ;817>8.65  889968736  يإلجمـ اـً
 

 ودائع العمالء0 31
 

 وديئع ياعمالء مم  ٌلً: ٌتكون بند

     6136  5118 

  
ب    الرٌا   

  عودٌةالس
ب ال ياالٌ ا  

 ياسعودٌة

 7:81188185  1686778689  وديئع ألجل

 189518965  481718661  وديئع إدخ ال

 7;8:5889;7  4187538149  مجموع ياوديئع بعموا  خ صة محملة 

 98688:;518  6189558137  وديئع تح  ياطلب

 198776>  9118959  وديئع أخالى

 5;87;1881:  6586418165  وديئع ياعمالء
 

 إتف لٌآ  مآع ملٌون لاير سآعودي(  >68: 5118) 5119ا شًء اع م  بمٌمة تشتمل ياوديئع ألجل على وديئع مم بل بٌع سندي 

ملٌآون الٌآـ ل سآعودي  868لآداله  شاليئه  فً تويالٌخ مستمبلٌة محددة. كم  تشتمل وديئع ياعمالء يألخالى على مب ا    إلع دة

 النمض. القابلة ل سعودي( كضم ن   محتجزة مم بل يإلاتزيم   غٌال ملٌون الٌـ 819: 5118)
 

ملٌآآ ال لاير سآآعودي  7988بإجمآآ اً  5119دٌسآآمبال  61تتضآآمن وديئآآع ياعمآآالء أعآآاله وديئآآع متويفمآآة مآآع ياشآآالٌعة كمآآ  فآآً 

 .ملٌ ال لاير سعودي( 8588: 5118)
 

 تف صٌله  ك آلتً: الاير ياسعودي(،)بم  ٌع داه  ب  على وديئع بعمال  أجنبٌة أعالهتشتمل ياوديئع 
 
  6136  5118 

  
ب    الرٌا   

  السعودٌة
ب ال ياالٌ ا  

 ياسعودٌة

 9758861  387768546  تح  ياطلب

 8:11;:1  381918881  إدخ ال

 ;811;857;  381458115  ألجل

 61;988  688359  أخالى

 يإلجمـ اـً
 
 
 
 

 486768891  <816881:< 
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ملٌآ ال لاير سآعودي ألغآاليض ياتشآغٌل ياعآ م  181بإباليم إتف لٌة لالض متوسط يألجل بمبلآ   5111م ٌو  61ل م يابنن بت الٌخ 

 . 5119م ٌو  61امدة خمس سنوي . هذي ولد يستخدم يامالض ب اك مل، و لد يستحك و تم سديد هذي يامالض ألجل ك مالً فً 
 

ملٌآ ال  181مدتآه خمآس سآنوي  بمبلآ  أخآالى بإباليم إتف لٌة لالض متوسط يألجآل  5115 ٌونٌو 57كذان ولد ل م يابنن بت الٌخ 
 . :511سبتمبال  8لاير سعودي ألغاليض ياتشغٌل ياع م. تم إستخديم يامالض ب اك مل وٌستحك سديده فً 

 
ملٌآ ال لاير   181 بإباليم إتف لٌة لآالض  متوسآط يألجآل آخآال مدتآه خمآس سآنوي  بمبلآ  5119ٌونٌو  >1كذان ل م يابنن بت الٌخ 

 . 5151ٌونٌو  >1سعودي ألغاليض ياتشغٌل ياع م. تم إستخديم يامالض ب اك مل و ٌستحك سديده فً 
 

تخضع يامالوض اعمواة بمعدا  متغٌآالة علآى يسآ س ياسآوق. وٌحآك البنآن سآديد كآل لآالض مبكآاليً عآن موعآده وذاآن وفمآ ً 

  ياتسهٌال  أعاله على شالوط تتطلب يامح فظة على نسب م اٌآة اشالوط وأحك م إتف لٌة ياتسهٌال  اكل لالض. تشمل يتف لٌ 

ك بأصآل أو علآفٌمآ  ٌت إخفآ قام ٌكن علآى يابنآن أي حآ ا   معٌنة ب إلض فة إاى شالوط أخالى وياتً إاتزم به  يابنن ب اك مل.

 عمواة تلن يامالوض وفم ً الشالوط و ياحك م.
 

 0 سندا  دٌن ثانوٌة 35
 

ملٌآ ال لاير سآعودي مآن خآالل إصآديال  581بإستكم ل عملٌة إصديال سندي  دٌن ث نوٌة بمٌمة  5117 ٌونٌو 8ل م يابنن بت الٌخ 

 خ ص فً يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة اصكون ياشالٌحة ياث نٌة يامتويفمة مع ياشالٌعة ومتطلب   الأس يام ل يامس ند. 
 

 1878دٌة )س ٌبوال( استة أشآهال ب اضآ فة اآـ تحمل تلن ياصكون البح ً نصل سنوي بممديال سعال يإللاليض بٌن يابنون ياسعو

سآنوي  بحٌآث ٌحآتفظ يابنآن بآ احك فآً ياسآتالديد يامبكآال اهآذه ياصآكون فآً نه ٌآة ياخمآس  11ٌبل  أجل هآذه ياصآكون %. 

 إخفآ قام ٌكن على يابنن أي حآ ا   سنوي  يألواى من مدة يألجل، وذان بعد ياحصول على يامويفم   يانظ مٌة ذي  ياصلة.

 وفم ً الشالوط و ياحك م. و سندي  يادٌن ياث نوٌة تلنبأصل أو عمواة  ٌتعلكفٌم  

 

 0 مطلوبا  أخرى36
 

 يامطلوب   يألخالى مم  ٌلً: ٌتكون بند
 
  6136  5118 

  

ب    الرٌا   

  السعودٌة

ب ال ياالٌ ا  

 ياسعودٌة

 ..616.0  6798115  مك فأة نه ٌة ياخدمة ومن فع موظفٌن ياخ صة يامستحمة

 15:8115  3678811  مص الٌل مستحمة وإحتٌ طٌ   أخالى

 75>168  78119  دخل أتع ب خدم   مؤجلة

 >9>51:8  .653061  مطلوب   خ صة ب اعمالء

 5>5187  360318  مطلوب   أخالى

 58881;9  7638786     اإلجمـالـً
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 أس المال ر0 37
 

: 5118) لاير سعودي 11ملٌون سهم، لٌمــة كل سهم  11:ويامصدال ويامدفوع ب اك مل من تكون الأس يام ل يامصالح به ٌ 
 .لاير سعودي( 11ملٌون سهم لٌمة كل سهم  981

      
  -إن ملكٌة الأس م ل يابنن موزعة على يانحو يات اً : 
  

  6136  5118 

ب    الرٌا     

  %  السعودٌة

ياالٌ ا   ب ال

 %  ياسعودٌة

 181>  818111;88  9181  681118111  ون سعودٌونمس هم
         مس همون غٌال سعودٌون:

 88:  8811:;7  785  5658111  موالغ ن يادواٌة يامحدودة التموٌل .ب .شالكة ج

 588  1958811  685  3758111  شالكة بنن مزوهو يامحدودة

  781118111  311  988118111  111 
       

ملٌون سهم إاى  981سهم يامصدالة ويام ئمة من سهم مج نً اٌزٌد عدد يألملٌون  81ل م يابنن بإصديال ،5119خالل ع م 
 911ملٌون سهم مج نً اٌزٌد عدد يألسهم يامصدالة ويام ئمة من  81 م يابنن بإصديال ل، 5118خالل ع م  .ملٌون سهم 11:

 (.59)أنظال إٌض ح  ملٌون سهم 981ملٌون سهم إاى 
 

 ًإحتٌاطً نظام 380
 

% مآن صآ فً 58تحوٌآل مآ  ا ٌمآل عآن  ،ٌمتضً نظ م ماليلبة يابنون فً يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة و يانظ م يألس سآً البنآن

 597تآم تحوٌآل مبلآ   ،الأس يام ل يامآدفوع. وعلٌآه يإلحتٌ طًٌس وي الصٌد هذي  أنيانظ مً إاى  يإلحتٌ طًدخل ياسنة إاى 

يانظآ مً. إن هآذي  يإلحتٌآ طًملٌآون الٌآـ ل سآعودي( إاآى  666: 5118) 5119ملٌون الٌـ ل سعودي من ص فً يادخل اعآ م 

 غٌال ل بل التوزٌع. يإلحتٌ طً

 

 التعهدا  واإللتزاما  المحتملة 390
  
 الدعاوى المضائٌة    ( أ

 

 جنآآب أي مخصآآص امآآ ء ٌُ اآآم  .يامجموعآآةمم مآآة ضآآد  محآآددةلضآآ ئٌة  ، ك نآآ  هنآآ ن دعآآ وى5119دٌسآآمبال  61بتآآ الٌخ 

ومع ذاآن  .تكبد خس ئال جوهالٌة تسببه  فً من غٌاليامتولع كونه يابنن بشأنه يامستش الٌن يام نونٌٌن  ً نصحياتدع وى اي

تتولآع يإلديالة بآأن تكآون نت ئجهآ   ياتآً ، بن ءيً على يانصٌحة يامهنٌآة،يام نونٌة يادع وىابعض  ص  مخص تم تجنٌب فمد

مآ   ياآدع وىك نآ  مخصصآ   يابنآن عآن تلآن  5119سآمبال دٌ 61فآً  فً نه ٌآة ياعآ م يامنتهآً .فً غٌال مصلحة يابنن

 . ملٌون لاير سعودي( >.7: 5118) ملٌون لاير سعودي >588 همجموع
 

 اإللتزاما  الرأسمالٌةب(   
 

 87;1: 5118) ن الٌـ ل سعوديملٌو 7181مبل   5119دٌسمبال  61كم  فً يامجموعة  ىياالأسم اٌة اد يإلاتزيم  بلغ  

 تتعلك بإنش ء مب نً الفالوع ياجدٌدة وتوسعة يامالكز ياالئٌسً.ملٌون الٌـ ل سعودي( 
 

 ج(   التعهدا  واإللتزاما  المحتملة المتعلمة باإلئتمان
 

 .ضم ن توفٌال يألمويل العمالء عند طلبه يامتعلمة ب إلئتم ن ا اتسهٌال ض يعتموم يامجموعة ب ادخول فً ب
 

ب اسديد فآً ح اآة  يامجموعةتعتبال ضم ن   غٌال ل بلة النمض من لبل عتم دي  يامستندٌة وياتً إلإن خط ب   ياضم ن وي

 .تحملهآ  يامآالوض وياسآللً عدم تمكن ياعمٌل من ياوف ء بإاتزيم ته تج ه ياطالل ياث اث تحمل نفس مخ طال يإلئتم ن ياتآ

لتآزم بآآه اعآدم تولآآع عتمآآ دي  يامسآتندٌة فتمآل كثٌآآاليً عآن يامبلآآ  يامإلبموجآب خط بآآ   ياضآم ن وي ٌآآةأمآ  يامتطلبآ   يانمد

  .لٌ م ياطالل ياث اث بسحب يألمويل بموجب يإلتف لٌةيامجموعة 
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تسآمح الطآالل ياث اآث  ، نٌ بآة عآن ياعمٌآل،يامجموعآة عتم دي  يامستندٌة وياتآً تعتبآال بمث بآة تعهآدي  خطٌآة مآن إليإن 

مضآمونة عآ دة ب ابضآ عة ياتآً تخصآه ، وب اتآ اً فإنهآ  غ ابآ ً مآ  تحمآل  –دة يألمآويل وفآك شآالوط وأحكآ م محآد بسحب

  .مخ طال ألل
 

أن ٌآتم تمآدٌم معظآم يامجموعآة تولآع ت .اسآديد ياكمبٌآ ا  يامسآحوبة مآن لبآل ياعمآالء يامجموعآةمثل يامبآوا  تعهآدي  ت

  .ن لبل ياعمالءملبل سديده   يامبوا 
 

جزء غٌال يامستخدم من يإلئتم ن ياممنوح بشكل الئٌسً على لالوض وسلل و ضم ن   تمثل يإلاتزيم   امنح يإلئتم ن يا

تعآآالض توفٌمآآ  ٌتعلآآك بمخآآ طال يإلئتمآآ ن يامتعلمآآة ب إلاتزيمآآ   امآآنح يإلئتمآآ ن، فمآآن يامحتمآآل أن  .عتمآآ دي  مسآآتندٌةإو

يامحتملة ياآذي ا ٌمكآن تحدٌآده اخس الة بمبل  ٌع دل إجم اً يإلاتزيم   غٌال يامستخدمة، إا أن مبل  ياخس الة يامجموعة 

فواليً، ٌتولع أن ٌكآون ألآل كثٌآاليً مآن إجمآ اً يإلاتآزيم غٌآال يامسآتخدم ألن معظآم يإلاتزيمآ   امآنح يإلئتمآ ن تتطلآب مآن 

  .ياعمالء ياحف ظ على مع ٌٌال إئتم ن محددة

 

يامسآآتمبلٌة ألن ياعدٌآآد مآآن هآآذه تمثآآل ب اضآآالوالة يامتطلبآآ   يانمدٌآآة  إن إجمآآ اً يإلاتزيمآآ   يام ئمآآة امآآنح يإلئتمآآ ن ا

 ب.تنتهً بدون تمدٌم ياتموٌل يامطلوأو يإلاتزيم   ٌتم إنه ؤه  

 

أن ٌمثل مجموع يااتزيم   يام ئمآة اتلبٌآة يألئآـتم ن ياممنآوح ياسآحوب   يانمدٌآة يامسآتمبلٌة حٌآث لآد ٌآتم  اٌس ب اضالوالة

 .ء حته  العمالتء صالحٌة تلن يااتزيم   لبل إه نتيغ ء أو اإ

 

فآً  كالفتالة يأللآالب حٌآث اآدى يابنآن ياحآ يألعلى ب انسبة اعمود ياضم ن   يام اٌة وياتزيم   يامالوض فٌتم توزٌع يامبل 

 د ياضم ن  يام اٌة وياتزيم   يامالوض لبل ت الٌخ ينته ئه .وإنه ء عم
 

 

 : واإللتزاما  المحتملة المتعلمة با ئتمان المجموعةتعهدا  التعالدٌة لٌما ٌلً تحلٌالً باإلستحمالا  ف   (3

 

  اإلجمالً

 5أكثر من 

         شهر 36-1  سنوا  5-3  سنوا 

 1خـــالل 

 أشهر
6136 

 

  ب    الرٌا   السعودٌة

 عتم دي  مستندٌة   إ 7658669  8618694  6968786  -  388868749

 خط ب   ضم ن 388158438  581598695  386688171  388976  884368455

 ياعمالء لبوا  4568596  6118499  -  -  6..6560

1318615  3358854  478153  3518111  - 

غٌال إاتزيم   امنح يائتم ن 

 ل بلة اإلاغ ء

 يإلجم اً  689818679  685718888  385768517  3148866  3386648511
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  يإلجم اً

 8ن أكثال م

         شهال 15-6  سنوي  8-1  سنوي 

 6خـــالل 

 أشهال
5118 

 

  ب ال ياالٌ ا  ياسعودٌة

 إعتم دي  مستندٌة    8;6181>  55>8>:>  5;89>68  -  >;:585:18

 خط ب   ضم ن 1;:8;1896  81:7>7877  8175::586  :;188>  7;888988;

 ءياعمال لبوا  15>6868  1818151  -  -  55>8178

6;;8116  511891;  1::87<8  -  - 

غٌال  امنح يائتم ن إاتزيم  

  اإلاغ ءل بلة 

 يإلجم اً  ;9;568>58  18119;888  >17861>58  6158518  ;118:51871

 

دٌسآمبال  61، ويام ئمآة كمآ  فآً مآن لبآل يابنآن ل  ياجزء غٌآال يامسآتخدم مآن يإلاتزيمآ  ، وياتآً ٌمكآن إاغ ؤهآ  فآً أي ولآ ب

  .سعودي( الٌـ لملٌون  7>6181: 5118سعودي )الٌـ ل ملٌون  5:8:91م  مجموعه  5119
 

 فٌما ٌلً تحلٌالً للتعهدا  واإللتزاما  المحتملة حسب األطرا  األخرى :  (6
 

5118  6136  

 ب ال ياالٌ ا 

  ياسعودٌـــة

 ب    الرٌا  

  السعودٌـــة

 ٌةو شبه حكوم مؤسس   حكومٌة 681158435  986768891

 شالك   487698461  198167;78

 بنون ومؤسس   م اٌة أخالى 6778564  ::5:889

 أخالى 6668313  :8816;5

 يإلجم اً 3386648511  ;118:51871
 
 

   ةالموجودا  المرهون  د(  
 

غٌآال ياموجودي  يامالهونة تح  عمود إع دة ياشاليء مع يابنآون يألخآالى تتضآمن سآندي  شآالك   و سآندي  بنآون و سآندي  

ويألالصآدة ياخ صآة  يألخآالىالموجودي  يامالهونة كضم ن   ادى يامؤسس   يام اٌآة  المٌمة ياع داة الً ٌلً تحلٌفٌم   حكومٌة.

  إع دة ياشاليء: بإتف ل  
 

5118  6136  

إتف لآآآآآآآ   إعآآآآآآآ دة 

  ياموجودي   ياشاليء
إتفالآآآآا  إعآآآآادة 

  الموجودا   الشراء

     السعودٌةب    الرٌا  ب ال ياالٌ ا  ياسعودٌة

  يستثم الي  مت حة البٌع 484398153  483538513  1>7818:87  1>81>1;68
 

إن ياموجودي  يامالهونة فً ياجدول أعاله تمثل ياموجودي  يام اٌة ياتً من ياممكن إع دة الهنه  أو إع دة بٌعه  مآن لبآل 

فم ً اشالوط ع دٌة و متعآ الل علٌهآ  فآً مجآ ل أطاليل أخالى تم فً يألصل تحوٌل تلن يألصول اهم. تتم هذه ياعملٌ   و

 إلاليض ياواليق يام اٌة و أنشطة ياتسلٌل، و كذان وفم ً امتطلب   أسويق يام ل وياتً ٌتع مل فٌه  يابنن كوسٌط.
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 اإللتزاما  المتعلمة بعمود اإلٌجار التشغٌلٌة  هـ( 
 
تهآ  ياتآً أبالم ،اإلاغ ء ب احد يألدنى ادفع   يإلٌج ال يامستمبلٌة بموجب عمود يإلٌج ال ياتشغٌلٌة غٌال يام بلة ٌم  ٌلً تحلٌالً ف

 :كمستأجال يامجموعة

5118  6136  

 ب ال ياالٌ ا 

  ياسعودٌـــة

 ب    الرٌا  

  السعودٌـــة

 ألل من سنة 118611  81;8>5

 من سنة إاى خمس سنوي  618985  :78:6:

 أكثال من خمس سنوي  458966  878118

 ًيإلجم ا 3178377  5>88;18

 
 الزكاة والضرٌبة  (و

 
 ( معلوم   حول يامولل ياح اً المجموعة بخصوص يازك ة وياضالٌبة.59( واللم );ٌوفال إٌض ح اللم )

 
 العمو   الخاصةو مصارٌ   دخل0 61

 
  يادخل و مص الٌل ياعموا  ياخ صة مم  ٌلً: ٌتكون بند 

5118  6136  

 ب ال ياالٌ ا 

  ياسعودٌـــة

 ب    الرٌا  

  السعودٌـــة

 الخاصة:دخل العمو      

 يامت حة البٌع دخل ياعموا  ياخ صة ب استثم الي  5168111  >:;7818

 لالوض وسلل 604518616  :918:5;18

 ويامؤسس   يام اٌة يألخالى ادى يابنون ةأالصد 6318977  17;8>15

 يإلجم اً ..1061101  5.7718751
 

 مصارٌ  العمو   الخاصة:            

 وديئع ياعمالء 381948748  77:8:98

 البنون ويامؤسس   يام اٌة يألخالى ةأالصد 1318563  8:57;:1

 لالوض ألجل 568668  ;678:9

 سندي  دٌن ث نوٌة 678576  7:>8;7

 يإلجم اً 385688551  118561:
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 0 دخل أتعاب خدما  بنكٌة، صاف63ً
 

 مم  ٌلً: ، ص فًدخل أتع ب ياخدم   يابنكٌةٌتكون بند 
 

5118  6136  

 ب ال ياالٌ ا 

  ياسعودٌـــة

 ب    الرٌا  

  السعودٌـــة

 دخل األتعاب:   

 تديول يألسهم و إديالة ياصن دٌك 3118115  1658515

 عملٌ   تموٌل تج الي  938735  1168671 

 تموٌل شالك   و أفاليد 3818661  19589:6 

 خدم   بنكٌة أخالى 938984  ;1;1118

 إجم اً دخل يألتع ب  4918994  8118177
 
 

 مصارٌ  األتعاب:   

 خدم   ياحفظ 658363  ;:7781

 خدم   بنكٌة أخالى 318169  1>;188

 إجم اً مص الٌل يألتع ب  788491  >9>8>8

 ع ب خدم   بنكٌة، ص فًدخل أت 4358514  78181:8
 
 0 توزٌعا  أرباح 66
 

 توزٌع   أالب ح مم  ٌلً:ٌتكون بند 
 

5118  6136  

 ب ال ياالٌ ا 

  ياسعودٌـــة

 ب    الرٌا  

  السعودٌـــة

    
 توزٌع   أالب ح مستلمة من يستثم الي  أسهم مت حة البٌع 678541  51>688

 
 ا ، صافًاستثمار0 مكاسب 61
 

 مك سب يستثم الي ، ص فً فٌم  ٌلً:بند  ٌتكون   
5118  6136  

 ب ال ياالٌ ا 

  ياسعودٌـــة

 ب    الرٌا  

  السعودٌـــة

 ، ص فًمت حة البٌع مك سب محممة عن يستثم الي  578853  11581:9

 مك سب خٌ ال بٌع شالكة زمٌلة 878663  78157;

1;98511  3458336 

 

 مك سب يستثم الي ، ص فً
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 الخاصة بها ة0 التعوٌضا  و الممارسا  والحوكم64
 

وفمآآ ً اتعالٌآآل لويعآآد يامؤسسآآة يامجموعآآة وفمآآ ً اتعلٌمآآ   يامؤسسآآة، فآآإن ياجآآدول أدنآآ ه ٌلخآآص يافئآآ   يامختلفآآة امآآوظفً 

و طالٌمآة بخصوص مم الس   تعوٌض   ياموظفٌن وياذي ٌتضمن إجمآ اً يامبآ ا  ياث بتآة ويامتغٌآالة التعوٌضآ   يامدفوعآة 

تلآآن ياآآدفع  ، وياتآآً تتضآآمن أٌضآآ ً، ياتعوٌضآآ   يامتغٌآآالة ويألخآآالى يامسآآتحمة و منآآ فع يامآآوظفٌن يألخآآالى ويامصآآ الٌل 

 .5118و  5119دٌسمبال  61ويامتكبدة خالل ياسنتٌٌن يامنتهٌتٌن فً  يامتعلمة به 
 

6102   

 الفئة   التعوٌضا    التعوٌضا  المتغٌرة المدفوعة

  نمدٌة  أسهم  إجمالً

الثابتة 

 عدد الموظفٌن  المدفوعة

 

 مداليء تنفٌذٌون   ب    الرٌا   السعودٌة

 )وظ ئل تتطلب عدم مم نعة يامؤسسة( 61  168617  388167  68991  658157

398644  48831  348813  588334  316 

موظفون ع ملون فً مه م تنطوي على 

 مخ طال

 موظفون ع ملون فً مه م ياالل بة 616  548746  98113  58115  348616

 موظفون آخالون 38639  6118146  168183  318819  458891

 موظفون خ الجٌون 58  88697  38665  394  38859

 يإلجم اً  38663  1888341  758945  138333  3178156

 

 تعوٌض   متغٌالة مستحمة  3168989

  به  ةمتعلممن فع موظفٌن أخالى و مص الٌل  968676

 إجم اً ياالويتب وم فً حكمه  5938813
 

2510    

 يافئة   ياتعوٌض     يامدفوعة ياتعوٌض   يامتغٌالة

  نمدٌة  أسهم  إجم اً

 ياث بتة

 عدد ياموظفٌن  يامدفوعة

 

 مداليء تنفٌذٌون   ب ال ياالٌ ا  ياسعودٌة

 امؤسسة()وظ ئل تتطلب عدم مم نعة ي >1  6;6787  :877;1  >8816  9;5687

568<97  78765  1<8865  9:816:  178 

موظفون ع ملون فً مه م تنطوي على 

 مخ طال

1:8667  68;;1  168787  87811<  57; 
 موظفون ع ملون فً مه م ياالل بة

 موظفون آخالون 18599  ;:55589  ;871>8  118165  8781>9

 موظفون خ الجٌون >9  1:>118  :6868  117  68791

 يإلجم اً  :18:7  ;;81>;6  ;117851  :;5687  8>16:89

 

 تعوٌض   متغٌالة مستحمة  1658787

  متعلمة به من فع موظفٌن أخالى و مص الٌل  65;8:>

 إجم اً ياالويتب وم فً حكمه  87:7>91
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 )تتمة( –0 التعوٌضا  و الممارسا  والحوكمة الخاصة بها 64
 

وفمآ ً األمآال ياملكآً ياصآ دال مآن  ياتآً منحهآ  يابنآن اموظفٌآه أعآاله يامك فآأة 5118تتضمن ياتعوٌض   يانمدٌة يامتغٌالة اع م 

 بدفع اليتب شهالٌن الموظفٌن. خ دم ياحالمٌن ياشالٌفٌن، ياملن سلم ن بن عبدياعزٌز آل سعود.
 

 يإلديالة. ل م مجلس إديالة يابنن بتأسٌس اجنة ياتالشٌح   و يامك ف   )"يالجنة"( وياتً تتكون من أالبعة أعض ء من مجلس
 

يامجلس ويامن صب ياتنفٌذٌآة ياه مآة وذاآن  ةأس س ً عن تمدٌم ياتوصٌة امجلس يإلديالة ب اتالشٌح اعضوٌ مسؤواهتعتبال يالجنة 

إاتزيم ً بإالش دي  ائحة حوكمة ياشالك   ياخ صة ب ابنن، و إكم ل ياماليجعة ياسنوٌة المه الي  ياويجآب توفالهآ  وإسآتمالاٌة 

و ماليجعة تكوٌن مجلس يإلديالة، و وضع سٌ س   امك ف   و تعوٌض   مجلس يإلديالة، وماليلبآة عضوٌة مجلس يإلديالة ، 

 تصمٌم نظ م تعوٌض   ياموظفٌن.
 

عتم د سٌ سة ياتعوٌض   و أٌة تعدٌال  على إكذان فإن يالجنة تُعتبال مسؤواة عن تمدٌم ياتوصٌة امجلس يإلديالة بخصوص 

، و تُعتبآال مجلآس يألسآتماليال يامآ اً ومبآ د  متويفمة مع إالشآ دي  يامؤسسآة اسٌ س  أن تلن يتلن ياسٌ سة، وذان التأكد من 

اة عآآن ياماليجعآآة يادوالٌآآة اسٌ سآآة ياتعوٌضآآ   ويامك فآآأ  و تمٌآآٌم طآآالق دفآآع ياتعوٌضآآ   المآآوظفٌن، يالجنآآة أٌضآآ ً مسآآئؤو

 .على البح يابنن يامعدل على أس س يامخ طال بن ءيً ديء اموظفً يابنن وتحدٌد عالوي  يأل
 

 ياويعدٌن. يافعَ اٌن و ُصمم  سٌ سة يامك ف   و ياتعوٌض   اجذب وياحف ظ على وتحفٌز ياموظفٌن
 

ٌمآوم ياموظفآآون ب إلشآتالين فآآً ياعدٌآد مآآن بآاليمج ياتعوٌضآآ   يامتغٌآالة. تتولآآل ماليجعآ   تمالٌآآال تعوٌضآ   ياآآدفع ياث بآآ  

بويسآطة نظآ م لآوي اتحلٌآل أديء يألديالة. إن مآنح يامك فآ   وياتآً ٌآتم ماليلبتهآ  ولٌ سآه   ويامتغٌال على تحمٌك يابنن ألهديفه

يامتغٌالة )على أسآ س نمآدي و علآى يسآ س أسآهم( ٌعتمآد بشآكل مآتحفظ علآى تحمٌآك مجموعآة مآن يألهآديل و مسآتوى هآذي 

تمٌآٌم  ل م يابنن بتطبٌك مبآدأ بط لآة أعلى. متغٌالة تصنٌل أديء أعلى وب ات اً مك ف   ياتحمٌك. ٌضمن تحمٌك أعلى األهديل

يألديء بحٌآآث تآآم تصآآنٌل يألهآآديل إاآآى أالبآآع فئآآ  : أهآآديل م اٌآآة و أهآآديل خ صآآة ب اعمٌآآل و أهآآديل خ صآآة بآآ إلجاليءي  

 وأهديل خ صة ب اع ملٌن.
 

ياالبحٌآآة، و ماليلبآآة يانفمآآ  ،  :هآآديل، تتضآآمن تلآآن يانمآآ ذجب ألٌآآتم إسآآتخديم نمآآ ذج م اٌآآة وغٌآآال م اٌآآة امٌآآ س يألديء مم النآآة 

و إالشآ دي  يإللآاليض،  سآتماليالٌة مم السآ   ياعمآل، ويياع ملآة و تنوٌع يامآوة ياموظل، وإالتب ط و تطوٌال والض ء ياعمٌل،

 .تنفٌذ يألعم ل و أنظمةاتزيم ب الويئح،و يإل، وإجاليءي  ياالل بة ياديخلٌة
 

شآ دي  يامخآ طال سٌ سآة إال إطآ ال ٌتم ياتالكٌز على إديالة يامخ طال يافعّ اة الحف ظ على أس س تشآغٌل لآوي وآمآن. تآم تطبٌآك

 وياتً ٌُعتبال يإلاتزيم به  أماليً أس سٌ ً اك فة ياماليالي  ياخ صة ب امك ف   بم  فً ذان يام ئمة على أس س متغٌال.
 

. تالتبط ياتعوٌض   يامتغٌالة بإبتك ال يامٌمآة ب إلض فة إاى م سبك، فإنه ٌتم تشجٌع ياموظفٌن اإلاتح ق بباليمج أسهم ياموظفٌن

ً  جل وعلآى يامخآ طال. وهآذي ٌعتمآدل يألعلى يامستوى طوٌ معآ ٌٌال أديء  لطآ ع ياعمآل و أديء ،أديء يافآالدعلآى مسآتوى  أٌضآ 

منحآة يألسآهم  ببالنآ مجفآً مسآتوٌ   يإلديالة ٌآتم شآمواهم  ويامالتفآعياويعد  فإن ياموظفٌن أصح ب يألديء ،ء علٌهيابنن. وبن 

ٌعتمآد يامآنح  .ب اتويزي مع تحمك يامخ طال طوٌلة يألجل الةيامتغٌياتعوٌض    من الموظفٌن ياتنفٌذٌٌن، حٌث ٌتم تأجٌل جزء

 .ةياتخصٌص ياس بم اٌ  آعلى 
 

كم  تموم ياشالك   يات بعة البنن بتطبٌك أسلوب مش به وذان بتطبٌك سٌ س   مك ف   وتعوٌض   ياموظفٌن يامذكوالة أعآاله 

 فً إط ال يامعمواٌة فً إديالة يامخ طال.
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 )تتمة( –رسا  والحوكمة الخاصة بها 0 التعوٌضا  و المما64
 

ملٌون لاير  9186م  لٌمته  5119دٌسمبال  61ك ن يامبل  يإلجم اً التعوٌض   يامدفوعة اإلديالة ياتنفٌذٌة السنة يامنتهٌة فً 

 ملٌآون لاير سآآعودي( وبلغآ  مزيٌآآ  مآ  بعآآد ياخدمآة اآآإلديالة ياتنفٌذٌآة يامسآآتحمة أو يامدفوعآة السآآنة 81;8: 5118سآعودي )

 .ملٌون لاير سعودي( 689: 5118ملٌون لاير سعودي ) >68 م  لٌمته 5119دٌسمبال  61يامنتهٌة فً 
 

 5119دٌسآمبال  61العآ م  يامنتهآً فآً  مع يامجموعةياخدمة يإلجم اً يامدفوع الموظفٌن يامنتهٌة خدم تهم  نه ٌة ك ن مبل  

 >17 كآ ن عآدد يامسآتفٌدٌن مآن هآذه ياخآدم  و عودي(.ملٌآون لاير سآ 1788 :5118ملٌون لاير سعودي )اعآ م  1:89مبل  

لاير  >18 :5119عآآ م  خآآالل ٌندألحآآد يامسآآتفٌدفعآآة  أعلآآىمسآآتفٌد(. بلغآآ   176 :5118)اعآآ م  5118 عآآ م خآآالل مسآآتفٌد

 لاير سعودي(. 181 :5118سعودي )اع م 
 

 0 ربح السهم األساسً و المخفض65
 

وذاآن بتمسآٌم صآ فً دخآل  5118و  5119دٌسآمبال  61نتٌن يامنتهٌتٌن فً تم إحتس ب ياالبح يألس سً ويامخفض السهم الس

(. ونتٌجآة 59)أنظآال إٌضآ ح  5119صآديال يألسآهم يامج نٌآة فآً إملٌون سآهم، وذاآن بعآد إظهآ ال أثآال  11:ياسنة على عدد 

اآٌعكس إصآديال لآد تآم تعدٌلآه بآأثال الجعآً  5118دٌسآمبال  61السنة يامنتهٌة فآً ويامخفض ذان، فإن البح ياسهم يألس سً ا

 يألسهم يامج نٌة.
 

 والزكاة الشرعٌة وضرٌبة الدخل  توزٌعا  األرباح  660
 

لاير  سآآعودي  1881ملٌآآون لاير سآآعودي)بويلع  681إلتآآالح مجلآآس يإلديالة توزٌعآآ   أالبآآ ح نمدٌآآة بمٌمآآة  5119فآآً عآآ م 

ملٌآون لاير سآعودي. هآذي ولآد إلتآالح  1:ة السهم( وذان بعد يازك ة ياتً سٌتم إستمط عه  من يامسآ همٌن ياسآعودٌٌن وياب اغآ

لاير سآعودي اكآل سآهم، بمآ  ٌعنآً مآنح  11ملٌون سهم بمٌمآة أسآمٌة  81مجلس يإلديالة أٌض ً إصديال أسهم مج نٌة ممدياله  

سهم ل ئم. هذي وسٌتم عالض إلتاليح توزٌع   يألالب ح وإصديال يألسهم يامج نٌآة المصآ دلة علٌهآ   17سهم مج نً ويحد اكل 

 .:511جتم ع ياجمعٌة ياعمومٌة ياغٌال ع دٌة ياتً من يامتولع إنعم ده  خالل خالل إ
 

لاير  سآعودي  18:8ملٌآون لاير سآعودي )بويلآع  88:;7إلتالح مجلآس يإلديالة توزٌعآ   أالبآ ح نمدٌآة بمٌمآة  5118فً ع م 

ٌآون لاير سآعودي. هآذي ولآد إلتآالح مل :7السهم( وذان بعد يازك ة ياتً سٌتم إسآتمط عه  مآن يامسآ همٌن ياسآعودٌٌن وياب اغآة 

لاير سآعودي اكآل سآهم، بمآ  ٌعنآً مآنح  11ملٌآون سآهم بمٌمآة أسآمٌة  81مجلس يإلديالة أٌض ً إصديال أسهم مج نٌة ممدياله  

سهم ل ئم. هذي ولد تم يعتم د توزٌع   يألالب ح يانمدٌة ويصديال يألسهم يامج نٌة ياممتالحة مآن لبآل  16سهم مج نً ويحد اكل 

يبالٌآآل  7هآآـ )يامويفآآك  :176جمآآ دي ياثآآ نً  59يابنآآن فآآً إجتمآآ ع ياجمعٌآآة ياعمومٌآآة غٌآآال ياع دٌآآة يامنعمآآدة فآآً مسآآ همً 

 (. و لد تم دفع ص فً توزٌع   يألالب ح وتحوٌل يألسهم يامج نٌة امس همً يابنن بعد إنعم د ياجمعٌة.5119
 

لاير سآعودي  1;18ملٌون لاير سعودي، بمآ  ممآدياله  1;7، إلتالح مجلس يإلديالة توزٌع   أالب ح نمدٌة بمٌمة 5117فً ع م 

ملٌآآون لاير سآعودي.  هآآذي ولآد يلتآآالح مجلآآس  75السآهم، وذاآآن بعآد يازكآآ ة يامسآتمطعة مآآن يامسآ همٌن ياسآآعودٌٌن وياب اغآة 

م لاير سآعودي اكآل سآهم، بمآ  ٌعنآً مآنح سآه 11ملٌآون سآهم بمٌمآة أسآمٌة  81ياديالة أٌضآ ً إصآديال أسآهم مج نٌآة ممآدياله  

سهم لآ ئم. هآذي ولآد تآم يعتمآ د توزٌعآ   يألالبآ ح يانمدٌآة ويصآديال يألسآهم يامج نٌآة ياممتالحآة مآن لبآل  15مج نً ويحد اكل 

مآآ الس  ;هآآـ )يامويفآآك  1769جمآآ دي يألول  :1مسآآ همً يابنآآن فآآً إجتمآآ ع ياجمعٌآآة ياعمومٌآآة غٌآآال ياع دٌآآة يامنعمآآدة فآآً 

 حوٌل يألسهم يامج نٌة امس همً يابنن بعد إنعم د ياجمعٌة.(. و لد تم دفع ص فً توزٌع   يألالب ح وت5118
 

 إسآتمط عسآتمط ع يازكآ ة ياشآالعٌة يامسآتحمة والمسآ همٌن غٌآال ياسآعودٌٌن بعآد يالمس همٌن ياسعودٌٌن بعآد  يألالب حتم دفع ٌ

 ياضالٌبة يامستحمة كم  ٌلً:
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 البنن السعودي لالستثمار

 إٌضاحا  حول الموائم المالٌة الموحدة
 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً

 
 

 
 

  
 
 
 

      81 

  )تتمة( –0 توزٌعا  األرباح والزكاة الشرعٌة وضرٌبة الدخل 66
 

 امس همٌن ياسعودٌٌن:ي  ( أ
 

 11781 مبلآ  ٌمآ الب 5118 إاآى 5116 مآن  ياعآويمعن  ياسعودٌٌن يامس همٌن  يازك ة ياشالعٌة يامستحمة علىبلغ  

ملٌآون  6581مبلآ  ٌمآ الب  5119.  بلغ  يازك ة يامتولعآة علآى يامسآ همٌن ياسآعودٌٌن عآن عآ م سعودي  الٌـ لملٌون 

ملٌآون لاير سآعودي  16981مبل  ٌم الب  5119لى يامس همٌن ياسعودٌٌن حتى ع م لاير سعودي. بل  مجموع يازك ة ع

حتآى عآ م  5116وياتً سٌتم خصمه  من حصتهم فآً توزٌعآ   يألالبآ ح يامسآتمبلٌة. بلغآ  يازكآ ة يامتاليكمآة مآن عآ م 

مآ   5118 حتآى 5115: بلغآ  يازكآ ة يامتآالي كمآة منآذ عآ م 5118) لاير سآعودي علآى ياسآهم >181م  ٌمآ الب  :511

 .لاير سعودي على ياسهم( :1.1ٌم الب 
 

 :ياج نبامس همٌن ي  ( ب
 

 ملٌآون لاير سآعودي 5189مبلآ   5119بلغ  ضالٌبة يادخل ياممدالة علآى حصآة يامسآ همٌن غٌآال ياسآعودٌٌن عآن عآ م 

 .5119. اٌوجد أٌة ضالٌبة دخل غٌال مستع ضة عن ياسنوي  لبل ع م ملٌون لاير سعودي( 5785: 5118)
 

 61هآذي ياتمآدٌم بتآ الٌخ  ٌسآتحكحٌآث  ،ياآدخلالزك ة و  الهٌئة ياع مةبتمدٌم ملل ضالٌبة يادخل ويازك ة ياخ ص به  بننيام ل 

 .5118دٌسمبال  61 يامنصالمة وحتى ياع م يامنتهً فً يألعويموذان عن  ،من كل ع مأبالٌل 
 

ملٌآون لاير سآعودي  ::5إضآ فٌة بمآ  ٌمآ الب سآتمطعة ازك ة و ضالٌبة يادخل وضاليئب منه ئٌة يا ياالبوطبإستالم  يابننم ل 

وتجآدال ياشآ الة إاآى ياالجآوع  .>511إاآى  5116دخل وضاليئب مستمطعة عن يألعويم من تخص إلاليالي  زك ة وضالٌبة 

 من تلن يامويئم يام اٌة ياموحدة بخصوص تمدٌالي  يازك ة ياتً ام ٌب  بشأنه  الشالكة يازمٌلة. (>إلٌض ح اللم )
 

ً ملٌآون  6;6بمبلآ  إضآ فً مجموعآه  جزئٌآة ازكآ ة البآوط نآنياب إستلمكذان ولد  وذاآن عآن يإللآاليالي   لاير سآعودي تمالٌبآ 

 .5116و 5111و 5111ازكوٌة األعويم ي
 

ً  ملٌآون لاير سآعودي 8:6م ٌمآ الب  ياجزئٌة ويانه ئٌآة، ياالبوطتشتمل كال  بسآبب عآدم سآم ح  كتمآدٌالي  زكآ ة نشآأ  أس سآ 

 بخصم إستثم الي  محددة طوٌلة يألجل من ياوع ء يازكوي.  لبننازك ة و يادخل ياهٌئة ياع مة ال
 

ياهٌئآة ياع مآة اآدى  ويانه ئٌآة ياجزئٌآة ولد ل م يابنن ،وب اتش وال مع خباليء زكآ ة وضآالٌبة مهنٌآٌن، بإسآتئن ل هآذه ياتمآدٌالي 

صآب فآً مصآلحة يابنآن، حٌآث سآتئن ف   ياممدمآة سٌإلي هل إاٌوم  ستؤ فً أن يألديالة تثك، وفً ياول  ياتً زك ة و يادخلال

يألسآتئن ل وياتالتٌبآ   ياخآالى. وب اتآ اً، اآم ٌآتم أخآذ أي مبآ ا  كمخصصآ    حولٌنتظال يابنن ياالدود وياماليالي  يانه ئٌة 

 .5119دٌسمبال  61ضمن يامويئم يام اٌة ياموحدة البنن كم  فً 
 

إذي و  .5118و  5117، 5115وياآدخل األعآويم  ياع مآة الزكآ ة ياهٌئآةفعه  من لبل الفً ح اة وجود تمدٌالي  إض فٌة ٌمكن 

ة مآن ياوعآ ء ياضآالٌبً البنآن ، وفآً ضآوء نآسآتثم الي  طوٌلآة ياجآل معٌيسم ح بطآالح يام  تم الفض إستئن ل يابنن على 

ياتمدٌالي  ياص دالة سلف ً، فإن ذان سٌؤدي إاى إاتزيم زكوي إضآ فً جآوهالي علآى يابنآن. ٌعتبآال هآذي ياموضآوع ع مآ ً اكآل 

 يابنن بهذي ياخصوص. للويافص ح عن تلن يامب ا  ٌؤثال ب اطبع على مو فً يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة يابنكًيامط ع 
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 النمدٌة و شبه النمدٌة 670
 

 من يآلتً : ياموحدة يانمدٌة وشبه يانمدٌة يامدالجة فً ل ئمة ياتدفم   يانمدٌةٌتكون بند 
  

5118  6136  

 ب ال ياالٌ ا 

  ـــةياسعودٌ

 ب    الرٌا  

  السعودٌة

 ( 7فٌم  عدي ياودٌعة يانظ مٌة )إٌض ح  نمدٌة وأالصدة ادى مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي 683188575  >15858:

 تستحك خالل تسعٌن ٌوم ً من ت الٌخ يإللتن ء  ويامؤسس   يام اٌة يألخالى أالصدة ادى يابنون 686748177  987118:11    

 جم اًإلي .4083.013  >9>81168: 

 
  التشغٌلٌةمطاعا  ال 680

 
وياتآآً ٌآآتم  المجموعآآةعلآآى أسآآ س ياتمآآ الٌال يإلديالٌآآة ياديخلٌآآة ياخ صآآة ب اعن صآآال يألس سآآٌة  ياتشآآغٌلٌةمط عآآ   ياٌآآتم تعالٌآآل 

مٌآٌم يألديء وذان ألغاليض توزٌع يامآويالد وت ياعملٌ تًماليجعته  دوالٌ ً بويسطة مجلس يإلديالة بصفته ياوظٌفٌة كمتخذ الماليال 

 المط ع  . 
 

ال يألكثآال وضآوح ً امٌآ س نتآ ئج لط عآ   شآأن ذاآن ٌعتبآال يامؤٌتم لٌآ س يألديء علآى أسآ س البآح يامطآ ع حٌآث تعتمآد يألديالة 

 محددة امؤس   أخالى تعمل فً نفس يامج ل.
 

 .إعتم ده من ياديالة ٌحسب م تم تتم ياتع مال  بٌن يامط ع   ياتشغٌلٌة وفم ً األحك م وياشالوط ياتج الٌة يامعت دة
 

ٌتم لٌ س يإلٌاليدي  من يألطاليل  ياخ الجٌة وياممدمآة امجلآس يإلديالة بطالٌمآة متم ثلآة مآع تلآن يامعالوضآة فآً ل ئمآة ياآدخل 

  نشآ طهامجموعآة مآ الس يت .ياموجآودي  ويامطلوبآ   المط عآ   يامختلفآة ياموجآودي  ويامطلوبآ   ياتشآغٌلٌة ياموحدة. تمثل

 ياعالبٌة ياسعودٌة. ياالئٌسً فً يامملكة
 

 ٌلً: مم  المجموعةتتكون يامط ع   ياتشغٌلٌة  
 

ة مآع مآ  تآم أسآتخديمه نآمم ال 5119دٌسآمبال  61ل م يابنن بتغٌٌال أس س تمسٌم لط ع   يألعم ل كم  فً و السآنة يامنتهٌآة فآً 

ٌالي  فً تم الٌال ٌض ماليع ة ياتغ، وذان بغال5118دٌسمبال  61كم  فً والسنة يامنتهٌة فً  ياتشغٌلٌةمط ع   ياكأس س تمسٌم 

اتتمآ ش  5118 دٌسآمبال 61يامنتهٌة فً  السنةو اجنة مجلس يامخ طال و مجلس يإلديالة. تم تعدٌل أالل م فتالة يامم النة كم  فً 

 مع عالض يافتالة ياح اٌة. 
 

 طاع التجزئة ل
نشآآ   ياصآآغٌالة األفآآاليد ويامأخآآالى  إئتم نٌآآةوديئآآع ومنتجآآ   ، لآآالوض و بشآآكل أس سآآً ٌتضآآمن هآآذي يامطآآ ع

 ويامتوسطة ياحجم.
 
 طاع الشركا ل

 . ويامؤسس  وديئع ومنتج   إئتم نٌة أخالى الشالك   ياكبالى  لالوض و ،بشكل أس سً ٌتضمن هذي يامط ع
 
  و ا ستثمارا  طاع الخزٌنةل

وخآآدم    ويإلسآآتثم الي  فآآً ياشآآالك   يازمٌلآآة مآآدٌم خآآدم   أسآآويق يامآآ لتبشآآكل أس سآآً،  ٌتضآآمن هآآذي يامطآآ ع
  يألخالى. ياخزٌنة

 
 شركاء األعمال

 ياستثم الي  فً شالك   زمٌلة ويألنشطة ذي  ياصلة.
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 )تتمة( –المطاعا  التشغٌلٌة  680
 

 :لطاع إدارة األصول والوساطة
 تتضمن أنشطة إديالة يألصول وياوس طة خدم   ياتع مل وإديالة وتمدٌم يامشوالة وياحفظ األواليق يام اٌة. 

 
 :أخرى
 ياتحكم. ياديالة ياخالى و و وحدي ئتم ن ياسثن ئً يادعم، يألمه م 

 

ل ي سآع ال تحوٌآل يامآويالد فآً أتتضآمن مسآ همة صآ فً  عتم د أسآع ال تحوٌآل يامآويالد.اعمواة على يامط ع   ياتشغٌلٌة بإتحمَّ

دي  وع ئآد سآع ال تحوٌآل يامآويالد اتكآ اٌل ياموجآواكآل لطآ ع بعآد أ ياخ صة ص فً دخل ياعموا يامعلوم   يامط عٌة أدن ه 

 أعاله من أطاليل خ الجٌة.يألخالى  تتأال ك فة إٌاليدي  يامط ع  يامطلوب  . 
 

 61كمآآ  فآآً  مجموعآآةياياممدمآآة امجلآآس يإلديالة مآآن إجمآآ اً موجآآودي  ومطلوبآآ    المجموعآآةتتكآآون يابٌ نآآ   يامط عٌآآة  ( أ

تٌن يامنتهٌتآآٌن فآآً ذاآآن مصآآ الٌل ياعملٌآآ   وصآآ فً دخآآل ياسآآن و إجمآآ اً دخآآل ياعملٌآآ  ، و ،5118و  5119دٌسآآمبال 

 يات الٌخ كم  ٌلً:

 إجمالً

 

 لطاعا  

 أخرى

 لطاع  

ادارة ا صول 

  والوساطة

 لطاع

 شركاء

  ا عمال

لطاع 

الخزٌنة و 

األستثمارا  

 و الخزٌنة

 

 لطاع 

 الشركا 

 

 لطاع 

 6136  التجزئة

   بأ   الرٌا   السعودٌة

9481638498  388138145 

 

 إجم اً ياموجودي   6884388346  1681368877  .660.33061  381118117  1418611

 إجم اً يامطلوب     4785618155  3789948518  3484578595  97  (368191)  8668335  8188388131

 ص فً دخل ياعموا  ياخ صة  6738743  383738561  1358746  -  388468  (3158179)  386768156

-  (68134)  -  (988581)  -  (4388956)  5398551  

صآآآآآآ فً تحآآآآآآوٌال  أسآآآآآآع ال تحوٌآآآآآآل 

 يامويالد

386768156  (3178191)  388468  (988581)  1358746  7568564  7938693  

صآآ فً ياعمآآوا  بعآآد تطبٌآآك أسآآع ال 

 تحوٌل يامويالد

 دخل أتع ب خدم   بنكٌة، ص فً  3118665  6658371  688164  -  678381  (158495)  4358514

13808.1  (3638661) 
 

 ياعملٌ   يألخالى )خس ئال( دخل  818789  848466  6688617  418613  68417

684158866  (6648518) 
 

 ياعملٌ   )خس ئال(  إجم اً دخل  381168715  381668396  5768177  (548949)  888145

5578361  - 
 

 شالة مص الٌل عملٌ   مب   1838785  718915  610181  68954  788196

4918466  338915 
 

 مص الٌل عملٌ   غٌال مب شالة  6418835  3688478  768664  -  -

4518111  - 

 

 مخصص   يانخف ض فً يامٌمة  3468151  .990.3  6178111  -  -

385118546  330..3 
 

   مص الٌل ياعملٌ  إجم اً   7688651  1190888  1168114  68954  788196

9168164  (6768431) 
 

 ياتشغٌل)خس ئال(  دخل  6148155  7668861  6718171  (578911)  98649

3518614  - 
 

 ياحصة فً دخل ياشالك   يازمٌلة  -  -  -  3518614  -

381568958  (6768431) 
 

 ص فً يادخل  6148155  7668861  6718171  968713  98649

558118  158651 

 

487  -  3  696  388614  

و  يامعآدي ، لى ياممتلك  يإلض ف   ع

 ياموجودي  غٌال ياملموسة

898113  158748 
 

 يألستهالن وياطف ء  478164  38173  394  -  48664
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 إجم اً

 

    لط ع

 أخالى

 لط ع  

يديالة ياصول 

  وياوس طة

 لط ع 

شالك ء 

  ياعم ل

 لط ع 

و  ياخزٌنة

يألستثم الي  

 نةو ياخزٌ
 

 لط ع 

 ياشالك  

 

 لط ع 

 5118  ياتجزئة

   بأال ياالٌ ا  ياسعودٌة

<688:;8669  187:8879; 
 

 إجم اً ياموجودي   >817;59851  6>:85918;6  :815:;5985  8155>6>  :::98>6

 إجم اً يامطلوب     ..79.9..87  178:178897  1187188779  :>  778118  >>581;>18  7:;188718;

 ياخ صة ياعموا دخل ص فً   8888;77  718181>  7>81>61  -  1>5881  (11;58)  >;18:6181

-  (;78199)  -  (8987<8)  17;8159  (5<18591)  5;58;<9  

صآآآآآآ فً تحآآآآآآوٌال  أسآآآآآآع ال تحوٌآآآآآآل 

 يامويالد

18:6181;<  (;98<99)  5881<1  (8987<8)  79:8151  9818;;<  :618781  

ٌآآك أسآآع ال صآآ فً ياعمآآوا  بعآآد تطب

 تحوٌل يامويالد

 دخل أتع ب خدم   بنكٌة، ص فً  1168951  67>5798  >87851  -  18119>  (18;878)  78181:8

65<8:<6  (;:86;:) 
 

 ياعملٌ   يألخالى )خس ئال(  دخل  968571  918817  :1;5718  7981:7  88887

58811818:  (55<818;) 
 

   ياعملٌ   )خس ئال(  دخلإجم اً   8616;1>  :865>8>  958169:  (118751)  91;1518

8<181:;  - 
 

 مص الٌل عملٌ   مب شالة   >8877>6  >:685:  ;>5985  ;::58  586:7>

776871:  15:8<96 
 

 مص الٌل عملٌ   غٌال مب شالة  1;:18:8  ;111868  7:8619  -  -

6188111  - 

 

 امٌمةمخصص   يانخف ض فً ي  198197  69;1118  8111:;1  -  -

1866;88<8  15:8<96 
 

   مص الٌل ياعملٌ  إجم اً   6>86>89  887:6;5  5918917  ;::58  586:7>

181:58795  (68:8151) 
 

 دخل )خس ئال( ياتشغٌل  51;8;66  87;9:68  8118855  (>>1681)  9;87;5

18981<8  - 
 

 ياحصة فً دخل ياشالك   يازمٌلة  -  -  -  8>18981  -

1865;898:  (68:8151) 
 

 ص فً يادخل  51>8;66  87;9:68  8118855  9>>1758  9;87;5

1<5891;  15585<1 

 

788:9  -  ;51  1:;  978:86  

يإلض ف   على ياممتلك  ، يامعآدي  و 

 ياموجودي  غٌال ياملموسة

;188;1  5<86;9 
 

 يآلستهالن وياطف ء  778517  18511  159  -  88988

 

 الً لمخاطر اإلئتمان التً ٌتعرض لها البنن لكل لطاع من لطاعا  األعمال أعاله:فٌما ٌلً تحلٌ  ب( 
 

   بأال ياالٌ ا  ياسعودٌة

 إجم اً

 

    لط ع

 أخالى

 لط ع  

يديالة ياصول 

  وياوس طة

 لط ع 

شالك ء 

  ياعم ل

 لط ع 

و  ياخزٌنة

يألستثم الي  

 و ياخزٌنة
 

 لط ع 

 ياشالك  

 

 لط ع 

 6136  ياتجزئة

8985130.83  1818314  6118766  -  6587168461  1681310676  6786118687  

ياموجآآآآآآودي  يامدالجآآآآآآة فآآآآآآً ل ئمآآآآآآة   

 يامالكز يام اً ياموحدة

 ياتعهدي  ويإلاتزيم   يامحتملة  484748555  181838863  3988477  -  -  -  881548891

 يامشتم    -  -  681648845  -  -  -  681648845

 يإلجم اً  1386748846  1981968511  6886698746  -  6118766  1818314  9989518971
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   بأال ياالٌ ا  ياسعودٌة

 إجم اً

 

    لط ع

 أخالى

 لط ع  

يديالة ياصول 

  وياوس طة

 لط ع 

شالك ء 

  ياعم ل

 لط ع 

و  ياخزٌنة

يألستثم الي  

 و ياخزٌنة
 

 لط ع 

   ياشالك

 

 لط ع 

 5118  ياتجزئة

;;8;;;8;95  7:187;<  51:8178  -  578<;<8:19  6;858<81;:  578<858868  

ياموجآآآآآآودي  يامدالجآآآآآآة فآآآآآآً ل ئمآآآآآآة   

 يامالكز يام اً ياموحدة

 ياتعهدي  ويإلاتزيم   يامحتملة  11;8>;:78  9>>8>:687  8511>>1  -  -  -  9>>8;879;

 يامشتم    -  -  58991;187  -  -  -  58991;187

 يإلجم اً  8:758668>5  6;81>718:6  5989:18899  -  51:8178  >;7:187  ;71881;8;>
 
 

فآً ل ئمآة يامالكآز  يامدالجآةيامٌمآة يادفتالٌآة الموجآودي   ياآويالدة فآً ل ئمآة يامالكآز يامآ اً ياموحآدة تتضمن مخ طال يإلئتم ن
 ،ياعمآآآ الي  يألخآآآالى ،و ياموجآآآودي  غٌآآآال ياملموسآآآة يامعآآآدي ، لكآآآ  ، ياممتندوقصآآآه فآآآً يام عآآآدي يانمدٌآآآياموحآآآدة يامآآ اً 

يامعآ دل  كم  تم إداليج  ،يألخالى ياموجودي  يألستثم الي  فً شالك   زمٌلة، يألستثم الي  فً يألسهم وصن دٌك يألستثم ال و
 .ياجدول أعالهضمن  تعهدي  ويااتزيم   يامحتملة ويامشتم  اليإلئتم نً 
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مخ طال فً عدم ممدالة طالل م  على ياوف ء ب اتزيم تآه  تلن تعالض اه  و تتمثلتبإديالة مخ طال يإلئتم ن ياتً  يامجموعةموم ت

بشأن أدية م اٌة محددة، مم  ٌؤدي إاى تكبد ياطالل يآلخال اخس الة م اٌة. ٌنشأ ياتعالض امخ طال يإلئتم ن أس س ً عن يامخ طال 
ستثم الي . توجد أٌض ً مخ طال إئتم ن فً يألدوي  يام اٌة خ الج إلفظة يامالوض وياسلل وييامتعلمة ب إلئتم ن ياموجود فً مح

إحتم ا  ياتعثال العمالء بإسآتخديم نظآ م تصآنٌل يامجموعة  ممٌَ تُ  ل ئمة يامالكز يام اً ياموحدة مثل يإلاتزيم   امنح يإلئتم ن.
 الجً معد من لبآل وكآ ا  تصآنٌل الئٌسآٌة مآ  أمكآن أٌض ً نظ م  تصنٌل مخ طال خ امجموعةستخدم يتمخ طال ديخلً، كم  

 ذان.
 

مخآآ طال يإلئتمآآ ن وياتآآً تتضآآمن ماليجعآآة مسآآتملة   بغآآالض إديالة تآآم إعتمآآ ده مآآن مجلآس يإلديالة إطآآ ال شآآ مليامجموعآآة اآدى 

الض بماليلبآة مخآ طال يإلئتمآ ن عآن طالٌآك الل بآة ياتعآ يامجموعآةمآوم تاوظٌفة يإلئتمآ ن و وماليلبآة عملٌآة مخآ طال يإلئتمآ ن. 

طآاليل ب سآتماليال. تآم تصآمٌم بتمٌآٌم يامآالءة يام اٌآة اهآذه يأل امخ طال يإلئتم ن وياحد من يامع مال  مع أطاليل محددة ويامٌ م

اتآزيم إلمن تحدٌد ووضع  حآدود  يامخآ طال يامالئمآة واماليلبآة يامخآ طال وييامجموعة تمكن تا يإلئتم ن سٌ س   إديالة مخ طال

أحٌ نآ ً يامجموعآة موم تتعالض يافعلً المخ طال مم بل ياحدود ياموضوعة بشكل منتظم. كم  ب احدود ياموضوعة. وٌتم الل بة يا

فٌمآ  يامجموعآة بإلف ل يامع مال  أو ياتن زل عنه  اص اح أطاليل أخالى اتملٌل مخ طال يإلئتم ن. تتمثل مخ طال يإلئتمآ ن اآدى 

اآة إخفآ ق يألطآاليل يألخآالى فآً ياوفآ ء بإاتزيمآ تهم و ٌتعلك ب امشتم   فً ياتكلفة يامتولعة إلسآتبديل عمآود يامشآتم   فآً ح 

نفآس يألسآ اٌب يامتبعآة فآً  بإسآتخديمبتمٌٌم يألطاليل يألخآالى يامجموعة موم تياتحكم بمستوى مخ طال يإلئتم ن ياممبواة، كم  

 أنشطة يإللاليض.
 

مم السآة أعمآ اهم فآً نفآس  ٌظهال ياتالكز فً مخ طال يإلئتمآ ن عنآد مزيواآة عآدد مآن يألطآاليل يألخآالى انشآ ط   مم ثلآة أو

عنآد  ياتع لدٌآة ميامنطمة ياجغاليفٌة أو ٌكون اهم نفس ياخص ئص يإللتص دٌة ياتً سآتؤثال فآً ممآدالتهم علآى ياوفآ ء ب اتزيمآ ته

تُظهآآال ياتالكآآزي  فآآً مخآآ طال يإلئتمآآ ن مآآدى  .حآآدوث تغٌآآالي  فآآً ياظآآالول يالتصآآ دٌة أو ياسٌ سآآٌة أو ياظآآالول يألخآآالى

 .معٌنة تطوالي  تؤثال على لط ع أو منطمة جغاليفٌة أيمم بل يامجموعة حس سٌة أديء 
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لاليض اتف دي ياتالكز فً يامخ طال ياخ صآة بآأفاليد معٌنآٌن أو ة يإلظبإديالة مخ طال يإلئتم ن وذان بتنوٌع محفيامجموعة موم ت

يالتص دٌة. ٌآتم يافصآ ح عآن تالكآزي  يامط عآ   يالتصآ دٌة  أو يامط ع   معٌنة أنشطةمجموعة من ياعمالء فً أم كن أو 

 .(6-)ج –( : ح )ضضمن إٌ
 

تسآتخدم يامجموعآآة نظآ م تصآآنٌل اإلئتمآآ ن وياآذي ٌسآآتخدم كآأدية المسآآ عدة فآآً إديالة جآودة مخآآ طال يإلئتمآ ن ضآآمن محفظآآة 

تعمل علآى توجٌآه مخصصآ   اهآذه يامالوض. هذي ياتصنٌل ٌتضمن دالج   تفصل بٌن يامح فظ ياع ملة ومنخفضة يامٌمة و 

يامح فظ ومخصص   أخالى محددة.  تحدد يامجموعة تصنٌل كل عمٌل علآى حآده بنآ ءيً علآى عويمآل م اٌآة و معآ ٌٌال تمٌآٌم 

تج الٌة موضوعٌة و شخصٌة تغطً كل من خدمة يامالض، ياالبحٌه، ياسٌواة، تالكٌبآة الأس يامآ ل، يامطآ ع ياتجآ الي، جآودة 

. تموم يامجموعة بعمل تصنٌل جودة علآى جمٌآع ياممتالضآٌن وياآذي ٌاليجآع وٌوثآك مآن لبآل وحآدة يإلديالة، و مالءة ياشالكة

   -( :وامزٌد من يامعلوم   حول ياجودة يألئتم نٌة المالوض وياسلل، أنظال إٌض ح ) إديالة مخ طال مستملة اهذي ياغالض.

  (.5- و )ج (1 -ج )
 

ً عتٌ دٌة تموم يامجموعة، خالل دوالة عمله  يإلئتم نً يا كم   مخآ طال يإلئتمآ ن. تتضآمن  ضأخذ ضآم ن   اتآأمٌن تخفآٌب أٌض 

لآآب و وديئآآع نمدٌآآة أخآآالى، ضآآم ن   م اٌآآة وتع لدٌآآة، أسآآهم محلٌآآة طهآآذة ياضآآم ن   ب ألسآآ س وديئآآع ألجآآل، وديئآآع تحآآ  يا

المآالوض  م ثلآةمبهذة ياضآم ن   مم بآل لآالوض تج الٌآة و لآالوض  ظ فحتاأخالى. ٌتم ي ث بتةوأجنبٌة، عم الي  و موجودي  

تموم يإلديالة بماليلبة يامٌمة ياسولٌة الضم ن   وطلب  .بلة التحمك يامٌمة ياص فٌة يام بحس ياضم ن   ههذٌتم إديالة ياتج الٌة و

 ً اليلبآة يامٌمآة ياسآولٌة الضآم ن عآن كثآب خآالل ماليجعآة كف ٌآة تمآوم كآذان بم و ،ةيامبالملعمود ا ضم ن   إض فٌة أخالى وفم 

ٌآتم  كمآ  تمآوم يامجموعآة بطلآب ضآم ن   إضآ فٌة مآن يألطآاليل يألخآالى حآ ل مآ  خف ض فً يامٌمة.مخصص   خس ئال يان

 –( :)أ( و ) –( :يامعلوم   حول  ياضم ن   يامحتفظ به  موجآودة فآً إٌضآ ح )مالحظة مؤشاليً على ينخف ض فً يامٌمة. 

 ي(. –)ج 

 
 (.6-)ج -(:المالوض وياسلل، أنظال يإلٌض ح ) و امزٌد من ياتفصٌل حول تالكز يامخ طال فً يامط ع   يالتص دٌة

 

و سآندي   ومؤسسآ   م اٌآة ،بنآون و مؤسس  دٌون ياستثم الي  بشكل أس سً فً  محفظة تتمثل سندي  يادٌن يامدالجة فً

 .ئتم نإلو ياتعالض امخ طال ي تحلٌل ياستثم الي  حسب يألطاليل يألخالى )د( -9و  )ج( -(9ٌض ح )ٌبٌن يإلسٌ دٌة، 
 

 ( ياجودة يألئتم نٌة األالصدة ادى يابنون ويامؤسس   يام اٌة ياخالى.8ٌض ح اللم )ٌبٌن يإل
 

 )ي(.  –( 61و إٌض ح ) (11يامعلوم   يامتعلمة بمخ طال يإلئتم ن ياخ صة ب امشتم   فً يإلٌض ح  )
 

و إٌضآ ح  (>1إلٌضآ ح )و يإلاتزيمآ   يامحتملآة فإنهآ  مبٌنآة فآً ي ب اتعهآدي يامتعلمة  بخصوص مخ طال يألئتم ن امعلوم  ي

 )أ(.  –( 61)
 

 .)ب( – (;5عم ل مبٌنة فً يإلٌض ح )ض امخ طال يإلئتم ن حسب لط ع   يأليامعلوم   بخصوص ياتعال
 

 (.68مبٌنة فً يإلٌض ح ) و أوزين مخ طاله  يانسبٌةيامعلوم   بخصوص مدى ياتعالض امخ طال يإلئتم ن 
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 :ويامشتم   وياتعهدي  ويإلاتزيم   يامحتملةو يامطلوب   ياتوزٌع ياجغاليفً الموجودي   فٌم  ٌلً    أ (
 

  دول أخرى  اإلجمالً

جنوب شرق 

  آسٌا

 أمرٌكا 

  أوروبا  الشمالٌة

مجلس  ولد

التعاون 

 الخلٌجً

األخرى 

والشرق 

  األوسط

لمملكة العربٌة ا

 6136 السعودٌة

  ب    الرٌا   السعودٌة

  ياموجودي              

586848118  -  -  -  -  -  586848118 

 نمدٌة وأالصدة ادى مؤسسة يانمد

  ياعالبً ياسعودي

681168691  858164  -  438536  6478366  4178159  384938396 

 أالصدة ادى يابنون ويامؤسس   

 يام اٌة يألخالى

 يستثم الي ، ص فً  3183678367  786378439  381698838  683838777  -  4538751  6384478894

 لالوض وسلل، ص فً 6186498156  -  -  -  -  -  6186498156

 يستثم الي  فً شالك   زمٌلة 381118117  -  -  -  -  -  381118117

9878611  -  -  -  -  -  9878611 

 ، معدي  و موجودي  غٌال ممتلك 

 ملموسة، ص فً

 يامٌمة ياع داة ياموجبة المشتم   5478917  6848663  381868549  -  -  -  389348737

 أخالىعم الي   4388764  -  -  -  -  -  4388764

 موجودي  أخالى 1568541  -  -  -  -  -  1568541

 جم اً يإل 8189168861  .801190.8  681598511  686618689  -  5168837  9481638498

 يامطلوب                

889968736  467  -  -  689178397  389388954  483418198 

 ة ـٌـيام ا الصدة البنون ويامؤسس  أ 

 يألخالى 

 ديئع ياعمالء و 6586418165  -  -  -  -  -  6586418165

 لالوض ألجل 681168387  -  -  -  -  -  681168387

 سندي  دٌن ث نوٌة 681168171  -  -  -  -  -  681168171

 يامٌمة ياع داة ياس ابة المشتم   4178753  6338546  8158611  -  -  -  384648967

 مطلوب   أخالى 7638786      -  -  -  7638786

 جم اً يإل 7489448536  683118511  187468867  -  -  467  8188388131

              

3386648511  6148171  498151  4788848  6668779  3638616  3183348635 
يإلئتم ن يامتعلك ب اتعهدي  

 يامحتملة ويااتزيم  

              

             
 يامصوى )ٌتم  مخ طال يإلئتم ن

 عالضه  بمٌمة يامع دل يإلئتم نً(:  

 يامحتملة ياتعهدي  ويإلاتزيم   689968138  3178714  3968669  4778368  438895  6198939  881548891

 يامشتم   7198169  1148784  381618696  -  -  -  681648845
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  دول أخالى  يإلجم اً

جنوب شالق 

  آسٌ 

 أمالٌك 

  أوالوب   ياشم اٌة

مجلس ول د

ياتع ون 

 ياخلٌجً

يألخالى 

وياشالق 

  يألوسط

امملكة ياعالبٌة ي

    5118 ياسعودٌة

  ب ال ياالٌ ا  ياسعودٌة

  ياموجودي              

781;98<;:  -  -  -  -  -  781;98<;: 

 نمدٌة وأالصدة ادى مؤسسة يانمد

  ياعالبً ياسعودي

987118596  18::7  -  8:856;  9<<886:  1881<8567  7816587;1 

 أالصدة ادى يابنون ويامؤسس  

 يام اٌة يألخالى

 يستثم الي ، ص فً  ;817>858>  .9.9.9.27  ;879>1818  581918795  -  :>81;6  1:>58;>8;1

 لالوض وسلل، ص فً 19;8;91859  -  -  -  -  -  19;8;91859

 يستثم الي  فً شالك   زمٌلة 8155>6>  -  -  -  -  -  8155>6>

181518897  -  -  -  -  -  181518897 

ك  ، معدي  و موجودي  غٌال ممتل

 ملموسة، ص فً

 يامٌمة ياع داة ياموجبة المشتم   67;8;78  8:;8>9  8767;8:  -  -  -  8176:;185

 أخالىعم الي   69;1858  -  -  -  -  -  69;1858

 موجودي  أخالى 8:77;75  -  -  -  -  -  8:77;75

 يإلجم اً  8651;18:7;  81888118;  >5881:876  5811:8:11  -  1:;8>6  8669;:688>

 يامطلوب                

8865<817;  7:1  -  -  58<768:11  1895988;:  :8;86;1 

 الصدة البنون ويامؤسس  أ 

 يألخالى  ة ـٌـيام ا

 ديئع ياعمالء و 5;87;1881:  -  -  -  -  -  5;87;1881:

 لالوض ألجل 581118551  -  -  -  -  -  581118551

 سندي  دٌن ث نوٌة 11;8>>>18  -  -  -  -  -  11;8>>>18

 يامٌمة ياع داة ياس ابة المشتم   6898:17  878656  8968>;8  -  -  -  1811189:5

 مطلوب   أخالى 58881;9  -  -  -  -  -  58881;9

 يإلجم اً  ;9865:817:  11>18;189  688668678  -  -  7:1  7:;188718;

11.:51871;  56;898:  988<57  6<;8775  5;18<55  51181:1  11885785<5 
علك ب اتعهدي  يإلئتم ن يامت

 يامحتملة ويااتزيم  

             
 يامصوى )ٌتم  مخ طال يإلئتم ن

 ئتم نً(:  عالضه  بمٌمة يامع دل يإل

                       يامحتملة ياتعهدي  ويإلاتزيم   ;>88>:86:  79>58;1  57987:9  :6891>6  8:8159  8676>51  9>>8;879;

  يامشتم   9;77687  1>15:85  6;;118>  -  -  -  58991;1.7

 

مخآ طال يإلئتمآ ن معآ دل إاآى  هذه يامبآ ا  تعكس يامب ا  يان تجة عن تحوٌل التعهدي  ويإلاتزيم   إن مب ا  يامع دل يإلئتم نً 

  تحوٌل إئتم نٌة محددة من لبل مؤسسة يانمد ياعالبآً ياسآعودي.  ٌآتم إسآتخديم معآدا عويملياتً تحمله  يامالوض بإستخديم 

إن مبآ ا  يامعآ دل يإلئتمآ نً المشآتم    نتٌجة لٌ م يابنن بتنفٌذ تعهديتآه. تحوٌل إئتم نٌة التعالل على مخ طال يإلئتم ن يامحتملة

ً  تم ياوصل اه  حٌث ٌتم تطبٌك ذاآن يامعآ دل  ستخديم عويمل تحوٌل إئتم نٌة محددة من مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي.إب أٌض 

  ئمة.على يامب ا  يألسمٌة يام
 
   و 5119دٌسآآمبال  61كمآآ   فآآً المآالوض وياسآآلل غٌآآال ياع ملآة ومخصآآص خسآآ ئال يإلئتمآ ن  ياتوزٌآآع ياجغاليفآآً ٌتالكآز  ب( 

 فً يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة.ب اك مل  5118
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مسآتمبلٌة اآألدوي  يام اٌآة نتٌجآة ياتملآب مخ طال ياسوق هً يامخ طال يامتعلمة ب اتذبذب فً يامٌمة ياع داآة أو ياتآدفم   يانمدٌآة يا

  تعالضآآه يامجموعآآةصآآنل تُ فآآً متغٌآآالي  ياسآآوق كأسآآع ال ياعمآآوا  و أسآآع ال صآآالل ياعمآآال  يألجنبٌآآة و أسآآع ال يألسآآهم. 

 .يامصالفٌة ياعملٌ   مت جالة أوايعملٌ   امخ طال ياسوق إاى 
 

 المتاجرة: عملٌا  –أ(   مخاطر السوق 
 

ً  يامجموعآة اآدىيامتآ جالة.  عملٌآ  د ممبواة امستوى يامخآ طال عنآد إديالة ل م مجلس يإلديالة بوضع حدو تعالضآ    ح اٌآ 

 و مم ٌض   أسع ال عموا . ياصالل ياجنبً عمود  فً مت جالة عن عملٌ   ن تجة
  

 :العملٌا  المصرفٌة –ب(   مخاطر السوق 
 

أسآع ال  ياتعآالض امخآ طال الئٌسٌة من   الةبصو ياعملٌ   يامصالفٌةفً   يامجموعةتنشأ مخ طال ياسوق يامتعلمة بماليكز 

 ياعموا  و مخ طال ياسٌواة و مخ طال ياعمال  و مخ طال أسع ال يألسهم.
 

 (  مخاطر أسعار العمو   3
 

حتم اٌة تأثٌال تملب   أسآع ال ياعمآوا  وياتآً بآدواله  لآد تآؤثال علآى ياتآدفم   يانمدٌآة إتنشأ مخ طال أسع ال ياعموا  من 

متعلمآآة بآآ افجوة ياخ صآآة  . وضآآع مجلآآس إديالة يابنآآن حآآدوديً ع داآآة اآآألدوي  يام اٌآآة ويااتزيمآآ  يامسآآتمبلٌة أو يامآآٌم يا

ياماليكز وٌموم بإستخديم خطط ياتحوط من يامخ طال التأكآد  يامجموعةاليلب تامخ طالأسع ال ياعموا  الفتالي  يامحددة و 

 من بم ء ياماليكز ضمن ياحدود ياممالالة. 
 

ويامعمواآة مآع بمآ ء يامتغٌآالي  يألخآالى ث بتآة  حآدوثه  حتمآليامث ال تملب   أسآع ال ياعمآال  ٌبٌن ياجدول يات اً حس سٌة آ

ويامعمواآآة علآآى  محتملآآة ياحآآدوث . تعتمآآد ياتغٌآآالي يامسآآ همٌنأو حمآآوق لمجموعآآة اوذاآآن علآآى ل ئمآآة ياآآدخل ياموحآآدة 

ٌُظهآآال ياتآآأثٌال  .(5118 -5111: 5118) (5119-5115ياتحالكآآ   فآآً أسآآع ال ياعمآآوا  خآآالل آخآآال خمآآس سآآنوي  )

، فً حٌن ٌُظهال ياتأثٌال ياسلبً إحتم ل ص فً يامس همٌنٌج بً يحتم ل ص فً يازٌ دة فً ل ئمة يادخل ياموحدة وحموق يإل

 . يامس همٌنيانخف ض فً ل ئمة يادخل ياموحدة وحموق 

 

ياخ صة علآى صآ فً دخآل تمثل حس سٌة ص فً دخل ياعموا  ياخ صة تأثٌال ياتغٌالي  يامفتالضة فً أسع ال ياعموا  

خالل ياع م معتمديً على ياموجآودي  يام اٌآة ويامطلوبآ   يام اٌآة ياممتنآ ة اغٌآال أغآاليض يامتآ جالة ذي  ياخ صة ياعموا  

 يامخ طال. ياتحوط من، بم  فً ذان تأثٌالي  أدوي  5118و  5119دٌسمبال  61ياسعال ياع ئم فً 
 

بمآ  فآً  –دة تمٌآٌم ياموجآودي  يامت حآة البٌآع ذي  سآعالياعمواة ياث بتآة بإعآ  يامسآ همٌنتحتسب آث ال ياتملب   على حموق 

ويان تجآآة عآآن تآآأثٌال أي تغٌآآالي   5119و  5115دٌسآآمبال  61كمآآ  فآآً  –يامخآآ طال  بآآ اتحوط مآآنذاآآن أي تآآأثٌال مآآالتبط 

ياموجودي   حسب فتالي  إستحم قيامس همٌن هذه ياتملب   على حموق  ثالأمفتالضة فً أسع ال ياعموا .  كم  ٌتم تحلٌل 

 يآلثآآ ال أو يامم ٌضآآ   و ٌآآتم تحلٌآآل وماليلبآآة جمٌآآع ياتعالضآآ   امخآآ طال يامحآآ فظ وذاآآن حسآآب ياعمآآال  و ٌفصآآح عآآن 

فً ياجديول أدن ه،  فإن مطلوبآ   ياوديئآع لصآٌالة يألجآل ذي  ياعالض ألغاليض  يامتعلمة به   ب ال ياالٌ ا  ياسعودٌة.

 ٌال.غتوديئع ذي  سعال مكسعال ياث ب  تم مع مالته   
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 6136    ب    الرٌا   السعودٌة

       الملكٌةآثار التملبا  على حموق   

  شهر أو الل 6 شهر 36-6 سنوا  5-3 سنوا  5أكثر من   اإلجمالً

أثر التملبا  على 

صافً دخل العمو   

  الخاصة

الزٌادة 

)ا نخفاض( 

فً نماط 

 مولةسعر الع  األساس

 س ٌبوال  -369+/11  +6190686/-630135  - - +548119/-310936 +6690734/-680996  +1648331/-868936

 اٌبوال  -56+/65  +688736/-318814  +38584/-766 +38791/-861 +638417/-698561 +3418773/-678678  +6158555/-988866

 ٌوالوبوال  -5+/363  -54+/38768  - - - -  -

 

 5118    ياالٌ ا  ياسعودٌةب ال 

       ياملكٌةآث ال ياتملب   على حموق   

  أشهال أو يلل 9 شهال 15-9 سنوي  8-1 سنوي  8أكثال من   يإلجم اً

أثال ياتملب   على 

ص فً دخل ياعموا  

  ياخ صة

يازٌ دة 

)يانخف ض( 

فً نم ط 

 ياعمواة  يألس س

 س ٌبوال  -;5+/:9  +678:66/-68111;  - - +178:78/-5;6885 +77>878/-16187:6  +>;89>9/-1998:88

 اٌبوال  ->+/61  +:895:/-588755  - +581/-67; +188169/-818151 +>>1181/-668991  +9;5886/-78917;

 ٌوالوبوال  -11+/197  -;1+/5:9  - - - -  -

 

ياسآ ئدة فآً ياسآوق علآى ياخ صآة مآوا  ياع أسآع الفآً  متعلمة ب اتملبآ  مخ طال ياتعالض ألث العدة بإديالة  يامجموعة موم ت

تسآعٌال أسآع ال  تجدٌآديامستوٌ   ياعلٌآ  ياممبواآه اعآدم ياتويفآك فآً كذان ٌحدد مجلس يإلديالة  مالكزه يام اً و تدفم ته يانمدٌة.

 ياخزٌنة. وحدةوياتً ٌتم ماليلبته  من لبل  ياخ صة ياعموا 
 

اعآآدم ياتطآآ بك أو اوجآآود فجآآوي  فآآً لآآٌم ياموجآآآودي   نتٌجآآة ياخ صآآة امخآآ طال أسآآع ال ياعمآآوا  يامجموعآآةتعآآالض ت 

مآآوم ت .تسآآعٌاله  فآآً فتآآالة محآآددة تجدٌآآدويامطلوبآآ   ويألدوي  خآآ الج ل ئمآآة يامالكآآز يامآآ اً ياموحآآدة ياتآآً تسآآتحك أو سآآٌتم 

ة تسآعٌالياموجودي  ويامطلوبآ   مآن خآالل إسآتاليتٌجٌ   إديال تجدٌآدويالٌخ تآ بإديالة هذه يامخ طال وذان بمط بمآة يامجموعة

 .يامخ طال أسع ال ياعموا 
 

 يامجموعآةعلآى موجآودي  ومطلوبآ    شآتملتكمآ   .ياخ صآة ول أدن ه على ملخآص امخآ طال أسآع ال ياعمآوا يياجد تشتمل

  .ت الٌخ يإلستحم ق، أٌهم  ٌحدث أواً و أ ياتسعٌالمصنفة حسب ت الٌخ تجدٌد ويامب ا  خ الج ل ئمة يامالكز يام اً 
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  اإلجمالً

غٌر مرتبطة 

  بعمولة

 5أكثر من 

  سنوا 

3-5 

  أشــهر 36-1  سنوا 

 1الل خ

 6136 أشــهر

  ب    الرٌا   السعودٌة

 اموجودي  ي           

586848118  484648118  -  -  -  386618111 

انمد يمدٌة وأالصدة ادى مؤسسة   ن

             ياسعوديياعالبً 

681168691  -  -  -  688636  686748177 

الصدة ادى يابنون ويامؤسس   يام اٌة أ

  يألخالى  

 ي ، ص فً يستثم ال 583488651  387518486  584348666  789518179  383838563  6384478894

 الوض وسلل، ص فً ل 1381688146  3786458166  3381638536  6548368  -  6186498156

 يستثم الي  فً شالك   زمٌلة -  -  -  -  381118117  381118117

9878611  9878611  -  -  -  - 

موجودي  غٌال و  معدي ، ممتلك  

 ، ص فً ملموسة

 يامٌمة ياع داة ياموجبة المشتم   -  -  -  -  389348737  389348737

 عم الي  أخالى -  -  -  -  4388764  4388764

 دي  أخالى وجوم  -  -  -  -  1568541  1568541

 اً   جميإل 1989718171  3981678161  3684158718  886148547  3181618861  9481638498

     
   يامس همٌنامطلوب   وحموق ي           

889968736  48736  -  -  686958111  686978114 

 ة ـٌـيام ا الصدة البنون ويامؤسس  أ

 يألخالى 

 ديئع ياعمالء و 6486658747  3687498161  -  -  6486658558  6586418165

 لالوض ألجل 168387  681118111  -  -  -  681168387

 سندي  دٌن ث نوٌة 68171  681118111  -  -  -  681168171

 يامٌمة ياع داة ياس ابة المشتم   -  -  -  -  384648967  384648967

 مطلوب   أخالى -  -  -  -  7638786  7638786

 موق يامس همٌن ح -  -  -  -  3185418388  3185418388

 يإلجم اً  1185578133  6184448161  -  -  4181618367  9481638498

 

-  (1181168147)  886148547  3684158718  (484378111)  984318166 

 ياخ صة آث ال ياتملب   فً سعال ياعمواة

على يابنود ديخل ل ئمة يامالكز 

 يام اً 

-  -  (185668881)  (6118161)  (386788188)  504150.33 

آث ال ياتملب   فً سعال ياعمواة ياخ صة 

على يابنود خ الج ل ئمة يامالكز 

 يام اً 

-  (1181168147)  581778667  3588158438  (586958188)  3488388151 

إجم اً فجوة مخ طال أسع ال ياعموا  

 ياخ صة

-  -  1181168147  6486588681  983618666  3488388151 

يافجوة ياتاليكمٌة آلث ال ياتملب   فً 

 أسع ال ياعموا  ياخ صة
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  يإلجم اً

غٌال مالتبطة 

  بعمواة

 8أكثال من 

  سنوي 

1-8 

  أشــهال 15-6  سنوي 

 6الل خ

 5118 أشــهال

  ب ال ياالٌ ا  ياسعودٌة

 اموجودي  ي           

781;98<;:  781;98<;:  -  -  -  - 

انمد يمدٌة وأالصدة ادى مؤسسة   ن

             ياسعوديياعالبً 

987118596  -  -  -  ;8886  9.7118:11 

الصدة ادى يابنون ويامؤسس   يام اٌة أ

  يألخالى  

 ي ، ص فً يستثم ال ;:7811181  181118179  9;859985:  8818989:1  1>:8>1876  1:>58;>8;1

 الوض وسلل، ص فً ل 9::8>67871  78117;1:85  >6;81798;  ::81;75  -  19;8;91859

 يستثم الي  فً شالك   زمٌلة -  -  -  -  8155>6>  8155>6>

181518897  181518897  -  -  -  - 

موجودي  غٌال و ممتلك  ، معدي  

 ملموسة، ص فً 

 جبة المشتم  يامٌمة ياع داة يامو -  -  -  -  8176:;185  8176:;185

 عم الي  أخالى -  -  -  -  69;1858  69;1858

 وجودي  أخالى م  -  -  -  -  8:77;75  8:77;75

 يإلجم اً   518997>778  6158916.;1  1887168158  ;7;78;888  9;868981>  8669;:688>

     
   يامس همٌنامطلوب   وحموق ي           

8865<817;  :8911  -  -  18761..27  68;;<8;8< 

 ة ـٌـيام ا الصدة البنون ويامؤسس  أ

 يألخالى 

 ديئع ياعمالء و 7;185;:8;5  >518791878  -  -  >5185:98:6  5;87;1881:

 لالوض ألجل 581118551  -  -  -  -  581118551

 سندي  دٌن ث نوٌة -  11;8>>>18  -  -  -  11;8>>>18

 يامٌمة ياع داة ياس ابة المشتم   -  -  -  -  1811189:5  1811189:5

 مطلوب   أخالى         58881;9  58881;9

 موق يامس همٌن ح -  -  -  -  1581698795  1581698795

 يإلجم اً  18697;6789  ;7>58>;568  -  -  6881178157  8669;:688>

 

-  (58.97:8<6;)  888;78;7;  1887168158  (888<18668)  1185718611 

ال ياتملب   فً سعال ياعمواة ياخ صة آث 

على يابنود ديخل ل ئمة يامالكز 

 يام اً 

-  -  (18<178669)  (1875189;;)  (6158189)  6896:81;1 

آث ال ياتملب   فً سعال ياعمواة ياخ صة 

على يابنود خ الج ل ئمة يامالكز 

 يام اً 

-  (58897:8<6;)  689:18815  168<<5876:  (88;<586<1)  168;::86;1 

إجم اً فجوة مخ طال أسع ال ياعموا  

 ياخ صة

-  -  58.97:8<6;  51.<::8759  :8<;78<;<  168;::86;1 

يافجوة ياتاليكمٌة آلث ال ياتملب   فً 

 أسع ال ياعموا  ياخ صة

 

دم فً إديالة مخ طال ياتً تستخ يامشتمةامٌمة يإلسمٌة األدوي  يام اٌة يمثل يافجوة الماليكز خ الج ل ئمة يامالكز يام اً ص فً ت

  .ياخ صة أسع ال ياعموا 
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 ( مخاطر العمال 6
 

تتمثل مخ طال ياعمال  فً مخ طال تذبذب لٌمة يألدوي  يام اٌة بسآبب ياتملبآ   فآً أسآع ال صآالل ياعمآال  يألجنبٌآة. لآ م 

ياعمآال . و تآتم ماليجعآة هآذه ياماليكآز علآى أسآ س  مجلس يإلديالة بوضع حدود امستوى ياتعالض اهذه يامخ طال اماليكز

 ٌومً كم  ٌستخدم إستاليتٌجٌ   تحوط من يامخ طال التأكد من ماليلبة ماليكز ياعمال  ضمن ياحدود ياممالالة.
 

، فً ياموجآودي  5118و  5119دٌسمبال  61المخ طال فٌه  كم  فً  يامجموعة تعالض ت ٌُبٌن ياجدول أدن ه ياعمال  ياتً

. ٌموم هذي ياتحلٌل فً ياجدول أدن ه بحس ب تأثٌال ياتغٌآالي  ياعملٌ   يامصالفٌةوياتدفم   يانمدٌة ياممدالة فً و يامطلوب   

علآى تآ الٌخ ياتحالكآ   فآً سآعال  بنآ ءيً نبٌة مم بآل ياآلاير ياسآعودي، و يامعمواة اسعال صالل ياعملة يألج محتملة ياحدوث

عملآآة ايامٌمآآة ياع داآآة  أثآآال ياتغٌآآال فآآً اآآدخل ياموحآآدة )بسآآببياصآآالل، مآآع بمآآ ء يامتغٌآآالي  يألخآآالى ث بتآآة علآآى ل ئمآآة ي

و يامعمواآآة علآآى أسآآ س  محتملآآة ياحآآدوثمآآٌم ياتغٌآآالي  تُ (. ياعملٌآآ   يامصآآالفٌةياموجآآودي  و يامطلوبآآ   يام اٌآآة فآآً 

. ٌظهآآال (5118 – 5111: 5118) (5119 – 5115سآآ بمة )ياتحالكآآ   سآآعال ياصآآالل يألجنبآآً خآآالل ياخمآآس سآآنوي  

يامتولعآة فآً ياآدخل ياموحآد  بٌنمآ  ٌظهآال ياتآأثٌال ياسآلبً اصآ فً يانخفآ ض فآً ياآدخل  اصآ فً يازٌآ دةٌجآ بً ياتأثٌال يإل

 ياموحد.
 

 األثر على صافً الدخل

  التغٌر فً سعر الصر  %  ب    الرٌا   السعودٌة 

 العمال  المعرضة للمخاطر

 6136دٌسمبر  13كما فً 

 أمالٌكًدواال   -1019+/1069  +30117/-413 

 ٌوالو  -6831+/65889  -1+/6

 جنٌه يستالاٌنً  -31854+/66869  +61/-9
 

 يألثال على ص فً يادخل

  ياتغٌال فً سعال ياصالل %  ب ال ياالٌ ا  ياسعودٌة 

 ياعمال  يامعالضة المخ طال

 5118دٌسمبال  61كم  فً 

 دواال أمالٌكً  -1818+/:185  +18685/-581 

 ٌوالو  -;888+/66885  -:6+/557

 جنٌه يستالاٌنً  -7866+/15865  +:7/-19
 
 
 ( مركز العمال 1
 

ياتعالض آلث ال ياتملب   فآً أسآع ال صآالل ياعمآال  يألجنبٌآة ياسآ ئدة ب اسآوق علآى مالكآزه يامآ اً بإديالة يامجموعة موم ت

 اً اماليكز ياعمال ، وضع حدود امستوى ياتعالض ياممبواة اكل عملة وبشكل إجمبوٌموم مجلس يإلديالة  .يانمدٌة وتدفم ته

ً ك ن  فً نه ٌة ياٌوم أو سويءً   امجموعآةفٌم  ٌلً تحلٌالً ب اتعالض   ياجوهالٌة ياخ صة ب  .خالل ياٌوم، وٌتم ماليلبته  ٌومٌ 

 بشأن ياعمال  يألجنبٌة كم  فً نه ٌة ياسنة:

5118  6136  

 ب ال ياالٌ ا 

  ياسعودٌـــة

 ب    الرٌا  

  السعودٌـــة

  )مدٌن( / مركز دائن  )مدٌن( / مالكز ديئن

    
 واال أمالٌكًد 4668963  6>:8118

 ٌوالو (8)  ;99 

 جنٌه يستالاٌنً 86  ;:6 

 ٌن ٌ ب نً 385  511

 دالهم يم اليتً 358117  9>1881

 أخالى 18953  118165

 



 
 البنن السعودي لالستثمار

 إٌضاحا  حول الموائم المالٌة الموحدة
 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً

 
 

 
 

  
 
 
 

      97 

        )تتمة( –0 مخاطر السوق 13
 

 ( مخاطر أسعاراألسهم:4
 

يامجموعآة  يامت حآة البٌآع سآتثم الي يانخف ض يامٌم ياع داآة األسآهم فآً محفظآة هم فً مخ طال يثل مخ طال أسع ال يألستتم

 معمواه فً مستوٌ   مؤشالي  يألسهم ولٌمة كل يستثم ال على حدة. ياحدوث نتٌجة تغٌالي  محتملة
 

ياتغٌآالي  فآً مؤشآالي  فً يألسهم و ياصآن دٌك ياسآتثم الٌة  مآن  يامجموعةثٌال على يستثم الي  ٌوضح ياجدول أدن ه ياتأ

تمآدال  .يامسآ همٌنيألسويق ذي  ياصلة، مع بم ء ياعويمل يألخالى ث بتة، و ٌوضح أٌض ً ياجآدول ذاآن ياتآأثٌال علآى حمآوق 

الخمآس  يامؤشآالي فً تلآن  ياتغٌالي ويامعمواة فً مؤشالي  يألسويق ذي  ياصلة على أس س  يامحتمل حدوثه ياتغٌالي  

 حمآآآوقفآآآً  يامحتملآآآةٌجآآآ بً يازٌآآآ دة ال يإلثٌ. ٌظهآآآال ياتآآآأ(5118 – 5111: 5118) (5119 – 5115سآآآنوي  ياسآآآ بمة )

 ياموحدة.يامس همٌن  حموقيانمص يامحتمل فً  ٌظهال ياتأثٌال ياسلبً  حٌن ياموحدة فًيامس همٌن 

 

   6136دٌسمبر  13  5118دٌسمبال  61

ثٌال بآآآآآآ ال ياالٌآآآآآآ ا  ياتآآآآآآأ

  ياسعودٌة

 ياتغٌال فً

  سعال ياسهم

  الرٌآآآآآآآا   ثٌر بآآآآآآآ  التآآآآآآآأ

  السعودٌة

 التغٌر فً

 مؤشر السوق  سعر ا سهم  %

 تديول  -34819/%+%76866  -3458616/%+%7738674  -;6:86/%+%61819  -8118155/%+%7588188

 غٌال مدالجة   -5811/%+%5811  -75+/75  -8811/%+%8811  -8:+/8:

 
 مخاطر السٌولة          0 16

 
فآً صآعوبة تلبٌآة يامتطلبآ   ياخ صآة بتموٌآل يامطلوبآ    يامجموعآةويجه  تمخآ طال ياتآً سآتمثل مخآ طال ياسآٌواة تلآن يا

اة عنآد وجآود تحآدث مخآ طال ياسآٌو .موجآودي  م اٌآة أخآالى خ صآة بآه نمآديً أوعلآى شآكليام اٌة وياتً ٌآتم تسآوٌته  إمآ  

 .وٌآآلممصآآ دال ياتنخفآآ ض مسآآتوى يإلئتمآآ ن ممآآ  ٌآآؤدي إاآآى شآآح مفآآ ج  و فآآوالي فآآً بعآآض إضآآطاليب فآآً ياسآآوق أو ي

والتملٌآآل مآآن هآآذه يامخآآ طال، ل مآآ  يإلديالة بتنوٌآآع مصآآ دال ياتموٌآآل، وإديالة ياموجآآودي  بعآآد يألخآآذ بعآآٌن يإلعتبآآ ال تآآوفال 

ياسآآٌواة، وياحفآآ ظ علآآى الصآآٌد كآآ لو النمدٌآآة وشآآبه يانمدٌآآة ويألواليق يام اٌآآة يام بلآآة البٌآآع كجآآزء مآآن موجوديتهآآ  ع اٌآآة 

  .ياسٌواة
 

 مسآتوى ياسآٌواةالتأكد من توفال سٌواة من سبة. تآتم ماليلبآة ياموجودي  ويامطلوب   ستحم ل   إلبة مدى تموم يإلديالة بمالي

 ياع دٌآةمختلفآة وياتآً تغطآً كآل مآن ياحآ ا     هسآٌن الٌومستمالة تح   ياسٌواة بصفة جهدوٌتم عمل إختب الي  ٌومٌ ً 

عتهآ  و يامويفمآة علٌهآ  مآن لبآل اجنآة ياموجآودي  و وياح دة ألحويل ياسوق. جمٌع سٌ س   وإجاليءي  ياسآٌواة ٌآتم ماليج

تمالٌآال ملخآص  إصآديال. وٌآتم يامجموعآة. ٌآتم عمآل تمآ الٌال ٌومٌآة توضآح مسآتوٌ   ياسآٌواة  فآً ب امجموعةيامطلوب   

ب إلضآ فة  متضمن ً جمٌع ياح ا  يإلستثن ئٌة وياحلول يامتخذة وتمدٌمه بصفة دوالٌة إاآى اجنآة ياموجآودي  و يامطلوبآ  .

شكل منآتظم اٌتويفآك مآع ب مجموعةياتموٌل ال إستماليال ة ص فًنسبسٌواة ويانسبة تغطٌة ٌتم ماليلبة كالً من  فإنهى ذان، إا

عآدة حآ ا   بحسببشكل منتظم و ياجهدٌموم يابنن كذان بإجاليء إختب الي   م إالش دي  مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي. ك

 .ياح دةة و  دٌعويل ياحالسوق فً يأل اتحملطٌة أوض ع يغات
 

 يانمآد  اآدى مؤسسآةيامجموعآة  حآتفظتوطبم ً انظ م ماليلبة يابنون ويألنظمة ياص دالة عن مؤسسة يانمآد ياعالبآً ياسآعودي، 

يإلدخآ ال  وديئآعمآن  %(7: 5118) %7و  ياوديئع تح  ياطلآبمن إجم اً %(  :: 5118) %:تس وي بودٌعة نظ مٌة 

وديئآع يا% من إاتزيمآ    51بإحتٌ طً سٌواة ا ٌمل عن يامجموعة  حتفظتة، إض فة إاى ياودٌعة يانظ مٌ جل.وياوديئع أل

سآندي  ياتنمٌآة ياحكومٌآة  وٌكآون هآذي يإلحتٌآ طً مآن يانمآد أو .مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي ادىفً شكل نمد وأالصدة 

توفٌال مب ا  المجموعة كم  ٌمكن   ً.ياموجودي  ياتً ٌمكن تحوٌله  إاى نمد خالل فتالة ا تزٌد عن ثالثٌن ٌوم ياسعودٌة أو

ياسآعودٌة  إض فٌة من خالل تسهٌال  إع دة ياشاليء ادى مؤسسآة يانمآد ياعالبآً ياسآعودي مم بآل سآندي  ياتنمٌآة ياحكومٌآة

  من يامٌمة ياسمٌة اهذه ياسندي . %111واغ ٌة 
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 وبا :أ( ملخص اإلستحمالا  التعالدٌة للموجودا  والمطل
 

 61كمآآ  فآآً  و حمآآوق يامسآآ همٌن ويامطلوبآآ   ي يإلسآآتحم ل   ياتع لدٌآآة الموجآآود تشآآتمل ياجآآديول أدنآآ ه علآآى ملخآآص 

علآآى أسآآ س يافتآآالة يامتبمٌآآة بتآآ الٌخ  الموجآآودي  ويامطلوبآآ   تع لدٌآآةتآآم تحدٌآآد ياسآآتحم ل   يا. 5118و  5119دٌسآآمبال 

 ق ياتع لآدي وا ٌأخآذ بعآٌن يإلعتبآ ال تآ الٌخ يإلسآتحم ق يافعلآً حسآبم  ل ئمة يامالكز يام اً ياموحدة حتآى تآ الٌخ يإلسآتحم

يامفصآآح عنهآآ  المشآآتم   وياتعهآآدي   يامبآآ ا  ا تعتبآآال .يامجموعآآةتظهآآاله ياولآآ ئع يات الٌخٌآآة اإلحتفآآ ظ بآآ اوديئع مآآن لبآآل 

  إلاتزيم   يادفع   يامستمبلٌة. و دااةذمؤشاليً ويااتزيم   يامحتملة 

 

  اإلجمالً

ارٌخ بدون ت

 استحماق محدد

  / عند الطلب

 5أكثر من 

  سنوا 

3-5 

  أشــهر 36-1  سنوا 

 1الل خ

 6136 أشــهر

  ب    الرٌا   السعودٌة

 اموجودي  ي           

586848118  484648118  -  -  -  386618111 

انمد يمدٌة وأالصدة ادى مؤسسة   ن

             ياسعوديياعالبً 

681168691  4130911  -  -  688636  388768377 

أالصدة ادى يابنون ويامؤسس   

            يام اٌة يألخالى 

            يستثم الي ، ص فً  386618469  384118186  981548411  885388156  383838563  6384478894

     لالوض و سلل, ص فً 6184638319  3783348135  3686718168  181118511  -  6186498156

 يستثم الي  فً شالكة زمٌلة -  -  -  -  381118117  381118117

9878611  9878611  -  -  -  - 

و موجودي  غٌال  معدي ، ممتلك  

            ص فً ملموسة،

 يامٌمة ياع داة ياموجبة المشتم   -  389348737  -  -  -  389348737

 أخالىعم الي   -  -  -  -  4388764  4388764

 وجودي  أخالى م  -  1568541  -  -  -  1568541

            جم اً  يإل 6788318785  6188468571  6507678798  3385388886  884548461  9481638498

     
   يامس همٌنحموق  و امطلوب  ي            

889968736  48736  -  -  686958111  686978114 

 ة ـٌـايام  الصدة البنون ويامؤسس  أ

 يألخالى 

 ديئع ياعمالء و 6183568187  3689578115  187968135  -  6887198638  6586418165

 لالوض ألجل 168387  381118111  381118111  -  -  681168387

 سندي  دٌن ث نوٌة  68171  -  681118111  -  -  681168171

 س ابة المشتم  يامٌمة ياع داة يا -  384648967  -  -  -  384648967

 مطلوب   أخالى -  7638786  -  -  -  7638786

 موق يامس همٌن ح -  -  -  -  3185418388  3105418388

 يإلجم اً    6684818653  3887988734  0.63...60  -  4686878338  9481638498

1186878611  -  481838716  3185198155  3384648985  781438484 

ياتعهدي  ويااتزيم    يامشتم  ، و

            يامحتملة
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  يإلجم اً

بدون ت الٌخ 

محدد يستحم ق 

  / عند ياطلب

 8أكثال من 

  سنوي 

1-8 

  أشــهال 15-6  سنوي 

 6الل خ

 5118 أشــهال

  ب ال ياالٌ ا  ياسعودٌة

 اموجودي  ي           

781;98<;:  781;98<;:  -  -  -  - 

انمد يمدٌة وأالصدة ادى مؤسسة   ن

             ياسعوديياعالبً 

987118596  1888:66  -  -  ;8886  9.5788<:: 

أالصدة ادى يابنون ويامؤسس   

            يام اٌة يألخالى 

            يستثم الي ، ص فً  >1:1871  888515>  ;>:1185698  8:85>:981  1>:8>1876  1:>58;>8;1

          لالوض وسلل، ص فً >:1187;588  16;8:;1:86  1789888697  587588191  -  19;8;91859

        يستثم الي  فً شالك   زمٌلة -  -  -  -  8155>6>  8155>6>

181518897  181518897  -  -  -  - 

ممتلك  ، معدي  و موجودي  غٌال 

            ملموسة، ص فً

 يامٌمة ياع داة ياموجبة المشتم   -  8176:;185  -  -  -  8176:;185

 أخالىعم الي   -  -  -  -  69;1858  69;1858

 وجودي  أخالى م  -  8:77;75  -  -  -  8:77;75

            يإلجم اً   8:;65851:8  51819:8788  58195>;578  15>89178;  65>88>:8:  8669;:688>

     
   يامس همٌنموق امطلوب   وحي            

8865<817;  :8911  -  -  1876189;<  68;;<8;8< 

 ة ـٌـيام ا الصدة البنون ويامؤسس  أ

 يألخالى 

 ديئع ياعمالء و 8985>59898  8777>19899  58118>785  -  86:1:>;558  5;87;1881:

 لالوض ألجل -  181118551  181118111  -  -  581118551

 سندي  دٌن ث نوٌة  -  -  200.>>>18  -  -  11;8>>>18

 يامٌمة ياع داة ياس ابة المشتم   -  1811189:5  -  -  -  1811189:5

 مطلوب   أخالى -  58881;9  -  -  -  58881;9

 موق يامس همٌن ح -  -  -  -  1581698795  1581698795

 جم اً يإل  8811>61887  ::888>:518  18;18>85:  -  718766>678  8669;:688>

588<<68896  -  885198:5:  :85:8897:  ;8;188865  78:18898: 

يامشتم  ، و ياتعهدي  ويااتزيم   

            يامحتملة 

 
 تبل المجموعة  محددة خالىأديئع و وو وديئع يادخ ال ألغاليض ياعالض فً ياجدول أعاله، فإن ياوديئع  تح  ياطلب 

 ً ملٌ ال لاير سعودي( لد تم عالضهم ضمن بند  >558: 5118) 5119دٌسمبال  61  فً ملٌ ال لاير سعودي كم :8;5 تمالٌب 

 "بدون ت الٌخ أستحم ق محدد / عند ياطلب".
 

أالصدة ادى مؤسسة  و تتضمن ياموجودي  يامت حة امم بلة جمٌع يامطلوب   واتغطٌة تعهدي  يامالوض يام ئمة من يانمد،

موم يامجموعة بماليلبة ت بنون وعمالء.ممنوحة الالوض و سلل  و ٌل،بنود فً طوال ياتحص و يانمد ياعالبً ياسعودي،

 إن فتالي  يإلستحم ق يامتاليكمة التعهدي  ويإلاتزيم   لتأكد من ياتوفال ياك فً السٌواة.اتويالٌخ يألستحم ق بشكل دوالي 

 ( من هذه يامويئم يام اٌة ياموحدة.   1-)ج >1 مبٌنة فً يإلٌض ح  يامحتملة
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 :المخصومةغٌر ب( تحلٌل المطلوبا  المالٌة بحسب فترا  اإلستحماق 
 

على إاتزيم    بن ءيً  5118و  5119دٌسمبال  61لمطلوب   يام اٌة كم  فً ا ياممدالة ستحم ل  يإلول أدن ه يلخص ياجدت

دن ه تحتوي على دفع   ياعموا  ياخ صة، أب االغم من أن ياجديول  غٌال يامخصومة. يامستمبلٌة إع دة يادفع ياتع لدٌة

تم تحدٌد  ل ئمة يامالكز يام اً ياموحدة. نفس مب ا  يابنود فً اتتط بك مع  مب ا  يابنود فً ياجدول أدن هفإن 

على يافتالة يامتبمٌة فً ت الٌخ ل ئمة يامالكز يام اً ياموحدة إاى ت الٌخ  بن ءيً إستحم ل   يامطلوب   ياغٌال مخصومة 

من  دٌدعياٌموم  أن ا يامجموعةتولع ت. لٌةم ق ياتع لدي، وا تأخذ فً ياعتب ال يإلستحم ل   يامتولعة يافعيإلستح

ب ادفع وب ات اً ا ٌعكس ياجدول أدن ه تأثٌال ياتدفم    ةلزممُ كون تياعمالء بطلب إع دة يادفع فً ت الٌخ مبكال، وبذان ان 

 .يامجموعةخٌة اإلحتف ظ ب اوديئع ادى يانمدٌة يامتولعة حسبم  تظهال ياول ئع يات الٌ
 

 فٌم  ٌلً ملخص ً إلستحم ل   يامطلوب   غٌال يامخصومة:
 

  إلجمالًا

بدون تارٌخ 
استحماق محدد / 

  عند الطلب
 5أكـثر من 
  شهراً  36-1  سنوا  5-3  سنوا 

 ـالل خ
 أشــهر 1

6136 

981468176  48736  -  -  687618614  681318711 

س   يام اٌة ؤسويام البنونأالصدة 

 ياخالى 

 وديئع ياعمالء 6186118711  3183668918  481998368  -  6887198638  6686188997

 الوض ألجلل 518687  381118937  383668511  -  -  686538314

 سندي  دٌن ث نوٌة 638461  578351  683918511  -  -  686698171

 امٌمة ياع داة ياس ابة المشتم   ي -  384648967  -  -  -  384648967

 إجم اً  6686398541  3884168516  784568368  -  6887418911  8386668377

 يامشتم   868771  6338511  6758616  3198661  -  381818315

 يإلجم اً 6687168136  3886388119  883138774  3198661  6887418911  8681198686

 
 

  إلجم اًي

 الٌخ بدون ت
يستحم ق محدد / 

  عند ياطلب
 8أكـثال من 

  شهاليً  15-6  سنوي  8-1  سنوي 
 ـالل خ
 أشــهال 6

5118 

88665856;  :8911  -  -  1876;81<9  68;;98875 

أالصدة البنون ويامؤسس   يام اٌة 

 ياخالى 

 وديئع ياعمالء ;59881:895  8797>;:198  ;78779885  -  86:1:>;558  1>>189818:

 لالوض ألجل 8611>  1811:8181  81>181168  -  -  00..5.0.0

 سندي  دٌن ث نوٌة 168981  81>718  88981>581  -  -  585818581

 يامٌمة ياع داة ياس ابة المشتم    -  1811189:5  -  -  -  1811189:5

 إجم اً  61875:8151  98565;5185  ;8989815:  -  1:>178>558  185:78781;

 يامشتم   8:8695  17;1798  8568611  1>781;  -  11.9.9;

 يإلجم اً 5;787;6187  518766.169  ;876>:81;  1>781;  1:>178>558  ;9811;581;
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أصآل أو ياسآعال يامآدفوع اتحوٌآل ياتآزيم فآً عملٌآة يعتٌ دٌآة بآٌن  تُعالل يامٌمة ياع داة بأنه  ياسعال ياذي سٌتم إستالمه ابٌآع

فآً  متع ملٌن فً ياسوق بت الٌخ ياتمٌٌم. ٌُبنى لٌ س يامٌمة ياع داة على يفتاليض أن بٌع أصل أو تحوٌل إاتزيم ٌآتم تنفٌآذه إمآ 

 ح اة غٌ ب ياسوق يألس سً. أفضلٌة األصل أو اإلاتزيم ، وذان فً، أو فً أكثال سوق اإلاتزيمياسوق يألس سً األصل أو 
 

 – 5تستخدم يامجموعة ياتسلسل ياهالمً يات اً عند إحتس ب وعالض يامٌمة ياع داة األدوي  يام اٌة كم  هو مبآٌن يٌضآ ح  

 .5، –)د( 
 

 5118و  5119دٌسآمبال  61ياجدول يات اً ٌوضح تحلٌالً الموجودي  ويامطلوب   يام اٌة يامسجلة بمٌمته  ياع داة كمآ  فآً 

 سب مستوٌ   ياتسلسل ياهالمً.ح
 

 6136 ستوى األولمال  المستوى الثانً  المستوى الثالث  اإلجمالً

  الرٌا   السعودٌة ب   

 م اٌة:موجودي         

 مشتم   يألدوي  يام اٌة -  385688696  1868463  389348737

 حة البٌعيامت  ياستثم الي  27.759.354  3.949.997  945.925  6384478894

 يإلجم اً 27.759.354  5.929.725  529.239  6181668633

 م اٌة:مطلوب          

 مشتم   يألدوي  يام اٌة -  384648967  -  384648967

 يإلجمـ اـً -  384648967  -  384648967

 

 5118 ستوى يألولميا  يامستوى ياث نً  يامستوى ياث اث  يإلجم اً

  سعودٌةياالٌ ا  يا ب ال

 موجودي  م اٌة:       

 مشتم   يألدوي  يام اٌة -  6;>8:;>  8191>>5  8176:;185

 ياستثم الي  يامت حة البٌع 24.999.340  0.275.929  924.299  1:>58;>8;1

 يإلجم اً 24.999.340  3.243.947  922.909  5185:18117

 مطلوب   م اٌة:       

 مشتم   يألدوي  يام اٌة -  1811189:5  -  1811189:5

 يإلجمـ اـً -  1811189:5  -  1811189:5

 

ٌمكن أن تختلل يامٌمة يان تجة عن نم ذج ياتسعٌال عن سعال ياعملٌة يألصلٌة األدية يام اٌة. ٌعالل يافالق بٌن سعال ياعملٌة و 

إطف ئهآ  خآالل مآدة ياعملٌآة وياتآً تؤجآل نم ذج ياتسعٌال بـ )أالب ح وخس ئال ياٌوم يألول(. ٌتم يإلعتاليل بهآ  إمآ  عآن طالٌآك 

حتى ٌكون ب إلستط عة تحدٌد يامٌمآة ياع داآة بإسآتخديم معلومآ   سآولٌة ٌمكآن مالحظتهآ ، أو ٌآتم يإلعتآاليل بهآ  مآن خآالل 

 يإلستبع د. إن ياتغٌالي  ياالحمة فً يامٌمة ياع داة ٌعتالل به  مب شالة فً ل ئمة يادخل يامالحلٌة ياموجزة ياموحدة دون عكس

 أالب ح و خس ئال ياٌوم يألول يامؤجلة.

 

، 5119دٌسآمبال  61يامنتهٌآة فآً  لسآنةٌبل  إجم اً ياتغٌالي  فً يامٌمة ياع داة ويامآدالج لٌمتهآ  فآً ل ئمآة ياآدخل ياموحآدة ا

 787>: مآ  ممآدياله  5118دٌسآمبال  61ملٌون لاير سآعودي ) 88;;وياممدالة بإستخديم نم ذج ياتمٌٌم يامن سبة، مك سب بمٌمة 

 ملٌون لاير سعودي(.
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تكآون مآن سآندي  شآالك   سآعودٌة وسآندي  ت حآة البٌآع علآى سآندي  دٌآن وياتآً تٌحتوي يامستوى ياث نً االسآتثم الي  يام

ٌال متديواآة. فآً غٌآ ب يألسآع ال يامتديواآة بنون وسندي  حكومة يامملكة ياعالبٌة ياسعودٌة. تعتبال هذه ياسندي  بشكل ع م غ

فً ياسوق يانشط، ٌتم تمٌٌم هذه ياسندي  ب ستخديم معطٌ   ٌمكن مالحظته  مثل معلوم   ياع ئد األدوي  يامتم ثلآة أو سآعال 

مٌٌمآ   يات تعتبآال ياتعآدٌال  جآزءيً مآنءيً على مؤشالي  ياسوق يامتديواة. ياسندي  أو بن  انفس ُمصدالآخال عملٌة تم تنفٌذه  

عندم  ٌكون من ياضالوالي يامح سبة عآن عويمآل مختلفآة اتلآن يألدوي  بمآ  فآً ذاآن آجآ ل تلآن يألدوي . كآون يامعطٌآ   

  ياه مة اتلن ياستثم الي  ٌمكن مالحظته ، فمد ل م  يامجموعة بتصنٌفه  ضمن يامستوى ياث نً.

 

أو خٌآ الي   صآالل أجنبآً آجلآة  متعآددة تتضآمن عمآود المستوى ياث نً على عمود مشآتم  يامشتمة تحتوي يألدوي  يام اٌة

إعتاليل ويسآآع. بإسآآتخديم نمآآ ذج تسآآعٌال تتمتآآع بآآ ٌآآتم تمٌآآٌم هآآذه يامشآآتم   مم ٌضآآ   أسآآع ال ياعمواآآة.و ، ياصآآالل ياجنبآآً

 ً ً  ،تتضآآمن أكثآآال تمنٌآآ   ياتسآآعٌال تطبٌمآآ  اٌآآة ٌال يامعٌآآ الي يامسآآتمبلً، بإسآآتخديم إحتسآآ ب يامٌمآآة ياح نمآآ ذج ياتسآآعا إسآآتخديم 

سآتخدم  هآذه يانمآ ذج عملٌآة دمآج عآدة معطٌآ   سآوق إستخديم نم ذج خٌ الي  ياتسعٌال )بالن سكواز( ويسعة يانتش ال.وبإ

، وأسع ال مستمبلٌة، ومنحنٌ   ع ئد، وب ات اً فإن هذه يامشتم   لآد تآم تصآنٌفه  ضآمن صالل أجنبًمختلفة تتضمن أسع ال 

 يامستوى ياث نً.

 

تثم الي  يام اٌآآة يامت حآآة البٌآآع علآآى سآآندي  حكومٌآآة اآآدول مجلآآس ياتعآآ ون ياخلٌجآآً وكآآذان ٌحتآآوي يامسآآتوى ياث اآآث االسآآ

تعتبال هذه ياسندي  بشكل عآ م غٌآال ة خ صة، وسندي  مضمونة بموجودي . يستثم الي  فً صن دٌك تحوط، وصن دٌك ملكٌ

صآدال ياسآندي  أو طآالل خآ الجً مُ متديواة فً سوق نشط، وب ات اً ٌآتم تمٌآٌم هآذه ياسآندي  ب سآتخديم معطٌآ   ويالدة مآن 

 تم تمٌٌم تلن ياسندي  ب اتكلفة.تعندم  تغٌب أي من تلن يابديئل كمؤشال تمدٌال ٌمكن ياعتم د علٌه، فإنه  ، أوآخال
 
 
ياالئٌسآٌة ياح اٌآة وياتآً  ياضمنً اخٌآ ال يابٌآع يان شآ  مآن يإلتف لٌآةتضمن مشتم   يألدوي  يام اٌة المستوى ياث اث يامشتك ت

(. واغآالض تحدٌآد يامٌمآة ياع داآة اخٌآ ال يابٌآع هآذي، 11ٌخص ياستثم ال فً شآالكة زمٌلآة )أنظآال إٌضآ ح  فٌم ابنن ي أبالمه 

و لبآواً. ٌتطلآآب هآذي يانمآآوذج معطٌآ   محآآددة اٌمكآآن تسآعٌال ياخٌآآ الي  يألوسآع ينتشآآ اليً إسآتخدم يابنآآن نمآوذج ذو حآآدٌن ا

فآً  لٌة ياالئٌسٌة مع ياشآالكة يازمٌلآة، طٌ   تم تحدٌده  فً ياتفمالحظته  فً ياسوق ياح اً. كذان فإن بعض من هذه يامع

نفس ياول  ياتً تتوفال فٌه بعض يامعطٌ   ضمن نتآ ئج يألعمآ ل ياسآ بمة الشآالكة يازمٌلآة. ب اضآ فة اآذان، تتطلآب بعآض 

وياتً ٌمكن أن تظهال  ،لةأحك م تحتوي على تمدٌالي  عن يانت ئج يامستمبلٌة الشالكة يازمٌبتطبٌك  ياديالة لٌ متلن يامعطٌ   

تم فآً تآكنتٌجة اتنفٌذ ياخٌ ال، وتمدٌال يامٌمة ياع داة االسآتثم ال ياالئٌسآً. تجآدال يإلشآ الة إاآى أن ياعدٌآد مآن معطٌآ   ياخٌآ ال 

 .سٌ ق مستمل
 

د أو أن فآً يام ئآة، فآإن يامٌمآة ياع داآة ٌمكآن أن تزٌآ 11.-أو  11فٌه ياتمدٌالي  ياه مة المعطٌ   بآـ + فً ياح ل ياذي تتغٌال

ملٌآآون لاير( كنتٌجآآة اتمآآدٌال يانتآآ ئج يامسآآتمبلٌة الشآآالكة  15186: 5118) سآآعودي ملٌآآون لاير :11:8تآآنخفض بمآآ  ٌمآآ الب 

ملٌآآون لاير سآآعودي( كنتٌجآآة  85>8: 5118ملٌآآون لاير سآآعودي ) 8:87يات بعآآة، وٌمكآآن أن تزٌآآد أو تآآنخفض بمآآ  ٌمآآ الب 

الشآآالكة يازمٌلآآة وياتآآً لآآد تظهآآال نتٌجآآة اتنفٌآآذ ياخٌآآ ال، وٌمكآآن أن تزٌآآد أو  اتمآآدٌال ياتآآأثٌالي  يامحآآددة علآآى نتآآ ئج ياعملٌآآ  

ملٌون لاير سعودي( كنتٌجآة اتمآدٌال يامٌمآة ياع داآة االسآتثم ال  7586: 5118) سعودي ملٌون لاير 5:88تنخفض بم  ٌم الب 

  ياالئٌسً. 
  

ألحك م ياخ صة بكل جزئٌة من يامعطٌ  ، وفً كآل على ياخبالة وييألس سٌة،  ، من ك فة يألوجهياتمدٌالي  ياه مة البننتُبنى 

التأكد من أن يامعطٌ   تتسم ب اتحفظ التأكد مآن أن تمآدٌال يامٌمآة ياع داآة ٌعتبآال منطمٌآ ً فآً  ياويجبةتم بذل ياعن ٌة ٌيألحويل، 

 كل يألحويل. واكن، لد تختلل يامب ا  يامتحممة فً يامستمبل عن تمدٌالي  يابنن اتلن يامٌمة ياع داة.
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 :5118و  5119 دٌسمبال 61يامنتهٌتٌن فً  لسنتٌناٌلخص ياجدول أدن ه ياتغٌالي  فً يامٌمة ياع داة المستوى ياث اث  
  

  6136  5118 

  
ب    الرٌا   

  السعودٌة
ب ال ياالٌ ا  

 ياسعودٌة

 89>6118  8190196  ياسنةفً بديٌة يامٌمة ياع داة 

 ;889>>  878541  ص فً ياتغٌال فً يامٌمة ياع داة

 :788855  48566  إستثم الي  مشتالية

 (>1:868)  (358987)  إستثم الي  مب عة 

 5>86>6;  9358471  ياالصٌد فً نه ٌة ياسنة

ٌتم تسجٌله  ب امٌمة ياع داة فً  ام طلوب   يام اٌة وياتًٌلخص ياجدول أدن ه يامٌم ياع داة ياممدالة الموجودي  يام اٌة ويام

 .مع يامٌم يادفتالٌة اتلن يابنود يامويئم يام اٌة ياموحدة مم النةً 
 

المٌم العادلة 

  الممدرة

 المٌم

  6136 الدفترٌة

ب    الرٌا   
  السعودٌة

ب    الرٌا   
  السعودٌة

 موجودي  م اٌة:   

 يألخالىالصدة ادى يابنون ويامؤسس   يام اٌة أ 681160691  681168691

 لالوض و سلل، ص فً 6186498156  6683558169

 إجم اً 6685538145  6484578666

 مطلوب   م اٌة:   

 يألخالىلبنون ويامؤسس   يام اٌة اأالصدة  889968736  889968736

 وديئع ياعمالء  6586418165  6487668611

 ض ألجل، ص فًلالو 681168387  681168387

 سندي  دٌن ث نوٌة، ص فً 681168171  681168171

 إجم اً 7886738613  7787918876
 

    

   5118  

 :اٌةم موجودي     

 يألخالىأالصدة ادى يابنون ويامؤسس   يام اٌة  987118596  987118596

 لالوض و سلل، ص فً 19;8;91859  8571>:9188

  اًإجم >819>:9989  8816>;>9:8

 :مطلوب   م اٌة   

8865<817;  8865<817; 

.65<817; 

 يألخالىبنون ويامؤسس   يام اٌة الأالصدة 

 وديئع ياعمالء  5;87;1881:  878811;8>9

 لالوض ألجل، ص فً 581118551  581118551

 سندي  دٌن ث نوٌة، ص فً 11;8>>>18  11;8>>>18

 إجم اً 8981;8;8>:  >:789>81>:
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 )تتمة( –مة العادلة للموجودا  والمطلوبا  المالٌة 0   الم11ٌ
 

تم إحتس ب يامٌمة ياممآدالة المآالوض وياسآلل، ب اصآ فً بإسآتخديم نمآ ذج ياتآدفم   يانمدٌآة يامخصآومة، علآى أسآ س أسآع ال 

اممآدالة ياسوق، اكل محفظة من مح فظ يامالوض ب ستخديم يامتوسط يامالجح ياممدال اتويالٌخ ياستحم ق. تم يحتس ب يامٌمآة ي

اوديئآآع ياعمآآالء  بإسآآتخديم نمآآ ذج ياتآآدفم   يانمدٌآآة يامخصآآومة، علآآى أسآآ س أسآآع ال ياسآآوق، اكآآل عمواآآة محملآآة بإسآآتخديم 

هالمآً ضمن ياتسلسآل يا ياث اثتلن يامٌم ياع داة ياممدالة تعتبال ضمن يامستوى يامتوسط يامالجح ياممدال اتويالٌخ ياستحم ق. 

  المٌمة ياع داة.
 

اة األدوي  يام اٌة يألخآالى غٌآال يامدالجآة فآً ل ئمآة يامالكآز يامآ اً ياموحآدة، اتختلآل جوهالٌآ ً عآن يامٌمآة إن يامٌمة ياع د

يادفتالٌة يامدالجة فً يامويئم يام اٌة يامالحلٌة ياموجزة ياموحدة. تُدالج يامٌمة ياع داة اوديئع ياعمالء ذي  ياعمواة ويامآالوض 

ابنون ويألالصدة البنون ب اتكلفة يامطفأة، حٌث ا تختلل جوهالٌ ً عن يامٌمآة ألجل و سندي  يادٌن ياث نوٌة ويألالصدة ادى ي

يادفتالٌآآة يامدالجآآة فآآً يامآآويئم يام اٌآآة يامالحلٌآآة يامآآوجزة ياموحآآدة بسآآبب عآآدم وجآآود إخآآتالل جآآوهالي بأسآآع ال ياعمآآوا  

ال يافتالي  ياتع لدٌة األالصدة اآدى ياخ صة ياس ئدة فً ياسوق األدوي  يام اٌة يامش بهة األسع ال يامتع لد علٌه ، وبسبب لص

 يابنون ويألالصدة البنون.
 

 0   المعامال  مع األطرا  ذا  العاللة          14
 

تخضع أالصدة و مع مال   يألطاليل  . كم عتٌ دٌة، ب اتع مل مع أطاليل ذي  عاللةيا أعم اه فً سٌ ق  يامجموعةموم ت
أصدال   ولد مة يألخالى ياص دالة عن مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي.ذي  ياعاللة ألحك م نظ م ماليلبة يابنون ويألنظ

ً  ،5117، خالل ع م مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي حوكمة ياشالك   البنون ياع ملة فً يامملكة ياعالبٌة  د  امب تحدٌث 
عط ء ل وبدون إمال  ذي  ياصلة بشكل ع دياح جة ياى مع اجة تلن يامع  و طاليل ذي  ياعاللةيألتعالل ياسعودٌة ياتً 

فص ح عن تلن امع مال ، وكذان تمالال متطلب   يإلتحدد تض الب يامص اح يامحتمل ضمن تلن ي و أواوٌة اتلن يألطاليل
 .يامع مال  ياخ صة ب ألطاليل ذي  ياعاللة

 
سٌ سة يا هألطاليل ذي  ياعاللة اتتويفك هذيفص ح عن مع مال  ث سٌ سة ياتعالٌل ويإلل م يابنن بتحدٌ، 5117خالل ع م 

. ياتً تم  يامويفمة علٌه  من لبل مجلس إديالة يابننومع يالويئح ياجدٌدة ياص دالة عن مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي، 
 وتشمل هذِه يالويئح ياتعالٌف   يات اٌة بخصوص يألطاليل ذي  ياعاللة:

 

 ،إديالة يابنن و/أو أفاليد يألسالة يامب شالٌن 

 يألسالة يامب شالٌن،  يامس همٌن ياالئٌسٌٌن البنن و/أو أفاليد 

 ستخديم طالٌمة ياملكٌة،  ياتً ٌتم يامح سبة عنه  بإ يامنش و مٌلة البننزياشالك   يا 

  و من لبل يابنن ٌتم إديالته من فع يألخالى ياتً ياموظفً يابنن مثل ياتم عد أو خطط  من فعصن دٌك ، 

 جوهالٌ ً بشكل مب شال أو غٌال مب شال  أي أطاليل أخالى تكون إديالته  وياسٌ س   ياتشغٌلٌة ياخ صة به  متأثالة

   .من لبل يابنن

ياسلطة اوضع ياسٌ س   ادٌهم يامسؤواٌة اتحمٌك أهديل يابنن وياذٌن  تشمل إديالة يابنن أوائن يألشخ ص ياذٌن ٌتحملون
يابنن  ويتخ ذ ياماليالي  ياتً ٌتم من خالاه  مت بعة تلن يألهديل. وب ات اً ٌشمل تعالٌل يإلديالة أعض ء مجلس إديالة

 عة من مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي.نوأعض ء إديالة يابنن ياتً تتطلب إعتم د عدم يامم 
 

سالة يامب شالٌن يآلب ء و يألزويج ويألواد ويألحف د وياذٌن لد ٌكونوي مس همٌن الئٌسٌٌن أو أعض ء إديالة يألٌشمل أفاليد 
 مٌن أو مؤثالٌن.كأن ٌكونوي متح بٌنهمالٌة الٌن أو تؤدي ياعاللة يألسثيعتب الهم متحكمٌن مؤوياذٌن ٌمكن 

 
و/ أو مصلحة ياتصوٌ   فً ملكٌة يابنن% من حك ياتصوٌ  8يامس همٌن ياالئٌسٌٌن يامالن ياذٌن ٌملكون أكثال من ٌشمل 

 .البنن
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 إٌضاحا  حول الموائم المالٌة الموحدة
 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً

 
 

 
 

  
 
 
 

      :5 

 )تتمة(          –0   المعامال  مع األطرا  ذا  العاللة 14
 

،6102ديسمبر10بالقوائمالماليةالموحدةكمافيفيمدرجةمالتوالاالمعهذهتتلخصاألرصدةالناتجةعن (أ)

 كاآلتي:6102

5118  6136  

 ب ال ياالٌ ا 

  ياسعودٌـــة

 ب    الرٌا  

  السعودٌـــة

 إدارة البنن و/أو أفراد األسرة المباشرٌن:   

 لالوض وسلل  938471  ;5816>

 وديئع ياعمالء 1368166  ;5>6:58

 ن الرئٌسٌٌن للبنن و/أو أفراد األسرة المباشرٌن:المساهمٌ   

 أالصدة ادى يابنون ويامؤسس   يام اٌة يألخالى 118469  58891

 لالوض وسلل 5968477  :869879

 وديئع ياعمالء 3189648781  11>1585758

 لالض ألجل -  181118111

 سندي  دٌن ث نوٌة 7118111  178111:

 ي  ويإلاتزيم   يامحتملةياتعهد 687898115  >5895:816

   

التً ٌتم المحاسبة عنها بإستخدام  نشأ للبنن والمبة سالمنتالشركا  

 طرٌمة الملكٌة:

 لالوض وسلل  381668467  8115>7;

 وديئع ياعمالء 498178  6581:5

 ياتعهدي  ويإلاتزيم   يامحتملة 6368984  7;81>7;

   

أو خطط المنافع األخرى التً ٌتم  صنادٌك منافع موظفً البنن مثل التماعد

 إدارتها من لبل البنن:

                                                     وديئع ياعمالء و مطلوب   أخالى 3698517  19>18;5
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  )تتمة(          –0   المعامال  مع األطرا  ذا  العاللة 14
 ب(فيمايليتحليالًباإليراداتوالمصاريفالمتعلقةبالمعامالتمعاألطرافذاتالعالقةوالمدرجةفيالقوائمالمالية)

الموحدة:

 

 (.57ياسنة فً يإلٌض ح اللم ) خاللتم يإلفص ح عن ياتعوٌض   يإلجم اٌة يامدفوعة اإلديالة ياتنفٌذٌة 

 

 كفاٌة رأس المال0   15
 

إديالة  الأس يامآ ل يإلاتآزيم بمتطلبآ   الأس يامآ ل ياموضآوعة مآن لبآل مؤسسآة يانمآد  يامجموعة بخصوصتتضمن أهديل 

 ستماليالٌة ويامح فظة على ل عدة الأس م ل لوٌة.يا علىيامجموعة ياسعودي اضم ن لدالة ياعالبً 
 

سآتخديم الأس يامآ ل يانظآ مً.  تفآالض مؤسسآة يانمآد ياعالبآً ياسآعودي يبماليلبآة كف ٌآة الأس يامآ ل ويامجموعآة تموم إديالة 

ي  % االأس يام ل يانظآ مً مم بآل ياموجآود8958;يإلحتف ظ بحد أدنى من الأس يام ل يانظ مً ويإلحتف ظ بمعدل اٌمل عن 

 يامالجحة يامخ طال.
 

ة الأسآم اه وذاآن بإسآتخديم يامعآدا  يامحآددة مآن لبآل مؤسسآة يانمآد ياعالبآً ياسآعودي، ٌآبماليلبة مآدى كف  يامجموعةموم ت

يامؤهآل مآع ياموجآودي  يامدالجآة فآً يانظآ مً وبموجبه  ٌتم لٌ س مدى كف ٌة الأس يام ل وذاآن بمم النآة بنآود الأس يامآ ل 

اتزيمآآ   يامحتملآآة ويامبآآ ا  يإلسآآمٌة المشآآتم   بإسآآتخديم يامبآآ ا  يامالجحآآة إلحآآدة وياتعهآآدي  ويل ئمآآة يامالكآآز يامآآ اً يامو

 .يامخ طال يامتعلمة به   الإلظه
 
 
 
 
 
 
 

5118  6136  

 ب ال ياالٌ ا 

  ياسعودٌـــة

   الرٌا  ب  

  السعودٌـــة

 إدارة البنن و/أو أفراد األسرة المباشرٌن:   

 دخل عموا  خ صة 18641  7>;68

 مص الٌل عموا  خ صة 16  71

 أتع ب خدم   بنكٌة 33  8

 المساهمٌن الرئٌسٌٌن للبنن و/أو أفراد األسرة المباشرٌن:   

 دخل عموا  خ صة 338981  618:85

 مص الٌل عموا  خ صة 648917  75>698

 دخل أتع ب خدم   بنكٌة 48639  6

   

الشركا  المنتسبة للبنن والمنشأ  التً ٌتم المحاسبة عنها بإستخدام طرٌمة 

 الملكٌة:

 دخل عموا  خ صة 18811  ;5815

 دخل أتع ب خدم   بنكٌة 58661  68161

   

فع األخرى التً ٌتم صنادٌك منافع موظفً البنن مثل التماعد أو خطط المنا

 إدارتها من لبل البنن:

 مص الٌل عموا  خ صة 164  57:

 مكاف   أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس  األخرى: 58517  ;7869
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 )تتمة(          – كفاٌة رأس المال0   15
 

و نسآب كف ٌآة  يامالجحة المخ طال الالكٌزة يألواى، الأس يام ل يألس سً ويامس نديامجموعة ٌلخص ياجدول أدن ه موجودي  

 الأس يام ل.
 

5118  6136  

 ب ال ياالٌ ا 

 ياسعودٌـــة

 ب    الرٌا   

  السعودٌـــة

 مخ طال يإلئتم ن الموجودي  يامالجحة المخ طال 7983198413  85:5;18:7;

 مخ طال ياعملٌ   الموجودي  يامالجحة المخ طال 486948667  5786:1>68

 جودي  يامالجحة المخ طالمخ طال ياسوق المو 6158496  >7>858:

 الموجودي  يامالجحة المخ طال   –مجموع ياالكٌزة يألواى  8401198591  5>8875888;

 الأس يام ل يألس سً 3185648891  :819;15811

 الأس يام ل يامس ند 685498534  1;;587888

 إجم اً الأس يام ل يألس سً ويامس ند 3681748417  ;1787:7817

 الأس يام ل نسبة معدل كف ٌة   
 أس سً 36831%  %:1781

 أس سً + يامس ند 39831%  7%>198
 

تم إحتس ب  ياموجودي  يامالجحة  المخ طال الالكٌزة يألواى و الأس يام ل يامس ند ويألس سً و نسب كف ٌة الأس يام ل كمآ  

ودي ويإلالش دي  ياخ صآة وفم ً إلط ال ياعمل ياموضوع بويسطة مؤسسة يانمد ياعالبً ياسع 5118و  5119دٌسمبال  61فً 

 .IIIب زل  ممالالي ب بتطبٌك تموٌم الأس يام ل بحس
 

 األصول و الوساطةخدما  إدارة 0   16
 

يسآتثم ال   دٌك. تشآمل هآذه ياخآدم   علآى إديالة صآنيات بعآة  ه تشآالكمآن خآالل  اعمالئه خدم   يستثم الٌة  يامجموعةمدم ت

ملٌآون لاير سآعودي تمالٌبآ ً                       8.168ودي  تحآ  يإلديالة بلغآ  بمجمآوع موجآ ب اتع ون مع مستش الي يستثم ال متخصصآٌن

  9>186ملٌون لاير سعودي(. وتتضمن هذه ياصن دٌك صن دٌك مديالة تح  مح فظ شالعٌة معتمآده بمبلآ   7>7.6: 5118)

 ملٌون لاير سعودي(.  11;.1: 5118ملٌون لاير سعودي تمالٌب ً )

 

 ظفٌنخٌارا  أسهم المو 0  17
 

ل ئمة فآً نه ٌآة ياسآنة، و فٌمآ  ٌلآً ياخصآ ئص ياه مآة  الموظفٌن يألسهمدفع   على أس س  ةمج تحفٌزٌيبال يامجموعةادى 

 :اه 

 5118و  5117، 5116ٌن ٌال  1تويالٌخ يامنحة: 

 >511 حتى :511 منتويالٌخ ياستحم ق: 

 سنوي  اكل بالن مج 7: يألستحم قمدة 

 يامش الكٌن على الأس ياعمل  : بم ء ياموظفٌنيألستحم قشالوط 

 طالٌمة ياسديد: أسهم

 لاير سعودي السهم. ;785لاير سعودي إاى  6>68من  ياتكلفة على ياموظفٌن يامشتالكٌن فً يابالن مج:
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 )تتمة(          –خٌارا  أسهم الموظفٌن  0  17
 

 ثالثآةع لآدي مآالجح مآ  بآٌن سآنة إاآى اهآ  متوسآط عمآال ت 5118و  5119دٌسآمبال  61 فآًإن خٌ الي  يألسهم يام ئمة كمآ  

على شالوط ياخدمة واٌوجد أي إشتاليط   مالتبطة بح اة ياسوق. ٌتم منح خٌ الي  يألسآهم  بن ءيً سنوي ، تمنح هذه يألسهم 

 تح  شالط يابم ء على الأس ياعمل فمط وغٌال متعلك بشالط ياسوق.
 

 .5118و  5119دٌسمبال  61مة السنتٌن يامنتهٌتٌن فً ٌن يام ئفياحالكة على عدد خٌ الي  أسهم ياموظ هٌلخص ياجدول أدن 

5118  6136  

 خٌ الي  أسهم ياموظفٌن فً بديٌة ياسنة 683738381  987818799

 خالل ياسنة ياموزعةيألسهم  -  :18:91885

 خالل ياسنة ياممنوحةيألسهم  (681388136)  (17;18;187)

 خالل ياسنة يانسح ب   (5198516)  (8918119)

 خٌ الي  أسهم ياموظفٌن فً نه ٌة ياسنة 186318665  6;981:181
 

 اعآ مصديال أسهم مج نٌة بويسآطة يابنآن إال من ثجعً يألالاتعكس بأثال سنة ٌتم تعدٌل خٌ الي  أسهم ياموظفٌن فً بديٌة كل 

5119.  

 

ن يألسآهم ياممنوحآة فآً % مآ58و  5115% من يألسهم ياممنوحة الموظفٌن فً ٌنآ ٌال 58، ل م يابنن بمنح 5119فً ع م 

ملٌآون لاير  6987سهم بتكلفة تمآدال بآـ  8115;5811بم  ٌع دل  5117% من يألسهم ياممنوحة فً ٌن ٌال 58و  5116ٌن ٌال 

 سعودي.

 

% مآن يألسآهم ياممنوحآة فآً 58و  5111% من يألسهم ياممنوحة الموظفٌن فً ٌنآ ٌال 58، ل م يابنن بمنح 5118فً ع م 

لاير  ٌآونمل 6186سهم بتكلفة تمآدال بآـ  17;.1;187بم  ٌع دل  5116يألسهم ياممنوحة فً ٌن ٌال % من 58و  5115ٌن ٌال 

 سعودي.
 

بالنآ مج لآ ئم بتآ الٌخ و هآو ادى يامجموعة إٌض ً بالن مج تحفٌآزي اخٌآ الي  أسآهم يامآوظفٌن ٌمآوم علآى مشآ الكة يامآوظفٌن 
 5119دٌسآمبال  61فٌه  ويام ئمة السنتٌن يامنتهٌتآٌن فآً  ٌلخص ياجدول أدن ه ياحالكة فً عدد يألسهم يامشتالن نه ٌة ياع م.

 .5118و 
 

5118  6136  

 يألسهم يامشتالن فٌه  كم  فً بديٌة ياسنة 381968345  189198769

 يألسهم يامشتالن فٌه  خالل ياسنة 189768714  -

 خالل ياسنة  ياموزعةيألسهم  (5598515)  -

 خالل ياسنة يابالن مجيانسح ب   من  (5678944)  (1>85785)

 مجموع يألسهم يامشتالن فٌه  فً نه ٌة ياسنة 189178411  58178>181
 

ٌتم تعدٌل عدد يألسهم يامشتالن فٌهآ  فآً بديٌآة كآل سآنة بآأثال الجعآً اآتعكس إصآديال يألسآهم يامج نٌآة بويسآطة يابنآن اعآ م 
5119. 
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 البنن السعودي لالستثمار

 إٌضاحا  حول الموائم المالٌة الموحدة
 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً
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انسبة ابالن مج أسهم منحة ياموظفٌن و بالن مج خٌ الي  أسهم ياموظفٌن بمشآ الكة يامآوظفٌن، فآإن يامجموعآة تمآوم بشآاليء ب 

ٌلخص ياجدول أدن ه تكلفة هآذه يألسآهم ياممتنآ ة مآن لبآل ب عدد يألسهم يامطلوبه عن يألستحم ق ويألشتاليك  . بحسيألسهم 
 يألشتالين يامعتالل به. يامجموعة ب اص فً بعد خصم يامخصص   على أس س

 

  أجم اً

يامخصص   

يااتزيم    م بلةام

 على أس س يألسهم

 

  تكلفة يألسهم

ب ال ياالٌ   

  ياسعودٌة

ب ال ياالٌ   

  ياسعودٌة

ب ال ياالٌ   

  ياسعودٌة

 5117 دٌسمبال 61ياالصدة كم  فً  (618881)  -  (618881)

 ةتكلفة يألسهم ياممتن  (1;988>)  -  (1;988>)

مخصص   امم بلة يااتزيم   على أس س يألسهم  :6;658  >886;6  186:9:

 6135دٌسمبر  13ا رصدة كما فً  (958694)  188519  (568755) ويامنحه، حالكة ياتحوٌال  ، مب اغ  فً

 تلكفة األسهم الممتناة (588616)  -  (588616)

   على أساس األسهممخصصا  لممابلة ا لتزاما 548831  (68711)  568177

 6136دٌسمبر  13ا رصدة كما فً  (988691)  158816  (668884)
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و  ."(يابالنآ مجة )"عمع ياشآالٌ يامتويفمة شالٌحة يألواىاليادٌن ياث نوي بالن مج صكون من تكوٌن  ب انته ء م  يامجموعةل 

 .يامجموعةمن لبل مس همً و ياسلط   ياالل بٌة لد تم يامويفمه على هذي يإلصديال من لبل 

  

تُصدال صكون ياشالٌحة يألواى بدون ت الٌخ سديد محدد وتمثل حموق إمتالن احملة تلن ياصكون فً موجودي  ياصكون 

المجموعة  بم  ٌشكل ياتزيم شالطً غٌال مضمون وث نوي على يابنن حٌث تم تصنٌل تلن ياصكون ضمن حموق ياملكٌة. 

 .يابالن مجفً ياسديد خالل فتالة زمنٌة محددة وفم ً الشالوط و ياحك م يامنصوص علٌه  فً  ياحك ياحصالي

 

بآ ثال الجعآً عنآد تآ الٌخ ياتوزٌآع ياآدوالي،  نصآل سآنويٌتم تطبٌك معدل البح على صكون ياشالٌحة يألواى اٌآدفع بشآكل 

،  فآً تلآن ياح اآه، ٌمكآن مجموعآةياٌستثنى من ذان ظهوال حدث سٌتوجب عآدم ياآدفع أو عنآد أختٌآ ال عآدم ياآدفع بويسآطة 

يامنفآآالد ياخ ضآآع الشآآالوط و ياحكآآ م، أن ٌختآآ ال عآآدم يامٌآآ م بآآأي توزٌعآآ  . وعلآآى ذاآآن، ا ٌعتبآآال  هآآ وب ختٌ ال المجموعآآة

عآن ياسآديد كمآ  أن يامبآ ا  غٌآال ياموزعآة  يامجموعآةياحدث ياذي ٌستوجب عدم يادفع أو عند أختٌ ال عدم يادفع أخف ل ً من 

 ماليكمته  أو تجمٌعه  ضمن أي توزٌع   مستمبلٌة.  حٌنه  ا ٌتم 
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 إٌضاحا  حول الموائم المالٌة الموحدة
 6135و  6136دٌسمبر  13للسنتٌن المنتهٌتٌن فً

 
 

 
 

  
 
 
 

      :: 

 

 أعٌد تصنٌل بعض أالل م يامم النة السنة ياس بمة كً تتم شى مع تصنٌف   ياسنة ياح اٌة. 

 
س بم  فً ياموجودي  يألخالى ويامطلوب    ً تم عالضه ويادفع ياتياعموا  مستحمة يإلستالم وتشمل عملٌ   إع دة ياتصنٌل 

ً. ، على ياتويابعموا  محملةأو مطلوب    ياموجودي  بعموا  مكتسبةته  إاى يألخالى على ياتوياً، وياتً تم تصنٌفه  وإض ف

تصنٌل  . كم  أعٌديامالوض وياسلل، ص فً ضمن اتكونمن يامطلوب   يألخالى  السوم يامالوض يامؤجلة صنٌلوكذان تم إع دة ت

تأثٌال ذي  إع دة اتصنٌل  عملٌة ن هن نتك ام .فً بند منفصل اتكونيألخالى فً ياموجودي  دالجة ياتً ك ن  م ياعم الي  يألخالى

 .عةالمجمو ياملكٌةعلى أي من يامكون   يافالدٌة من مجموع حموق 
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الصآآآآآآٌد ياسآآآآآآنة 

 ياس بمة 

 
مبلآآآآآآآآآ  إعآآآآآآآآآ دة 

 ياتصنٌل 

ياالصآآآآآآآٌد بعآآآآآآآد  
 إع دة ياتصنٌل

بآآأال ياالٌآآ ا    
 اسعودٌةي

بآآآأال ياالٌآآآ ا   
 ياسعودٌة

 
بآآآأال ياالٌآآآ ا  

 ياسعودٌة
       الموجودا 

 :;>98;781  -  :;>98;781  نمدٌة وأالصدة ادى مؤسسة يانمد ياعالبً ياسعودي

 987118596  1;787  6;:987188  أالصدة ادى يابنون ويامؤسس   يام اٌة ياخالى

 1:>58;>8;1  1718977  :75865;8;1   ، ص فًيستثم الي 

 19;8;91859  :5;5768  >:>9181578  لالوض وسلل، ص فً

 8155>6>  -  8155>6>  يستثم الي  فً شالك   زمٌلة

 181518897  -  181518897  ممتلك  ، معدي  و موجودي  غٌال ملموسة، ص فً

 8176:;185  ;57  8>;98;185  يامٌمة ياع داة ياموجبة المشتم  

 69;1858  69;1858  -  عم الي  أخالى

  موجودي  أخالى
 

181598195  (8<:871;)  75;8:77 

 8669;:688>  (6;8886)  >689668:1>  ياموجودي إجم اً 

       الملكٌةالمطلوبا  وحموق 

 المطلوبا 
 

     

 أالصدة البنون ويامؤسس   يام اٌة يألخالى
 

8865187;;  :8991  8865<817; 

 وديئع ياعمالء
 

:1865;8;15  1;<89:1  :1881;87;5 

 لالوض ألجل
 

581118111  118551  581118551 

 سندي  دٌن ث نوٌة
 

581118111  (511)  18<<<8;11 

 يامٌمة ياع داة ياس ابة المشتم  
 

1811189:5  -  1811189:5 

 مطلوب   أخالى
 

<7985;8  (5968:67)  9;58881 

 إجم اً يامطلوب  
 

;188<:858:  (8886;6)  ;188718;:7 

 إجم اً حموق ياملكٌة
 

1581698795  -  1581698795 

 ياملكٌةحموق 
 

<689668:1<  (8886;6)  <688:;8669 
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      :; 

 
وياتً تم إصدياله  واكن ام ٌحن تطبٌمه  بويسطة يامع ٌٌال ياويالدة أدن ه أو ياتعدٌال  على يامع ٌٌال ياويالدة أدن ة 

ً ات الٌخ  ٌٌال وياتعدٌال  يامعهذة حٌث أن ت الٌخ سالٌ ن تطبٌك  يامجموعة، تتلخص تلن  .5119ٌن ٌال  1ٌمع احم 

 يامع ٌٌال فٌم  ٌلً:

 
 .:511ٌن ٌال  1بديٌة من  –مب دالة يافص ح  –ياتعدٌال  على مع ٌٌال يامح سبة يادواٌة   -

  
ياعتاليل بموجودي  ياضاليئب يامؤجلة الخس ئال غٌال  –( 15  على معٌ ال يامح سبة يادواً اللم )ياتعدٌال -

 .:511ٌن ٌال  1بديٌة من  –يامحممة 

، حٌث ٌمدم ;511ٌن ٌال  1بديٌة من  طبكنٌ –يألدوي  يام اٌة  –( >معٌ ال ياتم الٌال يام اٌة يادواً اللم ) -

ويامطلوب   يام اٌة، وكذيان ٌمدم لٌ س ً إلستبع د يامعٌ ال إالش دي  حول تصنٌل ولٌ س ياموجودي  

يألدوي  يام اٌة كم  ٌدمج يامتطلب   يامعداة على مح سبة ياتحوط من يامخ طال وياتً سول تسمح المنش   

 أن تعكس أنشطته  إلديالة يامخ طال ضمن لويئمه  يام اٌة .

ٌنآ ٌال  1بديٌآة مآن  طبآكنٌ  -مآع ياعمآالء  يإلٌآاليدي  مآن ياعمآود –( 18معٌ ال ياتم الٌال يام اٌة ياآدواً اللآم ) -

، حٌث ٌبٌن يامعٌآ ال متطلبآ   ياعتآاليل بآ إلٌاليد اك فآة ياعمآود مآع ياعمآالء )بإسآتثن ء عمآود يإلٌجآ ال ;511

 وعمود ياتأمٌن وعمود يألدوي  يام اٌة(. 

وٌحآآدد  >511ٌنآآ ٌال  1بديٌآآة مآآن  طبآآك نٌ  -)عمآآود يإلٌجآآ ال(  –( 19معٌآآ ال ياتمآآ الٌال يام اٌآآة ياآآدواً اللآآم ) -

 يامتطلب   ياجدٌدة المح سبة عن عمد يإلٌج ال بويسطة يامؤجال ويامستأجال.
 

السنوي   هفم   يانمدٌة" وياذي ٌسالي تطبٌمدل ئمة يات" –( :ياتعدٌال  على مع ٌٌال يامح سبة يادواً اللم ) -

مً يامويئم يام اٌة مستخدٌُمّكن  ياذي. تلن ياتعدٌال  تتطلب يافص ح :511ٌن ٌال  1ياتً تبدأ من أو بعد 

 ياتدفم  من ياتغٌالي  من  ياتغٌٌالي  فً يامطلوب   يان تجة من يألنشطة يام اٌة وياتً تتضمن كالً  من تمٌٌم

 يانمدٌة وياتدفم   غٌال يانمدٌة.
 

   على أس س يألسهم"، وياذي ٌسالي ع"يادف - (5ياتعدٌال  على معٌ ال ياتم الٌال يام اٌة يادواً اللم ) -

. تلن ياتعدٌال  تغطً لٌ س يادفع   على أس س ;511ٌن ٌال  1  ياتً تبدأ من أو بعد تطبٌمه السنوي

ياضاليئب  بص فًيألسهم ياتً تم تسوٌته  نمديً، حٌث ٌتم تصنٌل يادفع   على أس س يألسهم بعد تسوٌته  

س ياتسوٌة   على أس س يألسهم من يس س ياتسوٌة يانمدٌة  إاى يس محتجزة، ويامح سبة عن تعدٌل يادفع يا

 .عن طالٌك حموق ياملكٌة
 

 تموم يامجموعة ح اٌ ً بتمٌٌم أثال تلن يامع ٌٌال وياتعدٌال  أعاله على يامجموعة و تولٌ  ياتطبٌك اهذه يامع ٌٌال.
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