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  شرכة مسאهمة سعودية)(
  אلموحدة אلمرحلية אلمرכز אلمאلي قאئمة

  

 

  

 

  

  2015 مאرس 31

    )مدققة(غير 

  2014 ديسمبر31

    مدققة)(

  2014 مאرس  31

  )مدققة(غير  

  بאאف אلريאאت אلسعودية אيضאح אلموجودאت

  نقد وאرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي
 5,394,142   6,065,881   3,821,935 

 7,135,849   10,317,854  10,804,516    אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت אلبنوכ لدى אرصدة

  5,942,555   8,036,151  9,500,969  4   אستثمאرאت

  45,811,023   53,636,981  55,014,829  5  صאفي تمويل,

  1,470,088   1,543,578  1,564,549    صאفي ومعدאت, ممتلכאت

  1,262,659   1,261,414  1,406,474    אخرى     موجودאت

 65,444,109   80,861,859  83,685,479    אجمאلي אلموجودאت

        نאلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمي

         طلوبאتمאل

  23,230   32,657   1,201,280    אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت للبنوכ אرصدة

  45,139,794   59,427,825  61,561,866 6  אلعمאءودאئع

  3,137,119   3,462,145  3,462,665   אخرىمطلوبאت

  48,300,143   62,922,627  66,225,811   אلمطلوبאتאجمאلي

           

         אلمسאهمينقحقو

  15,000,000   15,000,000   15,000,000  אلمאلرאس

  697,448   1,013,556  1,013,556    نظאمي אحتيאطي

لאستثمאرאتאلعאدلة אلقيمة في אلتغيرصאفي

  96,551  (21,094)  (40,615)    للبيع אلمتאحة 

  13,755  23,006  28,952    אحتيאطيאت אخرى

  1,490,833  1,268,285  1,612,396      مبقאة אربאح

 -  810,100  -    אربאح مقترح توزيعهא

  (154,621)  (154,621)  (154,621)    אسهم خزينة

  17,143,966  17,939,232   17,459,668  אلمسאهمين حقوقאجمאلي

  65,444,109   80,861,859   83,685,479    אلمسאهمين وحقوق אلمطلوبאت אجمאلي

 

 א يتجزא من هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة . 51 אلى 1אلمرفقة من אאيضאحאت  دتع
ً
  جزءא
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  (شرכة مسאهمة سعودية)
(غير مدققة) אلموحدة אلمرحليةאلدخل  قאئمة   

   مאرس 31للثאثة אشهر אلمنتهية في 
 

 

 א يتجزא من هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموح 51אلى  1تعد אאيضאحאت אلمرفقة من 
ً
دة אلموجزة .جزءא

  2015    2014  

    אيضאح  

 אلريאאت بאאف

    אلسعودية
 אلريאאت بאאف

  אلسعودية
 560,222   611,084    אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل

  (47,603)    (61,086)      عאئدאت على אستثمאرאت אجل
  512,619    549,998    صאفي אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل

  53,862    129,105    אتعאب خدمאت مصرفية, صאفي 
 8,318   28,405    אربאح تحويل عمאت , صאفي  

قאئمة אلدخل,خل אستثمאرאت مدرجة بאلقيمة אلعאدلة فيد

  صאفي  
  

  3,793   9,706 
  9,802    14,743    אربאح بيع אستثمאرאت متאحة للبيع

  5,458    3,536     توزيعאت אربאح
 78   16     دخل אلعمليאت אאخرى

 599,843   729,596     אجمאلي دخل  אلعمليאت
          

  155,304    171,302     روאتب ومزאيא אلموظفين
  23,839    26,026     אيجאرאت ومصאريف مبאني

  37,905    39,199      אستهאכ وאطفאء
  62,701    76,036    مصאريف عمومية وאدאرية אخرى

  24,975    70,122      אلموجودאت مخصص אنخفאض قيمة 
  304,724    382,685     אجمאلي مصאريف אلعمليאت

  295,119    346,911     صאفي دخل  אلعمليאت
  (2,278)    (2,800)    حصة אلمصرف في خسאئر אلشرכאت אلزميلة

  292,841    344,111     صאفي دخل אلفترة

 (بאلريאل  אلربح אאسאسي وאلمخفض للسهم 

 0.20  0.23 10  אلسعودي) 
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  (شرכة مسאهمة سعودية)
 אلمرحلية אلموحدة (غير مدققة) אلشאمل قאئمة אلدخل 

   مאرس 31אشهر אلمنتهية في  للثאثة
 

 

 א يتجزא من هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة . 51 אلى 1אאيضאحאت אلمرفقة من  دتع
ً
 جزءא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 2015      2014  

  
 אلريאאت بאאف  

    אلسعودية
 אلريאאت بאאف

  אلسعودية
  292,841    344,111   لفترةدخل אصאفي
אئمةسيتم تحويلهא لق خرىאشאملة אيرאدאت

  אلدخل في אلفترאت אلقאدمة 
  

   

 25,491   (4,778)   للبيع حةאאلمت لאستثمאرאت אلعאدلة אلقيمة في אلتغير صאفي

 (9,802)   (14,743)  للبيع אلمتאحة صאفي אلمכאسب  אلمحققة من אאستثمאرאت
 308,530  324,590 אلشאمل للفترةאلدخل אجمאلي
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  (شرכة مسאهمة سعودية)
(غير مدققة) אلموحدة אلمرحلية אلتغيرאت في حقوق אلمسאهمين قאئمة  

  مאرس 31في  אلمنتهيةאشهر  אلثאثة لفترة 

  بאאف אلريאאت אلسعودية 

  אلمــאل رאس 2015

 ييאطאאحت

 لنظאميא

صאفي אلتغير في 

 אلقيمة אلعאدلة 

 ستثمאرאت لא

 متאحة للبيعאل

אحتيאطيאت 

 אخرى

  

 אאربאح

  אلمبقאة

אربאح مقترح 

  توزيعهא

سهم א

  جمאليאא  خزينة

  17,939,232  (154,621) 810,100 23,0061,268,285(21,094) 1,013,556 15,000,000 אلفترةفي بدאيةאلرصيد

  344,111  - - 344,111-- - -  ترةلفא دخل صאفي

 אلعאدلةאلقيمةفيאلتغيرصאفي

للبيع متאحةאل ستثمאرאتلא  - -(4,778)-- - - (4,778) 

אلمحققة من مبאلغאلصאفي

 (14,743) - - --(14,743)- -   للبيع متאحةאل ستثمאرאتאא

 324,590 - - 344,111-(19,521)- -  אجمאلي אلدخل אلشאمل 
אلعאم توزيعאت אربאح مدفوعة عن

2014- - -- -  (810,100)  - (810,100)  

  5,946 -  -  -5,946- - -  אحتيאطي برאمج  אسهم אلموظفين

  17,459,668  (154,621) - 28,9521,612,396(40,615) 1,013,556 15,000,000  אلفترةفي نهאيةאلرصيد

  

  بאאف אلريאאت אلسعودية 

 لمــאلא رאس 2014

 يאאحتيאط

  אلنظאمي

صאفي אلتغير في 

 אلقيمة אلعאدلة 

 ستثمאرאت لא

 متאحة للبيعאل

אحتيאطيאت 

 אخرى

  

 אאربאح

  אلمبقאة

  

אربאح مقترح 

  توزيعهא

سهم א

  جمאليאא  خزينة

  16,831,931  (154,621) - 80,86210,2501,197,992 697,448 15,000,000 لفترةאفي بدאيةאلرصيد

 292,841 - - 292,841--- -  لفترةא دخل صאفي

 אلعאدلةאلقيمةفيאلتغيرصאفي

للبيع متאحةאل ستثمאرאتلא  - -25,491-- - - 25,491 

אلمحققة من مبאلغאلصאفي

 (9,802) - - --(9,802)-    للبيع متאحةאل ستثمאرאتאא

 308,530 - - 15,689-292,841- -  אجمאلي אلدخل אلشאمل

 3,505 - - -3,505-- -  تيאطي برאمج  אسهم אلموظفينאح

 17,143,966 (154,621) - 15,000,000697,44896,55113,7551,490,833 لفترةאفي نهאيةאلرصيد

 א يتجزא من هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة . 51 אلى 1אאيضאحאت אلمرفقة من  دتع
ً
 جزءא
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  ة سعودية)(شرכة مسאهم
)(غير مدققة אلموحدة אلمرحلية אلتدفقאت אلنقدية قאئمة  

مאرس 31ي ف אلمنتهيةאشهر  אلثאثة لفترة  

  2015    2014  
  بאאف אلريאאت אلسعودية  אيضאح

          אאنشطة אلتشغيلية:

  292,841  344,111    لفترةאدخلصאفي

         אلتشغيلية نشطةאא من אلنقد صאفي אلى אلدخل صאفي لتسوية אلتعديאت

 37,905  39,199    אستهאכ وאطفאء

 (3,571)  (1,615)    صאفي אلدخل, قאئمة في אلعאدلةبאلقيمة  مدرجةאل ستثمאرאتאא غير محققة من (مכאسب)/خسאئر

 (5,458)   (3,536)    توزيعאت אربאح

 24,975   70,122    אلموجودאت قيمة אنخفאض مخصص

 3,505   5,946    وظفينאحتيאطي برنאمج אسهم אلم

 2,278   2,800    אلزميلة אلشرכة خسאرة في אلحصة

   457,027  352,475 

      /אلنقص في אلموجودאت אلتشغيلية )אلزيאدة(صאفي
 (216,592)  (398,979)  نظאمية لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعوديوديعة

 (187,712)  (1,049,188)  ستحقאق אصلية تزيد عن ثאثة אشهر بموאعيد אلدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرىאرصدة
 (526,107)  (1,485,524)   אستثمאرאت

 (912,375)  (1,447,970)   تمويل

 (2,125)  (144,338)    אخرىموجودאت

        :אلتشغيليةאلمطلوبאت في/(אلنقص) אلزيאدةصאفي

  (177,506)  1,168,623   אאخرىאلمאلية وאلمؤسسאتللبنوכאرصدة

  2,377,171  2,134,041    אلعمאءودאئع

  (68,823)  520    אخرى مطلوبאت

  638,406  (765,788)   אאنشطة אلتشغيليةفي) (אلمستخدممن / אلنقدصאفي

         :אאستثمאريةאאنشطة
  (33,081)  (60,170)    ومعدאت ممتلכאتشرאء

 3,507  2,814    אربאح مستلمة توزيعאت

  (29,574)  (57,356)    אאستثمאريةאאنشطة אلمستخدم فيאلنقدصאفي
      :אאنشطة אلتمويلية

 -   (810,100)    توزيعאت אربאح مدفوعة

 -   (810,100)   صאفي אلنقد אلمستخدم في אאنشطة אلتمويلية

  608,832  (1,633,244)    يمאثله ومא אلنقد في  אلزيאدة /(אلنقص) صאفي

  6,040,732   10,066,103   אلفترة بدאية في ثلهيمאومאאلنقد

  6,649,564   8,432,859  8 אلفترة نهאية في يمאثلهومאאلنقد

  543,567  500,070   وאلتمويل אאستثمאرאتאلمحصل من אلدخل

  47,603  33,066   אجلאستثمאرאت على  مدفوعאلאلعאئد

 : نقدية غير معلومאت אضאفية

  للبيع ستثمאرאت אلمتאحةلא אلعאدلة مةאلقي في אلتغير صאفي

  

(4,778)   25,491 

 א يتجزא من هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة . 51 אلى 1אאيضאحאت אلمرفقة من  دتع
ً
  جزءא
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  شرכة مسאهمة سعودية)(
  (غير مدققة) אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אيضאحאت حول אلقوאئم אلمאلية

  مאرس 31في  אلمنتهيةهر אشאلثאثة  لفترة
  

  عـאم - 1

  אلتאسيس  ) א

هـ 1427صفر  28 وتאريـخ 15אلمرسوم אلملכي رقم م/ بموجب ,شرכة مسאهمة سعودية , مصرف אאنمאء تאسس 

مאرس  27هـ (אلموאفق 1427صفر 27 ) وتאريخ42رقم ( אلوزرאءאر مجلس قر و بموجب  م)2006مאرس  28(אلموאفق 

 21אلصאدر بتאريخ  ) (1010250808אلسجل אلتجאري رقم و 173אلقرאر אلوزאري رقم   موجببيعمل אلمصرف כمא  .م)2006

 () 59(بتقديم אلخدمאت אلمصرفية من خאل אلمصرف يقوم  .م) 2008 مאيو 26(אلموאفق  هـ1429 ىאאول ىجمאد
ً
 31 فرعא

  54 : م2014 مאرس
ً
  : כمא يلي هو للمصرف ئيسعنوאن אلمرכز אلر ن א .) في אلمملכة אلعربية אلسعوديةفرعא

  نمאءمصرف אא

 אلمرכز אلرئيس

 طريق אلملכ فهد

   66674ص ب  

  11586אلريאض 

  אلمملכة אلعربية אلسعودية

  

 אدنאهאلمذכورة אلقوאئم אلمאلية للمصرف وشرכאته אلتאبعة  אلموجزة אلموحدةאلمرحلية تشمل אلقوאئم אلمאلية 

  : ) "אلمصرف"(

 אلنشאط אلرئيسي  تאريخ אلتאسيس  مصرفحصة אل  אسم אلشرכة אلتאبعة

  % 100  شرכة אאنمאء لאستثمאر

هـ  1430جمאدى אאخرة  7

  م) 2009مאيو  31(אلموאفق 

خدمאت אدאرة אلموجودאت وאلوسאطة 

 وאلتعهد بאلتغطية وتقديم אلمشورة

 وאلحفظ في אعمאل אאورאق אلمאلية

  % 100  شرכة אلتنوير אلعقאرية

موאفق هـ (אل 1430شعبאن  24

  م)2009אغسطس  15

مسכ وאفرאغ אلشرכة بغرض  אنشئت 

 אلعقאرאت لאغرאض אلتمويلية

شرכة وכאلة אאنمאء 

  %100  للتאمين אلتعאوني

 1435ربيع אאول  29

  م) 2014ينאير  30هـ(אلموאفق 

وכيل تאمين لشرכة אאنمאء طوכيو مאرين 

 (شرכة زميلة)

 

 من خאل منتجאت متنوعة وאدوאت متوאفقة مع אحכאم אلشريعة وאستثمאرية אو جميع אلخدمאت אلمصرفية אلمصرف يقدم

 אאنظمة אאخرى ذאت אلعאقة في אلمملכة אلعربية אلسعودية.و  مصرفאلنظאم אאسאس لل
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  אلهيئة אلشرعيةب)  

 من אلمصرف بتوאفق אعمאله مع אحכאم אلشريعة,  فقد قאم بאنشאء هيئة شرعية لتخضع جميع א
ً
عمאل ومنتجאت אلتزאمא

 אلمصرف لمرאجعتهא وموאفقتهא.

 

 אد אسس אאعد – 2

 وאحכאم وאفترאضאت ,بאستخدאم سيאسאت محאسبية موحدة אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلمאلية אلقوאئم هذه تم אعدאد

ية כمא هو مفصح عنه في אلقوאئم אلمאلو אאحدאث אאخرى في ظروف ممאثلة  אلمشאبهةللمعאمאت  تقويموאسאليب 

אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية  هذه , غير אنم2014ديسمبر  31في  אلمنتهية للسنة אلمאليةللمصرف  אلسنوية אلموحدة

  אلسنوية אلمאلية אلقوאئم في عنهא אאفصאح אلمطلوب وאאيضאحאت אلمعلومאتجميع א تتضمن  אلموجزة אلموحدة

אلمאلية אلمنتهية  للسنةכمא في و  للمصرف אلموحدة אلسنوية يةאلمאل אلقوאئم مع بאאقترאن تقرא אن وينبغي , אلموحدة

  .م2014 ديسمبر 31 في

يتطلب אعدאد אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة قيאم אאدאرة بאتخאذ بعض אאحכאم وאلتقديرאت وאאفترאضאت 

يرאدאت وאلمصאريف אلمدرجة في אلتي تؤثر على تطبيق אلسيאسאت אلمحאسبية ومبאلغ אلموجودאت وאلمطلوبאت وאא

 אلتقאرير אلمאلية, ومن אلمحتمل אن تختلف אلنتאئج אلفعلية عن هذه אلتقديرאت. 

  لتزאمبيאن אא א )

  :אلموجزة  אلموحدةאلمرحلية  אلقوאئم אلمאلية هذه عدتא

-   
ً
אلمحאسبة אر ومعيאلمאلية אلصאدرة عن مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي  معאيير אلمحאسبة للمؤسسאتل وفقא

 אلتقאرير אلمאلية אلمرحلية.אلمتعلق ب ) 34( אلدولي رقم 

-   
ً
  للمصرف. אאسאس مאنظو אل لشرכאت في אلمملכة אلعربية אلسعوديةنظאم مرאقبة אلبنوכ ونظאم אل وفقא

  אسس אلقيאس             ب )

  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية عدאد אلقوאئم אلمאليةم אت
ً
 ,للبيع متאحةאلאستثمאرאت א عدא فيمא אلتאريخيةلمبدא אلتכلفة  وفقא

فيتم وאلدفعאت للموظفين على אسאس אאسهم,  אلدخل قאئمة خאل من אلعאدلة بאلقيمة مدرجةאل ستثمאرאتאאو

  قيאسهא بאلقيمة אلعאدلة.

  ج) عملة אلعرض وאلعملة אلوظيفية 

ومא لم يرد فية للمصرف. ل אلسعودي وهو אلعملة אلوظيبאلريא אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلقوאئم אلمאلية هذه  تعرض

  אقرب אلف.אلبيאنאت אلمאلية אلمعروضة , يتم تقريب  خאف ذلכ

  ) אسس توحيد אلقوאئم אلمאليةد

تشمل אلقوאئم אلمאلية אلموحدة אلقوאئم אلمאلية للمصرف وאلشرכאت אلتאبعة له. يتم אعدאد אلقوאئم אلمאلية للشرכאت 

  אلفترة אلمאلية للمصرف بאستخدאم سيאسאت محאسبية ممאثلة.אلتאبعة لنفس 
  

אلشرכאت אلتאبعة هي אلشرכאت אلتي يכون للمصرف אلقدرة على אلتحכم فيهא.  ويכون للمصرف قدرة على אلتحכم في 

 في عوאئد متغيرة يتملכ سلطة على אلشرכة אلمستثمر بهא, وتلכ אلشرכאت عندمא 
ً
 אو يمتلכ حقوقא

ً
א
َ
يכون معرض

  لאستثمאر ويכون له אلقدرة على אلتאثير على تلכ אلعوאئد من خאل سيطرته على אلمنشאة. 



 

 

 
9 

 

אمא في אلحאאت אلتي تمثل فيهא حقوق אلمصرف אقل من אغلبية אلتصويت אو مא يمאثلهא من حقوق في אאستثمאر, فيتم 

  ويشمل ذلכ: مرאعאة אلعوאمل وאلظروف ذאت אلصلة لتقدير مدى وجود سيطرة على אلمنشאة, 

 .אلترتيبאت אلتعאقدية مع ذوي אحقية אلتصويت على قرאرאت אلمنشאة אلمستثمر بهא 

 .אلحقوق אلنאشئة جرאء ترتيبאت تعאقدية אخرى 

 .حقوق تصويت אلمصرف אلحאلية وאلمتوقعة אلتي تنشא عن אدوאت حقوق ملכية مثل אאسهم 

אة אلمستثمر بهא وذلכ عند وجود مؤشرאت للتغير في عنصر ويقوم אلمصرف بتحديد مא אذא כאنت له سيطرة على אلمنش

 אو אכثر من عنאصر אلسيطرة.

يتم توحيد אلقوאئم אلمאلية للشرכאت אلتאبعة مع אلقوאئم אلمאلية للمصرف من تאريخ אنتقאل אلسيطرة عليهא אلى אلمصرف 

אلمستبعدة ئج אلشرכאت אلتאبعة אلمشترאة אو تدرج نتא  ويتم אيقאف توحيدهא من تאريخ אنتقאل אلسيطرة عليهא من אلمصرف.

אعتبאرא من אلتאريخ אلفعلي للشرאء אو حتى אلتאريخ אلفعلي  قאئمة אلدخل אلمرحلية אلموحدة, ضمن خאل אلفترة, אن وجدت

 هو مאئم. للبيع, حسب مא

 

متبعة من قبل אلمصرف. و تتمאشى مع אلسيאسאت אلمحאسبية אلאلشرכאت אلتאبعة אن אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة من 

  لتتمאشى مع אلقوאئم אلمאلية للمصرف.لشرכאت אلتאبعة ليتم אجرאء تعديאت , אن وجدت , على אلقوאئم אلمאلية 

  

    אאفصאح عنهא. يلزمن אلشرכאت אلتאبعة مملوכة بאلכאمل للمصرف ,א يوجد אي حصص غير مسيطرة אحيث 

אلقوאئم هذه  אאيرאدאت وאلمصאريف אلنאتجة عن هذه אلمعאمאت عند אعدאد אلمتدאخلة وכذلכ  "אلمصرف" يتم حذف אرصدة

  .  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلمאلية

 
  אلهאمة אلسيאسאت אلمحאسبيةملخص  – 3

في אعدאد هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة  אلمتبعة وאلتقديرאت وאאفترאضאتتتمאشى אلسيאسאت אلمحאسبية 

تطبيق فيمא عدא  ,م2014ديسمبر  31אلمنتهية في  للسنة כ אلمتبعة في אعدאد אلقوאئم אلمאلية אلموحدةאلموجزة مع تل

  .אلفترةخאل  אلتي يتعين على אلمصرف אتبאعهא على אلمعאيير אلموضحة אدنאه لتعديאتوא אلجديدة אلدولية אلمعאيير

  אتאلتعدي عن مختصر وصف  تאريخ אلسريאن   אلتعديل و אلمعيאر

אلتعديאت على معيאر 

  19אلمحאسبة אلدولي رقم 

تطبق على 

 אلفترאت

אلسنوية אبتدאءً 

يوليو  1من 

ومא  م2014

  بعده

 , عند אلوفאء بشروط محددة, على אلمعيאرאلجديدة تتيح هذه אلتعديאت 

دאمכאنية عدم  بאلمتطلبאت אلمقترحة في אلتعديאت אلصאدرة خאل  אلتقيّ

אسهאمאت אلموظفين אو אאطرאف אאخرى ربط  אلتي تتطلبو م2011אلعאم 

بאلفترאت אلمقدم فيهא אلخدمة بموجب خطة لتوزيع אאستفאدة على אلفترאت 

هذه אلتعديאت خيאر تخفيض تכلفة אلقسط אلثאبت.  وتتيح  على אسאسאو 

عند אلوفאء بشروط אلخدمة خאل אلفترة אلتي تقدم فيهא אلخدمة وذلכ 

  . محددة
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سنوية على אلتطويرאت אل

אلمعאيير  אلدولية אلخאصة 

  بאلتقאرير אلمאلية

م,  و 2012-م2010 ةللدور 

  م2013-م2011

  

אلمعيאر אلدولي אلخאص 

  2بאلتقאرير אلمאلية رقم 

אلمعيאر אلدولي אلخאص 

 8بאلتقאرير אلمאلية رقم 

  عאت אلتشغيلية)א(אلقط

אلمعيאر אلدولي אلخאص 

   13بאلتقאرير אلمאلية رقم 

  

  

  

  

  

  

معيאر אلمحאسبة אلدولي 

(אلممتلכאت -16رقم 

وאلمعدאت)  وאلمصאنع 

 معيאر אلمحאسبة אلدوليو

(אلموجوאت אلغير -38رقم 

  .ملموسة)

معيאر אلمحאسبة אلدولي 

(אאفصאح عن -24رقم 

  אאطرאف ذאت אلعאقة)

تطبق على 

אلفترאت 

אلسنوية אبتدאءً 

يوليو  1من 

م ومא 2014

  بعده

  

  

  

  

  

" شروط  تعريف אلفصل بين من خאلط אאستحقאق" يوضح تعريف "شرو

  אאدאء" و " شروط אلخدمة".

אلتعديل يتطلب بوضوح אאفصאح عن אאحכאم אلتي אتخذتهא אאدאرة لتطبيق 

  معאيير تجميع אلقطאعאت. 

  

  وتوضح هذه אلتعديאت:

معدل אلعوאئد على حسאبאت אلمدينين وאلدאئنين للفترאت قيאس  )א 

خصم אحتسאب אلمبאلغ אلموفوترة بدون אلسאس قصيرة אאجل على א

 כאن אثر אلخصم غير جوهري., في حאل 

אمכאنية تطبيق אאستثنאءאت אلمتعلقة بאلمحאفظ على אلعقود  )ب 

وאلمعيאر  39אلمشمولة في نطאق معيאر אلمحאسبة אلدولي رقم 

بغض אلنظر عن مدى  9אلدولي אلخאص بאلتقאرير אلمאلية رقم 

כموجودאت אو مطلوبאت مאلية    تصنيفאلאستيفאئهא لشروط 

 .32بموجب معيאر אلمحאسبة אلدولي رقم 

ن אعאدة אبقرאر אא لخאمن  "אعאدة אلتقييم" نموذجتوضح אلتعديאت متطلبאت 

في جميع אאحوאل  يستوجبאאستهאכ (אאستنفאذ) א  אتمجمعلتقييم אل

  صل.אلدفترية لאאلتنאسب مع قيمة אلتغير في אجمאلي אلقيمة 

  

  

  

 ةيאאدאر  אلمنشאة تم توسيع نطאق تعريف אאطرאف ذאت אلعאقة لتشمل 

شכل مبאشر אلتي تقدم خدمאت موظفين رئيسية لمصدر אلتقאرير אلمאلية ب

  אو غير مبאشر.
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معيאر אلمحאسبة אلدولي 

(אلعقאرאت -40رقم 

  אאستثمאرية)

כون אلعقאر  بقيאس مدى مصدر אلتقאريرאلتعديאت وجوب قيאم هذه توضح   

حسب متطلبאت معيאر אلذي تم شرאؤه يندرج تحت אلعقאرאت אאستثمאرية 

, وتتطلب אلقيאم بتقييم منفصل حسب متطلبאت  40אلمحאسبة אلدولي رقم 

بغرض אلتאכد من مدى  3אلمعيאر אلدولي אلخאص بאلتقאرير אلمאلية رقم 

  عאقة تملכ هذא אلعقאر بمعאمאت אندمאج אאعمאل. 

 אلمرحلية אلمאلية אلقوאئم هذه على جوهري تאثير لهא ليسאلدولية אلخאصة بאلتقאرير אلمאلية  אلمعאيير على لتعديאتאאن 

  .אلموجزة אلموحدة

אلتي تم نشرهא و אلتي אلدولية אلخאصة بאلتقאرير אلمאلية  אلمعאييرلقد אرتאى אلمصرف عدم אאتبאع אلمبכر للتعديאت على 

 من אلسنوאت אلمحאسبية אلقאدمة.يتعين على אلمصرف א
ً
  تبאعهא אعتبאرא

  ستثمאرאتאא –4

  2015مאرس  31 אيضאح 

  )مدققة(غير 

  2014ديسمبر  31

  (مدققة)

  2014مאرس  31

  )مدققة(غير  

  ف אلريאאت אلسعودية)(بאא  

مرאبحאت مع مؤسسة אلنقد אلعربي 

 4,000,000   6,000,000  7,300,000  )אلمطفאة(بאلتכلفة אلسعودي, 

 1,820,679   1,897,758  2,035,836  אستثمאرאت متאحة للبيع

אستثمאرאت مدرجة قيمتهא אلعאدلة من خאل 

 90,603   113,640  118,180  قאئمة אلدخل

 31,273  24,753  1.421,953  אستثمאرאت في شرכة زميلة  

 -  -  25,000  شرכة محאصة

  אאجمאلي
 

9,500,969   8,036,151   5,942,555  

    

%) في شرכة אאنمאء طوכيو مאرين (شرכة  28.75تمثل אאستثمאرאت في אلشرכة אلزميلة حصة אلمصرف في אאستثمאر ( 1.4

 .مليون ريאل سعودي 200 مدفوع قدره رאس مאلتאمين تعאوني) ب

(شرכة محאصة مملوכة ت אلمאلية" مليون ريאل بشرכة "אرسאل للتحويא 25خאل אلفترة قאم אلمصرف بאستثمאر مبلغ   2.4

جمאدى  21وتאريخ  1010431244تم تאسيس אلشرכة بموجب אلسجل אلتجאري رقم ). مؤسسة אلبريد אلسعوديلمصرف אאنمאء و

  . مليون ريאل 50ويبلغ رאس مאل אلشرכة אلمدفوع  م2015مאرس  12هـ אلموאفق 1436אאولى 
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  אلتمويل, صאفي - 5

  2015مאرس31 

  )دققةم(غير 

  2014ديسمبر  31

  (مدققة)

  2014مאرس  31

  )مدققة(غير  

  ف אلريאאت אلسعودية)(بאא 

 10,371,911  11,907,369 12,375,393 אאفرאد

 35,661,147  42,038,020 43,013,396 אلشرכאت

 46,033,058  53,945,389 55,388,789  אلتمويل אلعאمل 

 317,160  350,320 354,890  אلتمويل غير אلعאمل

 46,350,218  54,295,709 55,743,679  אجمאلي אلتمويل

 (539,195)  (658,728) (728,850) مخصص אאنخفאض في אلقيمة

  45,811,023  53,636,981    55,014,829  אلتمويل ,صאفي

  ودאئع אلعمאء –6

  2015مאرس  31 אيضאح 

  )مدققة(غير 

  2014ديسمبر  31

  (مدققة)

  2014 مאرس 31

  )مدققة(غير  

  ف אلريאאت אلسعودية)(بאא  

 26,801,892  32,013,183  34,924,840  ودאئع تحت אلطلب

 17,448,319   26,822,730  1.625,627,023  אستثمאرאت عمאء אجل

 889,583  591,912  2.61,010,003  حسאبאت عمאء אخرى 

 45,139,794   59,427,825  61,561,866  אאجمאلي

 .אستثمאرאت مرאبحة ومضאربة مع אلعمאءتمثل  1.6

  وخطאبאت אلضمאن. אلمستندية خرى تאمينאت אאعتمאدאتאحسאبאت عمאء  رصيد يشمل2.6 

  بאאئتمאن אلتعهدאت و אאلتزאمאت אلمحتملة אلمتعلقة –7

  אلخאصة بאلمصرف بאאئتمאن אلمتعلقة אلمحتملة אאلتزאمאت و אلتعهدאت يلي فيمא

  
 2015مאرس31

  )مدققة(غير 

  2014ديسمبر  31

  (مدققة)

  2014مאرس  31

  )مدققة(غير  

  
  ف אلريאאت אلسعودية)(بאא

 2,225,653  2,216,9101,520,862  אعتمאدאت مستندية

 2,994,914  4,818,5844,387,032  خطאبאت ضمאن

  322,322  319,640 241,231 قبوאت

 1,501,586  827,1691,948,122 لنقض لمنح אאئتمאنאلتزאمאت غير قאبلة ل

  7,044,475  8,103,8948,175,656   אאجمאلي
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  אلنقد و مא يمאثله  –8

 : من אאتي אلموحدة אلمرحلية אلنقدية אلتدفقאت قאئمة في אلمدرج يمאثله ومא אلنقد يتכون

  2015مאرس31  

  )مدققة(غير 

  2014ديسمبر  31

  (مدققة)

  2014س مאر  31

  )مدققة(غير  

  
  ف אلريאאت אلسعودية)(بאא

 1,085,310   1,491,4221,287,943  نقد في אلصندوق

אرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي فيمא عدא 

 344,421   607,0071,881,204  אلنظאميةאلوديعة 

  אلمאلية אאخرى אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت 

  5,219,833  6,896,956 6334,430 ة لفترة ثאثة אشهر אو אقلبموאعيد אستحقאق אصلي

 6,649,564  8,432,85910,066,103  אאجمאلي 

   אلقطאعאت אلتشغيلية - 9

אلمصرف אلتي يتم مرאجعتهא بאنتظאم من  אنشطةتحديد אلقطאعאت אلتشغيلية على אسאس אلتقאرير אلدאخلية אلمتعلقة ب يتم

 لتوزيع وذلכ ,بאلمصرف  אلمطلوبאتو  אلموجودאتאلرئيس אلتنفيذي وכذلכ لجنة  تضمويذيين אلقرאر אلتنف متخذيقبل 

  . אدאئهא تقييم و אلقطאعאت على אلموאرد

  يمאرس
ً
 אلمصرف نشאطه بشכل رئيس في אلمملכة אلعربية אلسعودية. تتم אلمعאمאت بين אلقطאعאت אلتشغيلية وفقא

   ومطلوبאت تشغيلية.  موجودאت فيغאلبية موجودאت ومطلوبאت אلقطאعאت  تتمثل .من אאدאرة אلمعتمدة لشروطلאحכאم وא

  :אلتي يتم رفع אلتقאرير بشאنهא אلقطאعאتفيمא يلي 

 ومتوسطة صغيرة وאلمؤسسאت لאفرאد  אلمقدمة אאخرى אلمنتجאتو אلودאئعאلتمويل و يشمل  : אאفرאد قطאع )א 

 .  אلحجم

 .  للشرכאت وכبאر אلعمאء אلمقدمة وאلخدمאت אאخرى وאلمنتجאتودאئع אلאلتمويل و يشمل : אلشرכאت قطאع )ب 

 خدمאت אلخزينة. و وאستثمאرאتيشمل אلمرאبحאت مع אلبنوכ  : אلخزينة قطאع )ج 

و خدمאت אلوسאطة و אلنشאطאت אلمتعلقة بאدאرة  אאستثمאر دאرة محאفظא يشمل :אلوسאطة و אאستثمאر قطאع )د 

 .אلمאلية אאورאق وحفظ و אאدאرة وאلترتيب وאلمشورة אلموجودאت אلتي تشمل אلتعאمل

 في אلمصرف وهو 
ً
يحمل/يقيد אلربح على אلقطאعאت אلتشغيلية بאستخدאم نظאم تسعير تحويل אאموאل مطور دאخليא

 مقאرب لسعر تכلفة אאموאل .
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  ة:فيمא يلي تحليل لموجودאت و مطلوبאت و دخل ونتאئج אلمصرف حسب אلقطאعאت אلتشغيلي

  (غير مدققة)2015مאرس31

  אلسعوديةאلريאאتبאאف

  
  قطאع אلخزينة قطאع אلشرכאت  אאفرאدقطאع 

 قطאع אאستثمאر

  وאلوسאطة
  אאجمאلي

 83,685,479 1,105,288 14,192,82343,911,09024,476,278  אلموجودאت   אجمאلي

 66,225,811 831,385 42,238,8075,532,04417,623,575  אلمطلوبאت אجمאلي

 549,998 821 207,571259,19482,412 صאفي אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل

 179,598 30,875 40,10767,29041,326يرאدאت אخرىאو  אتعאب خدمאت مصرفية

 729,596 31,696 247,678326,484123,738  אلعمليאتدخلאجمאلي
 70,122 - -10,62259,500 אلموجودאتمخصص  אنخفאض قيمة 

 39,199 309 19,69312,3116,886  אאستهאכ و אאطفאء

 273,364 16,320 153,29168,13735,616  مصאريف אلعمليאت אאخرى

 382,685 16,629 183,606139,94842,502  אلعمليאت مصאريفאجمאلي

 346,911 15,067 64,072186,53681,236  אلعمليאتدخلصאفي

 (2,800) - (2,800)-- אلزميلة  אلشرכة خسאرة في مصرفאل حصة

 344,111 15,067 64,072186,53678,436  فترةللאلدخلصאفي
  

  (غير مدققة)2014مאرس31

  אلسعوديةאلريאאتبאאف

  
  قطאع אلخزينة قطאع אلشرכאت  אאفرאدقطאع 

 قطאع אאستثمאر

  وאلوسאطة
  אאجمאلي

 65,444,109  1,125,539 12,301,55036,805,27915,211,741  אلموجودאت   אجمאلي

 48,300,143 924,646 28,723,9307,683,81710,967,750  אلمطلوبאت אجمאلي

 512,619 719 167,121240,700104,079 صאفي אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل

 87,224 8,971 19,19929,95229,102يرאدאت אخرىאو  אتعאب خدمאت مصرفية

  599,843  9,690 186,320270,652133,181  אلعمليאتدخلאجمאلي
  24,975  - -19,2555,720 אلموجودאتمخصص  אنخفאض قيمة 

  37,905  244 19,51812,9075,236  אאستهאכ و אאطفאء

  241,844  10,059 131,37971,17029,236  مصאريف אلعمليאت אאخرى

 304,724 10,303 170,15289,79734,472  אتאلعملي مصאريفאجمאلي

 295,119 (613) 180,85598,709 16,168 אلعمليאت) خسאرة/ (دخلصאفي

 (2,278) - (2,278)- - אلزميلة  אلشرכة خسאرة في אلمصرف حصة

 292,841 (613) 180,85596,431 16,168 فترةلل )אلخسאرة/ (אلدخلصאفي
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  אلسهم ربح –10

مليون 1,485 אאسאسي(على אلمتوسط אلمرجح لعدد אאسهم אلقאئمة  دخلאل صאفيبتقسيم   אلسهم ربح אحتسאب تمي

  مليون) כمא في نهאية אلفترة. 1,490وאلمخفض 

  

  אلقيم אلعאدلة للموجودאت و אلمطلوبאت אلمאلية:- 11

مطلوبאت في אلحאאت אאعتيאدية  دلسدא אلمدفوع אو موجودאت مقאبل بيع אستאمه سيتم אلذي אلسعر אلعאدلة אلقيمة تمثل

  אلقيאس,  ويتم قيאس אلقيمة אلعאدلة على אفترאض تحقق אي من: אلسوق في تאريخ بين אلمتعאملين في

 وجود سوق אسאسي متאح للموجودאت وאلمطلوبאت, אو 

  ت. في حאل عدم وجود سوق אسאسي متאح,  ينظر في אفضل אאسوאق אאخرى אلمتאحة للموجودאت وאلمطلوبא

אن אلقيم אلعאدلة لאدوאت אلمאلية אلمسجلة في قאئمة אلمرכز אلمאلي א تختلف بشכل כبير عن قيمتهא אلحאلية אلمضمنة في 

  .אلموجزة אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة

 :عنهא وאאفصאح אلمאلية لאدوאت אلعאدلة אلقيمة تحديد عند אلتאلية אلمستويאت אلمصرف ستخدمي

 .)تعديل بدون(  אאدאه لنفس אلنشطة אلمאلية אאسوאق في אلمتدאولة אאسعאر : ولאא אلمستوى

 אخرى تقييم طرق אو ممאثلة ومطلوبאت لموجودאت אلنشطة אلمאلية אאسوאق في אلمتدאولة אאسعאر : אلثאني אلمستوى

 .אلسوق في للمאحظة قאبلة بيאنאت وفق אلهאمة مدخאتهא כאفة تحديد يتم

  .אلسوق في للمאحظة قאبلة بيאنאت وفق אلهאمة مدخאتهא من אي تحديد يتم لم تقويم طرق :אلثאلثאلمستوى 

  يشتمل אلجدول אאتي على تحليل אאدوאت אلمאلية אلمسجلة حسب مستويאت قيمتهא אلعאدلة:

  

  אلسعودية אلريאאت بאאف  

  جمאليאא  אلمستوى אلثאلث  אلمستوى אلثאني  אلمستوى אאول  2015مאرس31

  ة אلعאدلة فيمموجودאت مאلية مدرجة بאلقي

 118,180 --118,180  قאئمة אلدخل

 2,035,836 848,7501,087,086100,000  مאلية متאحة للبيع אستثمאرאت

 2,154,016 966,9301,087,086100,000  אאجمאلي

  

  אلسعودية אلريאאت بאאف  

  אאجمאلي  אلمستوى אلثאلث  لثאنيאلمستوى א  אلمستوى אאول  2014مאرس  31

  ة אلعאدلة فيمموجودאت مאلية مدرجة بאلقي

 90,603 --90,603  قאئمة אلدخل

 1,820,679 --1,820,679  مאلية متאحة للبيع אستثمאرאت

 1,911,282 --1,911,282  אאجمאلي

  لم يتم אجرאء אي تحويאت بين مستويאت אلقيم אلعאدلة خאل אلفترة. 
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  برنאمج אسهم אلموظفين - 12

  אلفترة:אلموظفين כمא في نهאية  برאمج אسهم خصאئصفيمא يلي אهم 

  طبيعة אلبرنאمج

مشאرכة אلموظفين 

 )ESPS( بאאسهم

منح אאسهم برنאمج 

  (ESGS)فينموظلل

  01 01  אلبرאمجعدد

  م 2013 אبريل 01  م2013يونيو01 تאريخ אلمنح

  م2018مאرس  31  م2016مאيو31  تאريخ אאستحقאق

 2,863,000 2,390,813  عدد אאسهم 

  سنوאت-5-3 سنوאت3  فترة אאستحقאق

 37,648,450 33,471,382 )بאلريאل אلسعودي(אلبرنאمجقيمة אسهم אجمאلي

 - 11.5 لאسهم بتאريخ אلمنح (بאلريאل אلسعودي) سعر אلتخصيص

  14.013.15 دي)אلقيمة אلعאدلة للسهم بتאريخ אلمنح (بאلريאل אلسعو

, في אلخدمةقאء אلموظف ب  شروط אאستحقאق

وאستيفאءه معאيير محددة 

 لאدאء

, في אلخدمةقאء אلموظف ب

وאستيفאءه معאيير محددة 

  لאدאء 

  אسهم  אسهم  طرق אلسدאد

  سعر אلسوق  سعر אلسوق طريقة אلتقييم אلمستخدمة

  سنوאت 3.0   سنوאت1.17 אلمتوسط אلمرجح للفترة אلتعאقدية אلمتبقية 

  

  يلي فيمא
ً
  אאسهم خيאرאت عدد في وאلحرכة אلخيאر ممאرسة لسعر אلمرجح متوسطلل تحليא

 

אلمتوسط אلمرجح لسعر אلممאرسة   

 (بאلريאل אلسعودي)

  في אلبرنאمج خيאرאت אאسهمعدد 

  2014مאرس  31  2015مאرس  31  2014مאرس 31  2015مאرس  31  

  2,580,654 2,414,288 11.5 11.5  رصيد بدאية אلسنة 

  - - - -  ممنوح خאل אلسنة

  (45,248) (23,475) - - متنאزل عنه

  - - - - تمت ممאرسته/ אنتهت مدته

  2,535,406 2,390,813 11.5 11.5  رصيد نهאية אلسنة

  - - - - لممאرسة بنهאية אلفترةאلمتאح ل

ء وאلخدمة في אلمصرف وبدون مرאعאة אي عوאمل مرتبطة هذه אلخيאرאت فقط عند אستيفאء شروط محددة لאدאتمنح 

 مאرس 31مليون ريאل سعودي ( 3.3خאل אلفترة אلمرحلية للقوאئم אلمאلية אلموحدة هي تכאليف אلبرنאمج بאلسوق. אجمאلي 

  ).مليون ريאل سعودي 3.5م: 2014
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  אلمאل رאس כفאية–13

زאم بمتطلبאت رאس אلمאل אلموضوعة من قبل مؤسسة אلنقد אلعربي تتمثل אهدאف אلمصرف عند אدאرة رאس אلمאل في אאلت

,وאلحفאظ على مقدرة אلمصرف في אאستمرאر في אلعمل وفقא لمبدא אאستمرאرية , وאلحفאظ على وجود رאس   אلسعودي

  مאل قوي.

تعليمאت אلصאدرة عن يتم مرאقبة כفאية رאس אلمאل و אستخدאم رאس אلمאل אلنظאمي من قبل אدאرة  אلمصرف, وتتطلب אل

بحد אدنى من رאس אلمאل אلنظאمي, وאن تכون نسبة אجمאلي رאس אلمאل  אאحتفאظمؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي 

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

אلمعدאت אلمحددة من قبل مؤسسة אلنقد אلعربي  بאستخدאميقوم אلمصرف بمرאقبة مدى כفאية رאسمאله وذلכ 

אلسعودي,  وبموجبهא يتم قيאس مدى כفאية رאس אلمאل אلمؤهل مع אلموجودאت و אאلتزאمאت אلظאهرة في قאئمة אلمرכز 

  אאرصدة אلمرجحة אظهאر مخאطرهא אلنسبية. بאستخدאمאلمאلي 

  

  2015مאرس  31  

  )مدققة(غير 

  2014ديسمبر  31

  (مدققة)

  2014مאرس  31

  )مدققة(غير  

  )אلسعودية אلريאאت(بאאف   بيאن 

 51,130,572  60,266,168 62,344,592  אאئتمאن للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر    مخאطر

 3,644,706  4,203,105  4,413,425  אلعمليאت للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر    مخאطر

 6,908,774  5,670,815 4,916,394  אلسوق للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر  مخאطر

 61,684,052  70,140,088  71,674,411  אلرכيزة אאولى للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر  אجمאلي

 17,143,966  17,939,232 17,459,668  אلمאل אאسאسي   رאس

 332,487  380,149 447,524  אلمאل אلمسאند  رאس

 17,476,453  18,319,381 17,907,192  وאلمسאند אאسאسي אلمאل رאس אجمאلي 

     % אلمאل رאس כفאيةنسبة

 %28  %26%24 رאس אلمאل אאسאسي

 %28  %26 %25  رאس אلمאل אאسאسي وאلمسאند

 3 بאزل فصאحאت אلمتعلقة بمتطلبאتאא –14

على  متאحةتכون هذه אאفصאحאت . سאאضאفية, يتوجب على אلمصرف אلقيאم ببعض אאفصאحאت 3ت بאزل بنאءً على متطلبא

خאل אلفترة אلمحددة طبقא لمتطلبאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي.  (www.alinma.com)موقع אلمصرف אאلכتروني 

  אتخضع هذه אאفصאحאت لتدقيق مرאجعي אلحسאبאت אلخאرجيين للمصرف.

  אلمرحلية אلموحدة אلموجزة אلمאلية אلقوאئم אعتمאد-15

 .م)2015 אبريل 7( אلموאفق  ـه 1436 جمאدى אאخرة 18 אلموجزة بتאريخאلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة هذه  אعتمدت 

 


