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 )شرכة مسאهمة سعودية(
  ةאلموحد قאئمة אلمرכز אلمאلي

2009و  2010ديسمبر  31כمא في   
  

    2010    2009  

  אيضאح  אلموجودאت
 بאאف אلريאאت

  אلسعودية
 بאאف אلريאאت  

  אلسعودية
نقد وאرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي

  657,593  4  אلسعودي   
 

361,133 

 13,846,340   5,803,317  5  אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى

  1,000,141   2,623,589  6   אستثمאرאت

  1,111,843   15,593,250  7  صאفي  ,تمويل

  922,199   1,193,195  8  ممتلכאت ومعدאت, صאفي

  64,737   797,793  9  موجودאت אخرى    

 17,306,393   26,668,737    אجمאلي אلموجودאت

          

          אلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمين

          

          طلوبאتمאل

  -    2,254,016  10 אلمאلية אאخرىאرصدة للبنوכ وאلمؤسسאت 

  1,497,528   8,315,878  11  ودאئع אلعمאء

  203,524   478,291  12  مطلوبאت אخرى

  ,052,7011   11,048,185    אجمאلي אلمطلوبאت

          
          אلمسאهمين حقوق

  15,000,000    15,000,000  13 رאس אلمאل

  151,335   155,135  14  אحتيאطي نظאمي

 -  11    محققة من אستثمאرאت متאحة للبيعאربאح غير 

 454,006  465,406    אربאح مبقאة

  15,605,341   15,620,552    אجمאلي حقوق אلمسאهمين

  17,306,393    26,668,737    אجمאلي אلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمين

  

  43 אلى 1 من אلمرفقة אאيضאحאتتعد 
ً
  .אلموحدة אلمאلية אلقوאئم هذه من يتجزא א جزءא
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  )شرכة مسאهمة سعودية(
  אلموحدة אلشאمل قאئمة אلدخل

   2009ديسمبر  31 אلمنتهية في لفترةو א 2010ديسمبر  31للسنة אلمنتهية  في 
  

  

  43 אلى 1 من אلمرفقة אאيضאحאتتعد 
ً
 . אلموحدة אلمאلية אلقوאئم هذه من يتجزא א جزءא

 

 

  

 

  

  

2010    

مאيو  26من للفترة 

ديسمبر  31حتى   2008

2009  

 אيضאح 

 بאאف אلريאאت

    אلسعودية

 بאאف אلريאאت

  אلسعودية
        :אلدخل
  949,294    649,551 16 من אאستثمאرאت وאلتمويلאلدخل

  )3,796(    (30,363) 16 אجلعمאء عאئدאت على אستثمאرאت
  945,498    619,188 16 صאفي אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل

  7,076    34,483  17  אتعאب خدمאت مصرفية , صאفي
  649   4,654     אربאح تحويل عمאت 

  757   3,895   دخل אلعمليאت אאخرى
  953,980   662,220   אلعمليאتאجمאلي دخل  

 361,001   322,261  18  روאتب ومزאيא אلموظفين
  52,112   46,066   يجאرאت ومصאريف مبאنيא

  78,557   92,007 8  אستهאכ وאطفאء
  146,783   183,686  مصאريف عمومية وאدאرية אخرى
  - 3,000 7.1 مخصص אنخفאض قيمة אلتمويل

  638,453    647,020  אلعمليאتאجمאلي مصאريف 

 15,200   دخل אلعمليאت
  

315,527  

 289,814  - 19  دخل مא قبل אلتشغيل , صאفي 

 605,341    15,200   صאفي אلدخل 

 -   11   אخرى شאملةאيرאدאت 

 605,341   15,211   אجمאلي אلدخل אلشאمل 

  אאسאسي وאلمخفض للسهمربح אل
0.01 20  )אلسعوديبאلريאل (  

  

0.40 
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  )شرכة مسאهمة سعودية(
אلموحدة قאئمة אلتغيرאت في حقوق אلمسאهمين  

    2009ديسمبر  31  אلمنتهية فيو אلفترة  2010ديسمبر  31للسنة אلمنتهية  في 
  
  

  بאאف אلريאאت אلسعودية      

  אلمــאلرאس אيضאح 2010

 يאאحتيאط

 אلنظאمي

محققة من אلغير  אאربאح

  متאحة للبيعאلستثمאرאت אא

  

  אאجمאلي  אلمبقאة אאربאح

 15,605,341 454,006- 15,000,000151,335  13 אلسنة  في بدאيةאلرصيد

  15,211 1115,200 - -    אلشאمل אلدخل אجمאلي

 אאحتيאطي  אلى محول

  אلنظאمي   

  

14  

  

-  3,800 -  
  

(3,800)  

  

-  

 في نهאية אلرصيد

  15,620,552 11465,406 155,135 15,000,000   لسنةא

  

      
  بאאف אلريאאت אلسعودية

 אلمــאلرאس אيضאح 2009

 يאאحتيאط

  אلنظאمي

محققة من אلغير  ربאحאא

  متאحة للبيعאلستثمאرאت אא

  

  אאجمאلي  אلمبقאة אאربאح

 15,000,000 - - -15,000,000  13  אلمאل אلمصدر  رאس

  605,341 605,341 - - -    אلشאمل אلدخل אجمאلي

 محول אلى אאحتيאطي 

  אلنظאمي   

  

14  

  

-  

  

151,335 

  

- 

  
)151,335(  

  

-  

 نهאية في אلرصيد

  15,605,341 454,006 - 151,335 15,000,000   אلفترة

  
  43 אلى 1 من אلمرفقة אאيضאحאتتعد 

ً
  .אلموحدة אلمאلية אلقوאئم هذه من يتجزא א جزءא
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  )شرכة مسאهمة سعودية(
אلموحدة قאئمة אلتدفقאت אلنقدية  

 للسنة אلمنتهية في 31 ديسمبر 2010 و אلفترة אلمنتهية في 31 ديسمبر 2009  

    2010    

  2008 مאيو  26للفترة من 

  2009 ديسمبر 31حتى 

  אلسعودية אلريאאت بאאف    لسعوديةא אلريאאت بאאف  אيضאح  :אאنشطة אلتشغيلية

  605,341    15,200   دخلאلصאفي

         אلتعديאت لتسوية صאفي אلدخل אلى صאفي

         :אلنقد אلمستخدم في אאنشطة אلتشغيلية  

 78,557    92,007    وאطفאء  אستهאכ

 -    3,000    مخصص אنخفאض قيمة אلتمويل 

  110,207    683,898 

        אلنقص في אلموجودאت אلتشغيلية)/אلزيאدة(صאفي

  )71,552(    (422,114)  4 وديعة نظאمية لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي

  אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى تستحق بعد تسعين

  (2,636,962)    من تאريخ אאقتنאء يومא    

  
 

(2,005,536) 

 )1,000,141(    (1,623,437)    אستثمאرאت

 1,111,843)(     (14,484,407)   تمويل  

 64,737)(    (733,056)   موجودאت אخرى

         :في אلمطلوبאت אلتشغيلية )אلنقص/(صאفي אلزيאدة

  -    2,254,016   אرصدة للبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى

  1,497,528    6,818,350    ودאئع אلعمאء

  203,524    274,767    مطلوبאت אخرى

  )1,868,859(    (10,442,636)   صאفي אلنقد אلمستخدم في אאنشطة אلتشغيلية

         :אאنشطة אאستثمאرية

  )1,000,756(    (363,003)    شرאء ممتلכאت ومعدאت

  )1,000,756(    (363,003)    صאفي אلنقد אلمستخدم في אאنشطة אאستثمאرية

          :אאنشطة אلتمويلية

  15,000,000    -    رאس אلمאل אلمدفوع

  15,000,000    -    صאفي אلنقد אلنאتج من אאنشطة אلتمويلية

  12,130,385    (10,805,639)    في אلنقد و مא يمאثله) אلنقص/ ( صאفي אلزيאدة 

  -    12,130,385   אلفترة/אلنقد ومא يمאثله في بدאية אلسنة

  12,130,385    1,324,746  22  אلفترة/אلسنة نهאية في يمאثله ومא אلنقد

  1,360,965    492,683    אلدخل אلمحصل من אאنشطة אאستثمאرية وאلتمويلية

  199    11,876  على אستثمאرאت عمאء אجلعאئدאت مدفوعة 

  معلومאت غير نقدية אضאفية

 11    للبيع متאحة אستثمאرאتאربאح غير محققة من  

  

-  

  

  43 אلى 1 من אلمرفقة אאيضאحאتتعد 
ً
 .אلموحدة אلمאلية אلقوאئم هذه من يتجزא א جزءא
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  )شرכة مسאهمة سعودية(
   אلموحدة אيضאحאت حول אلقوאئم אلمאلية

   2009ديسمبر  31אلمنتهية في و אلفترة  2010ديسمبر  31للسنة אلمنتهية  في 

  

  عـאم -  1

  אلتאسيس   ) א

 15/م رقم אلملכي אلمرسوم بموجب سعودية مسאهمة شرכة ,") אلمصرف(" אאنمאء مصرف تאسس 

 27 وتאريخ) 42( رقم אلوزאرء مجلس אرقر  بموجب و )م2006 مאرس 28 אلموאفق( هـ1427 صفر 28 وتאريــخ

 אلتجאري אلسجلو 173 رقم אلوزאري אلقرאر بموجب אلمصرف يعمل . )م2006 مאرس 27 אلموאفق( هـ1427صفر

ويقوم بتقديم , )م2008 مאيو 26 אلموאفق( هـ1429 ىאאول ىجمאد 21 تאريخ )(1010250808 /رقم

  20 خאل من אلخدمאت אلمصرفية
ً
  13( فرعא

ً
 و , אلسعودية אلعربية אلمملכة في) م2009في عאم  فرعא

  :يلي כمא هو للمصرف אلرئيس אلمرכز عنوאن

  نمאءمصرف אא

 אلمرכز אلرئيس

   66674ص ب  

  11586אلريאض 

  אلعربية אلسعوديةאلمملכة 

  :تشمل אلقوאئم אلمאلية אلموحدة אلقوאئم אلمאلية للمصرف وشرכאته אلتאبعة אلموضحة אدنאه  

  تאريخ אلتאسيس  حصة אلمصرف  אسم אلشرכة אلتאبعة

 هـ  1430جمאدى אאخرة  7  % 99.96  شرכة אאنمאء لאستثمאر
  م2009مאيو  31אلموאفق 

אلموאفق  هـ 1430شعبאن  24  % 98.00  شرכة אلتنوير אلعقאرية
  م2009אغسطس  15

 وאدوאت متنوعة منتجאت خאل من אאستثمאريةو אلمصرفية אلخدمאت جميع بتقديـم אلمصرف אغرאض تتمثل
ذאت אلعאقة في  אאخرى نظمةאא و مصرفلل אאسאس אلنظאم و אאسאمية אلشريعة אحכאم مع متوאفقة

  .אلمملכة אلعربية אلسعودية
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  אلشرعية אلهيئة)  ب

 
ً
 تخضعل شرعية هيئة بאنشאء قאم فقد ,אאسאمية אلشريعة אحכאم مع אعمאله بتوאفق אلمصرف من אلتزאمא
  . ورقאبتهא لموאفقتهא אلمصرف ومنتجאت אعمאل جميع

    אلفترة אلمحאسبية  )ج

 من אאول يومאل في للمصرف אلمאلية אلسنة بدאت אن على للمصرف אאسאسي אلنظאم من 39 אلمאدة نصت

 אلمאلية אلسنة نא على ,ميאدية سنة כل من ديسمبر شهر من אאخير يومאل في وتنتهي ينאير شهر

 شهر نهאية حتىو אلمصرف تאسيس عن بאאعאن صאدرאل אلوزאري אلقرאر تאريخ من تبدא للمصرف אאولى

 ديسمبر 31 אلى 2008 مאيو 26 من تغطي אلفترة אلمقאرنة אرقאم فאن وبذلכ ,אلتאلي אلعאم من يسمبرد

   .")אلفترة("م2009

 

  אسس אאعدאد ---2

  لتزאمبيאن אא )א 

  :אلموحدة אلقوאئم אلمאلية هذه عدتא

    ) א
ً
و معאيير אلمحאسبة للمؤسسאت אلمאلية אلصאدرة عن مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي ل وفقא

 .אلمאلية אلتقאريرب אلخאصة אلمعאيير אلدولية

    ) ب
ً
 אאسאسي مאنظو אل لشرכאت في אلمملכة אلعربية אلسعوديةمرאقبة אلبنوכ ونظאم אنظאم ل وفقא

  .للمصرف

  אسس אلقيאس             )ب 

فيتم  لبيعل متאحةאلאستثمאرאت א عدא فيمא אلتאريخية אلتכلفة لمبدא وفقא אلموحدة אلمאلية אلقوאئم عدאدא مت

  .אلقيمة אلعאدلةبقيאسهא 

  عملة אلعرض وאلعملة אلوظيفية ) ج

 ذلכ خאف يرد لم ومא ,للمصرف فيةאلوظي אلعملة وهو אلسعودي بאلريאل אلموحدة אلمאلية אلقوאئم تعرض

 .אلف אقرب אلمبאلغ تقريب يتم ,
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  אلمحאسبية אلهאمة وאאفترאضאت אאحכאم وאلتقديرאت) د

 بعض אستخدאم ,ةאلمאلي تقאريرلبא אلخאصة אلدولية لمعאييرل قאوف אلموحدة, ةאلمאلي قوאئمאل אعدאد يتطلب

 موجودאتلא مبאلغ على تؤثر אن يمכن אلتي אلهאمة אلمحאسبية فترאضאتאوא אلتقديرאتو אאحכאم 

 אلسيאسאت تطبيق عند אאحכאم אستخدאم دאرةאא من ذلכ تطلبي כمא ,عنهא אلمفصح وאلمطلوبאت

 אسאس على ذلכو ةستمر م صورةب وאאحכאم وאאفترאضאت אلتقديرאت هذه تقويم يتم .مصرفلل אلمحאسبية

 يةمستقبلאل حدאثلא وتوقعאت אلمهنية אلمشورة على אلحصول على تشتمل אخرى وعوאمل אلمصرف ةخبر 

 אאدאرة فيهא אستخدمت אلتى אلهאمة אلنوאحي تمثلت وقد ,لظروفل وفقא ةمعقول هאאنب يعتقد אلتي

 مخصصو  مخصص אنخفאض قيمة אلتمويل تقويم في , אאحכאم فيهא مאرست אو وאאفترאضאتא אلتقديرאت

 لغرض وאلمعدאت للممتلכאت אאنتאجيه אאعمאر تحديد وفي للبيع אلمتאحة אאستثمאرאت قيمة אنخفאض

  .وאאطفאء אאستهאכ אحتسאب

  
  אلمحאسبيستمرאرية אאمبدא ) هـ

  אلعمل في אאستمرאر على אلمصرف قدرة ييمبتق אلمصرف אدאرة قאمت
ً
 هي و אאستمرאرية لمبدא وفقא

 لدى ليس אنه כمא, אلمنظور אلمسقبل في هلאعمא لموאصلة ةאلכאفي אلموאرد אلمصرف لدى نبא عةمقتن

 شכ تثير אن يمכن هאمة אمور يאب علم אي אلمصرف אدאرة
ً
 אאستمرאر على אلمصرف قدرة حول هאمة وכא

 
ً
 لمبدא אאستمرאرية אلموحدة אلمאلية אلقوאئم אعدאد تم وبنאءً على ذلכ, אאستمرאرية لمبدא وفقא

ً
   .وفقא

  אلهאمة אلمحאسبية אلسيאسאت ملخص --- 3

 אلمنتهية אلسنة على تنطبق אلتي אلدولية אلخאصة بאلتقאرير אلمאلية אلمعאيير على אدخلت אلتي אلتعديאت

 אلمאلية אلقوאئم هذه على جوهري تאثير لهא ليس وبאلتאلي ,אلمصرف على تنطبق א 2010 ديسمبر 31 في

 .אلموحدة

אلتي تم אلدولية אلخאصة بאلتقאرير אلمאلية  אلمعאييرאلمبכر للتعديאت على אאتبאع لقد אرتאى אلمصرف عدم 

 אلتي  نشرهא و
ً
    ينאير 1من אلسنوאت אلمحאسبية אلتي تبدא بعد  يتعين على אلمصرف אتبאعهא אعتبאرא

  .)31 אيضאح(2011
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  يلي فيمא
ً
  אلمאلية אلموحدة אلقوאئم هذه אعدאد في אلمتبعة אلمحאسبية אلسيאسאت بאهم ملخصא

 אسس توحيد אلقوאئم אلمאلية ) א 

 אلقوאئم عدאدא تم , وله אلتאبعتين אلشرכتين و للمصرف אلمאلية אلقوאئم אلموحدة אلمאلية אلقوאئم تشمل
  . للمصرف אلمאلية אلفترة لنفس אلتאبعة للشرכאت אلمאلية

  
 אلمאلية سيאسאتهא في אلتحכم على אلقدرة للمصرف يכون אلتي אلشرכאت جميع هي אلتאبعة אلشرכאت

 אلتصويت حقوق نصف من אכثر אمتאכ אلى بאאضאفة , نشطتهאא من منאفع على لللحصو وאلتشغيلية
 אنتقאل تאريخ من للمصرف אلمאلية אلقوאئم مع אبعةאلت للشرכאت אلمאلية אلقوאئم توحيد يتم . عאم بشכل

  .אلمصرف من عليهא אلسيطرة אنتقאل تאريخ من توحيدهא אيقאف ويتم ,אلمصرف لىא عليهא אلسيطرة
 אلشאمل אلدخل قאئمة ضمن وجدت, אن אلفترة, خאل ةدعאلمستب אو אلمشترאة אلتאبعة لشرכאتא نتאئج تدرج

 א אلموحدة
ً
  . مאئم مאهو حسب , للبيع אلفعلي אلتאريخ حتى אو للشرאء אلفعلي אلتאريخ من عتبאرא

  
 للمعאمאت تقويم وאسאليب موحدة محאسبية سيאسאت بאستخدאم אلموحدة אلمאلية אلقوאئم אعدאد تم

 אلتאبعتين אلشرכتين من אلمتبعة אلمحאسبية אلسيאسאت אن.ممאثلة ظروف في  אאخرى אאحدאث و אلمشאبهة
 على , وجدت אن , تعديאت אجرאء يتمو . אلمصرف قبل من אلمتبعة אلمحאسبية אلسيאسאت مع تتمאشى
  . للمصرف אلمאلية אلقوאئم مع لتتمאشى אلتאبعتين للشرכتين אلمאلية אلقوאئم

  
 غير بאلحصص אلمتعلقة אلموجودאت وصאفي אلنتאئج صאفي في حصةאل ,אلحصة غير אلمسيطرة تمثل

 ديسمبر 31 في כمא ,له لتאبعةא אلشرכאت في אلمصرف قبل من مبאشر, غير وא مبאشر بشכل אلمملوכة,
 لمسאهمين مملوכة و نسبية هميةא ذאت غير אلتאبعة אلشرכאت فيאلحصة غير אلمسيطرة  כאنت ,2010

 من כل في منفصل بشכل عرضهא يتم لم وبאلتאلي ,אلنظאمية אلمتطلبאت بعض لتلبية للمصرف ممثلين
  .אلموحدة אلمאلي אلمرכز قאئمة אلمسאهمين في حقوق ضمن א و אلموحدة אلشאمل אلدخل قאئمة

  
 אلقوאئم عدאدא عند אلمعאمאت هذه عن אلنאتجة وאلمصאريف אאيرאدאت وכذلכ אلمتدאخلة رصدةאא حذف يتم

  .  אلموحدة אلمאلية
 

  دאولאلت تאريخ )  ب

 אلتאريخ وهو , אلتدאول بتאريخ אلمאلية موجودאتאل وبيع بشرאء אلمتعلقة عتيאديةאא אلعمليאت כאفة אثبאت يتم 

 وبيع بشرאء אلمتعلقة عتيאديةאא يאتאلعمل تتطلب. אلموجودאت بيعبشرאء אو  אلمصرف فيه يلتزم אلذي

 عليهא متعאرف אو אאنظمة عليهא تنص ةزمني فترة خאل لموجودאتא تلכ تسليم يتم אن אلمאلية אلموجودאت

  .אلسوق في

  فيه אلمصرف يصبحאلذي  אلتدאول بتאريخאאخرى אلموجودאت و אلمطلوبאت אلمאلية تثبت 
ً
في אאلتزאم  طرفא

  .אلمאليةאدאة ل אلتعאقدي
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  جنبيةאא אلعمאت)  ج

 هذه تאريخ في ةאلسאئد فאلصر  رאسعبא אلسعودي אلريאل لىא אאجنبية بאلعمאت تتم אلتي אلمعאمאت تحول

 אلريאل אلى אאجنبية بאلعمאت אلمسجلة אلمאلية وאلمطلوبאت אلموجودאت אرصدة تحول כمא .אلمعאمאت

 אلمحققة אلخسאئر אو אאربאح تدرج و .تאريخאل ذلכ في אلسאئدة אلصرف سعאربא אلسنة نهאية في אلسعودي

  . אلموحدة אلشאمل אلدخل قאئمة ضمن אلتحويل عمليאت من אلمحققة وغير

  אلمقאصة   )د 

 عند ةאلموحد אلمאلي אلمرכز قאئمة في بאلصאفي وتدرج אلمאلية وאلمطلوبאت אلموجودאت مقאصة تتم

 אسאس على אلمطلوبאت مع אلموجودאت لتسوية نية אلمصرف لدى يכون ندمאوع ملزم نظאمي حق وجود

  . وאحد אن في אلمطلوبאت وتسديد אلموجودאت بيع אو يصאفאل

  אلمصאريف/ يرאدאتאא אثبאت) هـ

 אسאس على אلموحدة אلشאمل אلدخل قאئمة في אلمאلية دوאتبאא אلمتعلقة אريفوאلمص אאيرאدאت אثبאت يتم

 אلعمر مدى على אلمقدرة אلمستقبلية אلنقدية אلتدفقאت خصم معدل هو אلفعلي אلعאئد .אلفعلي אلعאئد

 قيمتهא אلى للوصول אلمאلية אلمطلوبאت אو للموجودאت )قصيرة فترة אلحאجة, عند אو( אلمتوقع אאنتאجي

 بعين אאخذ بعد אلمستقبلية אلنقدية אلتدفقאت بتقدير אلمصرف يقوم ,אلفعلي אلعאئد حسאب عند. אلدفترية

  .אلمستقبلية אאئتمאن خسאئر ذلכ من ويستثنى אلمאلية لאدאة אلتعאقدية אلشروط כאفة אאعتبאر

 تقديرאته بتغيير אلمصرف قאم אذא אلمאلية אلمطلوبאت אو للموجودאت אلدفترية אلقيمة تعديل يتم

  .مصروف אو دخلכ אلدفترية אلقيمة في אلتغيير تسجيل يتم و ,אلمقبوضאت אو للمدفوعאت

 אلرسوم جميع ويشمل אلمאلية, لאدوאت אلتعאقدية אلشروط جميع אאعتبאر في يאخذ אلفعلي אلعאئد حسאب

هي  אلمعאمאت تכאليف. אلفعلي אلعאئد من يتجزא א جزء تعد אلتي وאلخصومאت אلمعאمאت وتכאليف

 אلمطلوبאت אو אلموجودאت אستبعאد אنشאء אو אو אقتنאء אلى مبאشرة تعزى אن يمכن אلتي אאضאفية אلتכאليف

  .אلمאلية

  אאجنبية אلعمאت تحويل) رةخسא(/ربح

  .تכبدهא/  تحققهא عند אאجنبية אلعمאت تحويل رةخسא/ ربح אثبאت يتم

  



 

 

11 
 

 אلخدمאت אلمصرفية אتعאب

  تعتبر א אلتي אلمصرفية אلخدمאت אتعאب אثبאت يتم
ً
  جزءא

ً
 عند مאلية אدאة אي אلفعلي אلعאئد من مכمא

  : אאتي אلنحو على אلخدمة تقديم

زمني  نسبي بشכل אثبאتهא يتم, وאلترتيب אلمشورة و بאאدאرة אلمتعلقة אאتعאب و אאدאرية אאتعאب -

 .אلمعنية אلخدمאت عقود אسאس على

 يتم وאلخدمאت אلمعאمאت تعאبאب אسאسي بشכل تتعلق אلتي אאخرى אאتعאب و אلعموאت مصאريف -

 .אلخدمة אستאم عند כمصروف قيدهא

 

  ستثمאرאتאא )و

 : אلمرאبحة .1
 متضمنة( تכلفةبאل אאصل في אثبאتهא ويتم ,אلمطفאة تכلفةبאل وتسجل אلسلع في אلمرאبحة عمليאت وتشمل
  بאلتכلفة ذلכ بعد وتقאس ,אلمدفوعة للمبאلغ אلعאدلة אلقيمة تمثل אلتي) אلشرאء تכאليف

ً
 אאنخفאض نאقصא

 . )وجد אن( אلقيمة في
 
 :אلمאلية אאورאق في אאستثمאر .2

 يمכن وאلتي محددة, غير فترةلאאحتفאظ بهא  يعتزم אلمصرف אلتيو لبيعل متאحةאل אאستثمאرאت وهي
 تسجللبيع ل متאحةאل אאستثمאرאت. אאسهم אسعאر في אلتغير لموאجهةאو بيعهא للوفאء بمتطلبאت אلسيولة 

 ضمن אلعאدلة אلقيمة في تغيرאل من تنشאאلتي אلخسאئر غير אلمحققة אو אאربאح تدرج و . אلعאدلة بאلقيمة
אلمترאכمة في قאئمة אلدخل אلشאمل אلموحدة عند ويتم אثبאت אאربאح و אلخسאئر  ,אאخرى אلشאملة אאيرאدאت

  .אنتفאء אسبאب אثبאت تلכ אאستثمאرאت

  

  אلتمويل )ز

عندمא يتم  تسجيلهא يتم , وممכن تحديدهא אو ثאبتة مبאلغبشرאؤهא يتم אو אلموجودאت אلمאلية تنشא  
 عند אو , شطبت אو تبאع عندمא אو אلسدאد, في حאلة כمא يتم אلغאءهא من אلسجאت ,تحويل אلمدفوعאت فعليא

  .يهאعل אلسيطرة نقل
 تقאس ذلכ, وبعد, אلشرאء تכאليف شאملة אلعאدلة بאلقيمة ,אאصل في אلتمويل, عمليאت כאفة تسجل

  ).وجد אن( אلقيمة في אאنخفאض نאقصא אلمطفאة بאلتכلفة
 فيمא يلي تعريف , وو אلبيع אאجل אلمشאرכةو ,אאجאرةو ,אلمرאبحةت منتجאشمل אلتمويل بشכل אسאسي ي

  :אلمنتجאتبهذه 
 אو شرאؤه تم אصل אو بضאعة אلعميل אلى אلمصرف بموجبهא אتفאقية يبيع عن عبאرة هي :אلمرאبحة   -

  . بين אلمصرف و אلعميل عليه אلمتفق אلربح هאمش زאئدא אلتכلفة من אلبيع سعر يتכون , وحيאزته

 مؤجر  אلمصرف فيه يכون אتفאق عن عبאرة هي: אאجאرة  -
ً
 אאصل אنشאء אو بشرאء يقوم אصل يملכه حيث א

 بنאء )אلمستאجر(אلعميل  موאصفאت و لطلب طبقא אلمؤجر
ً
 متفق بאيجאر אאصل بאستئجאر منه وعد على א
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 אאجאرة فترة אنقضאء بعد אلمستאجر אلى אאصل ملכية بنقل نتهي אאجאرةت אن يمכن ,معينة لمدةو عليه

  . אאصلאمتאכ אرאدة عند  אو

 محدد عقאر تملכ אوאאستثمאرאت  بعض في للمشאرכة אلعميل و אلمصرف بين אتفאق هي :אلمشאرכة  -

  אلخسאئر אو אאربאح تقאسم ويتم ,אلى אلعميل אلعقאر אو אאستثمאر כאمل بنقل ملכية ينتهي
ً
 لشروط طبقא

  .אلتאجير بين אلشريכينאאتفאق אو يتم אلتصرف بمحل אلمشאرכة بאلبيع אو 

تم تملכهא  بضאعة אلعميل אلى بموجبه אلمصرف אلعميل يبيع و אلمصرف بين אتفאق هو :جلאא אلبيع  -

 .بאلسعر אلمتفق عليه وتعيينهא
 

  אلمאلية قيمة אلموجودאتאنخفאض ) ح
  

صنف
ُ
 نخفאضאא  وقوع على موضوعي دليل وجود عند אلقيمة منخفضة כموجودאت אلمאلية אلموجودאت ت

 
ً

 لخسאئر وאن ,אلموجودאت لتلכ אאولي אאثبאت بعد אכثر אو حدث نאتجة عن خسאئر لوجود نتيجة

 من لمجموعة אو אلمאلي لאصل אلمقدرة אلمستقبلية אلنقدية אلتدفقאت على אثر אאحدאث/אلحدث

   .به موثوق بشכل قيאسهא يمכن وאلتي אلمאلية אلموجودאت
  

 אلمאلية אلموجودאت من אي אو تمويل אي قيمة אنخفאض عن אلنאتجة אلتمويل لخسאئر خאص يجنب مخصص

  يכون لن אلمصرف אن אلى يشير موضوعي دليل وجود عند אلمطفאة بאلتכلفة אلمقتنאة אאخرى
ً
 على قאدرא

 אلمقدرة אلقيمة و אلدفترية אلقيمة بين אلفرق אلخאص אلمخصص مبلغ ويمثل ,אلمستحقة אلمبאلغ تحصيل

 אلمتوقعة אلنقدية للتدفقאت אلحאلية אلقيمة تمثل لאستردאد אلقאبلة אلمقدرة אلقيمة אن .لאستردאد אلقאبلة

אلعאئد  אسאس على אلمخصومة אلכفאאت و אلضمאنאت من لאستردאد אلقאبلة אلمقدرة אلقيمة ذلכ في بمא

  .אلفعلي אאصلي
  

على مستوى مخصصאت אضאفية بאאضאفة אلى אلمخصص אلخאص بאאنخفאض في قيمة אلتمويل, تجنب 

بتאريخ אعدאد موضوعي يشير אلى وجود خسאئر غير محددة  دليل وجود , عندبشכل אجمאلي אلمحفظة

  .אلقوאئم אلمאلية
  

 אلخאص به אلقيمة في אאنخفאض مخصص من شطبه يتم مאلي, אصل אي تحصيل אمכאنية عدم حאلة وفي

 في אאنخفאض مخصص حسאب خאل من אو אلموحدة אلشאمل אلدخل قאئمة على مبאشرة بتحميله وذلכ

وتحديد مبلغ  אلتحصيل אلممכنةبعد אتخאذ כאفة אجرאءאت  فقط تشطب هذه אلموجودאت אلمאلية , אلقيمة

  .אلخسאرة
  
 بصورة يتعلق, אאنخفאض هذא وכאن אلقيمة في אאنخفאض خسאرة مبلغ ضאאنخف אحقא حدث مא אذאو

عכس  يتم ,)אلممولة للجهة אאئتمאن تصنيف درجة تحسن مثل( אאنخفאض אثبאت بعد حدث بوقوع موضوعية,
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  אאثبאته تم אلتي خسאرة אאنخفאض قيد
ً
 في אلقيد عכس אثبאت يتم ,אلمخصص حسאب بتعديل ذلכ و سאبقא

  .قيمة אلتمويل אنخفאض خسאئر مخصص ضمن אلموحدة אلشאمل אلدخل قאئمة
  

 אلعאدلة אلقيمة فيאلمستمر  אوאلجوهري  نخفאضאא مثلي للبيع, אلمتאحة אאسهم تثمאرאتسبאلنسبة א

من  خسאرة אאنخفאض عכس قيد א يتم,  אلقيمة في  אنخفאضعلى א موضوعي دليل دون אلتכلفة אلى مא

 אلقيمة في زيאدة وتثبيت אية بאلدفאترאאصل אثبאت  אستمر طאلمאאلموحدة  אلشאمل אلدخل قאئمة خאل

  אلعאدلة
ً
وعند אلتوقف عن אثبאتهא   .حقوق אلمسאهمين فقطضمن אאنخفאض في אلقيمة  تسجيل بعدאحقא

 אو يدرج אلربح 
ً
ضمن حقوق אلمسאهمين في قאئمة אلدخل אلشאمل  אلخسאرة אلمترאכمة אلمثبتة سאبقא

  .אلموحدة للفترة 

  وאلمعدאت تאلممتلכא) ط

 و אאرאضي אستهאכ אيتم. אلمترאכم وאאطفאء ستهאכאא خصم بعد وאلمعدאت بאلتכلفة אلممتلכאت تظهر

 رאعمאא مدى على אلثאبت אلقسط طريقة بאستخدאم אאخرى وאلمعدאت אلممتلכאت وאطفאء כستهאא يتم

  : تيאא אلنحو على للموجودאت אلمتوقعة نتאجيةאא

  

 אلمبאني

  

 سنة33
  سنوאت 10 - 5  وאلسيאرאت وאلمعدאت אאثאث

  אقصرאو فترة אאيجאر , אيهمא  سنوאت10  تحسينאت אلمبאني אلمستאجرة

  

 تعديلهא ثم ومن للموجودאت אאنتאجية אאعمאرو  אلمتبقية אلقيم مرאجعة مאلي, مرכز قאئمة כل بتאريخ يتم

  . אאمر لزم אن

  

 عم אאستبعאد متحصאت بمقאرنة وאلمعدאت אلممتلכאت ستبعאدא عن אلنאتجة وאلخسאئر אلمכאسب تحديد يتم

  . אلموحدة אلشאمل אلدخل قאئمة في אلخسאئرאو  אلمכאسب هذه تدرج. אلدفترية אلقيمة

 אو אאحدאث تشير אعندم وذلכ قيمتهא في نخفאضא وجود من للتאכد אلموجودאت جميع مرאجعة يتم

 على אلدفترية אلقيمة تخفيض يتم. אلدفترية ةقيمאل אستردאد אمכאنية عدمאلى  אلظروف في אتאلتغير 

 تهאقيم عن للموجودאت אلدفترية אلقيمة زيאدة حאلة في وذلכ ,ستردאدلא قאبلאل אلمبلغ אلى אلفور

  .لאستردאد אلقאبلة אلمقدرة
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  אلمطلوبאت )  ي

 אلعאدلة بאلقيمة אلمאلية אאخرىאאرصدة للبنوכ وאلمؤسسאت  אلعمאء و ودאئع כאفة אثبאت אאصل, في ,يتم

 
ً
  . אلمعאمאت تכאليف نאقصא

  ويتم
ً
 بعد אحتسאبهא يتم وאلتي אلمطفאة بאلتכلفة بאربאح אلمرتبطة אلمאلية אلمطلوبאت جميع قيאس אحقא

 تאريخ حتى אلفعلي אلعאئد אسאس على אلخصم/אلعאوة تطفא. אلعאوة אو אلخصم אאعتبאر بعين אאخذ

  .אلموحدة אلشאمل אلدخل قאئمة في وتسجل אאستحقאق
  

  אلضمאنאت) כ 

 و ضمאنאت و مستندية بאعتمאدאت تتمثل אلية مضمאنאت  ,אאعتيאدية אعمאله دورة خאل , אلمصرف يقدم

 تمثل אلتي אلعאدلة אلقيمةب אلموحدة אلمאلية אلقوאئم في אلمאلية אلضمאنאت אثبאت אאصل في يتم. قبوאت

 אو אلمطفאة بאلعאوة ضمאن כل تجאه אلمصرف אلتزאمאت قيאس يتم ,אאولي אאثبאت وبعد .אلمستلمة عאوةאل

 אي אثبאت يتم .אعلى אيهمא ,אلضمאنאت عن نאجمة ةمאلي אلتزאمאت אي لسدאد אلאزمة ريفللمصא تقدير אفضل

.אلموحدة אلشאمل אلدخل قאئمة في אلمאلية بאلضمאنאت אلمتعلقة אאلتزאمאت في زيאدة  

مخصصאتאل)  ل  

 سאبقة אحدאث قאئم نتيجة אلتزאم אو حאلي قאنوني لتزאمאمא يכون لدى אلمصرف عند אلمخصصאت تכوين يتم 

 .אאلتزאم لسدאد هذא موאرد אلمصرفאستخدאم  يتطلب אن אلمرجح من وאنه

  

  )אאيجאرאت( אאجאرة محאسبة عقود)  م
  

 אلאحق للعين تمليכאل مع אجאرة عقد يه )3כمא تم توضيحهא بشכل مفصل في אאيضאح رقم ( אאجאرة

  بאאجرة אو بאאجرة אلوفאء طريق عن هאאثنאئ في אو אאجאرة مدة نهאية في אلمستאجر אلى אلمؤجرة
ً
 مضאفא

 محدد אمبلغ אليهא
ً
   .א

  
 عندمא يכون אلمصرف هو אلمستאجر

على قאئمة אلدخل אلشאمل אلموحدة بطريقة אلقسط عقود אאيجאر אلتشغيلية  بموجب تحمل אلدفعאت

  .אلثאبت على مدى فترة אאيجאر

غرאمאت يجب دفعهא للمؤجر כمصروف אي تدرج  عقد אאجאرة אلتشغيلي قبل אنتهאء مدته,אنهאء وفي حאلة 

  .אאيجאرאنهאء خאل אلفترة אلتي يتم فيهא 
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 אلمؤجرعندمא يכون אلمصرف هو 

 כذمم אאيجאر دفعאتل אلحאلية אلقيمة אثبאت يتم,) אجאرة( تمويلي جאريא عقد بموجب אلموجودאت تאجير عند

אسאس على  אאيجאر فترة مدى على אאيجאر دخل אثبאت يتم". تمويلאل" بند ضمن عنهא يفصح و مدينة

  .ثאبت عאئد معدلכ ظهرت وאلتي ,אلفعلي אلعאئد طريقة بאستخدאمصאفي אאستثمאر, 
 

  אلنقد ومא يمאثله)  ن

بאنه تلכ אلمبאلغ אلمدرجة في " يمאثله אلنقد ومא"אغرאض אعدאد قאئمة אلتدفقאت אلنقدية אلموحدة , يعرف 

כمא تشتمل على . ظאميةאلنقد وאאرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي بאستثنאء אلوديعة אلن

  אلتي تستحق خאل אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى رصدة لدىאא
ً
אو אقل من تאريخ  تسعين يومא

  .אאقتنאء
  

 دوאت אلمאليةאא אلتوقف عن אثبאت )س

 مאلية و جزء من مجموعة אصولא אلمאلي,جزء من אאصل  אو(אאصل אلمאلي אلتوقف عن אثبאت يتم 

  .אت אلنقدية من هذא אאصلאلتدفقعندمא تنتهي אلحقوق אلتعאقدية אستאم , )متشאبهة

 אאصلאلتوقف عن אثبאت  فيتم منه, אلمאلي אאصل بنقل قאم قد אلمصرف אن فيهא قرري אلتي אلحאאت وفي 

 אلحאאت وفي .جوهري بشכل صلאא لملכية אلمصאحبة אلمכאسب و طرאلمخא جميع نقل قد אلمصرف כאن אذא

 بشכل صلאא لملכية אلمصאحبة אلمכאسب و طرאلمخא جميعب אحتفظ אو نقل قد אلمصرف فيهא يכون א אلتي

 صلאא على بאلسيطرة يحتفظ لم אلمصرف כאن אن فقط אلمאلي אאصلאلتوقف عن אثبאت  فيتم ,جوهري

 وא موجودאتכ אلعمليאت, אثنאء אبقيت אو تאאنش لتزאمאتא אو حقوق אي بאثبאت אلمصرف ميقو. אلمאلي

  . منفصل بشכل مطلوبאت

 تنفيذ, אي عند  אستنفאذهقط عند ف) لتزאم אلمאليאאאو جزء من ( ةلمאليא אتلتزאمאא אلتوقف عن אثبאت يمכن

  .مدته אو אنتهאءه אو אلغאئلتزאم אلمحدد في אلعقد אא

  

  אلزכאة)   ع

 א دوتع في אلمملכة אلعربية אلسعوديةאلمطبقة  אلزכאة قوאعد وאنظمة تحسب אلزכאة على אسאس
ً
 لتزאمא

 و אيتم تحميل אلزכאة على قאئمة אلدخل ,אلمستقبلية ين يتم خصمهא من אאربאح אلموزعةهمאسمאل على

  .אلموحدة אلشאمل
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 אلسعودي אلعربي אلنقد مؤسسة لدى رصدةאאو نقدאل --- 4

                

        

2010 

  بאאف אلريאאت(

    )אلسعودية

2009  

  بאאف אلريאאت(

  )אلسعودية

  55,203    158,867  אلصندوقنقد في 

 71,552    493,666  وديعة نظאمية

  352    632  حسאب جאري

 231,000    -  حسאب אدאرة אلنقد

  3,026    4,428  אخرى

  361,133    657,593 אאجمאلي
  

 
ً
 على يتعين אلسعودي, אلعربي אلنقد مؤسسةאلصאدرة عن  وאلتعليمאت אلبنوכ مرאقبة لنظאم وفقא

 من محددة مئوية بنسب אلسعودي אلعربي אلنقد مؤسسة لدى نظאمية بوديعة אאحتفאظ אلمصرف
 אليومية אلعمليאت لتمويل متאحة غير אلنظאمية אلوديعة ,شهر כل نهאية في تحسب אلعمאء ودאئع

  تعد אلذא فهي  للمصرف,
ً
  .ومא يمאثله אلنقد من جزءא

 אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى رصدة لدىאא --- 5

  

2010

بאאف אلريאאت (

   )אلسعودية

2009 

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

 22,354    70,959  حسאبאت جאرية

  13,823,986    5,732,358   مرאبحאت مع بنوכ ومؤسسאت مאلية אخرى

  13,846,340    5,803,317  אאجمאلي

  אאستثمאرאت ---6

  

 

 אيضאح

2010

بאאف אلريאאت (

   )אلسعودية

2009 

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

 مرאبحאت مع مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي

  )بאلتכلفة אلمطفאة(

  

  2,549,776    1,000,141 

  -    73,813  6.1  אلمتאحة للبيعאאسهم  אستثمאرאت

  1,000,141    2,623,589 6.2  אאجمאلي

  .אلمحلي אلسوق في אلمدرجة אلمאلية אאورאق في ستثمאرאتאאلمصرف  لدى ---6.1
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 فيمא يلي  --- 6.2
ً
  :אאطرאف אאخرىحسب אאستثمאرאت ب تحليא

  

2010 

 אلريאאت بאאف(

   )אلسعودية

2009 

 אلريאאت بאאف(

  )אلسعودية

 1,000,141    2,558,027  حכومية وشبه حכومية

  -    65,562  شرכאت 

  1,000,141    2,623,589  אאجمאلي

  

  )مسجل بאلتכلفة אلمطفאةאل(, صאفي אلتمويل --- 7

  )אف אلريאאت אلسعوديةאب(                                                       

2010 

  

  אلتمويل אلعאمل

אلتمويل غير 

 אلعאمل

  

  אאجمאلي

مخصص   

אאنخفאض في 

  אلقيمة

  

  אلصאفي

  1,775,609    (3,000)   1,778,609  -  1,778,609   אאفرאد

  13,817,641    -   13,817,641  -  13,817,641   אلشرכאت

  15,593,250    (3,000)  15,596,250    -    15,596,250    אאجمאلي

 

  )אف אلريאאت אلسعوديةאب(                                                     

2009 

  

 אلعאملאلتمويل غير  אلتمويل אلعאمل

  

  אאجمאلي

مخصص   

אאنخفאض في 

  אلقيمة

  

  אلصאفي

       56,792    -        56,792   -          56,792   אאفرאد

  1,055,051    -   1,055,051   -    1,055,051   אلشرכאت

 אאجمאلي
  1,111,843    

- 
  1,111,843   

-  
  1,111,843  
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   אلتمويل خسאئر אنخفאض مخصص حرכة 7.1

)بאאف אلريאאت אلسعودية(                                                                                    

   אאجمאلي    אلشرכאت   אאفرאد    2010

  -    -  -   אلسنة بدאية فيאلرصيد

  3,000    -  3,000    مجنب خאل אلسنة 

  -    -  -    خאل אلسنة تمويل معدوم
ً
  -    -  -   مبאلغ مستردة مجنبة سאبقא

  3,000    -  3,000   אلرصيد في نهאية אلسنة

  

)بאאف אلريאאت אلسعودية(                                                                                    

   אאجمאلي    אلشرכאت   אאفرאد    2009

  -    -  -   אلفترة بدאية فيאلرصيد

  -    -  -     אلفترةمجنب خאل 

  -    -  -   خאل אلفترةتمويل معدوم  
ً
  -    -  -   مبאلغ مستردة مجنبة سאبقא

  -    -  -   אلفترةאلرصيد في نهאية 
 

 :אلتمويل لمحفظة ئتمאنية אא אلجودة 7.2

 אلدאخلي אلتصنيف אغرאض وذلכ ,"موديز" من אلمصدرة KMV אلمخאطر تحليل אدאة بتطبيق אلمصرف قאم
 قطאعאت من تمويل عميل لכل ةدאخلي مخאطر درجة تخصيص من אلمصرف אאدאة هذه تمכن .للمخאطر

 وفي אلمملכة في رאئدة بنوכ قبل من مستخدمة אدאة وهي , אلمאلية وאلمؤسسאت אلشرכאت אعمאل
  للمخאطر אلدאخلي אلتصنيف يوفر. אلعאلم

ً
 . وאحدة سنة لمدة אאئتمאني אلتعثر אحتمאאت مؤشرא

 6 אلى 1 من مخאطر درجة على يحصلون אلذين אلعمאء فאن ,مصرفאل في אلتمويل سيאسة من وכجزء 
  .تمويل على للحصول אلمؤهلين فقط هم
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 ةقيمאل ةنخفضم وغير אلسدאد متאخرة غيرאرصدة 7.2.1 

مقيאس אلمصرف 
  אلدאخلي للمخאطر

  
  تعريف درجة אلمخאطر

 

  2010 
بאאف אلريאאت (

 )אلسعودية

  2009 
بאאف אلريאאت (

 )אلسعودية

  -    -   بشכل جوهري , خאلي من אلمخאطر   1

  -    -   جودة אئتمאنية قوية بشכل אستثنאئي   2

  -    3,950,702   جودة אئتمאنية ممتאزة   3

  516,585    4,945,599    جودة אئتمאنية جيدة جدא    4

  595,258    3,813,987    جودة אئتمאنية جيدة    5

  -    2,882,962   جودة אئتمאنية مقبولة    6

  1,111,843   15,593,250     אאجمאلي
 

 )אلقيمة منخفضة وغير אلسدאد متאخرةאرصدة ( אلتمويل אعمאر تحليل7.2.2 

  )بאאف אلريאאت אلسعودية(    

  אאجمאلي     אلشرכאت   אאفرאد  2010

  7,123    -   7,123   يومא 30-1من

  84    -   84    يومא90-31من

  70    -   70    يومא180-91من

  15    -   15    يومא 180אכثر من

  7,292    -   7,292  אאجمאلي

 

  )بאאف אلريאאت אلسعودية(    

  אאجمאلي     אلشرכאت   אאفرאد  2009

  2    -   2   يومא 30-1من

  -    -   -    يومא90-31من

  -    -   -    يومא180-91من

  -    -   -    يومא 180אכثر من

  2    -   2  אאجمאلي
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  ييل فيمא 7.3
ً
 حسب ,بهא אلمتعلقة אلقيمة في אאنخفאض مخصص و אلتمويل אتترכز  لمخאطر تحليא

 אאقتصאدية אلقطאعאت

  )אلسعودية אلريאאت بאאف(  

2010  

 

  אلعאملאلتمويل
 غير אلتمويل

   אلعאمل

 مخصص
 في אאنخفאض

  אلقيمة

  

  אلتمويل صאفي
  4,575,988    -   -  4,575,988    حכومية وشبه حכومية 

  126,032    -   -  126,032  تصنيع

  50,000    -   -  50,000  כهربאء,مאء,غאز,وخدمאت 
  5,358,695    -   -  5,358,695   بنאء وאنشאءאت 

  1,266,990    -   -  1,266,990  خدمאت
  1,775,609    3,000   -  1,778,609   تمويل אאفرאد  

 2,305,078    -  - 2,305,078 ةرتجא
  134,858    -   -  134,858  אخرى

  15,593,250    3,000   -  15,596,250   אلتمويل , صאفي 

 

  )אلسعودية אلريאאت بאאف(                            

2009  

  

  אلعאملאلتمويل
 غير אلتمويل

    אلعאمل

 مخصص
 في אאنخفאض

  אلقيمة

  

  אلتمويل صאفي
  904,940    -   -  904,940   بنאء وאنشאءאت 

  150,111    -   -  150,111  خدمאت
  56,792    -   -  56,792   تمويل אאفرאد  

  1,111,843    -   -  1,111,843   אلتمويل , صאفي
 

  אلضمאنאت 7.4 
  

  .אאئتمאن مخאطر من للحد כتאمين بضمאنאت אلتمويلية, אאعتيאدية אعمאله دورة خאل , אلمصرف يحتفظ
 وعقאرאت ودولية, محلية وאسهم مאلية, وضمאنאت אلعمאء, ودאئع من אلغאلب, في אلضمאنאت, هذه تتכون

  . لهא אلبيعية אلقيمة بصאفي بهא אلمتعلقة אلمخאطر لموאجهة אلضمאنאت تدאر .אخرى ثאبتة وموجودאت
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ً
 :حسب כل نوع من אنوאع אلتمويل  אلمصرفبאلقيمة אلعאدلة للضمאنאت يحتفظ بهא  فيمא يلي بيאنא

  2010  

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

  2009  

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

  571,000    6,431,117  אلقيمة منخفضةאلسدאد وغير متאخرة غير 
  -   - אلقيمةمنخفضةאلسدאد وغير متאخرة

  -    -  אلقيمةمنخفضة
  571,000    6,431,117  אאجمאلي

 :يلي כمא وهي ) ةאلتمويلي ةאאجאر  تعريف عليهא ينطبق( אאجאرةمستحقאت  אلتمويل يشمل 7.5

  2010  

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

  2009  

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

  -    138,353    אقل من سنة 
  430,309   399,952 سنوאت  5من سنة אلى 

  -    1,077,010  سنوאت 5אכثر من
  430,309   1,615,315 ةאلتمويليةאאجאر عقودمستحقאت אجمאلي

  )67,538(    (604,894) ةאلتمويليةאאجאر عقود عن אلمכتسبغيرאلعאئد
  362,771    1,010,421  ةאلتمويلي ةجאر אא من אتصאفي אلمستحق
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  אلممتلכאت وאلمعدאت , صאفي --- 8

 )بאאف אلريאאت אلسعودية(        

 אلتכلفة

  

 אرאضي
  ومبאني

تحسينאت 
אلمبאني 

  אلمستאجرة

אثאث 
ومعدאت 
  وسيאرאت

  

  אאجمאلي
2010  

  

  אאجمאلي
2009  

  אلسنة بدאية فيאلرصيد

 

249,527 106,620  644,609  

  

1,000,756  

 

- 
  1,000,756    363,003    120,869  32,093  210,041 אאضאفאت

  1,000,756    1,363,759    765,478  138,713  459,568  אلسنة نهאية فيאلرصيد
                 אאستهאכ אلمترאכم  

  -    78,557    71,743  6,814  -  אلسنة  بدאية فيאلرصيد
  78,557    92,007    79,291  12,324  392  אلمحمل للسنة 

 نهאية في אلرصيد
 אلسنة

 
392  19,138  151,034  

  
170,564  

  
78,557  

صאفي אلقيمة אلدفترية 
  2010ديسمبر 31في

 
459,176  119,575 614,444  

  
1,193,195  

 
- 

صאفي אلقيمة אلدفترية 
  2009ديسمبر 31في

 
249,527 99,806 572,866 

 
- 

 
922,199 

  

 ريאل مليون 180 بمبلغ אلتنفيذ تحت אعمאل م2010 ديسمبر 31 في כمא وאلمعدאت אلممتلכאت تتضمن
 معلومאتאل بتقنية خאصة موجودאت  وאلسيאرאت אلمعدאت و אאثאث بند يتضمن.)ريאل ليونم 71 : م2009(

 133 אאستهאכ وאאطفאء אلمترאכم لهא بلغ و )ريאلمليون  595: م2009( ريאل مليون 660 تכلفتهא تبلغ
  .)ريאلمليون  63: م2009( ريאل مليون
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  خرىאلموجودאت אא ---9

  2010    2009  

 אيضאح 

بאאف אلريאאت (

    )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

      :אلمستحقة אلمدينة אאربאح
  -    14,529   אאستثمאرאت  -
  14,548    154,066   אلتمويل -

  14,548    168,595  אجمאلي 

 -   336,034 21 زכאة مستحقة من אلمسאهمين

 
ً
 8,176    19,184  אيجאرאت مدفوعة مقدمא

  8,397    34,676  دفعאت مقدمة للموردين
  18,200    7,673  אخرىمصאريف مدفوعة مقدمא

  15,416    231,631 9.1 אخرى
  64,737    797,793  אאجمאلي

  

  هذא يشمل 9.1
ً
 אلمصرفאسهم لشرאء تقديمه تم  )אشيئ: م2009( ريאلمليون  120 وقدره مبلغא

  אستخدאمهא في برنאمج אسهم موظفي
ً
   .له هو في אطאر אستכمאل אلصيغة אلنهאئيةو אلمصرف مستقبא

  
  :אאخرىאאرصدة للبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية  ---10

 2010    2009  

 
بאאف אلريאאت (

    )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

 -   304,000 مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي لدى حسאب אدאرة אلنقد

  -    1,950,016 وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرىمع אلبنوכ مرאبحאت
  -    2,254,016 אאجمאلي
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  :ودאئع אلعمאء ---11

 2010    2009  

 
אلريאאت بאאف (

    )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

 1,043,681   3,948,270  ودאئع تحت אلطلب
  450,217    4,180,372   אستثمאرאت عمאء אجل

  3,630    187,236 ضمאنאت 
  1,497,528    8,315,878 אאجمאلي

  :على ودאئع بאلعمאت אאجنبية כمא يلي אعאه تشتمل ودאئع אلعمאء

  1020  

بאאف אلريאאت (

    )אلسعودية

0920  

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

 27,548   268,321  ودאئع تحت אلطلب
  2,018    145,304 ضمאنאت 

  29,566    413,625 אאجمאلي

  

  :خرىאلمطلوبאت אא ---12

 2010    2009  

 
بאאف אلريאאت (

    )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

       : دאئنة مستحقةאربאح

  3,612    20,582  אلعمאء אستثمאرאت-

  -    2,137 אאخرىللبنوכ وאلمؤسسאت אلمאليةאرصدة-
  3,612    22,719 אجمאلي

 72,192   75,961 אلدفعمصאريف مستحقة 
  120,878   132,168  ذمم دאئنة

  אيرאد مقبوض
ً
  -   101,190    مقدمא

  6,842    146,253 אخرى
  203,524    478,291 אאجمאلي
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  رאس אلمאل --- 13

 :م2009(  مليون سهم1,500من بאلכאمل  אلمدفوعو  אلمصدر ,بهيتכون رאس مאل אلمصرف אلمصرح 
  .ريאل للسهم אلوאحد 10سمية بقيمة א ,)مليون سهم 1,500

  فيمא يلي بيאن بملכية رאسمאل אلمصرف 

  نسبة אلملכية  

 2010    2009  

  % 10    % 10 صندوق אאستثمאرאت אلعאمة

 % 10  % 10 אلمؤسسة אلعאمة للتقאعد
  % 10   % 10 אلمؤسسة אلعאمة للتאمينאت אאجتمאعية

  % 70   % 70 אلعموم
  % 100    % 100 אאجمאلي

  

    حتيאطي אلنظאميאא --- 14

 א مא تحويلب للمصرف אאسאسي وאلنظאم אلسعودية אلعربية אلمملכة في مرאقبة אلبنوכ نظאم يقضي
 يسאوي مא אאحتيאطي رصيد يبلغ אن אلى אلنظאمي حتيאطيאא لىא אلسنوي دخلאل صאفي من% 25 عن يقل
 אلى אلسنة دخل صאفي من ريאل مليون3.8  قدره مبلغ تحويل تم عليه .للمصرف אلمدفوع אلمאل رאس

  للتوزيع قאبل غير אلنظאمي אאحتيאطي هذא אن .)ريאل مليون 151.3: م 2009( نظאميאل אאحتيאطي
ً
  .حאليא

  אلمحتملة لتزאمאتوאא אلتعهدאت --- 15

 :אلقضאئية אلدعאوى  ) א

  .2010 ديسمبر 31 في כمא אلمصرف ضد مقאمة قضאئية دعאوى אي هنאכ تכن لم

  :אلرאسمאلية אאرتبאطאت )ب    

 مليون :96 2009( ريאل مليون 135  قدرهא رאسمאلية אرتبאطאت אلمصرف ىلد , 2010 ديسمبر 31 في כمא
 .معدאتبאلممتلכאت وאل  تتعلقو ,)ريאل

  ئتمאنبאא אلمتعلقة אلمحتملة لتزאمאت وאא אلتعهدאت)   ج   

 عتمאدאتوאא אلضمאن خطאبאت من يאسאس بشכل ئتمאنبאא אلمتعلقة محتملةאل لتزאمאتوאא عهدאتאلت تتכون
 يאلرئيس אلغرض אن .ةאلمستخدم غير ئتمאنאא لمنح للنقض אلقאبلة غير אتلتزאمאא و ,وאلقبوאت אلمستندية,

  .طلبهא عند للعمאء אאموאل توفير ضمאن هو אאدوאت هذه ورאء من
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 قبل من للنقض قאبلة غير بאلسدאد ضمאنאت تعتبر אلتي אلمستندية, عتمאدאتאא و אلضمאن خطאبאت אن

 مخאطر نفس تحمل אאخرى, אאطرאف تجאه لتزאمאتهبא אلوفאء من אلعميل تمכن عدم אلةح في אلمصرف
 אلمبلغ عن כثيرא אאدوאت هذه بموجب אلنقدية אلمتطلبאت تقل .وאلتمويل ستثمאرאتאא تحملهא אلتي אאئتمאن
  . تفאقيةאبموجب א אאموאل بسحب אلثאلث فאلطر  يقوم אن عאم بشכل אيتوقع אلمصرف אن به אلملتزم

אلتي تخصهא وبאلتאلي فאنهא تحمل مخאطر  بאلموجودאتمضمونة بشכل عאم  عتمאدאت אلمستنديةאن אא
   .אقل

يتوقع אلمصرف تقديم  .אلכمبيאאت אلمسحوبة من قبل אلعمאءلسدאد تمثل אلقبوאت تعهدאت אلمصرف 
  .معظم אلقبوאت قبل سدאدهא من قبل אلعمאء 

  لتزאمאت אلمحتملة ت אلتعאقدية لقאء  אلتعهدאت و אאستحقאقאفيمא يلي אא  ) 1

  )بאאف אلريאאت אلسعودية(    

2010  
 3 من אقل

  אشهر

  אلى אشهر 3 من  

  سنة

 5 אلى سنة من  

  سنوאت

 5 من אכثر  

  سنوאت

  

  אאجمאلي

 1,382,114  -  512,305  478,397  391,412  אعتمאدאت مستندية 

 3,464,247  -  3,294,514  101,822  67,911  خطאبאت ضمאن 

 156,550  -  -  110,186   46,364  قبوאت 

 5,002,911  -  3,806,819  690,405   505,687  אאجمאلي 

  

  )بאאف אلريאאت אلسعودية(    

2009  
 3 من אقل

    אشهر

  אلى אشهر 3 من

    سنة

 5 אلى سنة من

    سنوאت

 5 من אכثر

  אאجمאلي    سنوאت

 290,284  -  69,789  194,994  25,501  אعتمאدאت مستندية 

 801,033  -  687,010  48,828  65,195  ضمאن  خطאبאت 

 14,125  -  -  457   13,668  قبوאت 

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

  

  .אلشرכאتمن قطאع  אعאه لتزمאت אلمحتملةאא אلتعهدאت وفي  طرאفאא جميع אن   )2
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  يلي فيمא
ً
:אאخرى אאطرאف حسب אلمتعلقة אلمحتملة אאلتزمאتو بאلتعهدאت تحليא  

 2010 2009  
بאאف אلريאאت ( 

  )אلسعودية
بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية
 -  39,669  حכومية وشبه حכومية

 1,105,442  4,190,420  شرכאت
 -  772,822   بنوכ ومؤسسאت مאلية אخرى 

 1,105,442  5,002,911  אאجمאلي
 
بلغ אلجزء غير אلمستخدم من אאرتبאطאت وאلتي يمכن אلغאؤهא في אي وقت من قبل אلمصرف وאلقאئمة  )3

  .)ريאلمليون 2009 : 6,247 ( ريאلمليون  5,084مبلغ م 2010ديسمبر  31כمא في 
  
 :لتزאمאت אلمتعلقة بعقود אאيجאر אلتشغيليةאא)   د

قאبلة لאلغאء אلتي غير אليجאر אلمستقبلية بموجب عقود אאيجאر אلتشغيلية دنى لدفعאت אאאلحد אא يبلغ
  :يليאمכ אبرمهא אلمصرف כمستאجر

 2010 2009  
بאאف אلريאאت ( 

  )אلسعودية
بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية
 -  187  אقل من سنة وאحدة  

 13,223  34,845  سنوאت   5لى من سنة א

 349,276  352,426  سنوאت  5כثر من א

 362,499  387,458  אאجمאلي 
  
  

  صאفي ,אلتمويل ستثمאرאت وאلدخل من אא - 16

 2010    
  في אلمنتهية للفترة

  2009ديسمبر  31 
بאאف אلريאאت ( 

    )אلسعودية
بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

        :אلدخل من
 121,498   8,081  )مرאبحאت مع مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي( ستثمאرאت אא

 731,951   121,054      אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى مرאبحאت مع

 95,845   520,416 تمويل 
 949,294   649,551  אאجمאلي 

  )3,796(    (30,363)   אجل אلعمאءعאئد على אستثمאرאت 

  619,188    945,498  
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  صאفي ,אلمصرفيةאلخدمאت  אتعאب --- 17

 

2010  

للفترة אلمنتهية   
 في

  2009ديسمبر  31 
 אلريאאتبאאف ( 

  )אلسعودية
אلريאאت  بאאف(  

  )אلسعودية

    -:وאلعموאت علىאאتعאب دخل
 5,097  23,008   تجאريةخدمאت   

  1,979   18,141  אخرى  

  41,149   7,076  

       -:على אلعموאت و אאتعאب مصאريف

  -   (5,471)   אنظمة خدمة אلمدفوعאت  

  -   (1,195)  مאلية وسאطة  

  34,483  7,076 
  
  

  :روאتب ومزאيא אلموظفين - 18

  )بאאف אلريאאت אلسعودية(                                           2010

  فئאت אلموظفين

عدد 

אلثאبتאلتعويض  אلموظفين

אلتعويض 

 غير אلثאبت

אجمאلي 

  אلتعويض

طرق 

  אلدفع

يجب אلحصول على عدم ممאنعة من -مدرאء تنفيذيون

 بشאنهممؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي
11 16,619 1,711 18,330 

 نقد
 85,644 8,452 77,192 259  אلمخאطر يقومون بאدאرة موظفون

 36,251 3,197 33,054 95  رقאبية موظفون يقومون بאدوאر

 182,036 19,831 162,205 823  موظفون אخرون 

 - - - - )يقومون بאدوאر אلمخאطر( אلعقود אلخאرجيةموظفون 

 322,261 33,191 289,070 1,188  אאجمאلي 

ويجب عرضهא للسنة אلمאلية وאلسنوאت אلعربي אلسعودي  אلنقد سسةمؤ من مطلوبةאلمذכورة  فصאحאتאא نא

    . אلאحقة
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  אلسمאت אאسאسية لسمאت אلتعويضאت --- 18.1

 אلسعودي אلعربي אلنقد مؤسسة عن אلصאدرة אلتعليمאت مع تفقت لتعويضאتل سيאسאت אلمصرف يتبع
  .אلمאلي אאستقرאر مجلس قبل من אلموضوعة معאييرאل و وאلمبאدئ

وهي لجنة فرعية منبثقة من مجلس "  وאلمכאفאت אلترشيحאت لجنة" سيאسة بتطبيق אلمصرف قאم لقد
  .نهאאبش للمجلس אلمصرف وتقديم אلتوصيאتب تאو אلمכאف سيאسאت אلتعويضאتאאدאرة تقوم بدرאسة 

لمخאطر אلمتعلقة بאلسيولة ل مرאعאتهאכد من אبאلتعאه אאعدאد وتطبيق אلسيאسאت  אثنאءيقوم אلمصرف  و
  .يرאدאتلא אلزمني وאلتوقيت

دאء אא مع يتمאشىאلنظאم אلمتغير  نא ,אلتعويضאت بخصوص ومتغير ثאبت نظאم بאتبאع אلمصرف قאم لقد
  .دאء אلمتعلق بכل وظيفة حسب تقييم אאدאءو مع אא للمصرفאلכلي 

ويقوم بאجرאء אلتعديאت  دوريةبصورة  به אلخאصة و אلمכאفאت אلتعويضאت سيאسאت بمرאجعة אلمصرف يقوم
  .عند אلضرورة 

  
  صאفي , אلتشغيل قبل مא دخل - 19

 2010  

للفترة אلمنتهية  
  في

  2009ديسمبر  31 

  
بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية
بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

 484,632  - مאقبل אلتشغيلאلدخل من אאستثمאرאت خאل فترة
 )194,818(  -  مصאريف مא قبل אلتشغيل

 289,814   -  قبل אلتشغيل , صאفي دخل مא
  
  
  

   ربح אلسهم  --- 20

 لعدد אلمرجح אلمتوسط على אلدخل صאفي بتقسيم وذلכ אلمخفض و אאسאسيאلسهم  ربح אحتسאب تم
  .אلسنة/ אلفترة نهאية في כمא سهم مليون 1,500 وאلبאلغة אلقאئمة אאسهم

  אلزכאة --- 21

وאظهرت زכאة قدرهא  م2009ديسمبر  31تم אجرאء אلربط אلنهאئي للسنة אلمאلية אلسאبقة אلمنتهية في 
ديسمبر  31אلمאلية אلمنتهية في  للسنة אلمسאهمين على אلمقدرة אلزכאةبلغت , כمא مليون ريאل  336

لכل  0.40وذلכ بوאقع  אلمستقبلية אلموزعة אאربאح من خصمهא سيتم ريאل مليون 271 مبلغ قدرهم 2010
   .سهم
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  אلنقد و مא يمאثله  --- 22 

  :في قאئمة אلتدفقאت אلنقدية אلموحدة ممא يلي  אلمدرجيمאثله  يتכون אلنقد ومא

  

2010  

للفترة אلمنتهية 
  في

  2009ديسمبر  31
  

بאאف אلريאאت (

    )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

  55,203    158,867  אلنقد في אلصندوق

  אرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي

  5,060  אلنظאمية  فيمא عدא אلوديعة  
 

 

234,378 

  אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى 

 1,160,819             يومא من تאريخ אאقتنאء تستحق خאل تسعين 
  

  

11,840,804 

 12,130,385   1,324,746  אאجمאلي
  
  

  אلتشغيليةقطאعאت אل - 23

 يتم אلتي אلمصرف بقطאعאت אلمتعلقة אلدאخلية אلتقאرير אسאس على אلتشغيلية אلقطאعאت تحديد يتم
 אلموجودאت لجنة وכذلכ אلتنفيذي אلرئيس و אلتنفيذيين אلقرאر متخذي قبل من بאنتظאم مرאجعتهא

  .אدאئهא تقويم و אلقطאعאت على אلموאرد لتوزيع وذلכ بאلمصرف وאلمطلوبאت

تتم אلمعאمאت بين אلقطאعאت . يمאرس אلمصرف نشאطه بشכل رئيس في אلمملכة אلعربية אلسعودية
 
ً
تتمثل غאلبية موجودאت ومطلوبאت אلقطאعאت  .אلمعتمدة من אאدאرةلشروط لאحכאم وא אلتشغيلية وفقא

    :אدنאهאلقطאعאت  وאغرאض אدאرية , يتכون אلمصرف من . من موجودאت ومطلوبאت تشغيلية

   :قطאع אאفرאد  ) א

متوسطة وصغيرة وאلمؤسسאت  אلمقدمة لאفرאدאאخرى  وאلمنتجאت وאلتمويلאلودאئع  يشمل
  . אلحجم

  :قطאع אلشرכאت   ) ب

 . وכبאر אلعمאء للشرכאتאلمقدمة  وאلخدمאت وאلتمويل و אلمنتجאت אאخرىאلودאئع يشمل 

  :אلخزينةقطאع   )ج

 . يشمل אلمرאبحאت مع אلبنوכ و خدمאت אلخزينة אאخرى



 

 

31 
 

  :אلوسאطة و אאستثمאر قطאع) د

אلنشאطאت אلمتعلقة بאدאرة אلموجودאت אلتي و  خدمאت אلوسאطة و אאستثمאر محאفظ دאرةإ يشمل
 .אلمאلية אאورאق وحفظ אאدאرة وאلترتيب وאلمشورة אلتعאمل و تشمل

  :אخرى) هـ

 قطאعאيمثل  لذيאو ,)אلمشترכة وאאصول אلمאل رאسلديه حيאزة  بصفته( אلرئيس אلمرכز تشمل
 .بصورة مستقلة אنهشب אلتقאرير رفع يتم منفصل تشغيلي

  
  אאموאل مطور تحويل تسعير بאستخدאم نظאم אلتشغيلية قطאعאتאل אلربح على يقيد/يحمل

ً
 في دאخليא

  .אאموאل  تכلفة لسعر مقאرب وهو אلمصرف
  :אلتشغيلية قطאعאتאل حسب ودخل ونتאئج אلمصرف لموجودאت تحليل يلي فيمא

 )بאאف אلريאאت אلسعودية(

  אאفرאدقطאع   2010

قطאع 

  אلخزينةقطאع   אلشرכאت
 אאستثمאرقطאع 

  وאلوسאطة
  אאجمאلي  אخرى

 26,668,737 1,916,820  275,836 8,649,585 13,795,070 2,031,326  אجمאلي אلموجودאت   

 11,048,185 201,211 82,165 4,732,801 1,653,965 4,378,043  אجمאلي אلمطلوبאت 

صאفي אلدخل من 
  אאستثمאرאت وאلتمويل 

42,477 309,754 166,294 535 100,128 619,188 

  אتعאب خدمאت مصرفية
  ,صאفيوאيرאدאت אخرى

11,148 23,152 3,107 1,730 3,895 43,032 

  662,220 104,023  2,265 169,401 332,906 53,625  אجمאلي دخل אلعمليאت

  92,007 74,497 - 507 214 16,789  אאستهאכ و אאطفאء 

 555,013 312,118  31,673 13,449 25,622 172,151  مصאريف אلعمليאت אאخرى 

 647,020 386,615 31,673 13,956 25,836 188,940  אجمאلي مصאريف אلعمليאت

 15,200 (282,592) (29,408) 155,445 307,070  (135,315)   ) אلخسאرة(/אلدخل صאفي
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  :אلتشغيلية قطאعאتאل حسب אلمصرف لهא يتعرض אلتي אאئتمאن لمخאطر تحليل يلي فيمא 

 )بאאف אلريאאت אلسعودية(                 

  אאفرאد قطאع  2010

 قطאع

  אلخزينة قطאع  אلشرכאت

 אאستثمאر قطאع

  אאجمאلي  אخرى  وאلوسאطة

אلموجودאت אلمدرجة في 
 24,518,348 23,692  274,828 8,649,585 13,795,070  1,775,173  אلمرכز אلمאلي    قאئمة

   אلتعهدאت و אאلتزمאت 
  אلمحتملة

 
- 5,002,911 - -  - 5,002,911 

 29,521,259  23,692  274,828 8,649,585 18,797,981  1,775,173  אאجمאلي

 

  
 )بאאف אلريאאت אلسعودية(

  אאفرאد قطאع  2009

 قطאع

  אلخزينة قطאع  אلشرכאت
 אאستثمאر قطאع

  وאلوسאطة
  אאجمאلي  אخرى

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

 1,701,052 148,506 23,926 - 506,812 1,021,808  אجمאلي אلمطلوبאت 

صאفي אلدخل من 
  אאستثمאرאت وאلتمويل 

  

2,004 

  

86,012 

  

406,453 
  

- 

  

451,029 

  

945,498 

  אتعאب خدمאت مصرفية
 649 5,103 1,973  ,صאفيوאيرאدאت אخرى 

- 
757 8,482 

  953,980 451,786  - 407,102 91,115 3,977  אجمאلي دخل אلعمليאت

 78,557 72,325 - 559 234 5,439  אאستهאכ و אאطفאء 

 559,896 394,143  13,591 11,882 19,082 121,198  مصאريف אلعمليאت אאخرى 

 638,453 466,468 13,591 12,441 19,316 126,637  אجمאلي مصאريف אلعمليאت

 289,814  289,814  - -  -  -دخل مאقبل אلتشغيل , 

 605,341 275,132 )13,591( 394,661 71,799  )122,660(  )אلخسאرة(/ אلدخل صאفي
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  :אلتشغيليةقطאعאت אلفيمא يلي تحليل لمخאطر אאئتمאن אلتي يتعرض لهא אلمصرف حسب 

 )بאאف אلريאאت אلسعودية(              

 قطאع אאفرאد  2009
قطאع 

  قطאع אلخزينة  אلشرכאت
قطאع אאستثمאر 

  אאجمאلي  אخرى  وאلوسאطة

 אلموجودאت אلمدرجة في

 16,279,670 30,605  250,000 14,902,308 1,040,023  56,734  אلمرכز אلمאلي   قאئمة 

  אلتعهدאت و אאلتزمאت 

 1,105,442 -  - - 1,105,442 -  אلمحتملة 

 17,385,112  30,605  250,000 14,902,308 2,145,465  56,734  אאجمאلي

  
  

قאئمة   في אلمدرجة للموجودאت אلدفترية אلقيمة من אلمصرف لهא يتعرض אلتي אאئتمאن مخאطر تتכون
 مخאطر تشمل و .אאخرى אلموجودאت و وאلمعدאت אلممتلכאت אلنقد, بאستثنאء , אلموحدة אلمאلي אلمرכز

  .אلمحتملة وאאلتزאمאت للتعهدאت אאئتمאني אلمعאدل قيمة אلمصرف لهא يتعرض אلتي אאئتمאن

  مخאطر אאئتمאن --- 24

وتعــرف علــى אنهــא אلمخــאطرة אلنאتجــة عــن , تعتبــر مخــאطر אאئتمــאن مــن אכثــر אلمخــאطر אهميــة אعمــאل אلمصــرف
. ممـא يـؤدي אلـى تכبـد אلمصـرف لخسـאرة مאليـة ,אلوفאء بאلتزאمאتـه تجـאه אلمصـرف فيאخفאق אلطرف אلمقאبل 

כمא توجد مخאطر אאئتمאن في بعض אאدوאت  ,ستثمאرאא אلتمويل و منتنشא مخאطر אאئتمאن بصورة אسאسية 
 ,وאאرتبאطــــאت ,بمــــא فــــي ذلــــכ אلضــــمאنאت, وאאعتمــــאدאت אلمســــتندية אلمאليــــة خــــאرج قאئمــــة אلمرכــــز אلمــــאلي

  . وאلقبوאت

 אلوאعي وאلتنويع بدقة אلمستهدفة אאسوאق تحديد خאل من אאئتمאن مخאطر بאدאرة אلمصرف يقوم
. אلمخאطر يميتق خאل ومن , قوية تغطية ضمאنאت على وאلحصول , للتمويل אلمحכمة وאلهيכلة للمحفظة,

 يستخدم כمא. אلمقאبل אلطرف تعثر אحتمאאت مييلتق للمخאطر دאخلية تصنيف אلية אلمصرف يستخدم
 אلتصنيفאت تقويم אو/و لمقאرنة معروفة تصنيف وכאאت عن صאدرة توفرهא عند خאرجية, تصنيفאت אلمصرف
 لجنة من وאعتمאدهא مرאجعتهא ويتم אאخرى, אאطرאف بכאفة אلمتعلقة אאئتمאن مخאطر تقويم يتم. אلدאخلية
 ومجلس אلتنفيذية אللجنة قبل من אعتمאدهא يتم כبرى لمخאطر אلتعرض حאلة وفي .بאلمصرف אאئتمאن

 وאعتمאدهא, عليهא אلموאفقة لشروط مطאبقتهא لضمאن بאستمرאر אلمخאطر هذه مرאقبة يتم. אאدאرة
  .אאئتمאنية مאءتهא אستمرאرية ولتقييم

 אلمحفظة مستوى على אلمخאطر כאفة אدאرة אلمخאطر אدאرة سيאسאت تصميم تم فقد ذلכ אلى אضאفة
/ وאلصنאعאت وאلمنتجאت, אلعمאء, مثل אلمخאطر من فئة אي في אلمبررة غير אلترכزאت لتجنب وذلכ

يقوم אلمصرف , وכمא وضع אلمصرف ترכزאت وحدود للمخאطر .وאلعمאت אلجغرאفية وאلمنאطق אلقطאعאت
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 بאن يضمن אلمخאطر بتنويع אلوאعي אאلتزאم אن هيرفيندאل هيرشمאن لقيאس אلترכزאتبאستخدאم مؤشر 
  .אאخرى אאطرאف من אي אخفאق אو معين אقتصאدي قطאع في منتظم ضعف بאي جوهريא يتאثر لن אلمصرف

 طبقא אضאفية ضمאنאت وطلب ,عليهא אلحصول تم אلتي للضمאنאت אلسوقية אلقيمةبمرאقبة אאدאرة  تقوم
  .אلقيمة في  نخفאضאא مخصص כفאية مرאجعة אثنאء وذلכ אلمعنية لאتفאقية

  אلتحويل/אلدولمخאطر 

 بسبب אجرאءאت حכومية معدم قدرة אلمقترضين على אلوفאء بאلتزאمאته في אلتحويل/אلدولتمثل مخאطر 
 . معينة

ً
سدאد  قאدر علىعلى אلتحويل تجعل אلعميل غير  يحدث هذא عאدة عندمא تفرض אلحכومة قيودא

  . אلتزאمאته
אلمخאطر אلمتعلقة אلتحويل بخصوص مخאطر אאئتمאن بمא في ذلכ /אلدولمخאطر يقوم אلمصرف بאحتسאب  

درجאت تصنيف بخصوص تعثر  אلمصرفيستخدم .بאلبنود אلمدرجة في قאئمة אلمرכز אلمאلي خאرج אلمملכة 
ي تصنيفه لمخאطر אلتحويل אلمتعلقة بאلدول אلدول ويستخدم אلمصرف فعمليאت אلصرف אאجنبي لمختلف 

  .אلدولبوضع حدود للمخאطر حسب  אلمصرفيقوم . تصنيف صאدر عن وכאلتين خאرجيتين

  
 في אلتغيرאت لتعכس به אلخאصة אلمخאطر אدאرة وאنظمة سيאسאت بمرאجعة بאنتظאم, אلمصرف يقوم

 אאطرאف حسب אتستثمאر אא تحليل تم. אلمستجدة وאلممאرسאت אلمعאيير فضلא אتبאع و منتجאتوאل אאسوאق
). 7( رقم אאيضאح אلى אلرجوع يمכن אلتمويل, مכونאت لتفאصيل بאلنسبة). 6( رقم אאيضאح في אאخرى

 ).15( رقم אאيضאح אلى אلرجوع يمכن אلمحتملة, وאאلتزאمאت للتعهدאت بאلنسبة
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 دאتهوאلتع אلمאلية وאلمطلوبאت , אאئتمאن مخאطر و ,אلمאلية אلموجودאت مخאطرل אلجغرאفي ترכزאل24.1 
  אلمحتملة وאאلتزאمאت

    .אلجغرאفية אلمنطقة حسب אلمصرف لهא يتعرض אلتي אئتمאنא مخאطر    

  )بאאف אلريאאت אلسعودية(                                                                                        

2010  

אلمملכة אلعربية 

 אلسعودية

دول مجلس   

  אلتعאون

  ي אאخرىאلخليج

 אلشرق ومنطقة

  אאوسط

  

  אوروبא

  

 دول

  אخرى

  

  אאجمאلي

                    אلمאليةאلموجودאت 

  نقد وאرصدة لدى  مؤسسة

 657,593  אلنقد אلعربي אلسعودي    

 

-

 

- 

 

- 

 

657,593 

אلبنوכ وאلمؤسسאت אرصدة لدى 

2,306,750  אلمאلية אאخرى

 

3,054,297

 

437,847 

 

4,423 

 

5,803,317 

 2,623,589  -  - - 2,623,589 אستثمאرאت

 15,593,250  -  - - 15,593,250 تمويل

 736,260   -   - - 736,260  موجودאت אخرى

  25,414,009   4,423   437,847  3,054,297  21,917,442  אجمאلي אلموجودאت אلمאلية

          אلمאليةאلمطلوبאت

 2,254,016  -  - - 2,254,016وכ و אلمؤسسאت אرصدة للبن

 8,315,878  -  - - 8,315,878  אء ودאئع אلعم

 478,291  -  - - 478,291  رىمطلوبאت אخ

  11,048,185   -   -  -  11,048,185  طلوبאت אلمאليةאجمאلي אلم

 5,002,911  -  - - 5,002,911 אאلتزאمאت אلمحتملةאلتعهدאت و

مخאطر ى لאلحد אאقص

ظאهرة بمبאلغ אلمعאدل (אאئتمאن

للتعهدאت و אאلتزمאت ) אאئتمאني

2,165,096 אلمحتملة

 

-

 

- 

 

- 

 

2,165,096 
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    )بאאف אلريאאت אلسعودية(                   

2009 
אلمملכة אلعربية 

 אلسعودية

  دول مجلس אلتعאون  

  אلخليجي אאخرى

  ومنطقة

  אلشرق אאوسط

  

  אوروبא

  

دول 

  אخرى

  

  אאجمאلي
                    אلمאلية אلموجودאت

  مؤسسة  لدى وאرصدة نقد

  אلنقد אلعربي אلسعودي     

  

361,133 

    

- 

    

- 

    

- 

    

361,133 

   אلبنوכ وאلمؤسسאت لدى  אرصدة

  אאخرى אلمאلية    

  

12,057,400 

    

1,774,884 

    

3,397 

    

10,659 

    

13,846,340 

 1,000,141  -  -  -  1,000,141  אستثمאرאت

 1,111,843  -   -   -  1,111,843  تمويل

 29,964   -    -   -   29,964  אخرى موجودאت

  16,349,421    10,659   3,397    1,774,884    14,560,481  אلمאلية وجودאتאلم אجمאلي

           אلمאلية אلمطلوبאت 

  אلمؤسسאت و وכللبن אرصدة

  אلمאلية אאخرى    
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 1,497,528  -  -  -  1,497,528  אء אلعم ودאئع

 203,524  -   -   -   203,524  رىאخ مطلوبאت

  1,701,052    -    -    -    1,701,052  אلمאلية אلمطلوبאت אجمאلي

 1,105,442  12,749  -  -  1,092,693  وאאلتزאمאت אلمحتملةאلتعهدאت 

אلحد אאقصى لمخאطر  

 אلمعאدل بمبאلغ ظאهرة(אאئتمאن

 אאلتزمאت و للتعهدאت) אאئتمאني

  אلمحتملة

 

 

445,362  

  

 

217 

  

 

- 

  

 

2,549 

  

 

448,128 

  

   



 

 

37 
 

  
  :ومخصص خسאئر אلتمويل אلعאمل رغيويل ملترכزאت אلتאلتوزبع אلجغرאفي  - 24.2

  )بאאف אلريאאت אلسعودية(                                                                                                                                        

2010 

אلمملכة  

אلعربية 

 אلسعودية

  دول مجلس אلتعאون 

  ومنطقة אאخرى אلخليجي 

  אאجمאلي  دول אخرى  אوروبא אلشرق אאوسط

 - - --- אلتمويل غير אلعאمل ,صאفي
 3,000 - --3,000 אلتمويلخسאئر مخصص אنخفאض 

  

  )بאאف אلريאאت אلسعودية(                                                                                                                                        

2009 

אلمملכة  

אلعربية 

 אلسعودية

  دول مجلس אلتعאون 

  ومنطقة אאخرى אلخليجي 

  אאجمאلي  دول אخرى  אوروبא אلشرق אאوسط

 - - --- אلتمويل غير אلعאمل ,صאفي
 - - --- مخصص אنخفאض خسאئر אلتمويل

  

  אلمאلية אلمخאطر אدאرة --- 25

  : אلسوق مخאطر

مאلية نتيجة  אدوאتل אلمستقبلية يةتدفقאت אلنقدאو אلمخאطر تذبذب אلقيمة אلعאدلة אلسوق  تمثل مخאطر
  .אאسهم, وאسعאر אلصرف אאجنبي, وאسعאر معدل אلعאئدمثل  אلسوق متغيرאتفي  للتغير

   معدل אلعאئدمخאطر   ) א

 אلتمويلو אتستثمאر אא على אلعوאئد تمثل אلتي אلمستقبلية אلنقدية אلتدفقאت אلعאئد معدل مخאطر تعכس
  .אلسوق אسعאر في لتغيرאتبא تتאثر אلتيאلمطلوبאت و

 א. مאليةאل تאوאدل אلعאدلة אلقيمة بتغير אلمتعلقة אلمخאطر ,אلربحية معدאتل אلعאدلة אلقيمة مخאطر تمثل
 אلنقدية تدفقאتلא بخصوص אلسوق אسعאر في אلتقلبאت على تؤثر هאمة لمخאطر אلمصرف يتعرض

 אلمאلية אلقوאئم في وتسجل ثאبتة, بعوאئد مرتبطة אلمאلية אلمصرف موجودאت غאلبية אن אلمستقبلية
  .אلمطفאة بאلتכلفة אلموحدة

 خאرج قאئمة אلمرכز אلمאلي אلبنود אلمدرجةبنود אلموجودאت , אلمطلوبאت و على عאئدאلحسאسية 

 على אلسوق في אلسאئدةمعدאت אلربح  مستويאت في للتقلبאت אلمصאحبة مخאطرلل אلمصرف يتعرض
  .אلنقدية هوتدفقאت אلمאلي مرכزه
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אאسعאر אلسאئدة بين على אسאس  אلتمويلאسאس אستحقאق  علىيقوم אلمصرف بאحتسאب معدאت אلربح 
   .אلبنوכ

 دوאتلא אلدفترية אلقيمة אلجدول يتضمنو  معدאت אلربحية لمخאطر אلمصرف تعرض אدنאه אلجدول يلخص
  يحدث אيهمא ,אאستحقאق توאريخ אو אאسعאر تجديد توאريخ  حسب  مصنفة مصرفلل אلمאلية

ً
  . אوא

 )אلسعوديةبאאف אلريאאت ( 

2010 

  3خאل 

 אشهر

3 -12  

 شهر

1 -5  

 سنة

 5אכثر  من  

  سنوאت

  غير مرتبط

  אאجمאلي  بאربאح

          אلموجودאت 

  نقد  وאرصدة لدى  مؤسسة
 657,593 657,593 ----  אلنقد אلعربي אلسعودي    

  אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت
 5,803,317 70,959 -3,071,0471,304,3331,356,978  אلمאلية אאخرى   

 2,623,589 - --2,549,77673,813 אستثمאرאت

  15,593,250 - 1,255,0391,576,7277,494,6235,266,861 تمويل,صאفي

  1,193,195 1,193,195 ----  אلممتلכאت و אلمعدאت ,صאفي 

 797,793 797,793 ----  موجودאت אخرى

 26,668,737 2,719,540 6,875,8622,954,8738,851,6015,266,861   אجمאلي אلموجودאت 

     אلمطلوبאت

  للبنوכ و אلمؤسسאتאرصدة 
 2,254,016  - -- - 2,254,016  אلمאلية אאخرى   

 8,315,878 4,083,018 -2,580,055399,559 1,253,246 ودאئع אلعمאء

 478,291  478,291  - - - - مطلوبאت אخرى

 15,620,552  15,620,552  - - - -  حقوق אلمسאهمين 

אجمאلي אلمطلوبאت  وحقوق 
 26,668,737  20,181,861  - 399,559 2,580,055 3,507,262 אلمسאهمين

  حسאسية אلعאئد للبنود 
 -  (17,462,321)  5,266,861 8,452,042 374,818 3,368,600  دאخل قאئمة אلمرכز אلمאلي 

  אلمدرجة للبنودحسאسية אلعאئد 
 5,002,911  -  - 3,806,818 690,406 505,687  خאرج قאئمة אلمرכز אلمאلي

  אجمאلي אلفجوة אلخאضعة 
 -  -  5,266,861 12,258,860 1,065,224 3,874,287   لمخאطر معدאت אلعאئد

  אلفجوة אلترאכمية 
 -  -  22,465,232 17,198,371 4,939,511 3,874,287 אلعאئد معدאتאلخאضعةلمخאطر
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 )بאאف אلريאאت אلسعودية(

2009  
  خאل

 אشهر3

3 -12  

 شهر

1 -5  

 سنة

 5אכثر من 

  سنوאت
  غير مرتبط

  אאجمאلي  بאربאح

         אلموجودאت  

  مؤسسة  لدى وאرصدة  نقد

  אلسعوديאلعربيאلنقد    
- - - - 361,133 361,133 

  وאلمؤسسאت אلبنوכ لدى אرصدة

  אאخرىאلمאلية 
11,818,450 2,005,536 - - 22,354 13,846,340 

 1,000,141 - - - 449,836 550,305  אستثمאرאت,صאفي

  1,111,843 -  274,332 667,685 162,506 7,320 تمويل,صאفي

  922,199 922,199  - - - -  ممتلכאت و معدאت ,صאفي 

 64,737 64,737 - - - -  موجودאت אخرى

 17,306,393 1,370,423  274,332 667,685 2,617,878 12,376,075  אجمאلي אلموجودאت  

        אلمطلوبאت

  אلمؤسسאت و للبنوכ אرصدة

  אאخرىאلمאلية   
-  -  - -  -  - 

 1,497,528 - - - 386,650  1,110,878 ودאئع אلعمאء

 203,524  203,524  -  -  -  - مطلوبאت אخرى

 15,605,341  15,605,341  -  -  -  -  حقوق אلمسאهمين 

אجمאلي אلمطلوبאت  وحقوق 

 אلمسאهمين
1,110,878  386,650  -  -  15,808,865  17,306,393 

  אلمدرجة للبنود אلعאئد حسאسية

   אلمאلي אلمرכزقאئمةدאخل
11,265,197  2,231,228  667,685  274,332  (14,438,442)  - 

  حسאسية אلعאئد للبنود אلمدرجة

  خאرج قאئمة אلمرכز אلمאلي 
104,364  244,279  756,799  -  -  1,105,442 

  אجمאلي אلفجوة אلخאضعة 

   لمخאطر معدאت אلعאئد
11,369,561  2,475,507  1,424,484  274,332  -  - 

  אلفجوة אلترאכمية 

  אلعאئد معدאت אلخאضعةلمخאطر
11,369,561  13,845,068  15,269,552  15,543,884  -  - 
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 :مخאطر אلعمאت  ) ب

على مرכزه אلمאلي وتدفقאته  אلعمאت אאجنبية אلتقلبאت في אسعאر صرف مخאطر אثאريتعرض אلمصرف 
لכل عملة وبشכل אجمאلي لمرאכز  ةאلمقبول אلمخאطرتقوم אدאرة אلمصرف بوضع حدود لمستوى . אلنقدية

  وאحدة وخאل אليوم,אل ةلليل אلعمאت,
ً
אلريאل وحيث אن سعر صرف  .ويتم مرאقبة تلכ אلمرאכز يوميא

אمא אلعمאت  .א تمثل مخאطر عمאت هאمة فאن אאرصدة بאلدوאر אلسعودي مثبت مقאبل אلدوאر אאمريכي
 .א تمثل مخאطر عمאت هאمة אאجنبية אאخرى فאنهא

  אدنאه אلجدول يبين
ً
   :ديسمبر 31כمא في  אאجنبية אلعمאت صرف אسعאر لمخאطر ملخصא

 2010  2009  

  אلموجودאت
 אلريאאت بאאف(

    )אلسعودية
 אلريאאت بאאف(

  )אلسعودية

 1,723  9,645  وאرصدة لدى  مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي   نقد

 1,479521  2,486,449  لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى  אرصدة

 14  14   אאستثمאرאت
 12,897  63,585 אلتمويل

 -  8,016  אخرىمطلوبאت
 1,494,155  2,567,709  على אلموجودאت אلعمאت مخאطر אجمאلي

     אلمطلوبאت 
 -  - אאخرىאلمאليةوאلمؤسسאت للبنوכאرصدة
 29,566  413,625  אلعمאء ودאئع

 -  141,713  אخرىمطلوبאت

 29,566  555,338  على אلمطلوبאت  אلعمאت مخאطر אجمאلي
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  : ديسمبر 31 في כمאتحليא للعمאت אلتي لدى אلمصرف تعرض هאم لهא  אدنאه אلجدول يبين

    2010    2009  

  
بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

 )אلسعودية

 913,427  1,158,857   دوאر אمريכي

 13,167  272   يورو 

 192  1,027   درهم אمאرאتي 

 264,094  270,806   دينאر بحريني 

 272,943  579,099   ريאل قطري 

 766  2,310   אخرى

 1,464,589  2,012,371   אאجمאلي 

  

  :אسعאر אאسهم مخאطر )ج

אאستثمאرאت  محفظةאلتي تضمنتهא  طر אنخفאض אلقيمة אلعאدلة لאسهمאخم אאسهم אسعאر مخאطرتعني  

معقولة في مستويאت مؤشرאت وقيمة אل و محتملةאللتغييرאت لنتيجة  אلمقتنאة لغير אغرאض אلمتאجرة

بخصوص אאسهم غير ذאت אهمية  אلمصرفوفي אلوقت אلحאضر فאن אلمخאطر אلتي يتعرض لهא . אאسهم

 .لمخאطر אسعאر אسهم هאمة אلمصرف وبאلتאلي א يتعرض,نسبية

  :مخאطر אلسيولة   ---26

 אلمאلية بمطلوبאته אلمتعلقة بאلتزאمאته אلوفאء في אلمصرف يوאجهא אلتي אلصعوبאت אلسيولة مخאطر تمثل
 عند אلسيولة مخאطر تحدث و אخرى مאلية موجودאت شכل على אو عن طريق تقديم אאموאل تسدد אلتي

 توفر عدم אلى يؤدي قد ممא אאئتمאني אلتصنيف مستوى אنخفאض وא אلسوق في אستقرאر عدم وجود
 ةدאر وא אلتمويل مصאدر عيتنوب אلمصرف אدאرة قאمت אلمخאطر, هذه من وللتقليل .אلتمويل مصאدر بعض

  . يمאثله ومא אلنقد من مאئم رصيد على وאلحفאظ ةسيولאل توفر بאאعتبאر אאخذ بعد موجودאتאل

تم تحديد  و אאستحقאقאت אلتعאقدية אلخאصة بموجودאت ومطلوبאت אلمصرف توאريخ אدنאه אلجدول يلخص
قאئمة אلمرכز אلمאلي אلموحدة حتى تאريخ بتאريخ على אسאس אلفترة אلمتبقية  אت אلتعאقديةستحقאقאא
 .אلتאريخيةאلوقאئع אلفعلي حسبمא تظهره  ستحقאقعين אאعتبאر تאريخ אאوא تאخذ ب אلتعאقدي ستحقאقאא

 ويقوم ,من אلجدول تدفقאت نقدية غير مخصومة متعאقد عليهא) א(אلبند  אلمبאلغ אلمدرجة في تمثل
  .אلمتوقعة غير אلمخصومةאلوאردة  אلنقدية للتدفقאت  وفقאאلسيولة  مخאطر دאرةאאلمصرف ب
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تخضع  و ,אت אلتعאقدية لضمאن توفر אلسيولة אلכאفيةستحقאقאא ومتאبعة تقوم אدאرة אلمصرف بمرאقبة
 لجنةتتم אلموאفقة عليهא من قبل و ةمرאجعאلسيولة للب אلمتعلقة جرאءאتאسيאسאت وאאل جميع

 ترفعכمא  .אلسيولة אليومية للمصرف وضع تحدد لאدאرة تقאرير يومية يتم אصدאر. אلموجودאت و אلمطلوبאت
وאאجرאءאت אلتصحيحية אلتي تم  אאستثنאءאت تشمل אلموجودאت و אلمطلوبאت منتظمة אلى لجنةتقאرير 

   .אتخאذهא

 
ً
يحتفظ אلمصرف  لنظאم مرאقبة אلبنوכ و אلتعليمאت אلصאدرة عن مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي, وطبقא

אستثمאرאت من אجمאلي % 4 و تحت אلطلبودאئع אلمن אجمאلي % 7 تعאدللدى אلمؤسسة بوديعة نظאمية 
  . אجل אلعمאء

, ويכون هאلتزאمאت ودאئع من% 20אضאفة للوديعة אلنظאمية, يحتفظ אلمصرف بאحتيאطي سيولة א يقل عن 
 
ً
כمא  .هذא אאحتيאطي من אلنقد و אلموجودאت אلتي يمכن تحويلهא אلى نقد خאل فترة א تزيد عن ثאثين يومא

ستثمאرية خאصة مع مؤسسة אلنقد אلعربي ى مبאلغ אضאفية من خאل ترتيبאت אيمכن للمصرف אلحصول عل
  .אلسعودي

     אلفترة אلمتبقية لאستحقאقאت אلتعאقديةحسب   אلمאليةאلمطلوبאت  تحليل )א

 31للمصرف כمא في  אلمאليةلمطلوبאت אب אلخאصة ستحقאقאتאאعلى ملخص بمحفظة אدنאه يشتمل אلجدאول 
نظرא لتضمين . على אسאس אلتزאمאت אلسدאد غير אلمخصومة אلمتعאقد عليهא 2009و   م2010ديسمبر 

مع אلمبאلغ א تتطאبق  אدنאه ولدفאن אجمאليאت אلبنود في אلجدفعאت אאربאح حتى تאريخ אאستحقאق, 
  . אلموحدةقאئمة אلمرכز אلمאلي في  אلظאهرة

  )بאאف אلريאאت אلسعودية (                                                                                                                                        

2010  

  خאل

 אشهر3

  אشهر 3 من

12אلى

 אلى من سنة

  سنوאت5

 5من  אכثر

  سنوאت

بدون تאريخ 

 אستحقאق

  אאجمאلي  محدد

        אلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمين

  للبنوכ وאلمؤسسאتאرصدة  

 2,601,506  -  - -1,549,4041,052,102  אلمאلية אאخرى

 8,384,260 - - 1,885,089 2,250,769 4,248,402  ودאئع אلعمאء 

 455,572 455,572 - - - -  مطلوبאت אخرى 

 15,620,552 15,620,552 - - - -  حقوق אلمسאهمين

 27,061,890 16,076,124 - 1,885,089 3,302,871  5,797,806  אאجمאلي 
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  )بאאف אلريאאت אلسعودية(                                                                                                                                         

2009  
  خאل

 אشهر3

  אشهر3 من

 12אلى

 شهر

אلى  من سنة

  سنوאت5

 5אכثر من 

  سنوאت

بدون تאريخ 

אستحقאق 

  אאجمאلي  محدد

        אلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمين

  وאلمؤسسאت للبنوכ  אرصدة

 -  -  - ---  אאخرىאلمאلية

 1,498,641 - --1,073,933424,708  ودאئع אلعمאء 

 203,524 203,524 - - - -  مطلوبאت אخرى 

 15,605,341 15,605,341 - - - -  حقوق אلمسאهمين

 17,307,506 15,808,865 - - 424,708 1,073,933  אאجمאلي 

 

  : אلمطلوبאت و للموجودאت אلتعאقدية تאאאستحقאق אدنאه אلجدول يعכس) ب

قאئمة على אسאس אلفترة אلمتبقية في تאريخ  لمطلوبאتא للموجودאت و تم تحديد אאستحقאقאت אلتعאقدية
  . حتى تאريخ אאستحقאق אلتعאقدي אلمرכز אلمאلي
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  )بאאف אلريאאت אلسعودية(                                                                                                                                         

2010  
  خאل 

 אشهر3

  אشهر3 من

 12אلى 

 شهر

אلى  من سنة

  سنوאت5

 5אכثر من 

  سنوאت

بدون تאريخ 

אستحقאق 

  אאجمאلي  محدد

        אلموجودאت   

 אلعربي אلنقد مؤسسة لدى وאرصدة  نقد

 657,593 - - - - 657,593   אلسعودي

  وאلمؤسسאت אلبنوכ لدى אرصدة

 5,803,317 - - 1,356,978 333 ,3,142,0061,304   אאخرى אلمאلية 

 2,623,589 - - - 2,549,77673,813  אستثمאرאت 

 15,593,250 -5,266,861 7,494,623 1,255,0391,576,727  تمويل 

 1,193,195 1,193,195 - - - -  ممتلכאت و معدאت 

 797,793 797,793  - - - -  موجودאت אخرى 

 26,668,737 5,266,861,990,988 8,851,601 7,604,412,954,873  אאجمאلي

        אلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمين

  وאلمؤسسאت للبنوכ  אرصدة

 אאخرىאلمאلية
2,254,016- -  -  -  2,254,016 

 8,315,878 - - 5,336,2642,580,055399,559 ودאئع אلعمאء

 478,291 478,291 - - - -  مطلوبאت אخرى

 15,620,552 15,620,552 - - - -  حقوق אلمسאهمين

 26,668,737 16,098,843 - 399,559 7,590,282,580,055  אאجمאلي 

 5,002,911 - - 3,806,818 690,406  505,687  אلتعهدאت و אאلتزאمאت אلمحتملة
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  )بאאف אلريאאت אلسعودية(                                                                                                                                                        

2009 

  خאل

 אشهر3

 אشهر 3 من

 12אلى 

 شهر

 من سنة

  אلى

  سنوאت5

 5אכثر من 

  سنوאت

بدون تאريخ 

אستحقאق 

  אאجمאلي  محدد

        אلموجودאت   

  مؤسسة لدى وאرصدة  نقد

   אلسعودي אلعربي אلنقد

  

361,133 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 

361,133 

  אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت

  אلمאلية אאخرى  

 

11,840,804 

  

2,005,536 

  

- 

  

- 

  

- 

 

13,846,340 

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

 1,111,843 - 274,332 667,685 162,506 7,320  تمويل 

 922,199 922,199 - - - -  ممتلכאت و معدאت 

 64,737 64,737  - - - -  موجودאت אخرى 

 17,306,393 986,936 274,332 667,685 2,617,878 12,759,562  אאجمאلي

 - - - - - -  אلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمين

  للبنوכ وאلمؤسسאتאرصدة  

           אلمאلية אאخرى 

 1,497,528 - --1,110,878386,650 ودאئع אلعمאء

 203,524 203,524 - - - -  مطلوبאت אخرى 

 15,605,341 15,605,341 - - - -  حقوق אلمسאهمين

 17,306,393 15,808,865 - - 386,650  1,110,878  אאجمאلي 

 1,105,442 -  -  756,799 244,279 104,364  אلتعهدאت و אאلتزאمאت אلمحتملة

  

  :אلقيمة אلعאدلة للموجودאت وאلمطلوبאت אلمאلية  ---27

بين אطرאف رאغبة אلعאدلة هي אلقيمة אلتي يتم بموجبهא تبאدل موجودאت مא אو سدאد مطلوبאت مא  אلقيمة
وبאلتאلي بمכن אن تنتج فروقאت بين אلقيمة אلدفترية و אلقيمة אلعאدلة  .ةفي ذلכ وبشروط تعאمل عאدل

  .אلمقدرة

 عن  אلموحدة لאدوאت אلمאلية دאخل قאئمة אلمرכز אلمאليאلمقدرة  אن אلقيمة אلعאدلة
ً
א تختلف جوهريא

  .تهא אلدفتريةقيم
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:אلعאقة ذאت אאطرאف مع אلمعאمאت ---28  

تخضع אلمعאمאت مع אאطرאف ذאت  .يتعאمل אلمصرف خאل دورة אعمאله אلعאدية مع אطرאف ذאت عאقة
عن مؤسسة אلنقد אلعربي  אلعאقة للنسب אلمنصوص عليهא في نظאم مرאقبة אلبنوכ و אلتعليمאت אلصאدرة

  .אلسعودي

 31אلمدرجة في אلقوאئم אلمאلية אلموحدة כمא في  אאرصدة אلنאتجة عن تلכ אلمعאمאتفيمא يلي بيאن   ) א
  :ديسمبر

  2010   2009 

  
 بאאف אلريאאت(

 )אلسعودية
بאאف אلريאאت (  

 )אلسعودية

مجلس אאدאرة وכبאر موظفي אאدאرة وאلصنאديق אعضאء 
אאستثمאرية אلخאصة بאلمصرف אو כبאر אلمسאهمين 

  :وאلشرכאت אلمنتسبة لهم

      

  -    209,530  تمويل

  1,811   337  אאدאرة  כبאر موظفيل سلف

  391,633   2,204,687  ودאئع אلعمאء

  1,303   2,586  مخصص مכאفאة نهאية אلخدمة 

 -   50,000  صنאديق אאستثمאرية אل

  
   ) ب

ً
אلمدرجة في لقة بאلمعאمאت مع אאطرאف ذאت אلعאقة אلمتع  و אلمصאريف بאאيرאدאت فيمא يلي تحليא

  :قאئمة אلدخل אلشאمل אلموحدة כمא يلي 

  2010  2009  

بאאف אلريאאت (  
  )אلسعودية

بאאف אلريאאت (
  )אلسعودية

 -  6,447  אلدخل من אلتمويل  

 3,549  7,432  אجل אستثمאرאت عمאءאلعאئد على 

 2,887  3,193   مجلس אאدאرة אعضאء مכאفאت

مؤسس عن خدمאت אلتאسيستعويض مدفوع אلى مسאهم 
 20,000 -  وطرح אسهم אلمصرف لאכتتאب

  

  .אعتيאديةمع شروط אلتوظيف א تتفق אلسلف وאلمصאريف אلخאصة  بאلمدرאء אلتنفيذيين
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  :כبאر موظفي אאدאرة خאل אلسنةل אجمאلي אلتعويضאت אلمدفوعة)  ج

  2010    2009  

بאאف אلريאאت (  
  )אلسعودية

 بאאف אلريאאت(  
  )אلسعودية

  33,106    18,903  مزאيא موظفين قصيرة אאجل  روאتب و 

  1,303    1,283   مخصص مכאفאة نهאية אلخدمة

  

  :כفאية رאس אلمאل---29 

بمتطلبאت رאس אلمאل אلموضوعة من قبل  אلتزאمא في رאس אلمאل אدאرة عند אهدאف אلمصرف,تتمثل 
في אאستمرאر في אلعمل وفقא لمبدא  אلمصرفمؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي,وאلحفאظ على مقدرة 

  .وאلحفאظ على وجود رאس  مאل قوي אאستمرאرية אلمحאسبي,

אلتعليمאت  تتطلب, وאستخدאم رאس אلمאل אلنظאمي من قبل אدאرة  אلمصرف و אلمאلرאس כفאية يتم مرאقبة 
وאن تכون  ظ بحد אدنى من رאس אلمאل אلنظאمي,אאلصאدرة عن مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي אאحتف

نسبة אجمאلي رאس אلمאل אلنظאمي אلى אلموجودאت אلمرجحة אلمخאطر عند אو تزيد عن אلحد אאدنى אلمتفق 
  %.  8وهو عليه 

 אلنقد مؤسسة قبل من אلمحددة אلمعدאت بאستخدאم وذلכ رאسمאله כفאية مدى بمرאقبة אلمصرف يقوم
 אאلتزאمאت و אلموجودאت אلمؤهل معوبموجبهא يتم قيאس مدى כفאية رאس אلمאل  .אلسعودي אلعربي

   אلنسبية مخאطرهא אظهאر אلمرجحة אאرصدة بאستخدאم אلمאلي אلمرכز قאئمة في אلظאهرة

 2010    2009  

بאאف אلريאאت (  بيאن 

  )אلسعودية

بאאف אلريאאت (  

  )אلسعودية

 5,814,434  17,399,032  مخאطر אאئتمאن للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر   

 2,704,451   1,334,369  مخאطر אلعمليאت للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر   

 -  2,059,997  مخאطر אلسوق للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر 

 8,518,885   20,793,398  אجمאلي אلرכيزة אאولى للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر 

 15,605,341  15,620,541   رאس אلمאل אאسאسي 

 -   3,006   رאس אلمאل אلمسאند 

 15,605,341  15,623,547  אجمאلي رאس אلمאل אאسאسي وאلمسאند 

     %نسبة כفאية رאس אلمאل 

 %183  %75 رאس אلمאل אאسאسي

 %183  %75  رאس אلمאل אאسאسي وאلمسאند
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  2 لبאزل אلثאلثة بאلرכيزة خאصة אفصאحאت - 30

 ستכون هذه. يجب אلقيאم ببعض אאفصאحאت אلכمية وאلنوعية  , אلرכيزة אلثאلثة,2بنאءא على متطلبאت بאزل 
 31 خאل ستين يوم عمل بعد (www.alinma.com)موجودة على موقع אلمصرف אאلכتروني  אאفصאحאت

لمرאجعة  אتخضع هذه אאفصאحאت, لمتطلبאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي طبقא م2010 ديسمبر
  . مرאجعي אلحسאبאت אلخאرجيين אلمصرف

   אلمعאيير אلدولية אلخאصة بאلتقאرير אلمאلية في אلمستقبلية אلتغييرאت --- 31

ويتعين على  אلتي تم نشرهאאلمصرف عدم אאتبאع אلمبכر للتعديאت على אلمعאيير אلتאلية אرتאى لقد 
 : م2011ينאير  1אلتي تبدא بعد אلمصرف אتبאعهא אعتبאرא من אلسنوאت אلمحאسبية 

  تعريف يعدل אلذي (" אאطرאف ذאت אلعאقة "  24אلدولي رقم  معيאر אلمحאسبةאلتعديאت على 
 ذאت אلعאقة للمؤسسאت ذאت אאطرאف عن אאفصאح متطلبאت بعض ويعدل ,אلعאقة ذאت אאطرאف

بאثر رجعي على ) م 2009אلمعدل عאم ( 24معيאر אلمحאسبة אلدولي رقم يطبق  .بאلحכومة אلصلة
 .ويسمح بאאتبאع אلمبכر له م2011ينאير  1אلسنوאت אلتي تبدא في אو بعد 

  لقد אزאلت هذه אلتعديאت אلنتאئج " אאدوאت אلمאلية"  9אلمعيאر אلدولي אلخאص بאلتقאرير אلمאلية رقم
 
ً
وذلכ في حאلة وجود حد אدنى  غير אلمقصودة אلنאتجة عن معאلجة אلمصאريف אلمدفوعة مقدمא

 אدت وقد  .لمتطلبאت אلتمويل
ً
بعض  في هذه אلتعديאت אلى אثبאت אאشترכאت אلمدفوعة مقدمא

 
ً
تطبق هذه אلتعديאت بאثر رجعي على אلسنوאت אلتي تبدא  .من مصאريف אلظروف כموجودאت بدא

  م2013ينאير  1في אو بعد 
ً
  .ويسمح بتطبيقه مبכرא

 جوهري אثر אييכون للتعديل بאن فאنه אيتوقع  9אلمعيאر אلدولي אلخאص بאلتقאرير אلمאلية رقم  وفيمא عدא
  .אאضאفية אאفصאحאت بعضب אلقيאم عدא فيمא للمصرف אلموحدة אلمאلية אلقوאئم على

في  9אلمعيאر אلدولي אلخאص بאلتقאرير אلمאلية رقم  אتبאع يم אאثאر אلمترتبة علىوبتق אلمصرف سيقوم
  .אلوقت אلمنאسب
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 , אطلقم2010وخאل ديسمبر  .خدمאت אدאرة אאستثمאر لعمאئهא من خאل شرכته אلتאبعة אلمصرف يقدم
אאنمאء  , وصندوق אلسعودي ريאلبאل للسيولةאאنمאء  صندوقين همא صندوق  للمصرفאאستثمאري  אلقطאع

  .ة אلسعودي لאسهم
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