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  مجلس اإلدارة تقرير
  

للعام المالي الذي بدأ يسر مجلس إدارة مصرف اإلنماء تقديم التقرير السنوي األول 

نتهي المو) المصرف تأسيس بإعالنالصادر تاريخ القرار الوزاري (م 2008مايو  26 في

من النظام األساس ) 39(وذلك وفقا لما نصت عليه المادة  م2009ديسمبر  31في 

  .للمصرف

  

 :قتصادينظرة عامة على الوضع اال

 خالل 
ً
 وقويا

ً
ردا

ّ
 مط

ً
زيادة إنتاج نتيجة ل السنوات السبع الماضيةسجلت المملكة نموا

النفط وارتفاع أسعاره كما ساهم القطاع غير النفطي ، وخاصة العقارات وأعمال البناء 

 عام نمو الناتج المحلي اإلجمالي في معدل انخفض وقد. والتشييد في هذا النمو

بسبب آثار األزمة  م2008 عام في % 4.5٪ مقارنة بنسبة نمو بلغت 0.15 م إلى2009

 . المالية العالمية

  

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ إجراءات حازمة مثل الخفض وقد 

المتكرر ألسعار تكلفة التمويل وتخفيف متطلبات االحتياطي وذلك لضمان وجود 

انخفض معدل  نتيجة لذلكو. السيولة الكافية لتلبية الطلب المحلي على التمويل

  .م2009٪ بنهاية عام  24.م إلى 2008في عام  % 9.9التضخم من 

  

م 2009 – 2008 عامي تجاه التضخم خاللا  
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،  م2009٪ في يناير 2م إلى 2008٪ في سبتمبر 5.5من  سعر الريبو كما تم تخفيض

نتيجة لذلك  ، و %7إلى  %13من  ةالنظامي إحتياطي الودائعتخفيض متطلبات  وكذلك

 في5معدالت تكلفة التمويل بين المصارف من  نخفضتإ
ً
م إلى نحو 2008 عام ٪ تقريبا

  .م2009 عام خالل% 1

 

 

م 2009 – 2008إتجاه أسعار الريبو خالل   

 

 
  

  

  :و بداية مزاولة النشاطالتأسيس 

 
ُ
هـ 1427صفر  28وتاريخ  15/بموجب المرسوم الملكي رقم م سس مصرف اإلنماءأ

هـ 1427صفر  27وتاريخ  42وقرار مجلس الوزراء رقم م 2006مارس  28الموافق 

 ىجماد 21وتاريخ  1010250808م ، والسجل التجاري رقم 2006مارس  27الموافق 

خالل  المصرفيةبدأ المصرف عملياته و ، م2008مايو  26هـ الموافق 1429 ىاألول

  : وهمام 2009م كما قام بإنشاء شركتين تابعتين له خالل 2009من عام  األخيرالنصف 
  

تشمل أغراض الشركة التعامل بصفة و مدينة الرياض مقرها :ستثماراإلنماء لإلشركة • 

أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في 

 مليون  1000رح به ـالمص هاـغ رأس مالـبلـويأعمال األوراق المالية ، 
ً
ورأس المال  ، رياال

 مليون  250 المدفوع
ً
  .رياال
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 مائة ألف ريال ،) 100,000(ورأس مالها  مدينة الرياض مقرها: شركة التنوير العقارية• 

وتشمل أغراض الشركة مسك و إدارة األصول المفرغة للمصرف وللغير على سبيل 

وإفراغ العقارات لألغراض التمويلية التي أنشئت من الضمانات كما يحق لها بيع وشراء 

  .%2وشركة اإلنماء لالستثمار نسبة ٪ 98 نسبة لمصرفا ويملك أجلها الشركة
  

  

  :أنشطة المصرف الرئيسية

يتمثل النشاط الرئيس للمصرف في تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية 

   .الشرعيةالمتوافقة مع األحكام والضوابط واالستثمارية 

الشركاء والسعي لتقديم أرقى الخدمات  احتياجاتتفهم  علىيعمل مصرف اإلنماء و

حيث يتم  من خالل مجموعة من الفروع في المملكةت وأفراد آمن منشئه لشركا

 وللنساء من خالل ) 13(من خالل  للرجالتقديم الخدمات المصرفية 
ً
فروع ) 9(فرعا

 المدربةمدعمة بأحدث التقنيات والكفاءات البشرية منتشرة في مناطق المملكة و 

 اإلنماءوهاتف نترنت اإلنماء إ :لكترونية المعاصرة مثلحدث القنوات اإلأ إلى إضافة

 في نهاية عام ) 80(تجاوز عددها  الصرافات اآلليةوشبكة من 
ً
 آليا

ً
  .م2009صرافا

  

  : النتائج المالية

  

  : م2009ديسمبر  31لسنة المالية األولى المنتهية في نتائج املخص ل فيما يلي

بماليين 

 الرياالت

 المركز المالي 

البنوك والمؤسسات المالية األخرى رصدة لدىواأل واالستثماراتالتمويل  15,973  

 الودائع 1,501

 إجمالي الموجودات 17,306

 إجمالي حقوق المساهمين 15,605

 النتائج التشغيلية  

الدخل من التمويل واإلستثمارات صافي 954  

 مصاريف العمليات 639

 صافي الدخل  605

  

  

  



 

4 
 

  

  605 صافي الدخل للفترة بلغ
ً
 دخل التشغيل ، و  315مبلغ  منهامليون رياال

ً
مليون رياال

 دخل ماقبل التشغيل 290
ً
 ألن. مليون رياال

ً
فقد  مراحله التأسيسيةفي المصرف  ونظرا

قصيرة األجل ومنخفضة المخاطر  ستثماراتا فيمال إلى حد كبير الرأس  ستثماراتم 

من عام عملياته التجارية في يوليو ل المصرف مع بدء إطالقو ، فترة التقريرخالل 

 بعمليات تمويل قصيرة األجل ستثماراتلإلالتدريجي  لاإلحالفي  المصرف بدأ ، م2009

 ومستديمة جيدةعائدات  ذلكحقق يمن المتوقع أن و ، متوسطة وطويلة األجل

  .بإذن اهللا للمصرف خالل السنوات القليلة القادمة

  

  الدخل
  

  
  

  

 مليون  863 العملياتمصاريف  بلغت
ً
 رواتب 361منها  رياال

ً
 ومزايا الموظفين مليون رياال

 مصاريف عمومية وإدارية ، 277و 
ً
 مليون  001,1تحمل المصرف كما  مليون رياال

ً
 رياال

حاسب آلي  تطبيقات وأجهزةء معدات وعبارة عن نفقات رأسمالية مختلفة تتعلق بشرا

  . الفروع يومبان
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 المصاريف

 

  
  

  

  17,306م  2009إجمالي موجودات المصرف في نهاية العام المالي  بلغ
ً
مليون رياال

 مليون  1,126مبلغ منها 
ً
  مليون 14,846مبلغ و  تمويل الشركاء ، رياال

ً
استثمارات  رياال

  .المرابحة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف

  

 الموجودات
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  1,501بلغ إجمالي ودائع الشركاء 
ً
  .مليون رياال

  

 المطلوبات

  

  
  

  

  

 :المركز المالي حسب القطاعات
  

  :تحليل للمركز المالي للمصرف حسب قطاعات العمل الرئيسية فيما يلي

ترياالبماليين ال  

 أخرى اإلجمالي
اإلستثمار 

 والوساطة
 البنود االفراد الشركات الخزينة

17,306 987 250 14,902 1,055 112 
إجمالي 

 الموجودات

1,701 148 24 - 507 1022 
إجمالي 

 المطلوبات

954 452 - 407 91 4 
إجمالي دخل 

 العمليات

  

 

  :تحليل جغرافي إلجمالي اإليرادات

بشكل رئيس من نشاطاته داخل المملكة العربية  تحققت معظم إيرادات المصرف

  .السعودية
  

 



 

7 
 

  :ربح السهم

  0.40ربح السهم الواحد خالل السنة المالية  بلغ 
ً
  .رياال

  

  

  :المصرفاالقتراض من قبل 

  .م2009ديسمبر   31كما في  المصرف قروض علىأي  اليوجد

  

  :سياسة توزيع األرباح

يوزع المصرف أرباحه الصافية بعد خصم جميع المصروفات العامة والزكاة والتكاليف 

من النظام ) 41(يه المادة وفقا لما نصت علوتكوين االحتياطيات الالزمة األخرى 

  .للمصرف األساس

  

 صافية قدرها المصرف وهللا الحمد حقق
ً
 مليون  605 أرباحا

ً
 المالية في السنة رياال

  -:اآلتيعلى النحو  قيدهاوسيتم األولى 

ت السعوديةرياالبماليين ال  التفاصيل 

 صافي دخل الفترة 605

 )151 (  
من صافي % 25( –التحويل إلى إحتياطي نظامي : ناقص

)الدخل  

 التحويل إلى إحتياطي عام  ---

المرحلة -األرباح المبقاة  454  

  

  رأس المال

  15,000,000,000مصرح به مصرف الرأس مال ال بلغ
ً
 1,500,000,000مقسم إلى  رياال

 سهم
ً
 عادي ا

ً
توزيع ملكية  ضحيو اآلتيوالجدول ،  لكل سهم رياالت 10 إسميةبقيمة  ا

  -: أسهم المصرف

 رأس المال
نسبة الملكية 

 بعد االكتتاب
 المساهم عدد األسهم

 صندوق االستثمارات العامة 150,000,000 10% 1,500,000,000

 المؤسسة العامة للتقاعد 150,000,000 10% 1,500,000,000

1,500,000,000 10% 150,000,000 
المؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

 ن عموميونومساهم 1,050,000,000 70% 10,500,000,000

 إجمالي 1,500,000,000 100% 15,000,000,000
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 مجلس اإلدارة

تسعة أعضاء يعينهم المساهمون ) 9(مجلس إدارة مؤلف من  المصرفيتولى إدارة 

، وبناء على ستثناء مما تقدم او ،  ثالث سنوات) 3(في الجمعية العامة العادية لمدة 

من قبل  تاخمس سنو) 5(أول مجلس إدارة لمدة  النظام األساس للمصرف ، تم تعيين

نات عن أعضاء مجلس وبياويوضح الجدول اآلتي أسماء  ، الجمعية التأسيسية للمصرف

  -:اإلدارة 

  

  
  

  

  العضو اسم

 

 الحالة

  تاريخ اإلجتماعات 

عددال  

عضوية 

خرىمجالس أ  

31
/0

5/
20

08
 

18
/1

1/
20

08
 

28
/1

2/
20

08
 

07
/0

3/
20

09
 

17
/0

5/
20

09
 

14
/0

6/
20

09
 

01
/1

1/
20

09
 

27
/1

2/
20

09
 

 عبد العزيز / المهندس معــالي

 الزامل 

مجلس الرئيس    

الصحراء شركة  مستقل  

سبكيم شركة   √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

الفارس عبد المحسن/ األستاذ   

الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب  

 سابك تنفيذي
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

التركي سليمان/ الدكتور  غير  

 تنفيذي

 
√ √ √  - --  √ √  --- √ 6 

الكثيري سعد/ األستاذ   غير  

 تنفيذي

 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

* الحسين عبد المحسن/ األستاذ  غير  

 تنفيذي

 
 ---  ---  ---  ---  ---  --- √ √ 2 

عبد الرحمن الحركان/ الدكتور  8 √ √ √ √ √ √ √ √  مستقل 

سعد عطيه الغامدي/ الدكتور   مستقل 
√ √ √  --- √ √ √ √ 7 

محمد يوسف ناغي/ األستاذ  اعمار المدينة  مستقل 

 االقتصادية
√  --- √ √  ---  - --   --- √ 4 

 8 √ √ √ √ √ √ √ √  مستقل  الغفيليإبراهيم / الدكتور

 5 ---  ---  ---  √ √ √ √ √  -   * الزيد عادل/ االستاذ 

 من االستاذ16/06/2009هـ الموافق 23/06/1430عضو جديد تم تعيينه بتاريخ *
ً
  .عادل بن محمد الزيد/ م بدال
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  الحصص الرئيسية
  

  .ندا المؤسسيع%  5يوجد لدى المصرف مالك تتجاوز ملكيتهم  ال

  

  :مجلس اإلدارةالتابعة لاللجان 
 

  :أداء مهامه ومسئولياته وهيلجان تساعده على قام مجلس اإلدارة بتكوين 

  

  اللجنة التنفيذية

 من النظام األساس ،) 19(، وفق مانصت عليه المادة  شكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية

 ةخمستمارس جميع السلطات التي يخولها  لها مجلس اإلدارة وتتكون اللجنة من 

التنفيذية صحيحا يتولى رئاستها رئيس مجلس اإلدارة ويكون اجتماع اللجنة و أعضاء

قامت اللجنة التنفيذية بعقد تسعة إجتماعات أثناء  ، وقد ضور ثالثة أعضاء على األقلبح

  -:تي في الجدول اآل، كما هو موضح  السنة المالية

  

  سم العضو ا

اإلجتماعاتتاريخ   

ا
دد

لع
  

25
/0

1/
20

09
 

01
/0

3/
20

09
 

19
/4

/2
00

9 

01
/0

7/
20

09
 

26
/0

7/
20

09
 

23
/0

8/
20

09
 

13
/1

0/
20

09
 

31
/1

0/
20

09
 

13
/1

2/
20

09
 

الزامل  ز عبد العزي/ معــالي المهندس

)اللجنةرئيس (  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 

الفارس عبد المحسن/  األستاذ  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 

التركي سليمان/ الدكتور   
√ √ √ √ √ √ √  - √ 8 

* عبد المحسن الحسين/  األستاذ  
 -  -  - √ √ √ √ √ √ 6 

عطيه الغامدي سعد بن/ الدكتور  
 -  -  -  - √  - √ √  - 3 

* الزيد عادل/ االستاذ   
√ √ √  -  -  -  -  -  - 3 

 من16/06/2009الموافق  هـ23/06/1430عبدالمحسن الحسين تم تعيينه بتاريخ   *
ً
  .عادل بن محمد الزيد م بدال
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  لجنة الترشيحات والمكافآت

  شكل مجلس اإلدارة
ً

وقد عقدت اللجنة لترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء ل لجنة

 
ً
 واحدا

ً
كما هو موضح في  اللجنة أعضاءبحضور جميع  السنة الماليةخالل  إجتماعا

  -:الجدول اآلتي

  

  

  سم العضو ا
  اإلجتماعاتتاريخ 

 م28/05/2009

سليمان التركي/ الدكتور   

)رئيس اللجنة(  
√ 

الفارس عبد المحسن/ األستاذ   √ 

يوسف ناغي محمد/ األستاذ   √ 

الغفيلي إبراهيم/ الدكتور  

 
√ 

  

  لجنة المراجعة

دراسة السياسات تتولى من ثالثة أعضاء من غير التنفيذيين  لجنة المراجعة تتكون

المراجعة الداخلية والتوصية بتعيين  أعمال المحاسبية المطبقة واإلشراف على

السنة المالية كما هو  خالل أربعة إجتماعات، وقد عقدت اللجنة  المراجعين الخارجيين

  -:موضح في الجدول اآلتي 
 

  االسم

اإلجتماعات تاريخ  

 المجموع

20
09

/
01/

07
 

20
09

/
04/

08
 

20
09

/
08/

13
 

20
09

/
11/

12
 

عطية سعد /الدكتور

  )رئيس اللجنة( الغامدي
√ √ √ √ 4 

 4 √ √ √ √   الحركان عبدالرحمن /الدكتور

 3  √  -  √ √   سعد الكثيري  / األستاذ
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  اإلدارة التنفيذية
 

تتكون اإلدارة التنفيذية من مجموعة من المدراء يرأسهم الرئيس التنفيذي تقوم 

  . بإدارة أعمال المصرف

  
 

  : مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

  الرياالتبآالف 

 اإلدارة العليا
عضو المجلس غير 

 المستقل/التنفيذي

عضو مجلس 

اإلدارة 

 التنفيذي

 البيان

 المرتبات والبدالت --- --- 18,923

 المكافآت السنوية والدورية 439 2,449 ---

 خطط الحوافز --- --- ---

 نهاية الخدمة  --- --- 621

 أخرى --- --- ---

 إجمالي 439 2,449 19,544

 

  الهيئة الشرعية

حيث نص  الشريعة اإلسالميةأحكام وضوابط بيلتزم مصرف اإلنماء في جميع معامالته 

تخضع جميع أعمال الشركة ألحكام "على ) 48(النظام األساس للمصرف في المادة 

 والضوابط األحكام ، وتتولى الهيئة الشرعية بيان "وضوابط الشريعة االسالمية

 من عضويتها في ة هيئوتضم ال،  المصرف معامالت جميع في الشرعية
ً
 العلماء عددا

  : واالقتصاد وهم المالية فقه المعامالت في المختصين

  – األطرم بن صالح نعبد الرحمالدكتور   الشيخ فضيلة 
ً
  رئيسا

   وكيل الشيخ بن عبداهللالدكتور  خـالشي فضيلة 

  تركي التركي بن سليمان الدكتور الشيخ فضيلة 
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 الجزاءات والعقوبات النظامية

  .م2009أهمية خالل العام المالي عرض المصرف ألي جزاءات أو غرامات ذات لم يت

  

 
ً
 المدفوعات المستحقة نظاما

 مليون  359م 2009ديسمبر  31الزكاة المقدرة للسنة المالية المنتهية في بلغت 
ً
،  رياال

 م 2009المالي  بضريبة اإلستقطاع في نهاية العامالمدفوعات الخاصة  رصيدكما بلغ 

157,689  
ً
  .رياال

 

 مزايا الموظفين

  الموظفينمزايا وتعويضات يتم دفع 
ً
في المملكة العمل والعمال  لنظاموفقا

م  2009ديسمبر  31مكافأة نهاية الخدمة كما في  وقد بلغ رصيد العربية السعودية ،

 مليون  14.2
ً
بإيداع مساهمات شهرية لدى  هومنسوبويقوم المصرف ، كما  رياال

المصرف حسب نظام العمل منسوبي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لصالح 

  .والعمال

  

ملكية أسهم المصرف لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم 

  وأوالدهم القصر

يملكه أعضاء مجلس إدارة المصرف وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم  مجموع ما

  1,109,683 هو م2009ديسمبر  31تاريخ  كما فير في أسهم المصرف القّص 
ً
هما س

  آالفمليون ومائة وتسعة (
ً
  ).و ستمائة وثالثة وثمانون سهما

 

 

 حوكمة الشركات
 ألحكام وإرشاد ، بصفة عامة

ً
ن عات الئحة حوكمة الشركات الصادرة يعمل المصرف وفقا

نص لم يعمل المصرف بمقتضيات التصويت التراكمي حيث وهيئة السوق المالية، 

  .العاديالنظام األساس على حق التصويت 
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 التقارير المالية

  -:لى اآلتي ع مجلس اإلدارةد يؤك

  

بعدل مركزه المالي، ونتائج  تعكس القوائم المالية المعدة من قبل إدارة المصرف .1

 . رات في حقوق الملكيةعماله، والتدفقات المالية والتغيأ

  .بصور مناسبة المصرف حسابات مسك سجالتيتم  .2

المحاسبية المالئمة لظروف المصرف بشكل ثابت في إعداد يتم تطبيق السياسات  .3

 التقديرات إستخدام بعض  يتم القوائم المالية، كما
ً
إلعداد القوائم المالية وفقا

 . للمعايير المحاسبية

إتباع معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة من قبل مؤسسة النقد  .4

البنوك  مراقبةنظام  ، و ر الماليةالعربي السعودي ، والمعايير الدولية للتقاري

في عملية إعداد القوائم  كات في المملكة العربية السعوديةونظام الشر

 .ةالمالي

  .وتطبيقه بفعالية لرقابة الداخليةلنظام وضع  .5

  .في أعمالهتمرار بشأن قدرة المصرف على االسشكوك  يس هناكل .6

لم في القوائم المالية الموحدة ، ) 26(بخالف المعلومات الواردة في إيضاح رقم  .7

عقود فيها مصلحة هامة ألي من أعضاء  أييتم الدخول من قبل المصرف في 

  .، أو الرئيس التنفيذي أو مدير عام المالية مجلس اإلدارة

 

 المستقبلية الخطط

وعملياته من خالل تقديم العديد من  طموحة لزيادة أنشطته لدى المصرف خطط

المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الضوابط واألحكام الشرعية مع االستمرار 

الشركاء من األفراد آللية ، وزيادة أعداد في استكمال شبكة الفروع والصرافات ا

 ةلبدء مزاولة األنشط هاكما قامت شركة اإلنماء لالستثمار بوضع خطط. والشركات

بما في ذلك تقديم الخدمات االستشارية واالستثمارية م 2010خالل عام  المختلفة

  .وخدمات الوساطة

   واهللا ولي التوفيق

 مجلس اإلدارة
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نماءإلمصرف ا  
 

)شركة مساهمة سعودية(  
 

   2008مايو  26للفترة من  الموحدةالمالية  القوائم

  2009 ديسمبر  31حتى) تاريخ القرار الوزاري(
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 )شركة مساهمة سعودية(
  ةالموحد قائمة المركز المالي

2009 ديسمبر 31كما في   
  

  بآالف الرياالت السعودية               إيضاح  
  

  الموجودات

      

 361,133    4  وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نقد
 13,846,340    5  البنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة لدى

  1,000,141    6    ستثماراتا
  1,126,391    7  تمويل

  922,199    8  ومعدات، صافيممتلكات 
  50,189    9  موجودات أخرى    

 17,306,393      إجمالي الموجودات

        

        المطلوبات وحقوق المساهمين

        

        طلوباتمال

  1,501,140    10  العمالءودائع 
  199,912    11  مطلوبات أخرى

  ,052,7011      إجمالي المطلوبات

        

        المساهمين حقوق
  15,000,000    12  رأس المال

  151,335    13  احتياطي نظامي

  454,006      أرباح مبقاة

  15,605,341      إجمالي حقوق المساهمين

        

  17,306,393      إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 

 ال يتجزأ من هذه  30الى  1اإليضاحات المرفقة من  دتع
ً
  .الموحدة القوائم الماليةجزءا
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  )سعوديةشركة مساهمة (
  الموحدة الشامل قائمة الدخل

   2009ديسمبر  31حتى ) تاريخ القرار الوزاري( 2008مايو  26للفترة من 
  

  

  

  

 ال يتجزأ من هذه   30ىال 1اإليضاحات المرفقة من  دعت
ً
 .الموحدة القوائم الماليةجزءا

  

  بآالف الرياالت السعودية    إيضاح    
          : الدخل

  949,294    15    الدخل من االستثمارات والتمويل
  )3,796(    15    ألجل عمالءعائدات على استثمارات 

  945,498    15    ستثمارات والتمويلاالصافي الدخل من 
  

  أتعاب خدمات مصرفية 
    

16  

    

7,076  
  649         عمالت تبادل  الأرباح 

  757        دخل العمليات األخرى
  953,980       العملياتإجمالي دخل  

  
  رواتب ومزايا الموظفين

       
361,001 

  52,112       يجارات ومصاريف مبانيإ
  78,557   8    ستهالك وإطفاءا

  146,783       مصاريف عمومية وإدارية أخرى
  

  العملياتإجمالي مصاريف 

        

638,453  
  

  العمليات صافي دخل
        

315,527  
 289,814   17    دخل ما قبل التشغيل ، صافي 

 605,341        صافي الدخل 
 -        بنود الدخل الشامل األخرى

 605,341        إجمالي الدخل الشامل 
  والمخفض للسهماألساسي ربح ال

  )بالريال السعودي(   
    

18  

  
0.40 
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  )سعودية شركة مساهمة(
الموحدة المساهمينقائمة التغيرات في حقوق   

    2009 ديسمبر 31 حتى )تاريخ القرار الوزاري ( 2008 مايو  26من  للفترة
  

  بآالف الرياالت السعودية                                                                  

 االحتياطي النظامي  المــال رأس  إيضاح  

  

 األرباح المبقاة

  
  االجمالي

  15,000,000  -  -  15,000,000 12  رأس المال
  605,341  605,341  -  -    الشامل إجمالي الدخل

المحول إلى االحتياطي 

  النظامي
  

13  

  

-  
  

151,335  

  

)151,335(  

  

-  

  15,605,341  454,006  151,335  15,000,000   الرصيد في نهاية الفترة

 

  

 ال يتجزأ من هذه  30 الى 1اإليضاحات المرفقة من  دعت
ً
 .الموحدة القوائم الماليةجزءا
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  )شركة مساهمة سعودية( 
الموحدة النقديةقائمة التدفقات   

2009 ديسمبر 31ى حت) تاريخ القرار الوزاري( 2008مايو  26من للفترة   
  

  السعودية الرياالت بآالف      إيضاح      
        :األنشطة التشغيلية

  605,341      دخل الصافي 

        إلى صافي التعديالت لتسوية صافي الدخل

        :النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية     

 78,557      وإطفاء  استهالك

      683,898 

  :صافي الزيادة في الموجودات التشغيلية

 نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعوديودائع 
  ايوم 90البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد أرصدة لدى 

  قتناءاالمن تاريخ     

      

)71,552(  

 

(2,005,536) 

    ستثماراتا

  تمويل

    )1,000,141(  

)1,126,391( 

 )50,189(      موجودات أخرى

        :صافي الزيادة في المطلوبات التشغيلية

  1,501,140      العمالء ودائع

  199,912      مطلوبات أخرى
        

  )1,868,859(      صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

        :األنشطة االستثمارية

  )1,000,756(      شراء ممتلكات ومعدات

  )1,000,756(        صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

        :األنشطة التمويلية

  15,000,000      رأس المال المدفوع

  15,000,000      من األنشطة التمويليةالناتج  صافي النقد

  12,130,385    20  النقد وما يماثله في نهاية الفترة

        والتمويل اتستثمار الدخل المحصل من اال

1,360,965  

  199      للعمالء ةمدفوع اتئدعا

 

 ال يتجزأ من هذه   30الى 1اإليضاحات المرفقة من  دتع
ً
  .الموحدة القوائم الماليةجزءا
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  )شركة مساهمة سعودية(
   الموحدة الماليةإيضاحات حول القوائم 

   2009 ديسمبر 31حتى ) يتاريخ القرار الوزار ( 2008مايو  26للفترة من 
  

  عـام -  1

  التأسيس والعمل  ) أ

المرسوم الملكي  بموجب ،شركة مساهمة سعودية وهو  ،") المصرف(" مصرف اإلنماء تأسس 

ار مجلس الوزارء قر و بموجب  )م2006مارس  28الموافق (هـ 1427صفر  28 وتاريــخ 15/رقم م

القرار   بموجبيعمل المصرف  .)م2006مارس  27الموافق (هـ 1427صفر 27 وتاريخ) 42(رقم 

السجل و) م 2008 مايو 26الموافق (هـ 1429جمادى االولى  21وتاريخ  ق/173الوزاري رقم 

،  )م 2008 مايو 26الموافق ( هـ1429 ىاالول ىجماد 21 وتاريخ) (1010250808التجاري رقم 

  : هو للمصرف عنوان المركز الرئيسو

 نماءمصرف اإل

   66674ص ب  

  11586الرياض 

  السعودية المملكة العربية

  :وتشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف وشركاته التابعة الموضحة أدناه 

  تاريخ التأسيس  حصة المصرف  اسم الشركة التابعة

هجرية  1430جمادى اآلخرة  7  % 99.96  شركة اإلنماء لالستثمار
  م 2009مايو  31الموافق 

هجرية  1430 شعبان 24  % 98  شركة التنوير العقارية
  م2009أغسطس  15الموافق 

من خالل واالستثمارية  والتمويلية بتقديـم جميع الخدمات المصرفية المصرفتتمثل أغراض 
النظام  الشريعة اإلسالمية و عقد التأسيس و منتجات متنوعة وأدوات متوافقة مع أحكام

في المملكة  خدماتهويقدم المصرف . و ألحكام نظام مراقبة البنوك مصرفاألساسي لل
  13العربية السعودية من خالل 

ً
موظفا كما  1052كما بلغ إجمالي عدد موظفي المصرف . فرعا

  .2009ديسمبر  31في 
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  الهيئة الشرعية  )ب

إلتزاما من المصرف بتوافق أعماله مع أحكام الشريعة اإلسالمية فقد أنشأ المصرف 
  .لموافقتها ورقابتهاهيئة شرعية لضمان خضوع جميع أعمال المصرف 

    الفترة المحاسبية  )ج

يوم الفي  من النظام األساسي للمصرف على أن تبدأ السنة المالية للمصرف 39نصت المادة 

 ن أعلى  ، ميالديةمن شهر ديسمبر من كل سنة األخير يوم ال من شهر يناير وتنتهي في األول 

المصرف  صادر بإعالن تأسيسالالوزاري القرار تبدأ من تاريخ  للمصرف السنة المالية األولى

األولى للمصرف عن  وبذلك تكون السنة المالية .العام التالييسمبر من دشهر حتى نهاية و

  . ")الفترة("2009ديسمبر  31الى  2008مايو  26من  الفترة

  أسس اإلعداد – 2

  لتزامبيان اال )أ 

  :الموحدة القوائم المالية هذه عدتأ

    ) أ
ً
معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي ل وفقا

 .المالية التقاريرب الخاصة و المعايير الدوليةالسعودي 

 مانظو ال لشركات في المملكة العربية السعوديةنظام مراقبة البنوك ونظام اطبقا لو   ) ب

  .للمصرف األساسي

  أسس القياس             )ب 

  .وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيةعداد القوائم المالية الموحدة م إت

  عملة العرض والعملة الوظيفية ) ج

. فية للمصرفالموحدة بالريال السعودي وهو العملة الوظي تظهر هذه القوائم المالية

  .ألقرب ألف ريال سعودي  ، يتم تقريب المبالغإليه  ما يشار ستثناء باو
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  والتقديرات المحاسبية الهامةاألحكام ) د

ستخدام بعض ا ةالمالي تقاريرلالخاصة با يير الدوليةلمعاقا لة وفالمالي قوائمإعداد اليتطلب 

موجودات لا مبالغتؤثر على  المحاسبية الهامة التي يمكن أن فتراضاتالتقديرات واال

تطبيق السياسات استخدام األحكام عند  دارةمن اإل ذلك تطلبيكما  .والمطلوبات  المفصح عنها

 ذلكو ةستمر صورة مهذه التقديرات واالفتراضات واألحكام ب يتم تقويم .مصرفالمحاسبية لل

الحصول على المشورة المهنية أخرى تشتمل على  وعواملالمصرف  ةخبر  على أساس

مثلت النواحي وقد ت. لظروفوفقا ل ةمعقولها أنبالتي يعتقد ية مستقبلحداث التوقعات لألو

واإلفتراضات أو مارست فيها األحكام ، في أاإلدارة التقديرات فيها الهامة التى استخدمت 

تقييم الموجودات المالية وفي تحديد األعمار االنتاجيه للممتلكات والمعدات لغرض احتساب 

  .واإلطفاء االستهالك

  المحاسبيستمرارية االمبدأ ) ه

  االستمرارية االستمرار في العمل وفقا لمبدأ علىقدرة المصرف بتقييم إدارة المصرف قامت 

كما  .في المسقبل المنظور هلاعملمواصلة أة ن لدى المصرف الموارد الكافيعة بأو هي مقتن

قدرة وكا هامة حول شك تثيريمكن أن  أمور هامة يأأنه ليس لدى إدارة المصرف أي علم ب

مبدأ وفقا ل الموحدة القوائم المالية تلك ادإعدتم ،  وعليه .المصرف على االستمرار

  . االستمرارية

  الهامة السياسات المحاسبيةملخص  – 3

مع تلك  في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة

تطبيق ، فيما عدا   2008ديسمبر  31منشورة كما في  مرحلية المتبعة في أول قوائم مالية

إلى جانب بعض ،  تشغيليةال قطاعاتال -  8الخاص بالتقارير المالية رقم  المعيار الدولي

  :أدناه الموضحة احاليمتبعة ت التي أدخلت على المعايير الالتعديال

حل محل ي ذ، ال تشغيليةقطاعات الال - 8المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  -

تطلب اإلفصاح عن يالذي  ةالقطاعي معلوماتال - 14رقم  ةالدولي ةمعيار المحاسب

 .التشغيلية في المصرف قطاعاتبال المتعلقة معلوماتال

 .المالية قوائمعرض ال - 1رقم  ةوليالد ةالتعديالت التي أدخلت على معيار المحاسب -
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 أسس توحيد القوائم المالية  ) أ
عداد تم إ. تينالتابع تينالشركتشمل  القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للمصرف و 

، باستخدام  كما في تاريخ القوائم المالية للمصرف تينالتابع تينلشركلتلك ا القوائم المالية 
جراء يتم إ. بية المتبعة من قبل المصرفسياسات محاسبية تتماشى مع السياسات المحاس

مع القوائم المالية لتتماشى التابعتين  تينلشركلتعديالت ، إن وجدت ، على القوائم المالية 
  . للمصرف

  
  

التحكم في سياساتها  على الشركات التي يكون للمصرف القدرة الشركات التابعة هي جميع
نصف  نشطتها ، باإلضافة إلى امتالك أكثر منل على مكاسب من أالمالية والتشغيلية للحصو

ابعة مع القوائم المالية يتم توحيد القوائم المالية للشركات الت .بشكل عام حقوق التصويت
ويتم إيقاف توحيدها من تاريخ انتقال  لى المصرفتاريخ انتقال السيطرة عليها إللمصرف من 

ة خالل الفترة ، دعلشركات التابعة المشتراة أو المستبتدرج نتائج ا  .السيطرة عليها من المصرف
الفعلي للشراء أو حتى التاريخ عتبارا من التاريخ ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة اإن وجدت ، 

  .، حسب ماهو مالئم الفعلي للبيع
  

الموجودات المتعلقة وصافي  )الخسائر( صافي الدخل، حصة  غير المسيطرة لحصةاتمثل حقوق 
. لتابعة لهمن قبل المصرف في الشركات ا و غير مباشر،بشكل مباشر أ غير المملوكة ،بالحصص  

غير نسبة  2009 ديسمبر 31بتاريخ  في الشركات التابعة ةالمسيطر وقد بلغت حقوق  الحصة غير 
 للمصرف لتلبية بعض المتطلبات النظامية وهي مملوكة لمساهمين ممثلين همية نسبيةذات أ

الموحدة و ال ضمن  الشامل وعليه لم يتم عرضها بشكل منفصل في كل من قائمة الدخل
  .وحدةحقوق المساهمين  في قائمة المركز المالي الم

  
رصدة القائمة بين المصرف والشركات التابعة ، وأي دخل أو مصروف غير متحقق يتم استبعاد األ
  . القوائم المالية الموحدة هذه عدادالشركات التابعة عند إمالت بين المصرف وينشأ من المعا

 
  داولتاريخ الت ) ب 

موجودات المالية بتاريخ التداول ، عتيادية المتعلقة بشراء وبيع الجميع العمليات اال يتم إثبات 

عتيادية يات االتتطلب العمل. التاريخ الذي يلتزم فيه المصرف ببيع أو شراء الموجوداتوهو 

ة تنص زمني لموجودات خالل فترةا تلكتسليم المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم 

  .متعارف عليها في السوقفترة زمنية  عليها األنظمة أو 
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  جنبيةالعمالت األ)  ج
في  ةف السائدر الصر اسعالسعودي بأ لى الريالإ التي تتم بالعمالت االجنبيةالمعامالت  تحول

 في نهاية الفترة الماليةكما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات  .تاريخ هذه المعامالت

مة قائ تاريخسعار الصرف السائدة في إلى الريال السعودي بأ جنبيةالت األة بالعمالمسجل

تقيد أو تحمل األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة من عمليات . الموحدة المركز المالي

 .التحويل على قائمة الدخل الشامل الموحدة

  المقاصة   )د 

في قائمة المركز المالي بالصافي وتدرج  المالية تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات

الموجودات مع  لتسوية يكون لدى المصرف نية ندمانظامي ملزم وع حق وجود عندة الموحد

  .واحد آنفي  بيع الموجودات وتسديد المطلوباتأو  يصافالعلى أساس  المطلوبات

  

  المصاريف/ يراداتإثبات اإل) هـ

  دوات الماليةالمصروفات لأل/ اإليرادات 

قائمة الدخل الشامل الموحدة في المالية  دواتباألالمتعلقة  اريفاإليرادات والمصيتم إثبات 

  .على أساس العائد الفعلي

  العمالتتبادل ) خسائر(أرباح

  .حدوثها/ اكتسابها عند الخسائر لتبادل العمالت / األرباح يتم إثبات 

  األتعاب و توزيعات األرباحدخل 

 يتم إثبات بينما ،تقديم الخدمة عند ستحقاقالعلى أساس االخدمات المصرفية يتم إثبات أتعاب 

  .مهاية تسلحقاإلقرار بأعند  توزيعات األرباح

  

  ستثماراتاال) و 

في ويتم إثباتها  .المطفأةتكلفة ستثمارات مرابحات معينة في سلع وتسجل بالتشمل اال

. يمة العادلة للمبالغ المدفوعةالتي تمثل الق) متضمنة تكاليف الحصول عليها(تكلفة بال البداية

  . )إن وجد(نخفاض في القيمة اال الحقا بالتكلفة ناقصا قاستو
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  التمويل)  ز

البيع الذي يتفق فيه المرابحة هو  .جارةو اإل المرابحةت منتجا يشمل التمويل بشكل أساسي

المصرف مع العميل على البيع بسعر التكلفة مع ربح معلوم ، وقد تكون المرابحة مسبوقة 

متضمنة (تكلفة بال في البداية المرابحة  ويتم إثبات .من قبل العميلبإبداء رغبة أو وعد بالشراء 

وتقاس الحقا بالتكلفة . التي تمثل القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة) تكاليف الحصول عليها

  . )إن وجد(نخفاض في القيمة ناقصا اال

  

  المالية نخفاض في قيمة الموجوداتاال) ح

موضوعي على  لتحديد ما إذا كان هناك دليل تقييمقائمة مركز مالي ، إجراء يخ كل تم ، بتار ي 

في حالة وجود . المالية لموجوداتمجموعة من اأو  نخفاض قيمة أي من الموجودات الماليةا

أي  إثبات لتلك الموجودات ويتم ستردادلال ة القابلةقدر يتم تحديد القيمة الم،  مثل هذا الدليل

على أساس صافي القيمة وذلك ،  قيمتها الدفتريةصافي نخفاض في ك االناتجة عن ذل خسارة

  .ةقات النقدية المتوقعالحالية للتدف

  

  الممتلكات والمعدات)ط

اليتم . المتراكمستهالك واإلطفاء بعد خصم اال التكلفة صافيمعدات بالممتلكات والتظهر 

طريقة القسط األخرى باستخدام  الممتلكات والمعداتوإطفاء  كستهاليتم ا. األراضي استهالك

  :ي تعلى النحو اآل نتاجية المتوقعة للموجوداتر االاعمبت على مدى األالثا

  

  المباني

  

  سنة 33

  سنوات 10 - 5  والسيارات والمعدات األثاث

  أو فترة اإليجار ، أيهما أقل سنوات10  تحسينات المباني المستأجرة

  

مراجعة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للموجودات ومن مركز مالي ، كل قائمة يتم بتاريخ 

  .ثم تعديلها إن لزم األمر
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 ائدولعستبعاد الممتلكات والمعدات بمقارنة االناتجة عن ا المكاسب والخسائريتم تحديد 

في قائمة الدخل الشامل  تدرج هذه المكاسب والخسائر. القيمة الدفترية عالمستلمة م

  .الموحدة

تشير األحداث أو  انخفاض قيمتها وذلك عندمتحديد مدى الجميع الموجودات  جعةمرايتم 

القيمة يتم تخفيض . ة قد ال تكون قابلة لالستردادأن القيمة الدفتريالتغير في الظروف إلى 

كبر من أ للموجوداتالقيمة الدفترية  إذا كانت ، ستردادلال قابلالمبلغ ال إلىعلى الفور  الدفترية

  .المقدرة القابلة لالسترداد تهاقيم

   ودائع العمالء)  ي

 جميع الودائعيتم في األصل إثبات  .ستثمارالء الحسابات الجارية وحسابات االتمثل ودائع العم 

 .الحقا بالتكلفة المطفأة حسابات االستثمار تقاسبينما   ، ةالمستلم القيمةب

  مخصصاتال) ك 

لتزام قانوني أو التزام متوقع حالًيا على المصرف ناتج عن وجود ا عند يتم تكوين المخصصات 

  .موثوق به ها بشكلتقدير  لتزامات محتملة ويمكنتكاليف سداد هذه االوتعتبر  أحداث سابقة 

  

  )التأجير( اإلجارة محاسبة عقود)  ل

اإلجارة عقد إجارة مع الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة  ياإلجارة ه

  .امحدد امبلغ ها عن طريق الوفاء باألجرة أو باألجرة مضافا إليهاأو في أثنائ

 ما يكون المصرف هو المستأجرعند .1

بطريقة القسط  الموحدة على قائمة الدخل الشاملعن عقود اإليجار التشغيلية  تحمل الدفعات

  .الثابت على مدى فترة اإليجار

دفعات إضافية يتم  عندما يتم إنهاء عقد إيجار تشغيلي قبل نهاية فترة اإليجار ، فإن أي 

  .لتزام بدفعها ، يتم إثباتها كمصروف خالل الفترة التي تم فيها إنهاء العقداال
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 ما يكون المصرف هو المؤجرعند .2

 اإليجار دفعاتالحالية لالقيمة يتم إثبات ،) إجارة(تمويلي  الموجودات بموجب تأجير تأجيرعند 

الذمم المدينة جمالي إالفرق بين ثبات إيتم ". تمويلال" ضمن كذمم مدينة و يفصح عنها

على مدى فترة اإليجار  التأجير دخليتم إثبات . مكتسبغير  عائد تمويلك ، لهاوالقيمة الحالية 

  .عائد دوري ثابت كنسبة  الذي يظهرو، سلوب العائد الفعلي أباستخدام 

  النقد وما يماثله)  م

بأنه تلك المبالغ " ماثلهوماي النقد"ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ، يعرف 

ة عالوديمؤسسة النقد العربي السعودي باستثناء  لدى رصدةاألالنقدية والمدرجة في 

 التي تستحق خالل  والمؤسسات المالية األخرى البنوك رصدة لدىاألكما تشتمل على . ظاميةالن

  .أو أقل من تاريخ اإلقتناءتسعين يوما 

  

 دوات الماليةاأل ستبعادا) ن 

 مالية و جزء من مجموعة أصولالمالي ،أأو جزء من األصل ( األصل المالي ستبعاد يتم ا

  .ات النقدية من هذا األصلعندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفق،  )متشابهة

 ستبعادفيتم ا منه ، المالي األصل بنقل قرر فيها أن المصرف قد قاموفي الحاالت التي ي 

صل بشكل طر و المكاسب المصاحبة لملكية األجميع المخااألصل إذا كان المصرف قد نقل 

طر و جميع المخاال يكون فيها المصرف قد نقل أو احتفظ ب وفي الحاالت التي .جوهري

األصل المالي فقط إن كان  ستبعادفيتم ا،  صل بشكل جوهريلملكية األالمكاسب المصاحبة 

لتزامات أي حقوق أو ا م المصرف بإثباتيقو . المالي صلالمصرف لم يحتفظ بالسيطرة على األ

  . مطلوبات بشكل منفصلو أموجودات ك أنشئت أو أبقيت أثناء العمليات ،

قط عند إطفائه ، أي عند إطالق ف) زام الماليلتاالأو جزء من ( لماليا لتزاماال ستبعادا يمكن

  .ه او  انتهاء مدتهأو إلغائلتزام المحدد في العقد اال

  

  الزكاة)   ق

 دوتع في المملكة العربية السعوديةالمطبقة  الزكاة أنظمةقواعد و تحسب الزكاة على أساس

  .ين يتم خصمها من األرباح الموزعةهماسمال على لتزاماا
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 وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودينقد ال – 4

                  

      

2009  

  )باالف الرياالت السعودية(

  55,203  النقد في الصندوق

    : رصدة لدى مؤسسة النقد السعوديأ

 71,552  وديعة نظامية

  352  جاري حساب

 231,000  حساب إدارة النقد

  302,904  

  3,026  أخرى

  361,133  جمالياإل

 ، السعودي العربي النقد مؤسسة تصدرها التي التعليماتو البنوك راقبةلنظام م وفقا
بنسب  السعودي العربي النقد مؤسسة لدى نظاميةبوديعة  االحتفاظ المصرفيتعين على 

  .شهر كل نهاية فيتحسب  العمالء ودائع من محددة مئوية

 البنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة لدى – 5

  2009 

  )الرياالت السعوديةباالف (

 22,354  حسابات جارية

  13,823,986   ومؤسسات مالية أخرى بنوكمع  مرابحات

  13,846,340  االجمالي

  

  ستثمارات اال –6

 2009  )غير متداولة في السوق(ستثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأةا

  )باالف الرياالت السعودية(

 1,000,141  مرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي

  1,000,141  االجمالي
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  التمويل – 7

  2009 

  )باالف الرياالت السعودية(

  
بالتكلفة سجل م

  المطفأة

  

  التمويل العامل  

  

  التمويل غير العامل 

  

  االجمالي

  

  المخصصات

  

  

  الصافي

  

       56,792  -       56,792  -        56,792  االفراد 

  1,069,599  -  1,069,599  -  1,069,599  الشركات 

  1,126,391  -  1,126,391  -  1,126,391  اإلجمالي
 

 : التمويل لمحفظةئتمانية  الجودة اال  ) أ
 

، وذلك ألغراض " موديز"من  المصدرة KMV قام المصرف بتطبيق أداة تحليل المخاطر
 ةمخاطر داخلي المصرف من تخصيص درجةتمكن هذه األداة  .التصنيف الداخلي للمخاطر

، وهي أداة  من قطاعات أعمال الشركات والمؤسسات المالية لكل عميل تمويل
يوفر التصنيف الداخلي . مستخدمة من قبل بنوك رائدة في المملكة وفي العالم
 الحتماالت التعثر االئتماني لمدة سنة واحدة

ً
التمويل  طبقا لسياسةو. للمخاطر مؤشرا

هم فقط  6إلى  1ن فإن العمالء الذين يحصلون على درجة مخاطر م، مصرف ال في
   . المؤهلين للحصول على تمويل

  
 ةقيمال ةنخفضغير متأخرة السداد وغير م )1

 المصرف مقياس 
  الداخلي للمخاطر

  ما يعادله
  

2009 
بآالف الرياالت (

 )السعودية
  ----  خالي من المخاطر بشكل جوهري ،   1

  ----  جودة ائتمانية قوية بشكل استثنائي  2

  ----  ممتازةجودة ائتمانية   3

4  
5  
6  

  جودة ائتمانية جيدة جدا
  جودة ائتمانية جيدة

  جودة ائتمانية مقبولة

516,585  
609,806  

----  
  1,126,391    اإلجمالي
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، حسب القطاعات و المخصصات المتعلقة بها ات التمويلتركز ي تحليل لمخاطر فيما يل )2

 االقتصادية

التمويل   
  العامل

التمويل غير   
  العامل 

مخصص   
   خفاض القيمةنإ

  صافي التمويل 

  150,111  -    -     150,111   تجارة

  919,488  -    -     919,488  بناء وإنشاءات

  56,792  -    -    56,792  أخرى
  1,126,391  -    -    1,126,391  اإلجمالي

  

 

  الضمانات  )3

مخاطر بضمانات كتأمين للحد من  ،التمويلية  االعتيادية دورة أعماله   يحتفظ المصرف ، خالل 

سهم وضمانات مالية ، وأ ، ودائع العمالءالغالب ، من ، في  تاتتكون هذه الضمان. ئتماناال

 تدار الضمانات لمواجهة المخاطر المتعلقة بها .أخرى ثابتة موجوداتعقارات وومحلية ودولية، 

فإن القيمة العادلة للضمانات ال تقل ف بحسب إدارة المصر  .قابلة للتحقق لهاالقيمة الصافي ب

.المضمونة بهاعن التعرضات     

 

 : يلي كما وهي) يلتمويلا  تأجيرال تعريفينطبق عليها ( اإلجارة مستحقات التمويل يشمل )4

  2009  

  )بآالف الرياالت السعودية(
  430,309  إجمالي المستحقات من اإلجارة التمويلية

  -  أقل من سنة 

  430,309  سنوات  5من سنة إلى 
  -  سنوات  5أكثر من 

  )67,538(  حققة من اإلجارة التمويليةدات المستقبلية غير الماإلير ا
  362,771  صافي المستحقات من اإلجارة التمويلية
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  الممتلكات والمعدات ، صافي – 8

                    2009    

  )بآالف الرياالت السعودية(              

    
 راضيأ

  ومباني

    
 ومعدات أثاث

  وسيارات

    
تحسينات مباني 

  مستاجرة

  
  

  االجمالي
  

  1,000,756  106,620    644,609    249,527  التكلفة

واإلطفاء  االستهالك
  للفترة

  
-  

  

     
)71,743(  

    
)6,814(  

  
)78,557(  

  922,199  99,806   572,866    249,527  صافي القيمة الدفترية

  

مليون ريال  71أعمال تحت التنفيذ بمبلغ  2009 ديسمبر 31في تتضمن الممتلكات والمعدات كما 
ت بلغ معلوماتموجودات خاصة بتقنية ال، والسيارات  و المعداتاألثاث يتضمن بند  .سعودي

  .مليون ريال سعودي  63 ها وإطفاؤهااستهالكبلغ  مليون ريال سعودي و 595 تكلفتها

  :خرىالموجودات األ –9

  2009  

  )السعوديةباالف الرياالت (  

 8,176  مدفوعة مقدما  اتيجار إ

  8,397  خرى مدفوعة مقدمامصاريف أ

  18,200  دفعات مقدمة للموردين 

  474  سلف للموظفين

  14,942  أخرى 

  50,189  اإلجمالي
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  :ودائع العمالء –10

  2009  

  )باالف الرياالت السعودية(  

 1,043,681  جارية 

  453,829   استثمارات عمالء ألجل

  3,630  ضمانات  

  1,501,140  اإلجمالي
  

  :على ودائع بالعمالت األجنبية كما يلي أعاله تشتمل ودائع العمالء

  2009  

  )باالف الرياالت السعودية(

 27,548  جارية 

  2,018  ضمانات  

  29,566  اإلجمالي

  

  

  :خرىالمطلوبات األ –11

  2009  

  )باالف الرياالت السعودية(  

 72,192  مصاريف مستحقة  

  120,878  ذمم دائنة 

  6,842  أخرى 

  199,912  اإلجمالي
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  رأس المال – 12

من  2009 ديسمبر 31كما في يتكون رأس مال المصرف المصرح به  المصدر  المدفوع بالكامل 

  .ريال سعودي للسهم الواحد 10سمية مليون سهم بقيمة ا1,500

  :2009 ديسمبر 31في  فيما يلي بيان بملكية رأسمال المصرف كما

  الملكية نسبة                                                                                                        

  % 10              ستثمارات العامةصندوق اال

  % 10              المؤسسة العامة للتقاعد

  % 10          جتماعيةالمؤسسة العامة للتأمينات اال

  % 70                  العموم 

  % 100                  اإلجمالي

  

  :حتياطي النظامياال – 13

 ال ما تحويلوالنظام األساسي للمصرف ب نظام مراقبة  البنوك في المملكة العربية السعوديةيقضي 

ما  رصيد االحتياطي يبلغحتياطي النظامي إلى أن لى االإ السنويدخل المن صافي % 25 يقل عن

مليون ريال سعودي من  151 قدره، فقد تم تحويل مبلغ  وعليه .رأس المال المدفوع للمصرف يساوي

  .للتوزيع حاليا إن هذا االحتياطي النظامي غير قابل.نظامي إلى االحتياطي ال الفترة دخلصافي 

  

  لتزامات المحتملةالتعهدات واال – 14

 :الدعاوى القضائية  ) أ

  .2009ديسمبر  31كما في  مقامة ضد المصرفدعاوى قضائية لم تكن هناك أي 

  :ت الرأسماليةالتعهدا )ب    

تتعلق مليون ريال ، وهي  96مبلغ  2009ديسمبر  31بلغت التعهدات الرأسمالية  كما في  
  .تحسينات على الفروع المستأجرة و شراء معداتبال
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 ئتمانالتعهدات واال لتزامات المحتملة المتعلقة باال)   ج   

من خطابات الضمان  يئتمان بشكل أساسمحتملة المتعلقة بااللتزامات العهدات واالتتكون  الت
 .ةغير المستخدم ئتمانلمنح اال ات غير القابلة للنقضلتزامو اال ، القبوالتو،  عتمادات المستنديةواال

 إن خطابات .إن الغرض الرئيس من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها
غير قابلة للنقض من قبل المصرف  بالسداد التي تعتبر ضمانات  ، عتمادات المستنديةالضمان و اال

لتزاماته تجاه األطراف األخرى ، تحمل نفس مخاطر االئتمان الة عدم تمكن العميل من الوفاء بافي ح
األدوات كثيرا عن المبلغ  بموجب هذه تقل المتطلبات النقدية .ستثمارات والتمويلاالالتي تحملها 

تفاقية ف الثالث بسحب األموال الخاضعة الالملتزم به ألن المصرف اليتوقع بشكل عام أن يقوم الطر 
  .هذه األدوات

مضمونة بالبضاعة التي تخصها وبالتالي فإنها تحمل مخاطر بشكل عام  عتمادات المستنديةإن اال
، حيث يتوقع المصرف أن معظمها سيتم تقديمه قبل إعادة  لقبوالتوكذلك بالنسبة ل .أقل

   .من قبل العمالءتعويضها 

  

 31لتزامات المحتملة كما في ت التعاقدية لقاء  التعهدات و االستحقاقافيما يلي اال) 1
  :2009ديسمبر 

  )باالف الرياالت السعودية(

 3أقل من   
  أشهر 

  أشهر 3من 

  الى سنة  

  من سنة 

سنوات  5الى 

 5أكثر من 
  سنوات 

  اإلجمالي 

 290,284 - 69,789 194,994 25,501  عتمادات المستندية اال

 801,033 - 687,010 48,828 65,195  خطابات الضمان 

 14,125 - - 457  13,668  قبوالت 

 1,105,442 - 756,799 244,279  104,364  اإلجمالي 

      

  .شركات اللتزمات المحتملة هي من قطاع اال التعهدات وفي  طرافاأل جميع إن )2
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 :لتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيليةاال)   د

قابلة لإللغاء غير اليجار المستقبلية بموجب عقود االيجار التشغيلية دنى لدفعات اإلالحد األ يبلغ
  :يليامك، 2009ديسمبر  31كما في  التي أبرمها المصرف كمستأجر

  

  )الرياالت السعوديةبآالف (    
 -    أقل من سنة واحدة  

 13,223    سنوات   5لى من سنة إ

 349,276    سنوات  5كثر من أ

 362,499    اإلجمالي 

  

  

  التمويل ستثمارات وصافي الدخل من اال -  15

  2009ديسمبر  31للفترة المنتهية في   
  )باالف الرياالت السعودية(  :الدخل من 

 121,498     ستثماراتاال

 731,951      األخرى البنوك والمؤسسات المالية أرصدة لدى

 95,845  التمويل  

 949,294  اإلجمالي 

  )3,796(   ألجل عمالء العائد على استثمارات

  945,498  ، صافيستثمارات والتمويلالدخل من اال
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  :الخدمات المصرفية  أتعاب – 16

  2009ديسمبر  31للفترة المنتهية في   
  )باالف الرياالت السعودية(  

 5,097    تجارةالخدمات 

 1,979  أخرى

 7,076  اإلجمالي 

  

  دخل ما قبل التشغيل ، صافي -  17

    
    

 484,632  ستثمارات خالل فترة ماقبل التشغيلالدخل من اال

 )194,818(  مصاريف ما قبل التشغيل

 289,814  صافي ، قبل التشغيل دخل ما

  

  : ربح السهم  – 18

المتوسط  ساس صافي الدخل مقسوما علىتم احتساب ربح السهم األساسي و المخفض على أ
  .كما في نهاية الفترة مليون سهم 1500 المرجح لعدد األسهم القائمة وهي

  

  الزكاة – 19

سيتم خصمها من  و سعودي يالر يون مل 359ترة الفلهذه على المساهمين  بلغت الزكاة المقدرة
 مصلحة الزكاة و الدخلإلى  للمصرف تقديم أول إقرار زكوي  سيتم .األرباح الموزعة المستقبلية

  .2010خالل عام 

  

  



 

 

23 
 

  النقد و ما يماثله  – 20

  :يتكون النقد ومايماثله الظاهر في قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي 

  )بآالف الرياالت السعودية(  

  55,203  النقد في الصندوق

 أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة 

  النظامية            

 

234,378 

  البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل تسعين أرصدة لدى

               يوما من تاريخ االقتناء           

  

11,840,804 

 12,130,385  اإلجمالي

  قطاعات األعمال -  21

  – 8إتبع المصرف المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 
ً
القطاعات التشغيلية، وذلك اعتبارا

المعيار بأن يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير  هذا يتطلب. 2009يناير  1من 
ر التنفيذيين متخذي القرا الداخلية المتعلقة بقطاعات المصرف التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل

بالمصرف وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات لجنة األصول واإللتزامات  الرئيس التنفيذي وكذلك و
  .و تقييم أدائها

قطاعات تتم المعامالت بين ال. في المملكة العربية السعودية يمارس المصرف نشاطه بشكل رئيس
 

ً
وجد إيرادات أو مصاريف هامة بين ال ت .المعتمدة من اإلدارةلشروط لألحكام وا التشغيلية وفقا

ة موجودات ومطلوبات القطاعات من موجودات ومطلوبات تتمثل غالبي. القطاعات التشغيلية
  :المذكورة أدناه القطاعات األربعة ، يتكون المصرف من  وألغراض إدارية. تشغيلية

 والمنتجات األخرى  اإليداعات والتمويل والخدمات يشمل :الخدمات المصرفية لألفراد -
  .وشركات األعمال المقدمة لألفراد

األخرى لخدمات و المنتجات إليداعات والتمويل وايشمل ا :الخدمات المصرفية للشركات -
  .والمؤسسات شركاتعمالء من الالمقدمة لل

ويتم توزيع . األخرىخدمات الخزينة  يشمل المرابحات مع البنوك و :ستثمارالخزينة واال -
موال مطور داخليا في ل باستخدام معدل تسعير لتبادل األقطاعات االعما الدخل على

 .   موالكلفة األسعر تلرب اقهو مالمصرف و

للذي ا ،) واألصول المشتركةرأس المال  بصفته لديه حيازة(تشمل المركز الرئيسي  :خرىأ -
  .قطاع أعمال منفصل لغرض التقاريراليشكل 
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  :المصرف ونتائجه حسب قطاعات األعمالفيما يلي تحليل لموجودات ودخل 

  )بآالف الرياالت السعودية(
 ستثماراال  الخزينة    الشركات   االفراد   

  والوساطة
  اإلجمالي   خرى أ

 17,306,393 987,577  250,000 14,902,308 1,054,571 111,937  إجمالي الموجودات   

 1,701,052 148,506 23,926 - 506,812 1,021,808  إجمالي المطلوبات 

صافي الدخل من االستثمارات 
   والتمويل

  

2,004 

  

86,012 

  

406,453 

  
- 

  

451,029 

  

945,498 

 8,482 757 - 649 5,103 1,973  أتعاب خدمات مصرفية

  953,980 451,786  - 407,102 91,115 3,977  إجمالي دخل العمليات

 78,557 72,325 - 559 234 5,439  و اإلطفاء  ستهالكاال

 559,896 394,143  13,591 11,882 19,082 121,198  مصاريف العمليات االخرى 

 638,453 466,468 13,591 12,441 19,316 126,637  إجمالي مصاريف العمليات

 289,814  289,814  - -  -  -  دخل ماقبل التشغيل ، صافي

 605,341 275,132 )13,591( 394,661 71,799  )122,660(  صافي الدخل

  

  :فيما يلي تحليل لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف حسب قطاعات األعمال 

  )بآالف الرياالت السعودية(              
 ستثماراال  الخزينة    الشركات   األفراد   

  والوساطة
  اإلجمالي   أخرى

المدرجة في المركز  الموجودات
     المالي

 

56,734  

  

1,054,571 

  

14,902,308 

  

250,000  

  

30,605 

  

16,294,218 

 1,105,442 -  - - 1,105,442 -  التعهدات و اإللتزمات المحتملة  

 17,399,660  30,605  250,000 14,902,308 2,160,013  56,734  االجمالي
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تكون مخاطر االئتمان التي يتعرض لها المصرف من القيمة الدفترية للموجودات المدرجة في ت
تشمل مخاطر االئتمان  .خرىاأل والمعدات و الموجوداتات متلكالم ، النقدباستثناء  ، المركز المالي

  .المحتملة ماتاتز لإلللتعهدات وا التي يتعرض لها المصرف قيمة المعادل االئتماني

  

  :مخاطر االئتمان  – 22

نها المخاطرة الناتجة وتعرف على أ .المصرف ئتمان من أكثر المخاطر أهمية ألعمالتعتبر مخاطر اإل
مما يؤدي الى تكبد المصرف  .مصرفالوفاء بإلتزاماته تجاه ال فيعن إخفاق الطر ف المقابل 

كما تتواجد مخاطر . والتمويل ستثماراالمن مان بصورة أساسية ئتتنشأ مخاطر اال .لخسارة مالية
، واإلعتمادات  ذلك الضماناتاإلئتمان في بعض األدوات المالية خارج قائمة المركز المالي بما في 

  . و القبوالت، تعهدات الو ،المستندية 

الواعي  تنويعالسواق المستهدفة بدقة ومن خالل تحديد األ طر اإلئتمانابإدارة مخيقوم المصرف 
خالل تقويم ، ومن  قوية تغطية ، والحصول على ضماناتهيكلة المحكمة للتمويل لمحفظة، والل

كما . الطرف المقابل تعثراحتماالت تقييم ل ة للمخاطرتصنيف داخلي آلية يستخدم المصرف. المخاطر
عن وكاالت تصنيف معروفة صادرة  وتكون خارجية، عند توفرهااللتصنيفات ا يستخدم المصرف

يتم تقييم مخاطر اإلئتمان المتعلقة بكافة األطراف . التصنيفات الداخلية أو تقييم/ لمقارنة و 
، لمخاطر كبرى التعرض  لجنة االئتمان بالمصرف ، وفي حالةاعتمادها من مراجعتها و، ويتم  األخرى

اطر باستمرار لضمان يتم مراقبة هذه المخ. من قبل اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة اعتمادها يتم
  .لتقييم استمرارية مالءتها االئتمانية، وها واعتماد عليها شروط الموافقةمطابقتها ل

اطر على مستوى م سياسات إدارة المخاطر إلدارة كافة المخيتصمفقد تم ،  ذلك إلىإضافة 
،  ، والمنتجات العمالء المخاطر مثلأي فئة من في  ات غير المبررةز المحفظة وذلك لتجنب الترك

بتنويع المخاطر يضمن  اإللتزام الواعين إ. عمالتالجغرافية والمناطق الالقطاعات و/ والصناعات 
في قطاع إقتصادي معين أو إخفاق أي من منتظم بأي ضعف  جوهريا لن يتأثر بأن المصرف

  .األطراف األخرى

التغيرات في لتعكس ة إدارة المخاطر الخاصة به ، بمراجعة سياسات وأنظم بانتظام يقوم المصرف
 ات حسب األطرافستثمار تم تحليل اال. المعايير والممارسات المستجدةفضل أ منتجات واألسواق وال

الرجوع إلى  ، يمكن سبة لتفاصيل مكونات التمويلبالن). 6( رقم في اإليضاحهو مبين   كما األخرى
  ).14( رقم الرجوع إلى اإليضاح عهدات واإللتزامات المحتملة، يمكنبالنسبة للت). 7( رقم اإليضاح
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 والمطلوبات المالية ية ،مخاطر االئتمانذات ال مخاطر الموجودات الماليةالجغرافي لتركز ال
  دات وااللتزامات المحتملةهوالتع

        : الئتمان حسب المنطقة الجغرافية كما يليا مصرف لمخاطراليتعرض 

            2009                                                                                                                     
  )بآالف الرياالت السعودية(   

دول الخليج األخرى و   السعودية  
  الشرق االوسط

  اإلجمالي خرى دول أ   أوروبا  

            المالية الموجودات

  نقدية وأرصدة لدى  مؤسسة

  النقد العربي السعودي     

  

359,410 

  

- 

  

578 

  

1,145 

  

361,133 

  البنوك  أرصدة لدى

  االخرىوالمؤسسات المالية      

  

12,057,400 

  

1,774,884 

  

3,397 

  

10,659 

  

13,846,340 

 1,000,141 - - - 1,000,141  االستثمارات

 1,126,391 - -  1,126,391  التمويل

 15,416  -  - - 15,416  موجودات أخرى

  16,349,421  11,804  3,975  1,774,884  14,558,758  إجمالي الموجودات المالية

        المالية المطلوبات

 1,501,140 - - - 1,501,140  ودائع العمالء 

 199,912 - - - 199,912  مطلوبات أخرى

  1,701,052  -  -  -  1,701,052  إجمالي المطلوبات المالية

 1,105,442 12,749 - - 1,092,693  التعهدات واإللتزامات المحتملة

  ظاهرة بمبالغ( مخاطر االئتمان

للتعهدات و  )المعادل اإلئتماني   

  اإللتزمات المحتملة   

 

 

445,362  

 

 

217 

 

 

- 

 

 

2,549 

 

 

448,128 
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  إدارة المخاطر المالية – 23

  :مخاطر السوق 

ية ألداة مالية ما التي تمثل مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقديتعرض المصرف لمخاطر السوق 

  .األسهم، وأسعار الصرف األجنبي، وأسعار العائدمعدل مثل  السوق متغيراتفي  نتيجة للتغير

 : معدل العائدمخاطر   ) أ

التمويل ات وستثمار المستقبلية التي تمثل العوائد على اال التدفقات النقدية معدل العائد مخاطر تعكس

  .السوق أسعارلتغيرات في والتي تتأثر با ماتالتز واإل

ال  .ماليةال تاوألدل المخاطر المتعلقة بتغير القيمة العادلة،  الربحية معدالتالقيمة العادلة لتمثل مخاطر 

تدفقات النقدية المستقبلية ألن للالسوق أسعار التقلبات في  تؤثر على يتعرض المصرف لمخاطر هامة 

. ، وتسجل في القوائم المالية بالتكلفة المطفأة ثابتة بعوائدمرتبطة  المالية غالبية موجودات المصرف

  .كبر من المطلوبات المالية الخاصة بالمصرف غير مرتبط بأرباحاألجزء الن إك، فإضافة إلى ذل

 :مخاطر العمالت األجنبية  ) ب

على مركزه المالي وتدفقاته  العمالت األجنبية يتعرض المصرف آلثار التقلبات في أسعار صرف )1

لكل عملة وبشكل إجمالي  ةالمقبول المخاطروتقوم إدارة المصرف بوضع حدود لمستوى  النقدية ،

  ،  واحدة وخالل اليومال ةلليل ، لمراكز العمالت
ً
  .   ويتم مراقبة تلك المراكز يوميا

  :2009ديسمبر  31جنبية كما في العمالت األ صرف سعارأيبين الجدول أدناه ملخصا لمخاطر  

  )بآالف الرياالت السعودية(  

    الموجودات

 1,723  نقدية وأرصدة لدى  مؤسسة النقد العربي السعودي 

 1,479521  البنوك والمؤسسات المالية االخرى  أرصدة لدى

 14  ات ستثمار اال

 12,897  التمويل 

 1,494,155  موجوداتمخاطر العملة على ال جماليإ

   المطلوبات 

 29,566  ودائع العمالء 

 29,566   مخاطر العملة على المطلوبات إجمالي

  



 

 

28 
 

  

  :2009ديسمبر  31كما في لها  هام تعرضتحليال للعمالت التي لدى المصرف يبين الجدول أدناه  )2

  

  مركز مدين )بآالف الرياالت السعودية(  

 913,427  دوالر 

 13,167  يورو 

 192  درهم إمارتي 

 264,094  دينار بحريني

 272,943  ريال قطري

 766  أخرى 

 1,464,589  اإلجمالي 

  

  :مخاطر السيولة   –24

 تحدث   مخاطر. صافي متطلبات التمويل الخاصة بهب الوفاء على عدم مقدرة  المصرف السيولة تمثل مخاطر

يؤدي إلى قد انخفاض مستوى التصنيف االئتماني مما  وأعند وجود عدم استقرار في السوق  السيولة

ع مصادر التمويل يتنووللتقليل من هذه المخاطر ، قامت إدارة المصرف ب .عدم توفر بعض مصادر التمويل

  . والحفاظ على رصيد مالئم من النقدية وشبه النقدية  ةسيولال توفر موجودات بعد األخذ باإلعتبارال ةدار وإ

 ب أدناه يبين الجدول
ً
على  ات التعاقديةستحقاقتم تحديد اال. لموجودات والمطلوباتااات استحقاقملخصا

وال تأخذ  التعاقدي ستحقاقتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة حتى تاريخ االأساس الفترة المتبقية من 

هي   الجدول المبالغ المدرجة في  .التاريخية الفعلي حسبما تظهره الخبرة ستحقاقعين اإلعتبار تاريخ االب

 مخاطر دارةإن المصرف يقوم بأ حين ات التعاقدية فيستحقاقلال  التدفقات النقدية غير المخصومة

  .المتوقعة ات التعاقديةستحقاقلال  التدفقات النقدية غير المخصومة السيولة بناء على

تتم مراقبة السيولة  .ات التعاقدية لضمان توفر السيولة الكافيةستحقاقتقوم إدارة المصرف بمراقبة اال

ة اإلعتياديتغطي الحاالت  إحتماالتبعدة  بشكل منتظم على السيولةإختبارات الضغط  إجراءاليومية و

تتم الموافقة عليها من قبل و ةمراجعالسيولة للسياسات وإجراءات  تخضع جميع. والحاالت األكثر خطورة

كما يصدر  .السيولة اليومية للمصرف وضع تحدد لإلدارة تقارير يومية يتم إصدار. اإللتزاماتو  االصول لجنة

واالجراءات التصحيحية  الحاالت الخاصة تشمل اإللتزامات ومنتظمة إلى لجنة األصول  مختصرةالمصرف تقارير 

   .التي تم إتخاذها
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يحتفظ المصرف  وطبقا لنظام مراقبة البنوك و التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،

استثمارات من إجمالي % 4 و تحت الطلبودائع المن إجمالي % 7 تعادللدى المؤسسة بوديعة نظامية 

   .ألجل العمالء

  

، ويكون ه من التزامات ودائع% 20، يحتفظ المصرف باحتياطي سيولة ال يقل عن  إضافة للوديعة النظامية

كما .هذا اإلحتياطي من النقد و الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوما 

ستثمارية خاصة مع مؤسسة النقد العربي ى مبالغ إضافية من خالل ترتيبات ايمكن للمصرف الحصول عل

  .السعودي

 :2009ديسمبر  31و المطلوبات وحقوق المساهمين كما في ستحقاقات الموجودات يلي تحليل بافيما  

)بآالف الرياالت السعودية(                                                                                                                                                        

أشهر إلى 3منأشهر 3أقل من  

  سنة

 5من سنةإلى

  سنوات 

 5أكثرمن 

  سنوات 

بدون تاريخ 

  استحقاق 

  اإلجمالي 

        الموجودات   

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

  العربي السعودي 

  

361,133 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 

361,133 

  البنوك والمؤسسات أرصدة لدى

   المالية االخرى 

 

11,840,804 

  

2,005,536 

  

- 

  

- 

  

- 

 

13,846,340 

 1,000,141 - - - 449,836 550,305  االستثمارات 

 1,126,391 - 274,332 667,685 177,054 7,320  التمويل 

 922,199 922,199 - - - -  ممتلكات و معدات 

 50,189 50,189  - - - -  خرى أصول أ

 17,306,393 972,388 274,332 667,685 2,632,426 12,759,562  اإلجمالي

 - - - - - -  المطلوبات وحقوق المساهمين

 1,501,140 - - - 386,650 1,114,490  ودائع العمالء 

 199,912 199,912 - - - -  خرىالمطلوبات األ 

 15,605,341 15,605,341 - - - -  حقوق المساهمين

 17,306,393 15,805,253 - - 386,650  1,114,490  اإلجمالي 
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  :القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  –25

القيمةالعادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة 

وبالتالي بمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة .ةفي ذلك وبشروط تعامل عادل

  .المقدرة

 عن التمويل استثناء ، ب إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز المالي
ً
، ال تختلف جوهريا

   .تها الدفتريةقيمصافي 

  :المعامالت مع األطراف ذات العالقة –26

وتخضع  تلك المعامالت مع األطراف ذات .يتعامل المصرف خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذات عالقة

عن مؤسسة النقد العربي  لصادرةالعالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك و التعليمات ا

  .السعودي

 31المدرجة في القوائم المالية الموحدة كما في  بلغت األرصدة الناتجة عن تلك المعامالت  ) أ

  :كما يلي 2009ديسمبر

  :المنتسبة لهم اآلخرين والشركات دارة وكبار موظفي اإلدارة وكبار المساهمينأعضاء مجلس اإل

  )بآالف الرياالت السعودية(  

  1,811  موظفي اإلدارةلكبار  سلف

 5,005  حسابات جارية 

 386,628   ألجل استثمارات عمالء

المدرجة لقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة المتع  و المصاريف باإليرادات فيما يلي تحليل    ) ب

  :في قائمة الدخل الشامل الموحدة كما يلي 

  )بآالف الرياالت السعودية(  

 2,887  دارة مجلس اإل مكافآت

  33,106  كبار موظفي اإلدارةرواتب ومزايا 

  1,303  لكبار موظفي اإلدارة مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 3,549  ألجل استثمارات عمالءالعائد على  

مات التأسيس وطرح أسهم عن خد مؤسس مساهم إلى مدفوع تعويض

  كتتاب المصرف لال

20,000  

  
  .عتياديةالف امع شروط التوظي خاصة بكبار موظفي اإلدارةلاالسلف والمصاريف تتفق 
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  :كفاية رأس المال–27 

 تتم مراقبة كفاية رأس المال . مدار بصورة نشطة لتغطية المخاطر المالزمة ألعماله رأسماليحتفظ المصرف ب

مؤسسة النقد العربي  المعتمدة فيلجنة بازل  ، اإلرشادات الصادرة عنأخرى  وسائلضمن  ،  باستخدام

   .السعودي بشأن اإلشراف البنكي

  )بآالف الرياالت السعودية(     

 5,814,434  مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة المخاطر   

 2,704,451  مخاطر العمليات للموجودات المرجحة المخاطر   

 -  مخاطر السوق للموجودات المرجحة المخاطر 

 8,518,885  إجمالي الركيزة االولى للموجودات المرجحة المخاطر 

 15,605,341  )1الشريحة ( رأس المال األساسي

 -  )2الشريحة ( رأس المال المساند

 15,605,341  إجمالي رأس المال األساسي والمساند 

   %نسبة معدل كفاية رأس المال 

 %183  األساسي

 %183  األساسي والمساند

  

  :المحاسبية للسياسات المستقبلية التغييرات – 28

إلزاميا من  و يعتبر تطبيقه" األدوات المالية" ) 9(تم إصدار المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

 .لم يمارس المصرف خيار التطبيق المبكر لهذا المعيار .  2013يناير  1تبدأ في السنة المالية التي 

  :الماليةاعتماد القوائم  -29

  .القوائم المالية الموحدة هذه م 2010فبراير  7 الموافق هجرية  1431 صفر 23دارة بتاريخ  اعتمد مجلس اإل

  2فصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل إ - -30

تكون  متاحة سفصاحات الكمية والنوعية المحددة بعض اإلهناك  الركيزة الثالثة ، ، 2بازل  متطلبات بناءا على

حسب ،  2009 ديسمبر 31 خالل ستين يوم عمل بعد  (www.alinma.com)االلكتروني  مصرفموقع ال على

  .لمراجعة مراجعي المصرف القانونيين التخضع فصاحاتهذه اإل .متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي




