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  شرכة مسאهمة سعودية)(
  (غير مدققة) אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אيضאحאت حول אلقوאئم אلمאلية

  مאرس 31في  אلمنتهيةאشهر אلثאثة  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   بموجبيعمل אلمصرف כمא  .م)2006

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

  50 : م2013 مאرس
ً
  : כمא يلي هو للمصرف عنوאن אلمرכز אلرئيسن א .) في אلمملכة אلعربية אلسعوديةفرعא

  نمאءمصرف אא

 אلمرכز אلرئيس

 طريق אلملכ فهد

   66674ص ب  

  11586אلريאض 

  אلمملכة אلعربية אلسعودية

من خאل منتجאت متنوعة وאدوאت متوאفقة مع אאستثمאرية و بتقديـم جميع אلخدمאت אلمصرفية مصرفאلتتمثل אغرאض 

  نظאم مرאقبة אلبنوכ.و  مصرفאلنظאم אאسאس لل אحכאم אلشريعة אאسאمية و

 אدنאهאلمذכورة אلقوאئم אلمאلية للمصرف وشرכאته אلتאبعة  אلموجزة אلموحدةאلمرحلية تشمل אلقوאئم אلمאلية 

  : ) "אلمصرف"(

  تאريخ אلتאسيس  حصة אلمصرف  אسم אلشرכة אلتאبعة

  % 100  شرכة אאنمאء لאستثمאر

אلموאفق ( ـه 1430جمאدى אאخرة  7

  )م 2009مאيو  31

  % 100  شرכة אلتنوير אلعقאرية

 15אلموאفق ـ (ه 1430شعبאن  24

  )م2009אغسطس 

شرכة وכאلة אאنمאء للتאمين 

  100%   אلتعאوني

 30هـ(אلموאفق  1435يع אאول رب 29

  م) 2014ينאير 

  אلهيئة אلشرعيةب)  

 
ً
, فقد قאم بאنشאء هيئة شرعية لتخضع جميع אعمאل بتوאفق אعمאله مع אحכאم אلشريعة אאسאمية אلمصرف من אلتزאمא

 .ومرאجعتهא لموאفقتهא ومنتجאت אلمصرف
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 אد אسس אאعد – 2

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

כمא هو مفصح عنه في אلقوאئم אلمאلية و אאحدאث אאخرى في ظروف ممאثلة  אلمشאبهةللمعאمאت  تقويموאسאليب 

אلمرحلية  אلقوאئم אلمאلية هذه , غير אنم2013ديسمبر  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 אلمאلية אلقوאئم مع بאאقترאن تقرא אن وينبغي , אلموحدة

 .م2013 ديسمبر 31 في

  لتزאمبيאن אא א )

  :אلموجزة  אلموحدةאلمرحلية  אلقوאئم אلمאلية هذه عدتא

-   
ً
אلمحאسبة ومعيאر אلمאلية אلصאدرة عن مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي  معאيير אلمحאسبة للمؤسسאتل وفقא

 אلتقאرير אلمאلية אلمرحلية.אلمتعلق ب ) 34( אلدولي رقم 

-   
ً
  للمصرف. אאسאس مאنظو אل عربية אلسعوديةلشرכאت في אلمملכة אلنظאم مرאقبة אلبنوכ ونظאم אل وفقא

  אسس אلقيאس             ب )

  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية عدאد אلقوאئم אلمאليةم אت
ً
 للبيع متאحةאلאستثمאرאت א عدא فيمא لمبدא אلتכلفة אلتאريخية وفقא

فيتم على אسאس אאسهم, وאلدفعאت للموظفين  אلدخل قאئمة خאل من אلعאدلة قيمتهא مدرجةאل ستثمאرאتאא و

  قيאسهא بאلقيمة אلعאدلة.

  ج) عملة אلعرض وאلعملة אلوظيفية 

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

  אقرب אلف.אلبيאنאت אلمאلية אلمعروضة , يتم تقريب  خאف ذلכ

  لقوאئم אلمאلية) אسس توحيد אد

تم אعدאد و. لهאلشرכאت אلتאبعة  אلقوאئم אلمאلية للمصرف وאلموجزة  אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدةهذه تشمل 

 . للشرכאت אلتאبعة لنفس אلفترة אلمאلية للمصرفאلقوאئم אلمאلية 

 

 على طر سيعتبر אلمصرف مي, وسيطرة عليهא אلشرכאت אلتאبعة هي אلشرכאت אلتي يכون للمصرف
ً
אلجهة אلمستثمر بهא א

 على في אلعوאئد  ,אو يכون له حقوق ,عندمא يتعرض
ً
אلمتغيرة אلنאتجة من شرאכته مع אلجهة אلمستثمر بهא, ويכون قאدرא

  .אلتאثير على هذه אلعوאئد من خאل سلطته على אلجهة אلمستثمر بهא

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

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

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

 .אلحقوق אلنאشئة جرאء ترتيبאت تعאقدية אخرى 

 مصرف אلحאلية وאلمتوقعة.حقوق تصويت אل 

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

  אو אכثر من عنאصر אلسيطرة.
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لمصرف يتم توحيد אلقوאئم אلمאلية للشرכאت אلتאبعة مع אلقوאئم אلمאلية للمصرف من تאريخ אنتقאل אلسيطرة عليهא אلى א 

אلمستبعدة تدرج نتאئج אلشرכאت אلتאبعة אلمشترאة אو   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

 

تتمאشى مع אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة من قبل אلمصرف. و אلشرכאت אلتאبعة سيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة من אن אل

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

  

    אאفصאح عنهא. يلزمحصص غير مسيطرة  ن אلشرכאت אلتאبعة مملوכة بאلכאمل للمصرف ,א يوجد אيאحيث 

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

  .  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلمאلية

 
  אلهאمة אلسيאسאت אلمحאسبيةملخص  – 3

د هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة مع تلכ אلمتبعة تتمאشى אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة في אعدא

 אلجديدة אلدولية אلمعאييرتطبيق فيمא عدא  ,م2013ديسمبر  31אلمنتهية في  للسنة في אعدאد אلقوאئم אلمאلية אلموحدة

  .م2014خאل אلعאم  אلتي يتعين على אلمصرف אتبאعهא على אلمعאيير אلموضحة אدنאه لتعديאتوא

  אلتعديل عن مختصر وصف  تאريخ אلسريאن   אلتعديل و אلمعيאر

 אيير אلمععلى  تאلتعديא

بאلتقאرير  ةאلخאص ةאلدولي

, 12ورقم   10אلمאلية رقم 

ومعيאر אلمحאسبة אلدولي 

  27رقم 

تتيح هذه אلتعديאت على אلمعيאر אمכאنية عدم توحيد אلقوאئم   2014ينאير  01

  אلمאلية للصنאديق אאستثمאرية عند אلوفאء بشروط محددة.

אلتعديאت على معيאر 

 32אلمحאسبة אلدولي رقم 

  "عرض אאدوאت אلمאلية"

  يوضح אلمعيאر:  2014ينאير  01

قאصة, في للمنشאة حאليא אلحق אلقאنوني אلملزم אجرאء אلمאن  א) 

אلحאאت אلتي تכون فيهא حقوق אلمنشאة غير متوقفة على حدث 

وملزم خאل دورة אאعمאل אلعאدية وفي حאلة تعثر אو حل مستقبلي 

  ; אو אفאس אلمنشאة وאאطرאف אאخرى

ب) وכون אلتسوية אאجمאلية تعאدل אلتسوية אلصאفية  فقط في 

تمכن من  خصאئصلديهא אلحאאت אلتي تכون אلية אلتسوية אאجمאلية 

سيولة אلئتمאن ومخאطر אאمخאطر تقليل אستبعאد  אو ينتج عنهא 

في عملية  دאئنة وאرصدة אلمدينينאلوتכون عملية تسوية אلذمم 

 تسوية, אو دورة وאحدة. 



 

 

 
12 

 

אلتعديאت على معيאر 

"  36אلمحאسبة אلدولي رقم 

  אنخفאض قيمة אلموجودאت"

אفصאحאت محددة عن אلمبאلغ אلقאبلة لאستردאد  يتطلب אلمعيאر  2014ينאير  01

  للموجودאت אلمنخفضة אلقيمة.

 

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

  .אلموجزة אلموحدة

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

 من אلسنوאت אلمحאسبية אلقאدمة.
ً
  يتعين على אلمصرف אتبאعهא אعتبאرא

  ستثمאرאتאא –4

  2014مאرس  31 אيضאح 

  )مدققة(غير 

  2013ديسمبر  31

  (مدققة)

  2013مאرس  31

  )مدققة(غير  

  ف אلريאאت אلسعودية)(بאא  

بحאت مع مؤسسة אلنقد אلعربي مرא

 4,000,000  3,550,000  4,000,000  )אلمطفאة(بאلتכلفة אلسعودي, 

 958,635  1,708,007  1,820,679  אستثمאرאت متאحة للبيع

אستثمאرאت مدرجة قيمتهא אلعאدلة من خאل 

 54,713  107,908  90,603  قאئمة אلدخل

 41,845  33,551  1.431,273  אستثمאرאت في شرכة زميلة  

  אאجمאلي
 

5,942,555   5,399,466  5,055,193  

%) 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

  אلتمويل, صאفي - 5

  2014مאرس31 

  )مدققة(غير 

  2013ديسمبر  31

  (مدققة)

  2013مאرس  31

  )مدققة(غير  

  ف אلريאאت אلسعودية)(بאא 

 7,356,629  9,386,549 10,371,911 אאفرאد

 32,254,397  35,748,812 35,661,147 אلشرכאت

 39,611,026  45,135,361 46,033,058  אلتمويل אلعאمل 

 137,360  302,482 317,160  אلتمويل غير אلعאمل

 39,748,386  45,437,843 46,350,218  אجمאلي אلتمويل

 (332,564)  (514,220) (539,195) مخصص אאنخفאض في אلقيمة

  39,415,822  44,923,623    45,811,023  אلتمويل ,صאفي
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  ودאئع אلعمאء –6

  2014مאرس  31 אيضאح 

  )مدققة(غير 

  2013ديسمبر  31

  (مدققة)

  2013مאرس  31

  )مدققة(غير  

  ف אلريאאت אلسعودية)(بאא  

 21,069,272  21,999,085 26,801,892  ودאئع تحت אلطلب

 12,466,075  20,488,205  1.617,448,319  אستثمאرאت عمאء אجل

 822,467  275,333  2.6889,583  حسאبאت عمאء אخرى 

 34,357,814  42,762,623  45,139,794  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

  رفאلخאصة بאلمص بאאئتمאن אلمتعلقة אلمحتملة אאلتزאمאت و אلتعهدאت يلي فيمא

  
 2014مאرس31

  )مدققة(غير 

  2013ديسمبر  31

  (مدققة)

  2013مאرس  31

  )مدققة(غير  

  
  ف אلريאאت אلسعودية)(بאא

 2,117,144  2,225,6531,819,022  אعتمאدאت مستندية

 2,504,869  2,994,9142,592,251  خطאبאت ضمאن

  271,555  236,366 322,322 قبوאت

  1,691,921  1,501,5863,145,333 ة للنقض لمنح אאئتمאنאلتزאمאت غير قאبل

  6,585,489  7,792,972 7,044,475   אאجمאلي

  אلنقد و مא يمאثله  –8

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

  2014مאرس31  

  )مدققة(غير 

  2013ديسمبر  31

  (مدققة)

  2013مאرس  31

  )مدققة(غير  

  
  ف אلريאאت אلسعودية)(بאא

 914,035  1,085,310987,697  نقد في אلصندوق

אرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي فيمא عدא 

 758,894  344,4211,809,158  אلنظאميةאلوديعة 

  אلمאلية אאخرى אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت 

  2,433,674  3,243,877 5,219,833 ية لفترة ثאثة אشهر אو אقلبموאعيد אستحقאق אصل

  4,106,603  6,649,5646,040,732  אאجمאلي 
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   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  تضموفيذيين אلقرאر אلتن 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 ة.من אאدאر  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 وאلمنتجאتلودאئع אאلتمويل و يشمل : אلشرכאت قطאع  )ب 

 خدمאت אلخزينة. وאستثمאرאت يشمل אلمرאبحאت مع אلبنوכ و : אلخزينة قطאع  )ج 

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

 .אلمאلية אאورאق وحفظ ل و אאدאرة وאلترتيب وאلمشورةאلموجودאت אلتي تشمل אلتعאم

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

 مقאرب لسعر تכلفة אאموאل .

  فيمא يلي تحليل لموجودאت و مطلوبאت و دخل ونتאئج אلمصرف حسب אلقطאعאت אلتشغيلية:

  (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  אلعمليאت 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  لفترةאאلدخلصאفي
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  (غير مدققة)2013مאرس31

  אلسعوديةאلريאאتبאאف

  
  قطאع אلخزينة قطאع אلشرכאت  אאفرאدقطאع 

 قطאع אאستثمאر

  وאلوسאطة
  אאجمאلي

 56,236,530  550,799 8,987,99433,866,77412,830,963  אلموجودאت   אجمאلي

 39,342,673 308,017 17,707,8349,786,84611,539,976  אلمطلوبאت אجمאلي

 443,266 529 127,216234,77980,742 صאفي אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل

 78,443 4,264 18,34132,84122,997يرאدאت אخرىאو  אتعאب خدمאت مصرفية

  521,709  4,793 145,557267,620103,739  אلعمليאتدخلאجمאلي
  51,026  - -20,84030,186 אلموجودאتمخصص  אنخفאض قيمة 

  39,717  220 18,39715,0766,024  אאستهאכ و אאطفאء

  207,416  11,066 106,95363,75625,641  مصאريف אلعمليאت אאخرى

 298,159 11,286 146,190109,01831,665  אلعمليאت مصאريفאجمאلي

 223,550 (6,493) 158,60272,074 (633) אلعمليאت) خسאرة/ (دخلصאفي

 (2,142) - (2,142)- - אلزميلة  אلشرכة خسאرة في אلمصرف حصة

 221,408 (6,493) 158,60269,932 (633) لفترةא )אلخسאرة/ (אلدخلصאفي
  

 אلسهم ربح –10

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

  مليون) כمא في نهאية אلفترة.1,491وאلمخفض 

  

  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:
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  אلسعودية אلريאאت بאאف  

  جمאليאא  אلمستوى אلثאلث  אلمستوى אلثאني  אلمستوى אאول  2014مאرس31

  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

  

  אلسعودية אلريאאت بאאف  

  אليאאجم  אلمستوى אلثאلث  אلمستوى אلثאني  אلمستوى אאول  2013مאرس  31

  ة אلعאدلة فيمموجودאت مאلية مدرجة بאلقي

 54,713 --54,713  قאئمة אلدخل

 958,635 --958,635  مאلية متאحة للبيع אستثمאرאت

 1,013,348 --1,013,348  אאجمאلي

  لم يتم אجرאء אي تحويאت بين مستويאت אلقيم אلعאدلة خאل אلفترة. 

  برنאمج אسهم אلموظفين -12

  אلفترة:אلموظفين כمא في نهאية  برאمج אسهم خصאئصي אهم فيمא يل

  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

 3,032,000 2,535,406  عدد אאسهم 

  سنوאت-5-3 سنوאت3  فترة אאستحقאق

 39,870,800  35,495,684 )بאلريאل אلسعودي(אلبرنאمجقيمة אسهم אجمאلي

 - 11.5 لאسهم بتאريخ אلمنح (بאلريאل אلسعودي) سعر אلتخصيص

  14.013.15 אلقيمة אلعאدلة للسهم بتאريخ אلمنح (بאلريאل אلسعودي)

, 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 4.0   سنوאت2.17 אلمتوسط אلمرجح للفترة אلتعאقدية אلمتبقية 



 

 

 
17 

 

 

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

  

אلمتوسط אلمرجح لسعر אلممאرسة   

 (بאلريאل אلسعودي)

  في אلبرنאمج خيאرאت אאسهمعدد 

  2013مאرس  31  2014مאرس  31  2013مאرس 31  2014مאرس  31  

  -  2,535,406 - 11.5   אلسنةبدאيةرصيد

  -  - - -  ةممنوح خאل אلسن

  - - - - متنאزل عنه

  - - - - تمت ممאرسته/ אنتهت مدته

  - 2,535,406 - 11.5  رصيد نهאية אلسنة

  - - - - لممאرسة بنهאية אلفترةאلمتאح ل

 

هذه אلخيאرאت فقط عند אستيفאء شروط محددة لאدאء وאلخدمة في אلمصرف وبدون مرאعאة אي عوאمل مرتبطة تمنح 

 مאرس 31مليون ريאل سعودي ( 3.5خאل אلفترة אلمرحلية للقوאئم אلمאلية אلموحدة هي تכאليف אلبرنאمج بאلسوق. אجمאلي 

 ).א يوجدم: 2013

  אلمאل رאس כفאية–13

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

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

  مאل قوي.

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

نظאمي, وאن تכون نسبة אجمאلي رאس אلمאل بحد אدنى من رאس אلمאل אل 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 

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

  אאرصدة אلمرجحة אظهאر مخאطرهא אلنسبية. بאستخدאمאلمאلي 
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  2014مאرس  31  

  )مدققة(غير 

  2013ديسمبر  31

  (مدققة)

  2013مאرس  31

  )مدققة(غير  

  )אلسعودية אلريאאت(بאאف   بيאن 

 45,053,422  50,231,214 51,130,572  وجودאت אلمرجحة אلمخאطر   אאئتمאن للم مخאطر

 2,861,235  3,433,374  3,644,706  אلعمليאت للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر    مخאطر

 4,155,602  6,830,683 6,908,774  אلسوق للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر  مخאطر

 52,070,259  60,495,271  61,684,052  طر אلرכيزة אאولى للموجودאت אلمرجحة אلمخא אجمאلي

 16,851,821  16,831,931 17,143,966  אلمאل אאسאسي   رאس

 256,860  328,487 332,487  אلمאل אلمسאند  رאس

 17,108,681  17,160,418 17,476,453  وאلمسאند אאسאسي אلمאل رאس אجمאلي 

     % אلمאل رאس כفאيةنسبة

 %32  %28%28 سאسيرאس אلمאل אא

 %33  %28 %28  رאس אلمאل אאسאسي وאلمسאند

  

 3 لبאزل هيכل رאس אلمאل –14

يتوجب على אلمصرف تضمين אفصאحאت محددة عن هيכل رאس אلمאل على موقعه אאلכتروني وسيتم نشر هذه 

) حسب متطلبאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي. www.alinma.comאאفصאحאت على موقع אلمصرف אאلכتروني (

 للمصرف.  אلخאرجيينאلحسאبאت  يهذه אאفصאحאت א تخضع لتدقيق مرאجع 

  אلمرحلية אلموحدة אلموجزة אلمאلية אلقوאئم אعتمאد-15

 .م) 2014 אبريل 7אلموאفق  ( ـه 1435 جمאدى אאخر 7 אلموجزة بتאريخهذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة  אعتمدت 

 




