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ي�سرين اأن اأقوم نيابة عن جمل�س الإدارة بتقدمي التقرير ال�سنوي عن ال�سنة املالية املنتهية فـي 2009/12/31م.

على الرغم من تداعيات الأزمة املالية العاملية , تاأتي نتائج البنك ال�سعودي الفرن�سي لتوؤكد قدرته على التعامل مع مثل هذه الأزمات والتوجه 

نحو	حتقيق	املزيد	من	النتائج	اليجابية.	ومع	ا�شتمرار	انخفا�ض	اأ�شعار	الفائدة،	وانخفا�ض	حجم	القرو�ض	و	ن�شاط	الو�شاطة،	اإّل	اأن	البنك	

اثبت قدرة كبرية على التعامل مع هذه الأو�ساع , ومتكن من ت�سجيل دخل �سافـي بلغ 2.471 مليون ريال �سعودي, بانخفا�س حمدود ن�سبته 

11.9% مقارنة بعام 2008م،	وفـي	نف�ض	الوقت	مت	العمل	على	حت�شني	و�شع	املخاطرة،	والقدرة	الئتمانية،	وقاعدة	راأ�ض	املال.	وقد	ا�شتطاع	

البنك دعم مركزه املايل وفـي نف�س الوقت تقدمي اأداء مميز, وذلك نتيجة للتعاون امل�ستمر بني جمل�س الإدارة والإدارة العليا.

هدفت زيادة راأ�س املال فـي ابريل 2009م من خالل ر�سملة جزء كبري من نتائج عام 2008م اإىل متكني البنك من موا�سلة الجنازات فـي 

جمال	ن�شاطه	الرئي�شي،	كما	كان	لرفع	م�شتوى	املخ�ش�شات،	وحت�شني	م�شتوى	التغطية	لدى	البنك	من	111% اإىل 127%, اثر ايجابي فـي 

دعم القدرة الئتمانية للبنك ودرجته الئتمانية.

ا�ستطاع البنك فـي نف�س الوقت املحافظة على م�ستوى مرتفع من الفعالية, حيث حافظت ن�سبة التكلفة اإىل الدخل على نف�س م�ستوى ال�سنة 

ال�سابقة, بينما �سجل العائد على حقوق امل�ساهمني ن�سبة قدرها 17%،	مما	يف�شر	اهتمام	جمل�ض	الإدارة	على	حتقيق	اأعلى	مردود	للم�شاهمني.	

ونتطلع جميعًا لعام 2010 بروح اإيجابية و ثقة عميقة على قدرة القت�ساد الوطني وعلى جهود الدولة فـي توفـري املناخ املالئم لإيجاد املزيد 

من فر�س النمو فـي خمتلف قطاعات الأعمال.

نتوقع مب�سيئة اهلل عوائد اإيجابية وذلك بعد اإعالن ميزانية الدولة, والتي ركزت على زيادة حجم م�ساريع البنية التحتية املخططة للتنفـيذ قريبًا.

وفـي اخلتام اأتقدم بجزيل ال�سكر اإىل خادم احلرمني ال�سريفـني, ول�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد والنائب الثاين, وللحكومة الر�سيدة على 

رعايتها ودوام دعمها للقطاع امل�سرفـي. كما اأود تقدمي �سكري لوزارة املالية, وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي, وهيئة ال�سوق املالية, ووزارة 

التجارة وال�سناعة, مل�ساندتها وعملها الدوؤوب لتوفـري كافة اخلدمات البنكية لكافة قطاعات املجتمع.

كما ا�سكر العمالء الكرام على ثقتهم التي نعتّز بها, وكذلك الأخوة الزمالء الذين �ساركونا اجلهد لتحقيق هذا النجاح, واأع�ساء جمل�س 

الإدارة, واللجنة التنفـيذية, وجلنة املراجعة, وكافة املوظفـني الإداريني والفنيني على جهودهم وعملهم الدءوب لتحقيق هذه النتائج.

ون�ساأل اهلل التوفـيق

2كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

�إبر�هيم �لطـوق
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قدم لنا البنك ال�سعودي الفرن�سي عامًا اآخر ميتاز بنتائج قوية و�سلت اإىل 2.471 مليون ريال �سعودي. وبالفعل يجب اأن يحلل اأداء البنك على 

�سوء التباطوؤ العام فـي القت�ساد ال�سعودي وانخفا�س الطلب على القرو�س ومعدلت الفائدة التي مل ت�سهد مثل هذا امل�ستوى من التدين من 

قبل, والقلق حول خماطر القرو�س والرتاجع ال�سديد فـي حركة �سوق الأ�سهم ال�سعودي. وفـي هذا ال�سياق, متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي 

من احلد من انخفا�س �سافـي الدخل بن�سبة 11.9% مقارنة بالعام 2008, ويعود الف�سل فـي ذلك اإىل تبني منوذج يركز على تكوين عائد 

م�ستمر وقيمة م�سافة للم�ساهمني. 

الأ�سلوب  نتيجة   % بن�سبة 8.1  العمولت اخلا�سة  اإرتفع �سافـي  فقد  بالعام 2008,  الفائدة مقارنة  فـي معدل  ال�سديد  النخفا�س  رغم 

ال�ستباقي الذي يت�سم بروح املبادرة فـي اإدارة حمفظة القرو�س وال�سلف و�سيا�سة التمويل املت�سددة التي �ساعدت فـي خف�س تكلفة التمويل 

بن�سبة 58 %. وفـيما يتعلق بدخل الر�سوم والعمولت امل�سرفـية, فقد اأظهرت الإيرادات تقدمًا بن�سبة 0.7 %. اأما بالن�سبة للعائد املتكرر 

وامل�ستق من اخلدمات امل�سرفـية بعيدًا عند تاأثري خدمات الو�ساطة فقد اإرتفع بن�سبة 12.3 % مقارنة بالعام 2008 وذلك نتيجة لقدرتنا 

على اخرتاق ال�سوق بقوة فـي قطاع متويل امل�ساريع ون�ساطنا الفّعال فـي جمال التمويل التجاري. 

لقد	اأظهرت	ن�شاطاتنا	الرئي�شية	مرونة	قوية	فـي	التعامل	مع	ظروف	ال�شوق	لأنها	اأدت	اإىل	حتقيق	تقدم	م�شتمر	فـي	اإجمايل	الدخل	املتحقق	من	

العمليات. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات, والتي تتميز بخربات وكفاءات عالية, قد حققت ارتفاعًا فـي دخل العلميات 

بن�سبة 23.6% )قبل الحتياطيات( بينما حققت اإدارة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد واإدارة الرثوات ارتفاعًا فـي دخلها بن�سبة 1.6% رغم 

اأنها	عانت	من	امل�شتوى	املنخف�ض	جدًا	ل�شعر	الفائدة	الذي	يعو�ض	فـي	العادة	من	حت�شيل	الفوائد	على	الودائع	فـي	الوقت	الذي	ازداد	فـيه	

حجم الودائع بدون عمولت بن�سبة %18.50. 

رغم اأن الناجت ال�سافـي لعام 2009 يعترب اأقل من 2008, فقد متكن البنك من الحتفاظ بكفاءته الت�سغيلية املتمثلة فـي التحكم بقاعدة 

التكلفة والحتفاظ بها عند م�ستوى منا�سب من حيث ن�سبة التكلفة اإىل الدخل وذلك بن�سبة 26.9%. وفـيما يتعلق بجانب اخلطورة, فاإن نهج 

البنك املتمثل فـي توخي احلذر فـي التعامل مع املخاطر قد اأثبت جدواه. ففـي بيئة يعاين فـيها القطاع املايل من تزايد خماطر الإقرا�س, 

اإرتفعت ن�سبة القرو�س املتعرثة اإىل القرو�س غري املتعرثة من 0.94% اإىل 1.27% . وفـي نهاية 2009م, رفع البنك من ن�سبة التغطية لديه 

)الحتياطي اإىل القرو�س املتعرثة( من 111% اإىل 127% , الأمر الذي �ساعد اأي�سًا على تعزيز مالءة املركز املايل واحلفاظ على امل�ستوى 

اجليد للت�سنيف الئتماين للبنك.

كما اإرتفعت قاعدة راأ�س املال من 11.5% اإىل 13.7% مما ي�ساعد على دعم التنمية املتوقعة لأن�سطة البنك. واإنني على ثقة اأن باإمكاننا 

التعامل مع هذه التحديات خالل عام 2010 وما بعد ذلك بكل ثقة وجدارة. وفـي ظل املواقف املختلفة التي كان علينا مواجهتها فـي عام 

2009, فاإنني اأود التقدم بال�سكر والمتنان اإىل رئي�س جمل�س الإدارة واإىل جميع اأع�ساء املجل�س, واللجنة التنفـيذية واأع�ساء جلنة املراجعة 

ودعمهما  توجيههما  على  املالية  ال�سوق  وهيئة  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  اإىل  بال�سكر  اأتوجه  كما  املتوا�سل.  ودعمهم  تفهمهم  على 

املتوا�سل, وكما هي احلال على مدى ال�سنوات 32 من وجود البنك ال�سعودي الفرن�سي, فاإنني اأكرر �سكري وامتناين لعمالئنا على ثقتهم فـي 

البنك واإىل م�ساهمينا املخل�سني على التزامهم الدائم. 

اأخريًا, اأود اأي�سا اأن اأعرب عن تقديري وامتناين جلميع موظفـي البنك ال�سعودي الفرن�سي لتفانيهم وم�ساركتهم املخل�سة فـي م�ساعدة البنك 

على مواجهة هذه التحديات. 
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و�سل �سافـي دخل البنك ال�سعودي الفرن�سي خالل العام 2009 اإىل 2470.6 مليون ريال, مقارنة بـ 2805.6 مليون ريال خالل العام 2008.

وقد انخف�س �سافـي الدخل لهذا العام بن�سبة 11.9% مقارنة بعام 2008 وذلك ب�سبب انخفا�س معدل الفائدة وتراجع الطلب على الأ�سول 

واأن�سطة الو�ساطة فـي ال�سوق. 

رغم اأن �سافـي دخل البنك قد انخف�س مقارنة بالعام 2008, اإل اأنه من اجلدير بالذكر اأن اإجمايل اإيرادات الت�سغيل قد انخف�ست بن�سبة 

2.2% فقط. وقد ارتفعت امل�ساريف الت�سغيلية بن�سبة 5.67% مما �ساعد البنك على الحتفاظ بن�سبة كفاءة قوية عند %26.9. 

متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي بيئة اقت�سادية مفعمة بالتحديات, من الحتفاظ بو�سع مايل جيد كما يت�سح من جدول الن�سب املالية 

الرئي�سية اأدناه: 

31 دي�سمرب 312008 دي�سمرب 2009

%%الن�سبة 

126.6110.99احتياطيات الديون امل�سكوك فـيها اإىل اإجمايل القرو�س املتعرثة

1.270.93القرو�س املتعرثة اإىل اإجمايل القرو�س

81.4282.75ن�سبة القرو�س اإىل الودائع 

13.1310.97امل�ستوى الأول لكفاية راأ�س املال 

13.7211.55اإجمايل كفاية راأ�س املال 

2.712.74هام�س �سافـي الفائدة 

26.9625.66ن�سبة التكلفة اإىل الدخل 

16.6722.22العائد على الأ�سهم العادية

ومن اأجل تعزيز مكانة البنك املالية وقيمته الئتمانية, فقد زاد البنك ال�سعودي الفرن�سي من م�ستويات احتياطيات الديون امل�سكوك فـيها 

فـي	 اأ�شلوبًا	حكيمًا	 البنك	 اأظهر	 وبينما	 التغطية.	 ن�شبة	 فـي	حت�شني	 �شاهم	 العام 2009	مما	 واجلماعية( خالل  املحددة  ال�سعف  )حالت 

التعامل مع املخاطر, اإل اأن هذا الأ�سلوب قد �ساهم فـي خف�س �سافـي الدخل خالل العام 2009. 

انخف�س اإجمايل الأ�سول مبقدار 5.292.3 مليون ريال )4.20%( من 125.865 مليون ريال فـي عام 2008 اإىل 120.572 مليون ريال 

فـي العام 2009. ويعزى هذا ب�سكل اأ�سا�سي اإىل الزيادة الكبرية فـي حمفظة ال�ستثمار )10228.7 مليون ريال( نتيجة ا�ستحقاق الأ�سهم 

النقد  اإجمايل  ارتفع  فقد  وباملقارنة,  ريال(.  مليون   2551.2( وال�سلف  القرو�س  �سافـي  اإجمايل  فـي  الطفـيف  والنخفا�س  وال�سندات 

والأر�سدة النقدية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبقدار 6858.1 مليون ريال خالل نف�س الفرتة. 
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ويف�سر هذا الأمر النخفا�س فـي عائد الفائدة الذي ت�سكل خالل عام 2009 مقارنة بعام 2008. ولكن فـي اإطار بيئة تت�سم بانخفا�س معدلت 

الفائدة , فقد متكن البنك من اإدارة تكلفة التمويل بطريقة اأدت اإىل خف�سها بن�سبة 58 % مقارنة بالعام 2008. وبناء عليه, متكن البنك من 

حت�شيل	�شافـي	دخل	من	الفائدة	بن�شبة	منو	مقدارها	8.1 % مقارنة بالعام 2008. 

وفـي اجلانب املتعلق باملطلوبات, فقد انخف�ست اإجمايل ودائع العمالء بن�سبة 1.67% اإىل 91.237 مليون ريال فـي العام 2009.

تظهر اجتاهات خمتلفة عندما يتم الت�سنيف بح�سب نوع وديعة العميل: 

• انخف�ست الودائع املحققة للفائدة بن�سبة 10.7% خالل عام 2009. 
الودائع غري املحققة للفائدة خالل العام 2009 )18.50%( نتيجة تركز جهود الت�سويق ملجموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد  • ارتفعت 

من خالل التو�سع فـي �سبكة فروع البنك. 

م�ستوى �ل�سيولة

خالل العام 2009, عزز البنك ال�سعودي الفرن�سي من و�سعه فـي جمال ال�سيولة واملخزون من الأ�سول النقدية عن طريق الودائع ق�سرية 

الأجل املحتفظ بها لدى موؤ�س�سة النقد ال�سعودي العربي و التي ارتفعت مبقدار 6412.9 مليون ريال )من اأ�سل  1272.9مليون ريال كما فـي 

31 دي�سمرب 2008 اإىل 7685.8 مليون ريال فـي 31 دي�سمرب 2009(. وقد ارتفعت الودائع ق�سرية الأجل لدى البنوك مبقدار 3407.2 مليون 

ريال )من اأ�سل  3337.5 مليون ريال كما فـي 31 دي�سمرب 2008 اإىل 6744.7 مليون ريال فـي 31 دي�سمرب 2009(.

مع ا�ستمرار ن�سبة القرو�س اإىل الودائع دون م�ستوى 85 % خالل العام, فقد حافظ البنك على و�سع يت�سم بال�سيولة ب�سكل معتدل دون اأن 

يعاين من اأية م�سكلة �سيولة خالل وبعد اأزمة ال�سيولة العاملية. 

م�ستوى �ملخاطرة 

يعني  ذلك  كان  فقد  الفرن�سي,  ال�سعودي  للبنك  وبالن�سبة  متزايدة.  ائتمانية  ملخاطر  عر�سة  القت�سادية  البيئة  كانت   ,2009 عام  خالل 

زيادة القرو�س املتعرثة مببلغ 244.3 مليون ريال, اأي من اأ�سل  763.8 مليون ريال فـي 31 دي�سمرب 2008 اإىل 1008.1 مليون ريال فـي 31  

دي�سمرب 2009. 
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وفـي نف�س الفرتة, قام البنك بتقدمي مبالغ اإ�سافـية من احتياطيات الديون امل�سكوك فـيها لتغطية خماطر الئتمان مبقدار 428.5 مليون 

ريال. كما رفع م�ستوى تغطية املخاطر املحددة وزاد من ن�سبة اإجمايل مبالغ احتياطيات الديون امل�سكوك فـيها اإىل القرو�س املتعرثة من 

111% كما فـي 31 دي�سمرب 2008 اإىل 126.6% فـي 31 دي�سمرب 2009. 

حقوق �مل�ساهمني

فـي اأبريل 2009, �سادقت اجلمعية العامة للم�ساهمني على قرار جمل�س الإدارة بدفع اأرباح عام 2008 على �سكل اأ�سهم ونقد. وقد نتج عن 

ذلك زيادة فـي راأ�س املال املدفوع من 5.625 مليون ريال اإىل 7.232 مليون ريال. وقد كانت ن�سبة توزيع الأ�سهم بواقع �سهمني اثنني عن كل 

�سبعة اأ�سهم. وقد زاد اإجمايل حقوق امل�ساهمني من 14.07 مليار ريال �سعودي كما فـي 31 دي�سمرب 2008 اإىل 15.75 مليار ريال فـي 31 

دي�سمرب 2009 )%11.96(. 

بن�سبة  اأو  �سعودي  ريال  مليون  قدره 990  اإجمايل  )اأي مببلغ  �سهم  لكل  واحد  �سعودي  ريال  بواقع  لعام 2009م  املوزعة  الأرباح  بلغ �سافـي 

مقدراها 40%( ممثلة زيادة قدرها 29% لهذا العام مقارنة بالعام 2008. 

كفاية ر�أ�س �ملال 

اإن النخفا�س فـي قيمة ال�ستثمارات وفـي القيمة الدفرتية للقرو�س والزيادة فـي راأ�س املال املدفوع للبنك ال�سعودي الفرن�سي قد اأدى فـي 

جممله	اإىل	حت�شن	فـي	ن�شب	راأ�ض	مال	البنك.	

فـي نهاية عام 2009, و�سلت ن�سبة القدرة على �سداد الديون اإىل 13.13% )امل�ستوى 1 من راأ�س املال(, مقارنة بن�سبة 10.97% فـي نهاية 

2008. وقد كان اإجمايل ن�سبة راأ�س املال 13.73% فـي نهاية 2009 مقارنة بـن�سبة 11.55% فـي نهاية عام 2008. 

�لت�سنيفات

فـي �سوء املخاطر التي يواجهها البنك واخلطوات املتخذة لتعزيز و�سعه املايل, فقد متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي من الحتفاظ بت�سنيفات 

قوية من قبل ثالث هيئات ت�سنيف كربى. وكما يظهر فـي اجلدول التايل, يوا�سل البنك ال�سعودي الفرن�سي التاأهل لـ »درجة ال�ستثمار«. 

ومن اجلدير بالذكر اأن مووديز قد رفعت من ت�سنيف البنك ال�سعودي الفرن�سي فـي اخلام�س ع�سر من فرباير 2010. وقد انتقلت ت�سنيفات 

 .(Positive) 1A  من Aa3 ودائع البنك ال�سعودي الفرن�سي من العملة الأجنبية اإىل امل�ستوى

 Long Issuer Long Term Short Short Term  Date
 Term Outlook Local Term Local 
 Deposit  Currency Issuer Currency
   Issuer  Issuer
  
Standard & Poor’s A Stable A A-1 A-1   30-Sep-09
 
 

 Long Deposit Financial Short   Date
 Term Outlook Strength Term
 Deposit   Issuer 

Moody’s Aa3 Stable C+ P-1     15-Feb-10
 
 

 Long Issuer Long Term Short Bank Bank Date
 Term Outlook Issuer Term Individual Support
 Issuer  Default Issuer Support
   (IDR)  
  
Standard & Poor’s A Stable A F1 B/C  1 08-Mar-10
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�ملحا�سبة و�لرقابة �لنظامية 

رفع	 اإطار	 فـي	 اأ�شا�شية	 تغيريات	 اإحداث	 فقد	مت	 املن�شورة،	 املعلومات	 فـي	 وال�شفافـية	 والن�شجام	 املقارنة	 على	 بالقدرة	 الحتفاظ	 اأجل	 من	

التقارير املالية خالل عام 2009. وقد احتل البنك ال�سعودي الفرن�سي مركز ال�سدارة من حيث متابعة  جميع املناق�سات والقرارات ال�سادرة 

عن جمل�س املعايري املحا�سبية العاملية. 

كما	اأنه	وحتت	رعاية	موؤ�ش�شة	النقد	العربي	ال�شعودي،	فقد	احتلت	دائرة	احل�شابات	والرقابة	املالية	مركز	ال�شدارة	من	بني	جميع	البنوك	

ال�سعودية لبذل اجلهود الكبرية لتطبيق �سيغة موحدة لالإف�ساح عن البيانات املالية وعر�سها. 

بالإ�سافة اإىل هذا, فقد قامت هذه الدائرة بتطوير خطط حما�سبية داخلية حققت جناحا كبريًا لي�س فقط فـي التطوير, ولكن فـي تطبيق 

هذه	اخلطط	على	م�شتوى	البنك	بوجه	عام.	كما	مت	التحقق	من	اأن	اخلطط	وال�شيا�شات	املالية	للم�شاريع	امل�شرتكة	من�شجمة	مع	تلك	اخلا�شة	

بالبنك من اأجل ت�سهيل توحيد النتائج املالية. ومن خالل املراقبة امل�ستمرة التي تقوم بها دائرة احل�سابات والرقابة املالية والتكامل داخل 

جمموعة البنك ال�سعودي الفرن�سي املالية, فاإن جميع ال�سركات التابعة وال�سركات الفرعية للبنك تعمل ب�سال�سة كوحدات م�ستقلة. 

ومن	اأجل	حت�شني	الكفاءة،	فقد	اأ�شبحت	عمليات	معينة	تعمل	ب�شكل	اآيل	خالل	العام،	ويجري	اأي�شًا	و�شع	م�شودات	خلطط/ا�شرتاتيجيات	

م�ستقبلية من اأجل جتهيز الدائرة بقاعدة قوية لتمكينها من موا�سلة اأهدافها ال�سرتاتيجية. 

وم�ست�ساري  واملراقبني اخلارجيني  الدخل  الزكاة و�سريبة  العربي, وم�سلحة  ال�سعودي  النقد  موؤ�س�سة  الفعال مع كاًل من  التوا�سل  ا�ستمر 

الزكاة/�سريبة الدخل وفق اأعلى م�ستوى من املعايري املهنية والنزاهة مما ابرز �سورة البنك كموؤ�س�سة مالية تت�سم بامل�سداقية وامل�سوؤولية. 

10الإدارة الـمـــالــيـــــة )تتمة(
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ي�سر �أع�ساء جمل�س �لإد�رة تقدمي تقريرهم عن �ل�سنة �ملالية 2009م.

تاأ�س�س البنك ال�سعودي الفرن�سي )البنك( - �سركة م�ساهمة �سعودية - مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/23 بتاريخ 17 جمادى الثاين 1397هـ 

املوافق 4 يونيو 1977م. وقد بداأ البنك اأعماله ر�سميًا بتاريخ 1 حمرم 1398هـ املوافق 11 دي�سمرب 1977م بعد اأن انتقلت اإليه عمليات بنك 

الندو�سني وال�سوي�س فـي اململكة العربية ال�سعودية.

يعمل البنك مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010073368 بتاريخ 4 �سفر1410هـ املوافق 5 �سبتمرب 1989م مـــن خالل �سبكة فروعه وعـددها 

77 فرعًا )2008: 75 فرعًا( فـي اململكة العربية ال�سعودية. بلغ عدد موظفـي البنك 2.460 موظفـًا )2008: 2.345 موظفًا( وبن�سبة �سعودة 

بلغت %80. 

تتمثل	اأهداف	البنك	فـي	تقدمي	كافة	اأنواع	اخلدمات	امل�شرفـية	مبا	فـي	ذلك	منتجات	اإ�شالمية	معتمدة	وحتت	اإ�شراف	هيئة	�شرعية	م�شتقلة.	

اإن عنوان املركز الرئي�سي للبنك هو كما يلي: �سـارع املعـذر - �س. ب 56006 الريا�س 11554 - اململكة العربية ال�سعودية.

قام البنك بتاأ�سي�س �سركات تابعة وهي �سركة فرن�سي تداول )ميتلك البنك ب�سورة مبا�سرة 99% من راأ�س مالها و1% مملوكة ب�سورة غري 

ال�سعودي  و�سركة كاليون  راأ�س مالها(,  البنك 60% من  الفرن�سي )ميتلك  ال�سعودي  و�سركة كام  الإدارة(,  اأع�ساء جمل�س  مبا�سرة لأحد 

الفرن�سي )ميتلك البنك 45%	من	راأ�ض	مالها(،	وجميعها	�شركات	قائمة	ومن�شاأة	فـي	اململكة	العربية	ال�شعودية.	لقد	مت	تاأ�شي�ض	هذه	ال�شركات	

متا�سيًا مع متطلبات هيئة ال�سوق املالية وذلك بتحويل الن�ساطات املتعلقة بالو�ساطة, واإدارة املوجودات, وال�ست�سارات املالية لل�سركات من 

الن�ساطات الرئي�سية للبنك. 

كما ميتلك البنك 27%	من	راأ�ض	مال	»بنك	بيمو	-	ال�شعودي	الفرن�شي«،	بنك	مت	تاأ�شي�شه	فـي	�شوريا	و10% من بنك بيمو لبنان, و 50% من 

32.5% من راأ�س مال ال�سركة ال�سعودية  تاأ�شي�شها	فـي	مملكة	البحرين.	كما	ميتلك	البنك	 للتاأمني،	�شركة	مت	 اإن�شعودي	 راأ�ض	مال	�شركة	

الفرن�شية	للتاأمني	التعاوين	)األيانز(،	�شركة	زميلة	مت	تاأ�شي�شها	فـي	اململكة	العربية	ال�شعودية.

تقرير جمل�س الإدارة 11
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50% من راأ�س مالها( و�سركة الأمثل )ميتلك البنك20% من راأ�س مالها(  اإن�شاء	�شركتي	�شوفـينكو	ال�شعودي	الفرن�شي	)ميتلك	البنك	 مت	

وهما �سركتان تعمالن فـي اأن�سطة التاأجري التمويلي بالإ�سافة اإىل �سركة �سكن للتمويل العقاري وال�سركة ال�سعودية لبيع منتجات التاأمني.

بداأت ال�سركات التابعة ن�ساطاتها التجارية خالل عام 2008. واعتبارًا من 1 يناير 2008 بداأ البنك بتوحيد القوائم املالية لتلك ال�سركات 

التابعة.

بلغ �سافـي الربح لعام 2009م مبلغ 2.471 مليون ريال مقابل مبلغ وقدره 2.806 مليون ريال للعام ال�سابق وذلك بانخفا�س قدره %11.9. 

بلغ اإجمايل دخل العمليات للعام 2009م مبلغ 4.295 مليون ريال مقابل 4.392 مليون ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بانخفا�س 

قدره 2.2%. كما ارتفع اإجمايل م�ساريف العمليات من مبلغ 1.600 مليون ريال اإىل1.800 مليون ريال عام 2009 بارتفاع قدره %12.5 

وذلك	ب�شبب	جتنيب	خم�ش�شات	اإ�شافـية	ملواجهة	خماطر	الئتمان	وحتوطًا	لأي	تاأثر	�شلبي	قد	يح�شل	فـي	قيمة	ال�شتثمارات	فـي	ال�شوق	

املالية	املحلية	والعاملية،	اإ�شافة	اإىل	م�شاريف	تطوير	الكوادر	الب�شرية	من	ناحية	الكم	والكيف	وكذلك	التو�شع	فـي	�شبكة	الفروع	وال�شراف	

الآيل	)اإيجارات	الفروع،	مواقع	اأجهزة	ال�شراف	الآيل،	مراكز	اخلدمة	الذاتية(.

انخف�ست حمفظة القرو�س من 80.9 مليار ريال �سعودي فـي عام 2008م اإىل 78.3 مليار ريال �سعودي فـي العام 2009م وبن�سبة انخفا�س 

بلغت 3.21%. كما انخف�ست ودائع العمالء من 92.8 مليار ريال �سعودي لعام 2008م اإىل 91.2 مليار ريال �سعودي عام 2009م بانخفا�س 

قدره 1.7%.انخف�س اإجمايل املوجودات من 125.9 مليار ريال �سعودي عام 2008م اإىل 120.6 مليار ريال �سعودي عام 2009م بانخفا�س 

قدره 4.2%. وقد بلغ دخل ال�سهم الواحد 3.42 ريال �سعودي عام 2009م مقارنة مببلغ 3.88 ريال �سعودي عام 2008م .

اإرتفع عدد اأ�سهم البنك من 562.500.000 مليون �سهم اإىل 723.214.300 مليون �سهم خالل عام 2009م بعد زيادة راأ�س املال بتاريخ 

)2009/04/06م(.

وفـيما	يلي	قائمة	تبني	املركز	املايل	وقائمة	الدخل	للخم�ض	�شنوات	املا�شية	)باآلف	الريالت(

20092008200720062005باآلف	الريالت	ال�شعودية

120.572.438125.864.76199.808.11079.581.01067.501.380اإجمايل املوجودات

17.481.22627.886.88222.376.14916.012.95418.127.849ا�ستثمارات, �سافـي و ا�ستثمارات فـي �سركات زميلة

80.866.47559.849.95251.130.19542.978.702 78.315.196قرو�س و�سلف, �سافـي

104.820.658111.795.62588.567.47570.176.22960.316.480 اإجمايل املطلوبات

91.237.11892.791.28174.007.25161.998.10751.093.385 ودائع العمالء

15.751.78014.069.13611.240.6359.404.7817.184.900 اإجمايل حقوق امللكية

4.294.9074.391.6413.694.4653.938.8323.093.630 اإجمايل دخل العمليات

1.600.148990.046931.884878.029 1.799.663اإجمايل م�ساريف العمليات

2.805.6592.711.1103.006.9482.215.601 2.470.615�سافـي الدخل

2.820.5902.289.3982.016.8671.705.768 3.050.289�سافـي دخل العمولت اخلا�سة 

834.480897.2341.571.9611.110.375 840.254�سافـي - اأتعاب اخلدمات البنكية

94.26542.01190.484134.858 574.621خم�س�س خ�سائرانخفا�س الئتمان – �سافـي

543.322462.923394.900 624.223 642.589رواتب وما فـي حكمها

2.3452.2261.9981.733 2.460عدد املوظفـني

12تقرير جمل�س الإدارة



تقرير جمل�س الإدارة )تتمة(13 13

تقرير جمل�س الإدارة )تتمة(

قطاعات �لبنك

يعترب قطاع الأعمال هو القطاع الرئي�سي الذي يعد البنك على اأ�سا�سه تقاريره. وهو جمموعة من املوجودات والعمليات التي تقوم بتقدمي 

خدمات اأو منتجات معينة تخ�سع للمخاطر, وتختلف اأرباحه وخ�سائره عن قطاعات الأعمال الأخرى.

تتم املعامالت بني القطاعات املختلفة اأعاله وفقًا لالأحكام	وال�شروط	التجارية	العادية	ويتم	فـي	العادة	اإعادة	توزيع	الأموال	بني خمتلف 

القطاعات،	وبالتايل	اإعادة	توزيع	تكلفتها.	وحتمل	عمولة	خا�شة	على هذه الأموال وفقًا للمعدلت ال�سائدة بني البنوك. ويعلن عن املعامالت 

بني قطاعات الأعمال وفقًا لأ�سعار التحويل الداخلي بالبنك. 

يتاألف �لبنك من �لقطاعات �مل�سرفـية �لرئي�سية �لتالية:

قطاع �ل�سركات

يخت�س بح�سابات ال�سركات وت�سمل احل�سابات اجلارية املدينة )القرو�س والت�سهيالت الئتمانية( والودائع واملنتجات امل�ستقة.

�لقطاع �لتجاري

ويتعامل مع ال�سركات املتو�سطة وكذلك املوؤ�س�سات الفردية الكبرية واأعماله ت�سمل الت�سهيالت الئتمانية بجميع اأنواعها والودائع واخلدمات 

البنكية املتنوعة لهذه ال�سريحة من القطاعات, ونظرًا حلداثة هذا القطاع �سيتم الإ�سارة اإليه بالتف�سيل فـي تقرير جمل�س الإدارة للعام 

القادم.

قطاع �خلزينة

ي�شمل	خدمات	اخلزينة،	عمليات	ال�شرف	الأجنبي،	اأ�شواق	املال،	عمليات	التمويل.

قطاع �لأفر�د

ي�سمل ح�سابات املوؤ�س�سات الفردية وال�سغرية والأفراد من العمالء, ويتعامل باحل�سابات اجلارية واملدينة, القرو�س, ح�سابات التوفـري, 

والودائع والبطاقات الئتمانية الدائنة واملدينة, القرو�س ال�سخ�سية, التعامل بالعمالت الأجنبية. 

قطاع �لو�ساطة و�ل�ستثمار

ويقوم باإدارة الإ�ستثمارات واإدارة املوجودات املتعلقة بعمليات التعامل, والرتتيب, وامل�سورة, وحفظ الأوراق املالية واإدارة �سناديق الإ�ستثمار, 

وتداول الأ�سهم املحلية والدولية, وخدمات الو�ساطة والتاأمني.
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31 دي�سمرب 2009 و 2008, واإجمايل دخل وم�ساريف العمليات و�سافـي  فـيما	يلي	حتليل	باإجمايل	موجودات	ومطلوبات	البنك	كما	فـي	

الدخل العائد على م�ساهمي البنك لل�سنتني املنتهيتني فـي هذه التواريخ لكل قطاع من قطاعات الأعمال:

14تقرير جمل�س الإدارة )تتمة(

الإجمالــــي

قطاع الو�ساطة 

وال�ستثمار  قطاع اخلزينــــة قطاع ال�سركـــات قطاع الأفـــراد باآلف	الريالت	ال�شعودية

2009

120.572.438 13.877 37.604.573 70.282.007 12.671.981 اإجمايل املوجودات

144.344 - 144.344 - - ا�ستثمارات فـي �سركات زميلة 

104.820.658 20.104 12.851.008 52.279.482 39.670.064 اإجمايل املطلوبات

4.294.907 175.442 832.076 1.980.768 1.306.621 اإجمايل دخل العمليات

)27.439( - )27.439( - - احل�سة فـي خ�سائر �سركات زميلة, �سافـي

1.799.663 97.063 183.606 685.136 833.858 اإجمايل م�ساريف العمليات

2.467.805 78.379 621.031 1.295.632 472.763 �سافـي دخل ال�سنة

2.810 2.810 - - - خ�سارة �سركاء الأقلية 

�لنتائج

3.050.289 - 445.821 1.505.590 1.098.878 �سافـي دخل العمولت اخلا�سة 

840.254 175.442 9.966 469.684 185.162 دخل الأتعاب والعمولت, �سافـي

186.095 - 170.521 2.386 13.188 اأرباح	حتويل	عمالت	اأجنبية،	�شافـي

209.746 - 209.746 - - دخل املتاجرة, �سافـي

1.894 - 1.894 - - خ�سائر ال�ستثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة, �سافـي

574.621 - 3.748 418.677 152.196 خم�س�س خ�سائر اإنخفا�س الئتمان, �سافـي

67.000 - 67.000 - - خم�س�س اإنخفا�س املوجودات املالية الأخرى

113.981 949 11.653 22.333 79.046 ا�ستهالك واإطفاء

2008

125.864.761 17.134 39.444.141 74.196.505 12.206.981 اإجمايل املوجودات

176.859 - 176.859 - - ا�ستثمارات فـي �سركات زميلة 

111.795.625 25.877 19.895.083 52.165.161 39.709.504 اإجمايل املطلوبات

4.391.641 242.590 1.293.889 1.605.147 1.250.015 اإجمايل دخل العمليات

12.443 - 12.443 - - احل�سة فـي اأرباح �سركات زميلة, �سافـي

1.600.148 103.790 553.277 183.585 759.496 اإجمايل م�ساريف العمليات

2.803.936 138.800 753.055 1.421.562 490.519 �سافـي دخل ال�سنة

1.723 - 1.723 - - خ�سارة �سركاء الأقلية 

�لنتائج

2.820.590 - 555.135 1.179.174 1.086.281 �سافـي دخل العمولت اخلا�سة 

834.480 242.590 25.101 425.422 141.367 دخل الأتعاب والعمولت, �سافـي

241.105 - 229.959 482 10.664 اأرباح	حتويل	عمالت	اأجنبية،	�شافـي

499.640 - 499.640 - - دخل املتاجرة, �سافـي

55.687 - 55.687 - - خ�سائر ال�ستثمارات املقتناة لأغرا�س املتاجرة, �سافـي

94.265 - 4.000 )34.763( 125.028 خم�س�س اإنخفا�س خ�سائر الئتمان, �سافـي

410.000 - 410.000 - - خم�س�س اإنخفا�س املوجودات املالية الأخرى

87.324 384 9.077 16.110 61.753 ا�ستهالك واإطفاء

كما ي�ساند قطاعات العمل املختلفة فـي اأداء عملها اإدارات اأخرى وفـيما يلي تف�سيل لأعمال هذه القطاعات والإدارات املختلفة. 



15

وا�شلت	جمموعة	اخلدمات	امل�شرفـية	لل�شركات	م�شاهمتها	الفعالة	فـي	حتقيق	الربحية	الإجمالية	للبنك	ال�شعودي	الفرن�شي	من	خالل	اإدارة	

حمفظة متنوعة مع اأهم ال�سركات. وبعد �سنوات عديدة من النمو امللحوظ فـي حمفظة القرو�س, انخف�ست وللمرة الأوىل القرو�س الفعلية 

املتعرثة وذلك ب�سبب النخفا�س فـي الأن�سطة التجارية و القت�سادية الأخرى فـي اململكة, بالإ�سافة اإىل �سيا�ستنا التي تت�سف باحلذر فـي 

الإقرا�ض	خ�شو�شًا	فـي	ظل	ظروف	ال�شوق	احلالية	حيث	الرتدد	والغمو�ض.

على	الرغم	من	انخفا�ض	حجم	القرو�ض،	فقد	متكنا	من	حتقيق	اأكرب	قدر	من	الإيرادات	ب�شبب	الزيادة	فـي	حجم	القرو�ض	ور�شوم	اإدارتها	.	

ومن خالل اإتباع منهجية تت�سف باحلكمة دون التفريط بجودة الئتمان, فاإننا ملتزمون بامل�ساهمة فـي النمو القت�سادي للمملكة من خالل 

متويل خمتلف امل�ساريع ال�سناعية وم�ساريع البنية التحتية, ف�ساًل عن دعم �سركات املقاولت الكبرية ومتو�سطة احلجم التي تقوم بتنفـيذ 

خمتلف امل�ساريع احلكومية و�سبه احلكومية . 

�خلدمات �مل�سرفـية �لإ�سالمية 

حافظنا على مركز قوي فـي جمال اخلدمات امل�سرفـية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية من خالل توفـري جمموعة وا�سعة من حلول التمويل 

وال�ستثمار عن طريق املرابحة لعمالئنا.

ويوا�سل البنك لعب دور حموري فـي عمليات متويل امل�ساريع واملنتجات املنظمة املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية التي لقت جناحًا 

كبريًا فـي ال�سوق.

تقرير جمل�س الإدارة )تتمة( 15

اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات
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�خلدمات �مل�سرفـية للموؤ�س�سات

نظرًا لالنخفا�س احلاد فـي حجم التجارة الدولية, انخف�ست الأن�سطة اخلا�سة بخطابات العتماد خالل عام 2009م, ولكننا وا�سلنا النمو 

فـي ن�ساطات الكفالت وال�سمانات. ومع ظهور بوادر التح�سن فـي التجارة الدولية, فاإننا ناأمل اأن نرى النمو فـي اأن�سطة متويل التجارة فـي 

البنك من خالل �سبكة كاليون الدولية ومن خالل القاعدة العري�سة من البنوك املرا�سلة. 

وا�سل البنك ال�سعودي الفرن�سي توفـري خدمات املقا�سة امل�سرفـية للعديد من �سركات ال�ستثمار / �سركات الو�ساطة التي ت�سكلت مبوجب 

اأحكام اأنظمة ولوائح هيئة ال�سوق املالية. 

�لتمويل �ملنظم 

لقد تركت الأزمة املالية العاملية اأثرها على خمتلف الأن�سطة فـي جمالت امل�ساريع والتمويل املنظم فـي جميع اأنحاء املنطقة . ورغم اأن هذه 

الأزمة مل تكن حادة, اإل اأنها ت�سببت فـي تباطوؤ معدل ال�ستثمار فـي جمايل ال�سناعة والطاقة وم�ساريع البنية التحتية. 

تتمحور برامج الإنفاق فـي اململكة بوجه خا�س وفـي دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى ب�سكل عام حول م�ساريع البنية التحتية مما كان له 

الأثر الإيجابي فـي عودة ممويل تلك امل�ساريع بكثافة لغتنام الفر�س ال�ستثمارية املتاحة فـي هذه املجالت واملجالت الأخرى ذات ال�سلة. 

فـي  وال�ستثمار  التحتية  البنية  فاإن تطوير  الأخرى,  التعاون اخلليجي  واقت�ساديات دول جمل�س  اململكة  اقت�ساد  �سهده  الذي  للنمو  نظرًا 

خمتلف القطاعات يعترب اأمرًا حا�سمًا ملوا�سلة النمو القت�سادي فـي املنطقة.

16تقرير جمل�س الإدارة )تتمة(
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من املتوقع اأن ي�سهد قطاع الطاقة على مدى ال�سنوات القليلة املقبلة ا�ستثمارات على نطاق وا�سع تتمثل فـي زيادة م�ساركة القطاع اخلا�س. 

ورغم توفر املوارد فـي املنطقة اإل اأنها بداأت تهتم مب�سادر الطاقة املتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية. 

ومن	املتوقع	اأي�شًا	اأن	ي�شهد	قطاع	النفط	والغاز	ن�شاطًا	ملحوظًا.	فمعظم	ال�شركات	ال�شعودية	لديها	عدد	من	امل�شاريع	احليوية	والتي	حتتاج	

اإىل م�سادر عدة للتمويل والإقرا�س بدايًة من العام 2010م و مببالغ �ستكون من اأكرب ال�سفقات من نوعها. 

ن�شعى	با�شتمرار	لإ�شافة	قيمة	حقيقية	من	خالل	طرح	منتجات	منظمة	والعمل	على	حتويل	خمتلف	امل�شاريع	املهمة	و	احليوية	معتمدون	على	

خربتنا املتخ�س�سة فـي جمال الطاقة والنفط والغاز والبرتوكيماويات وقطاعات البنية التحتية.

ورغم تباطوؤ الأ�سواق, اإل اأننا حققنا جناحًا كبريًا من خالل اإبرام اأربع �سفقات مهمة خالل العام وذلك على م�ستوى اململكة واملنطقة بوجه 

عام.	بالإ�شافة	اإىل	ذلك،	مت	تكليف	البنك	مبهام	جديدة	قيد	التنفـيذ،

ما زلنا منار�س ن�ساطاتنا فـي خمتلف القطاعات التي تت�سم مبيزة تناف�سية عاملية خا�سة م�ساريع الطاقة والبنية التحتية. و�ستبقى هذه 

القطاعات فـي ماأمن ن�سبي من الأزمة املالية العاملية حيث ما تزال قابلة للنمو من الناحيتني القت�سادية واملالية. 

لعب البنك دور رئي�سي فـي متويل م�سروع »الدر للتحلية« فـي البحرين GDF Suez. وقد عمل البنك ب�سفتة املنظم للمعامالت الإ�سالمية 

لهذه ال�سفقة, مما يعك�س قدرات البنك القوية التي منلكها ونعمل على تطويرها لتنظيم عمليات متويل م�ساريع كبرية فـي جمال املعامالت 

املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.

كما لعب البنك دورًا اأ�سا�سيًا فـي متويل اأول م�سروع م�ستقل لإنتاج الطاقة لل�سركة ال�سعودية للكهرباء برعاية �سركة اأعمال املياه والطاقة 

الدولية و�سركة كوريا للطاقة الكهربائية. 

تقرير جمل�س الإدارة )تتمة( 17
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قررت الإدارة العليا للبنك ف�سل اخلدمات امل�سرفـية التجارية عن اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد لت�سبح دائرة تنفـيذية قائمة بذاتها. وقد 

مت	ت�شكيل	هذه	الدائرة	كدائرة	م�شتقلة	فـي	�شهر	يوليو	2009 بحيث اأ�سبحت دائرة اخلدمات امل�سرفـية التجارية دائرة م�ستقلة ومتار�س 

اأعمالها	حتت	الإ�شراف	املبا�شر	لنائب	الع�شو	املنتدب.

  

قامت	دائرة	اخلدمات	امل�شرفـية	التجارية	بعدة	مبادرات	و	اإجراءات	حت�شينية	لرفع	م�شتوى	الكفاءة	و	الإنتاجية:	

توزيع وت�سنيف املحفظة الئتمانية )احل�سابات( بني فرق العمل املعنية عملية  من  • النتهاء 
الإدارات الإقليمية بالقطاعات التي ينبغي الرتكيز عليها فـي  التجارية  امل�سرفـية  اخلدمات  لدائرة  التابعة  العمل  فرق  • تبليغ 

على م�ستوى املناطق  املخاطرة  معايري  • تطبيق 
للدائرة  الوظيفـية  وامل�سميات  الوظائف  اأنواع  • اعتماد 

وحتديد	معايري	جديدة	لت�شعري	قطاعات	العمل	)اأي	ال�شركات	 املوظفـني	 وخربات	 مهارات	 اأ�شا�ض	 على	 الكفاءات	 حتديد	 من	 • النتهاء	
النا�سئة واخلدمات امل�سرفـية التجارية, الخ(. 

جديدة لإعداد ورفع التقارير لدائرة اخلدمات امل�سرفـية التجارية فـي املركز الرئي�سي للبنك / املناطق  اإدارية  معلومات  ُنظم  • تطبيق 
مناطق ثالث  فـي  جديدة  اإقليمية  دعم  وحدات  • اإن�ساء 

للبنك  الرئي�سي  املركز  فـي  الأعمال  تطوير  وحدة  • اإن�ساء 

وحدة �إد�رة �لعالقات �حلكومية

بالإ�شافة	اإىل	ذلك،	فقد	مت	اتخاذ	خطوة	هامة	تتمثل	فـي	اإن�شاء	وحدة	جديدة	لإدارة	العالقات	احلكومية،	وتعترب	وحدة	العمل	التي	مقرها	

الإدارة العامة للبنك وهي امل�سوؤولة عن جميع احل�سابات احلكومية و�سبه احلكومية.

�لتق�سيم �إىل قطاعات

باتباع	املعايري	املختارة	للتق�شيم	اإىل	قطاعات،	فقد	مت	توزيع	جميع	احل�شابات	على	القطاعات	املختارة	التالية،	بحيث	يعنى	كل	فريق	من	فرق	

اإدارة العالقات بقطاع واحد فقط من هذه القطاعات وهي:

النا�سئة • ال�سركات 
التجارية امل�سرفـية  • اخلدمات 

الجتماعية امل�سرفـية  • اخلدمات 
واملتو�سطة ال�سغرية  • املوؤ�س�سات 
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عك�ست ن�ساطات العام 2009 دقة فـي الإ�سرتاتيجية املتبعة ملجموعة اخلزينة والهيكل التنظيمي اخلا�س بها و كفاءة �سيا�سة اإدارة املخاطر 

فـي املجموعة. 

حفلت  فرتة  فـي  توازنها  على  حافظت  قد  واملبيعات  الهيكلة,  التداول,  التمويل,  فـي  املتمثلة  اخلزينة  ملجموعة  الأ�سا�سية  الدعامات  اإن 

بالتحديات ال�سعبة حيث جتاوزت جمتمعة امليزانية امل�ستهدفة للعام 2009 بن�سبة 11% وحققت اأف�سل النتائج لل�سنة الثانية على التوايل.

 متكن ق�سم التمويل والتداول من التوقع وال�ستفادة من تطور منحنى العائد على مدار العام عن طريق توزيع ال�سيولة امل�سرفـية بطريقة 

فعالة وفـي نف�س الوقت املحافظة على م�ستوى تعر�س جيد ملخاطر الئتمان.

�شاعدت	التعامالت	اجليدة	فـي	جمال	الئتمان	ومعدل	الفائدة	فـي	املنطقة،	عمليات	التداول	فـي	جمموعة	اخلزينة	على	حتقيق	نتائج	فعلية	

رغم انخفا�س التداولت فـي الأ�سواق العاملية. 

وا�سل ق�سم املبيعات وق�سم ا�ست�سارات املخاطر فـي اخلزينة التعاون الفعال مع خمتلف الإدارات فـي البنك مما اأدى اإىل نتائج حقيقية 

جيدة خالل فرتة حفلت بالتحديات ال�سعبة.

بالعمل	عن	قرب	مع	فريق	عمل	متويل	امل�شاريع،	متكنت	املجموعة	من	احل�شول	على	تفوي�شات	للتحوط	من	خماطر	�شعر	الفائدة	مل�شاريع	

مهمة فـي خمتلف مناطق اململكة.
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على	الرغم	من	املخاوف	التي	رافقت	الأزمة	القت�شادية	واملالية	العاملية،	وا�شلت	جمموعة	اخلدمات	امل�شرفـية	لالأفراد	حتقيق	اأهدافها	مع	

التحلي باملرونة فـي مواجهة التحديات من خالل خم�سة حماور رئي�سية هي :

اإىل	تنظيم	للمبيعات	 العمل	 • حتويل	
من النمو املتوقع  الأعلى  امل�ستوى  ذات  املنتجات  على  • الرتكيز 

العمل املتوقعة  اأحجام  مع  للتعامل  للعمليات  الت�سغيلية  القدرة  • زيادة 
الرئي�سية  احلركة  جمالت  مع  يتالءم  مبا  التوزيع  • زيادة 

املرجوة النتائج	 وحتقيق	 العمالء	 حاجة	 اإىل	 لتقريبها	 العمل	 اأن�شطة	 • توجيه	

ركزت املجموعة على العمالء الرئي�سيني, وزيادة قيمة منتجاتها ومتابعة خدماتها فـي اإطار �سعيها لتحقيق النمو املن�سود فـي الأرباح. ومن 

خالل ال�سرت�ساد باملحركات الإ�سرتاتيجية اخلم�سة, متكنت الدائرة من و�سع البنية التحتية لقنوات املبيعات الرامية اإىل تنمية الودائع, 

وتو�سيع نطاق الإقرا�س وزيادة الدخل القائم على الر�سوم, وتعزيز ح�ستها فـي ال�سوق. 

حتويل �أن�سطة �لعمل �إىل منظمة مبيعات

TSA فـي وقت مبكر من العام. وكان الرتكيز فـي  �شهدت	املجموعة	حت�شنًا	هائاًل	فـي	املبيعات	منذ	بدء	تطبيق	برنامج	»تفعيل	املبيعات«	

برنامج	تفعيل	املبيعات	على	اأن�شطة	املبيعات،	ومراقبة	الأداء،	وتعزيز	م�شاركة	الإدارة.	ومت	ر�شد	اأن�شطة	املبيعات	من	خالل	لوحة	التحكم	

الرئي�سية باأداء املبيعات Sales Performance Dashboard. والإطراء على من ي�ستحق الإطراء من خالل اجلهود املقدمة, وباخل�سو�س 

تقدير مدراء الفروع وم�سوؤويل العالقات على م�ساهماتهم فـي اإجناح هذا الربنامج. وقد عزز قطاع اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة بكبار 

العمالء Priority Banking جهوده فـي جمال العالقات الت�سويقية لالحتفاظ بولء العمالء واإقامة ات�سالت جديدة. ودعم املبيعات, كما 

مت	تكليف	مركز	الت�شال	و	خمتلف	القنوات	اللكرتونية	للم�شاهمة	ببيع	منتجات	الأ�شول.	كما	عملت	جمموعة	اخلدمات	امل�شرفـية	لالأفراد	

جنبًا اإىل جنب مع الإدارات التنفـيذية الأخرى فـي تطوير العالقات الرئي�سية اجلديدة. 

�لرتكيز على �ملنتجات ذ�ت �مل�ستوى �لأعلى �ملتوقع من �لنمو 

ا�شتمرت	املجموعة	بتعزيز	منتجاتها	بهدف	املحافظة	على	قدرتها	التناف�شية	فـي	ال�شوق	وزيادة	املبيعات	لتحقيق	العائدات	امل�شتهدفة.	

تقرير جمل�س الإدارة )تتمة( 23

اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد



24

اإطالق	حملة	لتجديد	العتمادات	خالل	 اأن�شطة	القرو�ض	ال�شخ�شية	هي	املحرك	الرئي�شي	لنمو	القرو�ض	ال�شتهالكية.	وقد	مت	 ول	تزال	

العام ل�سمان ال�ستقرار فـي املحفظة ال�ستثمارية. وبالن�سبة للقرو�س ال�سكنية, فقد اتخذت نهجًا حمافظًا حلماية حمفظتها ال�ستثمارية 

من خالل و�سع �سوابط �سارمة تتمثل فـي ن�سبة اأعلى من ال�سمانات ومتطلبات اأعلى من حيث الراتب من بني اأمور اأخرى, مع ال�ستمرار 

فـي النظر فـي �سبل اأخرى لتحريك مبيعات املنازل مثل برامج اإ�سكان املوظفـني التي ترعاها ال�سركات وتوطيد روابط املبيعات مع اجلهات 

العاملة فـي جمال تطوير العقارات والو�ساطة العقارية. 

حققت مبيعات بطاقات الئتمان منوًا م�ساعفًا من خالل زيادة قدرتنا على التغلغل فـي قطاع اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة بكبار العمالء, 

الئتمان  بطاقات  لبيع  الربيد  اإىل حملة عن طريق  بالإ�سافة  الإحالت  فـي جمال  املوظفـني على جهودهم  ملكافاأة  داخلية  وتنفـيذ حملة 

زيادة	 بهدف	 الأر�شدة	 لتحويل	 بحملة	 العام	 املجموعة	خالل	 قامت	 كما	 الإئتمانية.	 فرن�شي	 بطاقة	 اآخرين	من	حاملي	 لأع�شاء	 التكميلية	

متو�سط �سافـي اأوراق القب�س. اأما اخلدمات ذات القيمة امل�سافة, والتح�سينات التي �سيتم تنفـيذها قريبًا فهي ك�سف احل�ساب الإلكرتوين 

وتغيري احلد واحلد متعدد العمالت. كما قامت ببيع بوال�س تاأمني ال�سفر بالتعاون مع �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي. 

متكنت املجموعة من تو�سيع حمفظة القرو�س احلالية بنجاح مع احلد فـي الوقت ذاته من املخ�س�سات الحتياطية. واتخذت موقفًا حذرًا 

يتمثل فـي املحافظة على نوعية الأ�سول املدعومة ب�سكل اأ�سا�سي بالإدارة ال�سليمة للمخاطر وفـي الوقت نف�سه موا�سلة اجلهود احلثيثة فـي 

جمال التح�سيل. اأما اجلهود الرامية لتوزيع خماطر املحافظ متاأخرة ال�سداد والإ�سرتاتيجية املتخ�س�سة واأولويات التح�سيل فقد �ساهمت 

فـي	حتقيق	ال�شتقرار	ال�شامل	فـي	اأرقام	املبالغ	متاأخرة	ال�شداد.	

زيادة �لقدرة و�لت�سغيل �لآيل للعمليات للتعامل مع �أحجام �لعمل �ملتوقعة

مت	التحول	بنجاح	لتطبيق	نظام	SPAN2 (SPAN2-EMV/Span 2-Acquiring)	فـي	منت�شف	العام.	ويجري	حت�شني	م�شتوى	نظام	خدمات	

تطوير العمل BDS بحيث ينعك�س ذلك على الوقت امل�ستغرق فـي خدمة العميل, وا�ستخدام هذه الأداة كمنفذ من منافذ البيع عند نقطة 

الت�شال.	وقد	مت	الآن	تطبيق	العن�شر	غري	املايل	بالكامل	فـي	جميع	الفروع	التي	تغطي	عمالء	اخلدمات	امل�شرفـية	اخلا�شة	من	جمموعة	

(Asset Sales Acquisition Tool ASAT) على  اأداة	ال�شتحواذ	على	مبيعات	الأ�شول	 اأي�شًا	تطبيق	 اخلدمات	امل�شرفـية	لالأفراد.	كما	مت	

بطاقات الئتمان فـي CASD وفـي جميع الفروع. و�ستوؤدي هذه الأداة اجلديدة اإىل �سرعة املوافقة على طلبات بطاقات الئتمان بالإ�سافة 

اإىل ارتفاع املبيعات فـي الفروع. و�سيتم تطبيق نظام ASAT على القرو�س ال�سخ�سية والقرو�س ال�سكنية فـي مرحلة لحقه. ومن العنا�سر 

التي	ت�شكل	جزءًا	ل	يتجزاأ	من	خارطة	الطريق	لأجهزة	ال�شراف	الآيل	لدينا	هي	اإدارة	احلوادث	)IM(, واإدارة العملة )CM(.	فقد	مت	الآن	
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ت�شغيل	اخلا�شية	الأوىل	فـي	معظم	اأجهزة	ال�شراف	الآيل	لدينا،	وبداأت	تعطي	بيانات	تت�شم	بالكفاءة	والدقة	فـيما	يتعلق	بتقدمي	التقارير	

عن	الأعطال	مما	يقلل	من	ن�شبة	تعطل	هذه	الأجهزة	عن	العمل.	اأما	اخلا�شية	الثانية،	ف�شت�شاعد	على	زيادة	املبالغ	النقدية	التي	يتم	حتميلها	

وقت	تعبئة	اأجهزة	ال�شراف	الآيل	بالعمالت	من	قبل	فرق	العمل	املخت�شة،	مما	ي�شاعد	على	انخفا�ض	التكاليف.	وقد	اأ�شبح	الآن	باإمكان	

العمالء ت�سديد املدفوعات بالطرق الإلكرتونية MOI من خالل القنوات الإلكرتونية فرن�سي بل�س وفرن�سي فون. و�سيكون بالإمكان ت�سديد 

BDS.	كما	مت	تن�شيط	 CAMs ونظم خدمات تطوير الأعمال  النقد	 اأجهزة	ال�شراف	الآيل	واأجهزة	ا�شتالم	 املدفوعات	قريبًا	عن	طريق	

خا�سية الكتتاب من خالل نظام فرن�سي فندز FransiFunds والطلبات الدائمة عن طريق نظام فرن�سي بل�س Fransiplus. كما بداأ هذا 

العام تطبيق خا�سية »اخرت وادفع واربح مع قنوات الفرن�سي الإلكرتونية« للرتويج لدفع الفواتري عن طريق نظام �سداد عرب قنوات فرن�سي 

الإلكرتونية. 

زيادة ب�سمة �لتوزيع مبا يتالئم مع جميع جمالت �حلركة �لرئي�سية

اإن واحدًا من املحركات ال�سرتاتيجية الرئي�سية يتمثل فـي زيادة ب�سمة التوزيع حيث ت�سعى املجموعة لتحقيق ذلك من خالل تو�سيع �سبكة فروعنا 

واأجهزة	ال�شراف	الآيل	وفرن�شي	كونك�شن	FransiConnection	ونقاط	البيع.	كما	يوفر	حجم	وانت�شار	فروع	البنك	الآن	�شبكة	فعالة	لتوزيع	اخلدمات	

امل�سرفـية. وبال�ستناد اإىل اإمكانية الو�سول ب�سهولة وي�سر, فقد كانت الفوائد املتحققة من ذلك وا�سحة اإىل حد كبري كما يت�سح من النمو الذي 

ت�سهده اأن�سطة القرو�س والودائع. فمراكز البيع اخلا�سة بربنامج �سكن التي تقع فـي اأربعة فروع قد اكتمل تاأ�سي�سها ومتار�س اأن�سطة عملها فـي 

املنطقة	الو�شطى	كما	مت	تاأ�شي�ض	مركزين	اثنني	من	هذا	النوع	فـي	املنطقة	ال�شرقية.	ويجري	العمل	على	قدم	و�شاق	لو�شع	اخلطط	لإن�شاء	ثالثة	

مراكز لربنامج �سكن فـي بقية املناطق الرئي�سية, مما ي�ساعد على تكاتف اجلهود مع فريق املبيعات اخلارجية فـي بيع منتجات الأ�سول. 

يتوفر لدى املجموعة حاليًا 77 فرعًا و 16	ق�شمًا	خا�شًا	بال�شيدات.	وقد	مت	هذا	العام	افتتاح	فرعني	جديدين	هما	)فرع	النه�شه	فـي	بريدة	

وفرع	حفر	الباطن(،	وكالهما	من	فروع	اخلدمات	امل�شرفـية	الإ�شالمية.	كما	مت	النتهاء	من	نقل	فرع	خمي�ض	م�شيط،	وفرع	�شم�شان	فـي	اأبها	

وفرع	تبوك	وفرع	العزيزية	مبكة	املكرمة	فـي	حني	ما	زال	فرع	اجلوف	فـي	مرحلة	التنفـيذ.	وفـي	الوقت	احلا�شر	يتوفر	لدى	جمموعة	اخلدمات	

امل�سرفـية لالأفراد �سبكة تتاألف من 10 فروع للخدمات امل�سرفـية الإ�سالمية.

Tawafuq اجلديد مما يعزز من املظهر اخلارجي والتوعية باأن�سطة هذه الفروع من حيث و�سائل  حتمل	فروعنا	الإ�شالمية	الآن	�شعار	توافق	

الت�شال	الب�شرية	ون�شر	الر�شالة.	وقد	مت	ت�شغيل	55	جهاز	�شراف	اآيل	جديد	منذ	بداية	العام،	وبالتايل	تو�شيع	نطاق	�شبكة	اأجهزة	ال�شراف	

الآيل لي�سل اإىل 330 جهاز داخل 122مرفق من مرافق البنك و 208 جهاز خارج مرافق البنك. ويوجد اأي�سًا 82 جهاز من اأجهزة قبول النقد 

فـي الفروع ومواقع فرن�سي كونك�سن FransiConnection.	وقد	مت	النتهاء	من	م�شروع	ا�شتبدال	اأجهزة	ال�شراف	الآيل	جلعلها	متوافقة	مع	نظام	

EMV/SPAN2.	وفـي	اإطار	هذا	الربنامج،	مت	ا�شتبدال	138	جهاز	�شراف	اآيل.	كما	ارتفع	جمموع	عدد	نقاط	البيع	اإىل	4.123 فـي حني بلغ عدد 

نقاط	البيع	4.686 نقطة. 

حتريك �أن�سطة �لعمل لتقريبها �إىل حاجة �لعمالء وحتقيق �لنتائج �ملرجوة

اإىل  الق�سرية  الر�سائل  اإر�سال  الآن  ويجري  �سورتها جتاه عمالئها.  لتعزيز  الق�سرية  الر�سائل  من  الكاملة  ال�ستفادة  املجموعة  حققت 

 FransiMobile	موبايل	فرن�شي	ت�شجيل	وعمليات	الآيل	ال�شراف	وبطاقات	الئتمان	بطاقات	عمليات	تنفـيذ	خاللها	من	يتم	جدد،	عمالء

وحاملي	بوال�ض	التاأمني.	و�شيتم	فـي	مرحلة	لحقة	ا�شتخدام	الر�شائل	الق�شرية	لأغرا�ض	التح�شيل.	وقد	مت	النتهاء	من	م�شاريع	حت�شني	

 Branch Fusion املظهر وبناء الوعي اخلا�سة بالفروع من حيث الو�سائل الب�سرية وتبليغ الر�سالة مثل ت�سميم العالمة املوحدة للفروع 

اأعلى من م�ستوى مراكز اخلدمة املماثلة فـي  والتوافق )الإ�سالمي( فـي معظم املواقع. ويعترب م�ستوى اخلدمة فـي مركز الت�سال الآن 

القطاع امل�سرفـي. وفـي الوقت ذاته يتم ا�ستخدام نتائج امل�سح لتجربة العمالء فـي جمال اخلدمات امل�سرفـية كاأ�سا�س لتخاذ اإجراءات 

فـي امل�ستقبل لتح�سني ر�ساء العمالء وجتربة املبيعات. 
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انطلقت جمموعة اإدارة الرثوات فـي البنك  بال�ستناد اإىل اأر�سية �سلبة فـي عدد من املجالت الهامة. وفـي العام 2009م وا�سل عمالئنا 

ال�ستفادة من عنا�سر التكيف لتحقيق الأداء املنا�سب فـي الوقت املنا�سب.  ومع ا�ستحداث �سوق الدخل الثابت فـي اململكة فـي عام 2009م, 

واملبا�سرة فـي تنفـيذ امل�سروع الذي يرمي لإطالق �سناديق ال�ستثمار املتداولة, فقد اأ�سبح فـي متناول عمالئنا عدد متزايد من الأدوات 

املتاحة التي متكنهم من ا�ستغالل اأف�سل احللول لتنظيم توزيع اأ�سولهم. 

تنظيم فريق عمل �إد�رة �لرثو�ت 

لالأنظمة الرقابية وتنفـيذ العمليات. ال�سامل  • التطبيق 
ال�ستثمار. لأن�سطة  مركزي  • تن�سيق 

الدعم وامل�ساندة. اإدارات  • تعزيز 
فـيها. وال�شتثمار	 امل�شتقبل	 مواهب	 • حتديد	

فـي	اأنظمة	املعلومات	الإدارية. كبرية	 حت�شينات	 • اإجراء	
بالت�سويق مع جميع املوظفـني. اخلا�سة  ال�سوؤون  ملناق�سة  اجتماعات  عدة  • عقد 

الفائدة	 اأ�شعار	 فـي	 احلاد	 النخفا�ض	 اأّثر	 بينما	 م�شوؤولياتها	 حتت	 الواقعة	 الأ�شول	 اإجمايل	 م�شتوى	 على	 املحافظة	 من	 املجموعة	 متكنت	

�شلبًا	على	اإجمايل	الإيرادات.		ولكنها	متكنت	من	تعوي�ض	هذا	النخفا�ض	جزئيًا،	من	خالل	حتديد	احللول	البديلة	الدائمة	مل�شكلة	تراجع	

العائدات على املدى الق�سري. وباإتباع ا�سرتاتيجيات مبتكرة تتمثل فـي تخ�سي�س الأ�سول , فقد حققت الغالبية العظمى من العمالء عوائد 

اأف�سل بكثري من معدلت العوائد ق�سرية الأجل فـي �سوق املال. 
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بعد �سنوات عديدة من النمو امللحوظ, بداأت حمفظة القرو�س فـي البنك فـي التقل�س خالل عام 2009م نتيجة تباطوؤ النمو القت�سادي. 

بينما انخف�س حجم ا�ستخدام املحفظة   من 138.7 مليار ريال �سعودي اإىل 127.1 مليار  ريال �سعودي , اأي انخفا�س مبعدل 8.4 %. 

ومتثل الت�سهيالت املمولة ن�سبة 64.8% من اإجمايل املحفظة. 

انعك�س تقل�س املحفظة الئتمانية باأثره ال�سلبي على ال�سركات التجارية واملالية فـي الوقت الذي وا�سل التمويل ال�ستهالكي منوه. 

�لآثار �ملرتتبة على �لأزمة �لعاملية وتعرث �ل�سركات �لعائلية فـي �ل�سد�د و�نعكا�س ذلك على نوعية �ملحفظة �لئتمانية 

و�حتياطياتها

منذ نهاية عام 2008م	،	كانت	الأولوية	تتمثل	فـي	ر�شد	تطور	حمفظة	القرو�ض	وحتديد	احلالت	التي	حتمل	م�شكالت	متوقعة	ب�شبب	الأزمة	

العاملية	من	اأجل	التمكن	من	اتخاذ	جميع	الإجراءات	الت�شحيحية	املطلوبة	بال�شرعة	املمكنة.	وقد	مت	خالل	فرتة	الن�شف	الأول	من	ال�شنة	

حتقيق	الهدف	اأعاله،	واملتمثل	فـي	املحافظة	على	تكلفة	الئتمان	عند	م�شتوى	منخف�ض.

وقد احلق التعرث فـي ال�سداد من جانب اثنتني من ال�سركات العائلية فـي �سهر يونيو �سررًا �سديدًا بالقطاع امل�سرفـي ال�سعودي. وبالن�سبة 

للبنك ال�سعودي الفرن�سي فقد بقي عدد حالت التعرث حمدودًا, كما ا�ستمرت نوعية حمفظة الئتمان فـي و�سع جيد بوجه عام.  

وخالل الربع الثالث من العام, اأجريت مراجعة كاملة حلالت التعر�س الرئي�سية فـي البنك �سملت حدود ائتمان مبقدار 126 مليار رياًل 

�سعوديًا. وقد اأكدت هذه املراجعة على اجلودة النوعية بوجه عام للبنك من حيث حالت التعر�س الكبرية التي مل يكن اأيًا منها ي�سكل خطر 

يذكر. 

بلغ اإجمايل القرو�س املتعرثة 1.175 مليون ريال فـي نهاية �سهر دي�سمرب من عام 2009م مقارنة مببلغ  878 مليون ريال فـي نهاية عام 

2008م وارتفعت ن�سبة القرو�س املتعرثة من 0.63 % اإىل 0.92 % خالل الفرتة ذاتها )القرو�س املتعرثة / اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية 

غري امل�سددة( اأي من 0.94 % اإىل 1.27 % )ن�سبة القرو�س املتعرثة / اإجمايل القرو�س(. 

مت	اتخاذ	قرار	بتكوين	احتياطيات	على	م�شتوى	حمافظ	جدًا،	حيث	ُرفعت	ن�شبة	التغطية	)ن�شبة	تغطية	�شافـي	القرو�ض	املتعرثة	عن	طريق		

اإجمايل الإحتياطات( من 111 % اإىل 127 % الأمر الذي مكن البنك من مبا�سرة العمل فـي عام 2010م على اأ�سا�س قوي.  
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�سهدت الحتياطيات التي تتطلبها اأن�سطة التمويل ال�ستهالكي ا�ستقرارًا خالل العام نتيجة لالإجراءات الت�سحيحية التي �سرع بها البنك 

لتح�سني عملية تخ�سي�س الئتمان وكفاءة التح�سيل. 

بلغ جمموع احتياطيات الئتمان خالل العام 574.6 مليون رياًل �سعوديًا اأي بتكلفة ائتمان بن�سبة 0.71 %. والتي كانت منخف�سة ب�سورة 

ا�شتثنائية،	رغم	ذلك	�شجلت	اأداًء	يعترب	اإيجابيًا		مقارنًة	مبا	حققته	البنوك	الأخرى	نظرًا	للظروف	القت�شادية	بتلك	ال�شنة.	

�إد�رة �ملخاطر وحت�سني �لإجر�ء�ت

فـي	�شوء	الأهداف	العامة	للبنك	واملتمثلة	فـي	حت�شني	عملية	اإدارة	املخاطر	،	فقد	جرى	اختيار	نظام	جديد	لإدارة	املخاطر	الئتمانية.	ومت	

تنفـيذ هذا النظام خالل الفرتة 2008-2009 , ومن املقرر اأن يكتمل العمل به فـي عام  2010	م		مما	ميكن	البنك	من	حت�شني	م�شتوى	

 .IRB	الذاتي	العائدات	معدل	منهجية	اعتماد	فـي	املتمثل	املدى	بعيد	الهدف	حتقيق	فـي	وامل�شاعدة	،	العمليات	كفاءة	وتعزيز	،	ال�شوابط

»الرقابة	 ن�شاط	جلنة	 بف�شل	 وذلك	 احلا�شر	 الوقت	 فـي	 بالكامل	 التطبيق	 مو�شع	 الت�شغيلية	 املخاطر	 على	 الدائمة	 ال�شيطرة	 مهمة	 تعترب	

الداخلية« التي جرى ت�سكيلها فـي اأوائل عام 2008 واملكلفة بالعمل امل�ستمر لزيادة الرقابة املطبقة على م�ستوى التنظيم بوجه عام.

فـي	جمال	خماطر	الئتمان	،	مت	اختيار	نظام	ع�شري	و�شامل	حل�شاب	احلد	الأدنى	لراأ�ض	املال	املطلوب	مبوجب	اتفاقية	بازل	2	ومت	تطبيق	

هذا النظام بنجاح تام. 

بازل 2

اختار البنك ال�سعودي الفرن�سي تنفـيذ اتفاقية بازل 2 تدريجيًا على مراحل. وبحلول نهاية عام 2007 , متكن البنك ال�سعودي الفرن�سي من 

المتثال ملتطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فـي اإطار نهج موحد لإدارة خماطر الئتمان وال�سوق واملخاطر الت�سغيلية.
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�سهد عام 2009 م دمج خدمات تقنية املعلومات والبنية التحتية للبنك, حيث كان تركيز الدائرة من�سبًا على ا�ستمرارية النظم واخلدمات 

على اأعلى امل�ستويات, بالإ�سافة اإىل تعزيز قدرات ا�سرتداد اخلدمة بعد التعر�س للكوارث فـي مرافق �سبكة الت�سالت بني خمتلف الإدارات 

فـي البنك.

مت	العمل	على	م�شروع	»الوقت	اإىل	ال�شوق«	وقد	مت	تطويره	وت�شليمه	فـي	فرتة	قيا�شية،	الأمر	الذي	مّكن	دائرة	مبيعات	الفروع	من	اإطالق	حملة	

�سخمة ملبيعات بطاقات الئتمان.

تلقى البنك خطاب �سكر وتقدير من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على تعاونه فـي اإجناز عملية تهيئة نظام �سداد مع قنوات ال�سداد فـي 

اأي�شًا	العمل	على	اأحدث	خا�شية	لدفع	الفواتري	التي	تتعلق	بوزارة	الداخلية	مع	قنوات	ال�شداد	الرئي�شية	مثل	فرن�شي	بل�ض	 البنك.	كما	مت	

وفرن�شي	فون	واأجهزة	ال�شراف	الآيل	واأنظمة	ال�شداد	اخلا�شة	بالفروع.

مت	فـي	�شهر	نوفمرب	اإجناز	املرحلة	الأوىل	من	م�شروع	اإعادة	تطوير	نظام	اخلدمات	للفروع	من	خالل	تن�شيب	النظام	اجلديد	فـي	جميع	

الفروع. 

مت	اأي�شًا	تطبيق	نظام	جديد	لتمكني	عمالء	بطاقات	الئتمان	من	ت�شوية	مطالباتهم	ب�شكل	اأ�شرع.	ولتجنب	�شوء	ا�شتخدام	البطاقات،	فقد	مت	

تطبيق	خا�شية	الر�شائل	الق�شرية	فـي	عمليات	ال�شحب	اأو	امل�شرتيات	با�شتخدام	بطاقات	الئتمان	اأو	بطاقات	ال�شراف	الآيل.

بداأ تطبيق عملية الت�سوية اليومية ل�سرتداد امل�ستحقات من العمالء املتعرثين مبا ميّكن البنك من ا�سرتداد املبالغ امل�ستحقة ب�سكل اأ�سرع. 

�شناديق	 فـي	 ال�شرتاك	 العام،	 الكتتاب	 البطاقات،	 تن�شيط	 مثل	 امليزات	 من	 مبزيد	 موبايل	 فرن�شي	 و	 بل�ض	 فرن�شي	 نظام	 تعزيز	 مت	 كما	

ال�ستثمار وغريها, الأمر الذي اأ�سفى مزيدًا من ال�سهولة فـي تعامل العمالء مع خمتلف اخلدمات امل�سرفـية للبنك.
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يجري	العمل	حاليًا	على	تطوير	بوابة	جديدة	للعمالء	من	ال�شركات.	مت	اإدخال	حت�شينات	على	عمليات	معاجلة	اأن�شطة	العمل	بني	ال�شركات	

)B2B( ل�ستخدام �سركة اأرامكو وغريها من ال�سركات لت�سهيل و�سرعة تنفـيذ العمليات املبا�سرة بني هذه ال�سركات. وقد بداأ العمل فـي 

تنفـيذ نظم املدفوعات املتكاملة من خالل جتهيز وتن�سيب النظام الآيل للدفع ال�سريع للحوالت الدولية الواردة )�سويفت(.

كما	مت	اأي�شًا	تنفـيذ	املرحلة	الأوىل	من	م�شروع	نظام	اخلزينة	الذي	يغطي	عمليات	ال�شرف	الأجنبي	بني	البنوك	وبني	مراكز	الربح	ومركز	

خدمة �سوق املال للعمالء.

تعمل	الدائرة	على	اإعداد	نظام	جديد	لإدارة	خماطر	الئتمان	وذلك	تلبيًة	لالحتياجات	الإجمالية	لدائرة	املخاطر.	كما	مت	تنفـيذ	عدد	من	

م�ساريع الت�سغيل الذاتي لتكامل �سري العمل مدجمًا مع اأنظمة حلفظ الوثائق فـي دائرة العمليات امل�سرفـية واملوارد الب�سرية وجمموعة 

اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد. 

مت	خالل	العام	تطبيق	نظام	مراقبة	اإ�شتباقي	على	خدمات	تقنية	املعلومات	الأ�شا�شية،	مما	�شاعد	فـي	احلد	من	امل�شاكل	التقنية	ول�شمان	

توفـري اأف�سل اخلدمات للعمالء. 

ال�سلكية  الت�سالت  فـي جمال  �سيما  ل  احلديثة,  التكنولوجيا  اعتماد  على  القدرة  فـي  تتمثل  املعلومات  تقنية  دائرة  فـي  القوة  نقطة  اإن 

والال�شلكية.	فقد	مت	حتويل	جميع	خطوط	الت�شال	فـي	البنك	مبا	فـي	ذلك	الفروع	واملباين	مبق�شم	متعدد	الربوتوكولت	ميثل	اآخر	ما	تو�شلت	

اإليه تقنية الت�سالت احلديثة ليحل حمل املق�سم الإطاري القدمي. واملق�سم احلديث من النوع وا�سع النطاق الرتددي وعايل ال�سرعة ونحن 

الآن	فـي	مرحلة	حتويل	اأجهزة	ال�شراف	الآيل	لربطها	ب�شبكة	واي	ماك�ض	قدر	امل�شتطاع،	وذلك	لال�شتفادة	من	مزايا	انخفا�ض	التكلفة	وتوافر	

اخلدمة بدرجة عالية. 

مت	تزويد	الفروع	بخطوط	مزدوجة	ل�شمان	ا�شتمرار	توافر	اخلدمات.	ونقوم	حاليًا	بتجهيز	غرف	البيانات	املتوفرة	فـي	الفروع	بتجهيزات	

الت�شال	عن	طريق	الألياف	الب�شرية	ا�شتعدادًا	للربط	مع	مقدمي	خدمات	الت�شال	بالألياف	الب�شرية.
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م�ساندة قطاع �لأعمال

اإن التفهم الرا�سخ لأهمية قطاع الأعمال واحتياجات عمالء البنك هو الدافع احلقيقي لفريق عمل دائرة العمليات امل�سرفـية للتوجه نحو 

تقدمي اأف�سل اخلدمات. 

مت	اإطالق	منتجات	جديدة	عام	2009	فـي	اإدارة	النقد،	مثل	الرواتب	الإلكرتونية	و�شويفت.	وبالإ�شافة	اإىل	ذلك	مت	اإدخال	خدمات	ووحدات	

جديدة عرب فرن�سي كورب, مثل دفعات ا�سرتاك التاأمينات الجتماعية وت�سديد الفواتري, bulk engine )جمموعة حوالت فـي ملف واحد(, 

ووحدة بطاقات الئتمان. 

مت	تب�شيط	عمليات	دفع	اأرباح	الأ�شهم،	بحيث	اأ�شبح	البنك	فـي	مركز	مقدم	خلدمة	توزيع	اأرباح	الأ�شهم.	

اإجراء	 الو�شاطة،	مت	 عمليات	 وفـي	جمال	 الدولية.	 البنوك	 مع	 التعامل	 فـي	 ال�شعودي	 بالريال	 املقا�شة	 بنوك	 كاأحد	 مركزه	 البنك	 ا�شتعاد	

ا�ستبيان ملعرفة مدى ر�ساء �سركات الو�ساطة على العمليات والدعم املقدم من الدائرة. واأكدت نتائج الدرا�سة ر�ساء ال�سركات عن م�ستوى 

اخلدمة واأثبتت وجود عالقة وطيدة مع البنك ال�سعودي الفرن�سي.

�لت�سغيل �لآيل 

اإن	الهدف	من	املبادرات	املتعددة	فـي	جمال	مكننة	العمليات	هو	توفـري	خدمات	عالية	اجلودة	والكفاءة	من	جميع	اجلوانب.

ميثل تنفـيذ املرحلة الأوىل من مكننة عمليات املكاتب اخللفـية ملجموعة اخلزينة اجنازًا اأ�سا�سيًا لهذا العام حيث تغطي تلك املكاتب جميع 

عمليات	ال�شرف	الأجنبي	والقرو�ض	والودائع	بني	البنوك.

كما يعترب تطبيق نظام خدمة املدفوعات الواردة �سمن م�سروع نظام املدفوعات املتكامل اإجناز اأ�سا�سي اآخر فـي جمال مكننة العمليات.
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حت�سني �لإجر�ء�ت فـي قطاع �لأعمال 

كما	مت	 اليومية.	 والتجهيز	 املعاجلة	 لتب�شيط	عمليات	 امل�شرفـية	 التجارة	 نظام	 اأجريت	حت�شينات	مهمة	على	 التجاري،	 التمويل	 فـي	جمال	

التو�سع فـي اإمكانيات هذا النظام جلهة اإعداد ورفع التقارير بحيث اأ�سبحت متاحة اإلكرتونيًا ب�سكل مبا�سر لتطبيق الرقابة على العمليات 

ب�شكل	اأف�شل	على	م�شتوى	اململكة.	وعالوة	على	ذلك،	ا�شتحدثت	و�شائل	جديدة	لالت�شال	بالعمالء،	مثل	ك�شوف	احل�شابات	والإ�شعارات	عن	

طريق الربيد اللكرتوين والفاك�س.

متكن املكتب اخللفـي ملجموعة اخلزينة من تنفـيذ اتفاقية �سبكة �سويفت, وو�سائل املطابقة والت�سوية الآلية, من اأجل ممار�سة الرقابة الفعالة 

على	الت�شديقات	من	جانب	الأطراف	املقابلة.

كما	مت	التعامل	مع	حافظ	ودائع	ثانوي	جديد	لالأوراق	املالية.	ومت	تطبيق	نظام	الت�شغيل	الآيل	على	اأن�شطة	الت�شويات	وا�شتخراج	التاأكيدات	

اإ�ستحداث طلب جديد لإدارة وحفظ ملفات عمالء  الت�سغيل الأيل وهو  اأخرى لنظام  اإ�سافة  اخلا�سة مبنتجات اخلزينة الإ�سالمية. وثمة 

البنك )امللفات القانونية( فـي اإطار م�سروع اإدارة الوثائق ونظام حفظ الوثائق.

  

�ملر�قبة �لنظامية ومر�قبة �ملخاطر 

اإلتزمت الدائرة مبتطلبات بازل 2	املتعلقة	بتقييم	املخاطر.	وقد	مت	اإجناز	م�شروعني	من	امل�شاريع	التنظيمية	الرئي�شية،	وهما	م�شروع	التنظيم	

الرقمي	حل�شابات	العمالء	)اآيبان(	وفق	تعليمات	موؤ�ش�شة	النقد	العربي	ال�شعودي	وحتديث	برنامج	احلوالت	�شويفت	2009. ومتكنت دائرة 

العمليات امل�سرفـية لل�سركات من اإجناز واختبار مركز ا�ستمرارية الأعمال. 

�إد�رة �لتكاليف 

مت	تخفـي�ض	م�شاريف	النظام	ال�شعودي	للحوالت	املالية	ال�شريعة	بن�شبة	20	%	عن	طريق	ا�شتخدام	تقنيات	التجميع.	و	مت	حت�شيل	ال�شيكات	

غري املطالب بها لدى بنوك املقا�سة الدولية مببالغ كربى. وفـي الوقت ذاته, مل يتم تكبد خ�سائر ت�سغيلية كبرية خالل هذا العام. 
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تعترب دائرة اإدارة اخلدمات هي امل�سوؤولة عن تطوير البنية التحتية للبنك وكافة التطبيقات املتعلقة بذلك.

مت	فـي	عام	2009 النتهاء من امل�ساريع التالية بنجاح:

�لجناز �مل�سروع  

مت	اإ�شتبدال	99 جهاز مق�سمة على كافة اأنحاء اململكة اإ�شتبدال	اأجهزة	ال�شراف	الآيل	

مت	تركيب	45 جهاز مق�سمة على كافة اأنحاء اململكة اأجهزة	ال�شراف	الآيل	اجلديدة	

مت	اإجناز	4 فروع ذاتية خلدمة العمالء فرن�شي	كونك�شن	

مت	اإجناز	فرعني،	وما	زال	العمل	قائمًا	فـي	6 مواقع الفروع	اجلديدة	

مت	تغيري	مواقع	3 فروع تغيري	مواقع	الفروع	

مت	اإجناز	20 فرع مق�سمة على كافة اأنحاء اململكة اأعمال	جتديد	و	تعديل	الفروع	

مت	اإجناز	4 م�ساريع فـي املنطقة الو�سطى م�شروع	�شكن	

مت	اإجناز	مركز	فـي	املنطقة	الو�شطى مركز	النقدية	

�جناز�ت و م�ساريع �خرى 

لعدد	212 موقعًا. الآيل	 ال�شراف	 باأجهزة	 خا�ض	 اأمن	 نظام	 وتركيب	 • اإجناز	
واخلا�س مبجموعة اخلزينة. للكوارث  التعر�س  بعد  اخلدمة  ا�سرتداد  مركز  • اإجناز 

الإدارة العامة للتاأكيد من �سري العمل على اأكمل وجه. مبنى  فـي  الكهربائية  املفاتيح  جمموعة  كفاءة  • رفع 
• اإن�ساء مركز ا�سرتداد اأن�سطة العمل فـي فرع الن�سيم.

نقدية جديد فـي مبنى فرع العليا فـي املنطقة الو�سطى. فرع  • تاأ�سي�س 
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يهدف	منوذج	اإعادة	تنظيم	املوارد	الب�شرية	الذي	مت	تطبيقه	بدايًة	فـي	دائرة	املراقبة	النظامية	واإدارة	الدعاية	والإعالم،	و�شيتم	تطبيقه	فـي	

جمموعة اخلدمات امل�سرفـية لالأفراد اإىل تعزيز خدمات املوظفـني والرتكيز على الروؤية الإ�سرتاتيجية حيث يت�سمن هذا النموذج مركز 

اإت�سالت متقدم. 

يجري العمل حاليًا على تطوير الت�سغيل الآيل لنظام املوارد الب�سرية واخلدمة الذاتية للتخل�س من اأداء املهام اليدوية التي تقت�سي مقابلة 

املوظفـني	وجهًا	لوجه،	كما	مت	تطوير	املهارات	الإدارية	وتطبيق	نظام	وظائف	هاي	)Hay( فـي عام 2009. 

مت	فـي	العام	2009 تطبيق النظام الفعلي للملف الرتحيبي للموظفـني اجلدد على املوقع www.fransiemployeeorientation.com وذلك 

خللق	انطباع	مبدئي	ايجابي	لدى	املوظفـني	اجلدد.	وقد	مت	التطبيق	الفعلي	للنظام	فـي	عام	2009 بعد اإ�سداره ب�سيغة بيتا فـي عام 2008م, 

فهو يوفر �ساعات العمل من خالل ما يت�سمنه من معلومات تغني عن الجتماعات الر�سمية التي تعقد للموظفـني اجلدد. 

�لتوظيف و�لنتقالت 

مت	تنفـيذ	نظام	التوظيف	الداخلي	وذلك	�شمن	جمموعة	ال�شركات	املالية	ال�شقيقة	للبنك	ال�شعودي	الفرن�شي.	فمن	خالل	موقع	فرن�شي	كارير	

ميكن للموظفـني احلاليني التقدم بطلباتهم ل�سغل الوظائف ال�ساغرة فـي البنك وال�سركات التابعة. 

تفاعل خدمات دائرة املوارد الب�سرية �سمن جمموعة �سركات البنك هي درا�سة يقوم باإجرائها فريق عمل برئا�سة دائرة املوارد الب�سرية 

اأدت نتائجها اإىل قيام ق�سم املوارد الب�سرية فـي �سركة فرن�سي تداول بالعمل ب�سكل �سبه م�ستقل, با�ستخدام التقنية املتوفرة لدى البنك 

كما اأن عملية انف�سال املوارد الب�سرية لكل من �سركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة و�سركة كام ال�سعودي الفرن�سي عن دائرة املوارد 

الب�سرية للبنك قد �سارفت على الكتمال. 
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�لتدريب و�لتطوير 

انطلق فـي �سهر يونيو 2009	نظام	اإدارة	املواهب،	والذي	يهدف	اإىل	م�شاعدة	املوظفـني	والبنك	على	حٍد �سواء حيث ي�سمن توفر املواهب 

احلقيقية فـي الوقت املنا�سب . 

كما	بداأ	نظام	حتليل	الحتياجات	التدريبية	)TNA( مرحلة الت�سغيل التجريبي على م�ستوى دائرة املوارد الب�سرية و يجري الآن تطبيقه 

تدريجيًا	على	م�شتوى	البنك	باأكمله.	حيث	يعمل	هذا	الربنامج	على	حتليل	الحتياجات	التدريبية	للموظفـني	الذين	يتم	حتديدهم،	وتقدير	

تكلفة	تطويرهم،	وحتديد	اأولويات	التدريب.	

خطة �إدخار �ملوظفـني وجلنة �لأن�سطة �لجتماعية 

مت	تب�شيط	النظم	والإجراءات	اخلا�شة	خلطة	اإدخار	املوظفـني	)ESP( لت�سبح اأكرث فعالية وكفاءة, مما اأدى اإىل تطوير ون�سر دليل خطة 

ال�سعودي  األيانز  و�سركة  املالية  واملحا�سبة  الب�سرية  املوارد  دائرة  كل من  بني  اأف�سل  ب�سكل  ت�سافرت اجلهود  وبهذا اخل�سو�س  الدخار. 

الفرن�سي وكام ال�سعودي الفرن�سي . 

توا�شل	الأن�شطة	الجتماعية	للموظفـني	جهودها	لتحقيق	التوازن	بني	العمل	واحلياة	الجتماعية.	حيث	مت	عقد	دورة	كرة	ال�شلة	فـي	املنطقة	

الو�شطى،	بالإ�شافة	اإىل	امل�شاركة	فـي	بطولة	الكريكيت	واحلفل	ال�شنوي	جلميع	املوظفـني	فـي	كافة	املناطق.	كما	مت	اأي�شًا	جتديد	مرافق	نادي	

ال�سيدات والرجال فـي املنطقة الغربية. 
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تعد اخلدمات املالية واحدة من القطاعات التي تخ�سع لالأنظمة ب�سكل دقيق, ويتوقع اأن تتبع اخلدمات املالية املقدمة من البنك معايري 

عالية فـي جميع التعامالت التجارية وال�سفقات. فعدم اللتزام باملتطلبات النظامية ل يعر�س البنك لالنتقاد والعقوبة فقط, بل ميكنه 

اأي�سًا اأن ي�سع �سمعته على املحك. فالعقوبات املالية, والأحكام الق�سائية اأو النظامية وغريها من التكاليف املرتبطة بالإجراءات القانونية 

ميكنها اأن توؤثر �سلبًا على اأرباح البنك. 

وتختلف املخاطر النظامية عن املخاطر امل�سرفـية الأخرى, مثل خماطر الئتمان اأو خماطر ال�سوق, فـي كونها لي�ست خماطر تفرت�سها 

الإدارة	باأي	�شكل	عن	توقعها	للعائد.	فهي	حتدث	كجزء	من	امل�شار	الطبيعي	لأداء	العمل.	

عليها  يطبق  التي  الأن�سطة  بكافة  البنك  موظفـني  جميع  على  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  فـي  النظامية  باملتطلبات  اللتزام  م�سوؤولية  تقع 

املنتدب  والع�سو  الإدارة  باللتزام وقد قام جمل�س  يتعلق  فـيما  الأمر  نهاية  للم�ساءلة فـي  الذي يخ�سع  الإدارة هو  اأن جمل�س  اإل  النظام, 

ونائب	الع�شو	املنتدب	بتفوي�ض	مدير	املراقبة	النظامية	وو�شعوا	مهمة	اللتزام	حتت	قيادته	ل�شمان	�شري	املهمة	بكفاءة،	وملراقبة	اللتزام	

باملتطلبات النظامية ورفع التقارير اخلا�سة باإنتهاكها. 

ويبقى البنك ملتزمًا بالتطبيق ال�سامل لالأنظمة املعنية ن�سًا وروحًا ويقوم دائمًا ببذل اجلهد والنتباه الالزم بهذا اخل�سو�س.

بطريقة  باإدارتها  ويقوم  املتوقعة,  النظامية  املخاطر  جمالت  لتحديد  البنك  فـي  املجموعات  كافة  مع  وثيق  ب�سكل  اللتزام  ق�سم  ويعمل 

حمرتفة.

ي�ساعد نظام ال�سوابط ال�سلوكية للعمل اخلا�س باملوظفـني واملدراء على اإيجاد ثقافة اأ�سا�سها النزاهة وامل�سداقية داخل البنك . و ين�س 

النظام على مراعاة احلق, مبا فـي ذلك اللتزام بالقانون, كما يجب اأن يكون اخليار الأول فـي كافة القرارات والإجراءات اخلا�سة بالعمل. 
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اأ�سا�سي عن طريق تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات وو�سائل  تقوم جميع الإدارات فـي البنك بالتعامل اليومي مع املخاطر النظامية ب�سكل 

الرقابة املنا�سبة. 

تقوم دائرة املراقبة النظامية مب�ساعدة جميع الإدارت بالبنك بالآتي: 

وتقدمي الن�سح حول املتطلبات النظامية وخماطر اللتزام التي تظهر فـي كل جمال ح�سب احلاجة.  • التوا�سل 
• املراقبة والتحقق ب�سكل م�ستقل من اللتزام مبتطلبات نظامية معينة, وكذلك كفاءة و�سائل الرقابة امل�سممة لتقليل املخاطر النظامية. 

التجارية للتحقق من الأن�سطة ذات ال�سلة بتبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب واتخاذ الإجراءات الوقائية املنا�سبة. العمليات  • مراقبة 
التزوير وتوجيه كافة الدارات حتى تقوم بتعزيز اكرث لو�سائلها الرقابية. حوادث  فـي  • التحقيق 

ق�ساياهم.  حل  ل�سمان  وفّعالة  حرفـية  بطريقة  العمالء  �سكاوى  مع  • التعامل 
والنتائج املهمة اإىل الإدارة العليا وجمل�س الإدارة.  الق�سايا  عن  تقارير  ورفع  • متابعة 

القانونيني ح�سبما يلزم حول القوانني املعدلة و التحقق من تطبيق الأنظمة.  مع  • التن�سيق 
التزوير.  ومكافحة  الأموال  تبيي�س  جمالت  فـي  التدريبية  الدورات  • تقدمي 

اإ�سافة اإىل ذلك, تدير دائرة املراقبة النظامية ال�سيا�سات والربامج اخلا�سة باللتزام, وتقوم بتنفـيذ اإدارة وا�سعة على نطاق البنك جلهة 

املخاطر	النظامية.	وتقوم	برفع	التقارير	حول	امل�شائل	املتعلقة	باللتزام،	وتقوم	بتحديد	املجالت	التي	تتطلب	حت�شينًا،	ونعمل	مع	الأق�شام	

املعنية لو�سع خطة عمل فعالة و�سمان تنفـيذها. 
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بذلت دائرة املراجعة الداخلية اجلهود الالزمة ل�سمان تغطية جميع املخاطر احلرجة على الرغم من خمتلف التحديات �سواء كانت نتيجة 

لعوامل داخلية اأو خارجية وذلك بالتعاون والدعم امل�ستمر من جلنة مراجعة احل�سابات والإدارة العليا للبنك.

  

�لأن�سطة �لد�خلية 

ا�ستمرت دائرة املراجعة فـي اإتباع منهجية التدقيق القائمة على املخاطر واملطبقة فـي بنك كريدي اأجريكول بنك التمويل والإ�ستثمار. وعلى 

جري	ا�شتعرا�ض	�شامل	لنطاق	املراجعة	فـي	البنك	و�شمل	ذلك	املنتجات	واخلدمات	اجلديدة.	
ُ
غرار	ما	مت	القيام	به	فـي	العام	املا�شي،	فقد	اأ

وعليه	فقد	مت	حتديد	عدة	قطاعات	للمراجعة	من	اأجل	تزويد	الإدارة	بنظرة	�شمولية	للو�شع	وحتديد	مدى	املخاطر	ونوعية	الرقابة	الداخلية.	

فـي هذا العام, خ�س�ست دائرة املراجعة الكثري من املوارد للرتكيز على متابعة التو�سيات املتعلقة مبراجعة احل�سابات املقدمة من قبل 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )اأثناء الفح�س اخلا�س الذي اأجرته املوؤ�س�سة فـي عام 2008( ومراجعو احل�سابات اخلارجيني. كما �سارك 

الع�شو	املنتدب	بن�شاط	فـي	هذه	العملية	ل�شمان	قيام	جميع	الإدارات	فـي	البنك	باتخاذ	الإجراءات	الالزمة	لو�شع	تو�شيات	املراجعة	مو�شع	

التنفـيذ. والعمل متوا�سل ملتابعة ما تبقى منها ب�سورة منتظمة. 

اأجرت دائرة املراجعة تقييمًا لنظام الرقابة الداخلية اخلا�س باخلدمات امل�سرفـية لالأفراد )وهو مطلب من مطالب دائرة املراجعة منذ 

وقت	طويل(	بهدف	م�شاعدة	الدائرة	على	توفـري	بع�ض	املوارد	للبدء	فـي	تطبيق	منهجية	املراجعة	القائمة	على	املخاطر	على	اأن�شطة	الفروع	

اأي�سًا, حيث يخ�سع حاليًا كل فرع من الفروع للمراجعة مبا ل يقل عن مرة واحدة فـي ال�سنة. 

كجزء من اتفاقية تقدمي اخلدمة, قامت الدائرة مبراجعة اعمال ال�سركات ال�سقيقة للبنك. حيث قامت مبتابعة تنفـيذ جميع تو�سيات املراجعة 

و�سوفـينكو  الفرن�سي  ال�سعودي  فـي مراجعة ح�سابات كاًل من كام  �ساركت  اأنها  اإىل حٍد كبري. كما  اإجناز معظمها  تداول  لفرن�سي  �سبق  التي 

ال�شعودي	الفرن�شي	بالتعاون	مع	مدققي	احل�شابات.	كما	تفاعلت	هذه	الدائرة	بن�شاط	مع	اإدارة	التفتي�ض	العامة	فـي	بنك	كريدي	اأجريكول	بنك	

التمويل والإ�ستثمار, التي قامت باإجراء مراجعة �ساملة لق�سم اخلزينة واأن�سطة �سوق راأ�س املال فـي البنك. 
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�لتفاعل مع �ل�سلطات �لتنظيمية / مر�جعي �حل�سابات �خلارجيني 

بعد املراجعة ال�ساملة التي اأجرتها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للبنك فـي �سهر يوليو 2008م, �ساركت دائرة املراجعة بالتعاون مع دائرة 

النقد  توجيهات موؤ�س�سة  للبنك. ومتا�سيًا مع  التابعة  ال�سركات  املوؤ�س�سة مع جميع  تو�سيات  فـي متابعة  ن�سطة  النظامية م�ساركة  املراقبة 

العربي ال�سعودي, فقد قام البنك باإن�ساء جلنة ُكلفت برفع تقارير ربع �سنوية عن الو�سع الراهن لتنفـيذ تو�سيات موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي. وتعترب دائرة املراجعة الآن جزءًا من هذه اللجنة. 

قبل	 وتنفـيذها	من	 بها	 العمل	 قد	مت	 ال�شعودي	 العربي	 النقد	 موؤ�ش�شة	 تو�شيات	 غالبية	 اأن	 املتابعة	 نتيجة	 تبني	من	 فقد	 �شابقًا،	 ُذكر	 وكما	

الإدارات املعنية فـي البنك. 

املعلومات عن  تبادل  فـي جمال  للبنك  تعمل ب�سورة م�سرتكة مع مراجعي احل�سابات اخلارجيني  املراجعة  دائرة  فاإن  العادة,  كما جرت 

املخاطر	والأمور	املتعلقة	باملراقبة،	مبا	فـي	ذلك	رفع	تقارير	املراجعة	عن	امليزانية	العمومية	للبنك.	وقد	مت	متابعة	الأمور	امل�شار	اإليها	فـي	

تقرير الإدارة ل�سمان تنفـيذها على الوجه ال�سحيح.

�لأن�سطة ذ�ت �ل�سلة بلجان �ملر�جعة

  

عمل رئي�س املراجعة الداخلي, الذي ي�سغل اأي�سًا من�سب اأمني جلنة املراجعة, على التاأكد من اأن جميع الأمور الواردة فـي مداولت جلنة 

املراجعة	قد	مت	معاجلتها	ب�شكل	�شحيح	من	جانب	الإدارة	التنفـيذية.	وجتتمع	جلنة	املراجعة	�شت	مرات	فـي	العام	ل�شمان	تطبيق	اإجراءات	

التنظيم وال�سيطرة فـي البنك ب�سكل جيد. 

قامت جلنة املراجعة حاليًا مبراجعات وعمليات تدقيق ربع �سنوية بالتعاون مع مراجعي احل�سابات اخلارجيني ورفعت تو�سياتها ملجل�س 

الإدارة لعتماد البيانات املالية للبنك على النحو املطلوب من قبل هيئة ال�سوق املالية. 
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فـي	اإطار	مفهوم	امل�شوؤولية	الجتماعية	وبراجمها	التي	يوليها	البنك	العناية	والهتمام	فقد	مت	خالل	عام	2009 توقيع بروتوكول تعاون مع 

التوعوية	وهي	حملة	احلد	من	ظاهرة	 ال�شوؤون	الجتماعية	لتوحيد	جهود	العمل	اخلريي	كما	مت	تنفـيذ	واحدة	من	اجنح	احلمالت	 وزارة	

العنف	الأ�شري	حتت	�شعار	»	عائلتك	لي�شت	دمى	جتارب«،	وقد	مت	فـي	وقت	لحق	تكرمي	البنك	ال�شعودي	الفرن�شي	مبنا�شبة	جناح	هذه	احلملة	

من قبل معايل وزير ال�سوؤون الجتماعية الدكتور يو�سف العثيمني وذلك بح�سور رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيخ / اإبراهيم الطوق ونائب الع�سو 

املنتدب ومن�سوبي اإدارة الدعاية والإعالم.

وا�سل البنك ال�سعودي الفرن�سي دعمه خمتلف م�ساريع تنمية املجتمع فـي كل من القطاعني العام واخلا�س فـي اململكة, وذلك من خالل 

العديد من امل�ساهمات فـي املجالت الجتماعية والتعليمية واخلريية وال�سحية والأن�سطة الريا�سية.

قام	البنك	برعاية	ندوة	ا�شطراب	نق�ض	النتباه	/	فرط	الن�شاط	التي	جرى	تنظيمها	بال�شرتاك	مع	الأكادميية	الأمريكية	لطب	الأطفال	فـي	

م�ست�سفى امللك فـي�سل التخ�س�سي ومركز الأبحاث. 

املنزلية,  ال�سحية  للرعاية  الوطنية  اخلريية  واملوؤ�س�سة  الن�سائية,  اخلريية  النه�سة  جمعية  من  لكل  امل�ستمر  دعمها  الإدارة  وا�سلت  كما 

واجلمعية اخلريية ملتالزمة داون )د�سكا( وغريها من املوؤ�س�سات اخلريية املعتمدة لدى وزارة ال�سوؤون الجتماعية.

وعالوة على ذلك, ا�ستمرت اإدارة الدعاية والإعالم بتعزيز �سورة البنك من خالل دعم خمتلف ا�سرتاتيجيات التوا�سل لل�سركات ال�سقيقة 

للبنك وفـي الوقت نف�سه عملت على الت�سويق ملنتجات وخدمات جديدة.

وقد ح�سل البنك على اجلائزة الأوىل خالل الإحتفال باأف�سل موقع م�سرفـي اإلكرتوين لعام 2009م.
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قامت الأمانة العامة بتقدمي الدعم الإداري والقانوين للبنك وملجموعة ال�سركات التي ي�ساهم فـيها البنك, كما �ساهمت برتتيب وجتهيز 

اجتماعات	جمال�ض	الإدارات	وجلانها	وحتديث	املعلومات	لدى	اجلهات	املخت�شة	ومتابعة	التغيريات	اخلا�شة	براأ�ض	املال	وت�شكيل	اأع�شاء	

جمال�س الإدارات لل�سركات ال�سقيقة والبنك.

تقوم الأمانة العامة بالتن�سيق الكامل مع دائرة الرقابة النظامية فـي جميع اأعمالها وتقدمي الدعم لهذه الإدارة وغريها من الإدارات فـي 

جميع ما يخ�س اجلهات احلكومية والر�سمية مثل نظام احلوكمة ومتابعة ال�سكاوي الواردة من العمالء.

ت�شرف	الأمانة	العامة	على	جمموعة	من	امللفات	القانونية	وتتابع	تطوراتها	مع	اجلهات	القانونية	املخت�شة	وذلك	من	اجل	التو�شل	اإىل	حلول	

نهائية لها. ويقوم الق�سم القانوين بالأمانة مبتابعة ق�سايا خمتلفة لل�سركات ال�سقيقة للبنك ويتم التن�سيق بني الق�سم القانوين بالأمانة 

العامة واإدارة التح�سيل واملتابعة فـي اإدارة املخاطر حول الق�سايا الأخرى املرفوعة من البنك.
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كان عام 2009م عامًا حافاًل ل�سركة كام ال�سعودي الفرن�سي حيث حققت ال�سركة العديد من الجنازات التي ينبغي اأن نلقي ال�سوء عليها. 

ا�ستثماري مغلق ملدة ثالث  للمرابحة وهو �سندوق  الواثق املطور  اإطالق �سندوق  العام فـي  يونيو من هذا  ال�سركة فـي �سهر  فقد جنحت 

�سنوات مع حماية راأ�س املال عند ال�ستحقاق فـي عام 2012. ويعترب هذا ال�سندوق فريدًا من نوعه ويطرح لأول مرة على امل�ستثمرين فـي 

اململكة	العربية	ال�شعودية.وقد	مت	تد�شني	حملة	اإعالنية	ملواكبة	اإطالق	ال�شندوق	وتعريف	امل�شتثمرين	بهذا	املنتج	ال�شتثماري	املبتكر.

حققت ال�سركة خالل هذا العام منوًا ملحوظًا فـي الأ�سول امل�ستثمرة فـي �سناديق اأ�سواق املال وذلك متا�سيًا مع ميل امل�ستثمرين ال�سعوديني 

حللول ا�ستثمارية منخف�سة املخاطر. وتبعًا لذلك فقد ا�ستمرت كام فـي منو ح�ستها فـي ال�سوق جلهة قطاع �سناديق ال�ستثمار امل�سرتكة 

لت�سل اإىل  6.25 % فـي �سهر نوفمرب من عام  2009م. و متكنت اأي�سًا من زيادة قاعدة عمالئها بن�سبة تزيد على 30 %  . وذلك بالتعاون 

والدعم امل�ستمر من خمتلف اإدارات البنك. 

اأطلقت ال�سركة فـي �سهر دي�سمرب2009 خدمة الكرتونية جديدة وهي  فرن�سي فندز )�سناديق الفرن�سي( وذلك للتوا�سل املبا�سر مع العمالء 

لت�سهيل تعامالتهم , حيث تعمل فرن�سي فندز ب�سورة  متكاملة ومتوافقة مع فرن�سي بل�س للخدمات امل�سرفـية اللكرتونية للبنك  .

قدم �سندوقي ال�سفا وا�ستثمار بالأ�سهم ال�سعودية اأداًء جيدًا خالل العام حيث تفوقا على موؤ�سرهما الإر�سادي القيا�سي من ناحية وعلى 

ال�سناديق املناف�سة املماثلة من  ناحية اأخرى. 

من  ال�سناديق  تلك  به  تتمتع  ملا  وذلك  ال�سعودي  الأ�سهم  �سوق  فـي  مهنية حمرتفة  بطريقة  ال�ستثمارية  �سناديقها  اإدارة  كام   �ستوا�سل 

اإمكانيات	كبرية	جلهة	النمو	وحتقيق	املنفعة	للم�شتثمرين	على	مدى	ال�شنوات	املقبلة	.	
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كان عام 2009 م عامًا �سعبًا للغاية بالن�سبة ل�سركات الو�ساطة فـي �سوق الأ�سهم. 

املفارقة	فـي	الأمر	هي	اأنه	على	الرغم	من	النتعا�ض	الذي	�شهدته	املوؤ�شرات	القيا�شية	العاملية	على	مدار	العام،	فقد	حتققت	م�شتويات	�شئيلة	

جدًا فـي حجم العمليات. لتو�سيح هذه النقطة بلغ متو�سط قيمة حجم التداول اليومي لالأ�سهم فـي ال�سوق ال�سعودية هذا العام 5 مليارات 

ريال �سعودي مقابل 15 مليار ريال �سعودي فـي عام 2008م و بالرغم من الأجواء التي تت�سف بالتباطوؤ والك�ساد, فقد متّكنت فرن�سي تداول 

من زيادة ح�ستها فـي ال�سوق بن�سبة تزيد على 1%	بالإ�شافة	اإىل	العمل	على	تنفـيذ	ا�شرتاتيجية	تهدف	اإىل	حتقيق	اأق�شى	ا�شتفادة	ممكنة	

من التح�سن املتوقع فـي خمتلف اأن�سطة العمل. 

قامت فرن�سي تد�ول بت�سكيل فريق �إد�ري جديد، و�إتخاذ �لقر�ر�ت �لتالية:

كريدي اأجريكول �سيڤرو ال�سعودية و�سيط الأ�سهم الأوروبية �سمن جمموعة كريدي اأجريكول. ويعترب فرن�سي  بنك  مع  تعاون  اتفاق  • عقد 
تداول الآن على ا�ستعداد لتنفـيذ عقود املبادلة للت�سويق لأن�سطة العمل املوؤ�س�سي فـي �سوق الأ�سهم ال�سعودية. 

اأن يتم اإطالقها فـي الربع الأول من العام 2010م. يتوقع  �ساملة  مالية  اإلكرتونية  بوابة  • اإن�ساء 
اأق�شى	درجة	من	 فـي	حتقيق	 يرغبون	 الذين	 املتداولني	 الن�شط	من	 النوع	 ت�شتهدف	 بالهام�ض	 الإقرا�ض	 اإطالق	جمموعة	من	منتجات	  •

التعامل مع �سوق الأ�سهم. 

عدة اأ�سواق دولية )اأ�سواق جمل�س التعاون اخلليجي والوليات املتحدة واأوروبا(  مواقع  على  املبا�سر  الدخول  باإمكانية  العمالء  • تزويد 
لتمكينهم من التداول ب�سورة اأكرث كفاءة. 

و�سيتم ت�سويق هذه املنتجات فـي عام 2010،	ونعتقد	اأنها	�شوف	تعزز	خدمات	فرن�شي	تداول	كمًا	و	نوعًا.	

متا�سيًا مع الأنظمة واللوائح ال�سادرة عن هيئة �سوق املال, فقد �سرعت فرن�سي تداول فـي تنفـيذ برنامج تدريب طموح ملوظفـيها وذلك 

لإعدادهم للتقدم لالمتحان الذي �ستعقده هيئة ال�سوق املالية. 

مما ل �سك فـيه اأن العام املقبل �سيكون عامًا مفعمًا بالتحديات ولكن فرن�سي تداول عقدت العزم على تعزيز مكانتها على اأعلى امل�ستويات 

بني الو�سطاء فـي ال�سوق ال�سعودي.
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تاأ�س�ست األيانز ال�سعودي الفرن�سي فـي عام 2007م ب�سراكة بني جمموعة األيانز والبنك ال�سعودي الفرن�سي. تلنزم األيانز ال�سعودي الفرن�سي 

بتقدمي خدمات التاأمني ال�سامل فـي ال�سوق ال�سعودية لل�سركات والعمالء من الأفراد, حيث متتاز مبعرفة جيدة بال�سوق املحلية ترتافق معها 

خربة عاملية وا�سعة.

�سهدت ال�سركة تطورات هامة فـي عام 2009م, على الرغم من الأزمة املالية العاملية التي اأثرت �سلبًا على معظم الأن�سطة القت�سادية 

وال�ستثمارية فـي جميع اأنحاء العامل. 

وافقت اجلمعية العمومية لل�سركة فـي اجتماعها املنعقد فـي 18 يناير 2009م	على	حتويل	كافة	اأعمال	�شركة	التاأمني	ال�شعودية	)البحرين(	اإىل	

�شركة	األيانز	ال�شعودي	الفرن�شي.	وقد	مت	نقل	املحفظة	من	بداية	�شهر	يناير	2009م. وبهذا فقد برزت األيانز ال�سعودي الفرن�سي ك�سركة متكاملة 

لتقدمي خدمة التاأمني التي تت�سمن حلول تاأمني �ساملة مبا فـي ذلك التاأمني على املمتلكات واأن�سطة التاأمني �سد احلوادث والتاأمني ال�سحي.

التزمت األيانز ال�سعودي الفرن�سي بتوفـري منتجات وخدمات التاأمني ال�سامل للعمالء من اأفراد وموؤ�س�سات فـي ال�سوق ال�سعودية على امل�ستوى 

املحلي بالإ�سافة اإىل اخلربات املتخ�س�سة الوا�سعة على امل�ستوى الدويل. وعالوة على ذلك, اأطلقت ال�سركة فـي الن�سف الثاين من عام 

احتياجات  خمتلف  يلبي  مبا  والتعليم  والرتبية  للتقاعد  خ�سي�سًا  م�سممة  حلوًل  تت�سمن  و  باملرونة  تت�سف  متقدمة  تاأمني  منتجات  2009م 

العمالء من الأفراد. 

اأحرزت األيانز ال�سعودي الفرن�سي تقدمًا مرموقًا من حيث توفـري اإمكانية الو�سول ب�سهولة وي�سر اإىل حلول التاأمني احلديثة للعمالء عن طريق 

زيادة عدد اخلرباء من ذوي اخلربة واملدربني املتخ�س�سني فـي التاأمني املتواجدين فـي خمتلف املواقع فـي اململكة. كما قامت اأي�سًا باإطالق 

�شدور	 اإىل	حني	 الالمركزية	 بالعرو�ض	 ال�شماح	 والإنتاجية	من	خالل	 الزمنية	 الدورة	 لتح�شني	 التاأمني	 فـي	جمال	خدمات	 البيع	 نقاط	 نظام	

بولي�سة التاأمني. 

ارتفعت ن�سبة املواطنني ال�سعوديني العاملني فـي ال�سركة ب�سكل كبري نتيجة للمبادرات املختلفة التي تنفذها ال�سركة لتوطني الوظائف بن�سبة 

تفوق50 %. 

مع  تتما�سى  خطوة  وهي  �سعودي,  ريال  مليون   200 اإىل  املدفوع  املال  راأ�س  جمموع  لي�سل  املال  راأ�س  زيادة  على  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  وافق 

ا�سرتاتيجية ال�سركة الرامية لتحقيق التطور ال�سريع. 

�ستوا�سل ال�سركة فـي عام2010م	خطة	التنمية	ال�شريعة	التي	تهدف	جلعل	ال�شركة	واحدة	من	اأكرب	�شركات	التاأمني	فـي	اململكة	من	حيث	الوفاء	

باحتياجات العمالء من موؤ�س�سات واأفراد من خالل تزويدهم بحلول التاأمني احلديثة و املبتكرة فـي خمتلف املجالت من خالل �سهولة الو�سول 

اإىل العمالء عرب خمتلف قنوات التوزيع وعن طريق فريق عمل موؤهل على اأعلى امل�ستويات.
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�سهدت فرتة الن�سف الثاين من العام 2008م  بالإ�سافة اإىل الربع الأول والثاين من عام 2009م	تباطوؤًا	ملحوظًا	فـي	ن�شاط	اأ�شواق	املال	

فـي اململكة العربية ال�سعودية, والذي كان نتيجة غري مبا�سرة للتطورات التي �سهدتها البيئة القت�سادية العاملية بوجه عام. ومع ذلك, فاإن 

الفرن�سي  ال�سعودي  كاليون  فـي  العمل  امل�ساهمني ف�ساًل عن جدارة فريق  امل�ستمر من  ال�سرتاتيجي  والدعم  ال�سعودي,  القت�ساد  مرونة 

املحدودة,التي مكنت ال�سركة لي�س فقط من النجاح فـي جتاوز هذه الفرتة ال�سعبة من العام, ولكن اأي�سًا فـي ا�ستكمال وك�سب توكيالت 

جديدة وهامة لإجناز عمليات هي الأوىل من نوعها فـي اململكة. مما جعل ال�سركة تلعب دور كبري وقوي ل ي�ستهان به فـي قطاع اخلدمات 

امل�سرفـية ال�ستثمارية خالل اأقل من عامني من ح�سول ال�سركة على ترخي�سها. ومع ذلك, فاإن هذا النجاح مل يكن ممكنًا بدون الثقة 

الغالية والدعم املتوا�سل لعمالئنا, ونحن ن�سعر حقًا بالمتنان البالغ لهذا الدعم, و�سنوا�سل اللتزام مبوا�سلة تقدمي اخلدمة على اأف�سل 

وجه ممكن وفقا لأف�سل املعايري العاملية.

ال�سعودي  البنك  �سراكة حقيقية وعميقة اجلذور بني  اإقامة  ال�سوق من خالل  فـي  تعزيز مركزها  الفرن�سي من  ال�سعودي  متكنت كاليون 

املمتازة  العالقات  الإ�ستفادة من  الفرن�سي من  ال�سعودي  كاليون  والإ�ستثمار. حيث متكنت  التمويل  بنك  اأجريكول  كريدي  وبنك  الفرن�سي 

والتنفـيذية  وال�ست�سارية  ال�ستثمارية  امل�سرفـية  املجالت  فـي  امل�ستوى  عاملية  خدمات  بتقدمي  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  بها  يتمتع  التي 

املتخ�س�سة لعمالئنا فـي اململكة العربية ال�سعودية.

وفـي هذا العام, نفذت ال�سركة اأوىل اخلدمات ال�ست�سارية فـي جمال عمليات الندماج وال�سراء عرب احلدود بالعمل مع �سركة املراعي 

لال�ستحواذ على 75 %  من �سركة طيبة لال�ستثمار لتطوير وجتهيز الأغذية, وهي �سركة منتجات األبان مقرها الأردن, الأمر الذي ر�سخ 

ا�شت�شارية	هي	 بتكليفها	مهمة	 الفرن�شي	املحدودة	 ال�شعودي	 الريادية	فـي	هذا	القطاع.	كما	مت	تكرمي	�شركة	كاليون	 مكانة	�شركة	املراعي	

الأوىل من نوعها فـي اململكة العربية ال�سعودية واملتعلقة بتقدمي عطاء لال�ستحواذ على �سركة حائل للتنمية الزراعية )هادكو(. 

ومع	ظهور	بوادر	حت�شن	فـي	الربع	الثالث	من	عام	2009م, والتوقعات امل�ستقبلية لتحقيق املزيد عام 2010م, فاإن ال�سرتاتيجية املعتمدة لدى 

ال�سركة ما زالت تتمثل فـي توفـري اأف�سل اخلربات العاملية لعمالئنا, وفـي الوقت ذاته مواكبة احتياجاتهم  املتغرية فـي املجالت امل�سرفـية 

وال�شتثمارية.	و�شوف	ت�شتمر	ال�شركة	فـي	الرتكيز	على	تزويد	عمالئها	باخلدمات	ال�شت�شارية	فـي	جمال	عمليات	الدمج	وال�شتحواذ،	والعمل	

فـي الوقت ذاته ب�سكل وثيق مع اجلهات التنظيمية املخت�سة, التي تقدم دائمًا الدعم القّيم وامل�ستمر وعلى �سفافـيتها فـي التعاون. 

�شتوا�شل	ال�شركة		العمل	على	حتقيق	هدفها	املتمثل	فـي	تعزيز	موقعها	الريادي	فـي	جمال	اخلدمات	امل�شرفـية	وال�شتثمارية	فـي	اململكة،	ملا	

فـيه خدمة م�سالح العمالء وجميع ال�سركاء وامل�ساهمني فـي هذه ال�سركة. 
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�سوفـينكو و�سركة الأمثل

�سوفـينكو �ل�سعودي �لفرن�سي

تاأ�س�ست �سركة �سوفـينكو ال�سعودي الفرن�سي فـي عام 2007م حيث ترتكز اأعمالها على اأن�سطة متويل ال�سيارات.

تقدم خدمات متويل متلك ال�سيارات واملنتجات ال�ستهالكية لالأفراد املطابقة لل�سريعة الإ�سالمية فـي كافة اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية.

�سركة �لأمثل للتمليك و�لتاأجري �لتمويلي �ملحدودة

ميتلك البنك فـي هذه ال�سركة ما ن�سبته20% من راأ�س املال البالغ 20 مليون ريال �سعودي, ومتار�س اأعمالها فـي جمال متويل بيع ال�سيارات 

والتاأجري	التمويلي،	هذا	وقد	حت�شن	الو�شع	املايل	لل�شركة	وب�شورة	ممتازة	وخا�شة	بعد	اإعادة	الهيكلة	التي	مرت	بها	ال�شركة.
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�ملحفظة �ل�ستثمارية

�نخف�ست �ملحفظة �ل�ستثمارية خالل عام 2009 ب�سكل كبري، حيث بلغ �لنخفا�س مبلغ 10.2 مليار ريال �سعودي )-36.9%(، بلغ حجم 

�ل�سند�ت �لتي ��ستحقت خالل �لفرتة 10 مليار ريال �سعودي.

ن�سبة التباين % دي�سمرب 2008 دي�سمرب 2009 املبالغ	باآلف	الريالت

%46.12- 21.264.133 11.456.608 �سندات اخلزينة و�سندات احلكومة ال�سعودية

%34.35 140.634 188.936 ال�سندات احلكومية الأخرى

%28.66- 2.851.464 2.034.136 ال�سندات/ ال�سكوك

%433.78 130.984 699.166 احلقوق

%41.04- 24.387.215 14.378.846 جمموع الأوراق املالية

%6.63- 3.322.808 3.102.380 امل�ساركة وامل�ساربة

%36.91- 27.710.023 17.481.226 جمموع ال�ستثمارات

يو�سح هذا اجلدول اأن ال�سبب الرئي�سي فـي الرتاجع يعود اإىل حمفظة �سندات احلكومة ال�سعودية وحمفظة ال�سندات املوؤ�س�ساتية وال�سكوك.

بلغ الرتاجع فـي حمفظة  اخلزينة و�سندات احلكومة ال�سعودية 9807 مليون ريال �سعودي ب�سبب ا�ستحقاق �سندات طويلة الأجل مببلغ 3017 

مليون ريال �سعودي و�سندات خزينة احلكومة ال�سعودية مببلغ 6790 مليون ريال �سعودي.

اأما	بخ�شو�ض	حمفظة	ال�شندات	املوؤ�ش�شاتية	وال�شكوك	فقد	مت	ت�شديد	817 مليون ريال �سعودي من قيمتها خالل ال�سنة املا�سية.

نظرًا لنوعية هذه املحفظة, مل ي�سهد العام اخفاق اأي من هذه ال�سندات ويتوقع اأن يتم �سدادها بالكامل خالل فرتة وجيزة.

قرو�س لأجل

اإ�سافة اإىل القر�س لأجل امل�سرتك وقدره 650 مليون دولر اأمريكي الذي	مت	اإبرامه	خالل	عام	2005 )وي�ستحق ال�سداد خالل عام 2010(, 

فـي عام 2013(  ال�سداد  )ي�ستحق  يورو  مليون  �سنوات مببلغ 100  لأجل مدته خم�س  اإتفاقية قر�س  يونيو 2008,  بتاريخ 25  البنك  ابرم 

لالأغرا�ض	البنكية	العامة.	وقد	مت	�شحب	هذين	القر�شني	بالكامل. اإ�سافة اإىل ذلك, اأبرم البنك اتفاقية قر�س لأجل اآخر, فـي 22 �سبتمرب 

2008, مببلغ قدره 525 مليون دولر اأمريكي, وقد	مت	�شحبه	بالكامل،ويتكون	من	�شريحة	ال�شنة	الثالثة	)183 مليون دولر اأمريكي( و�سريحة 

تواريخ ا�ستحقاقها,  للبنك �سداد هذه القرو�س لأجل قبل  العامة. يحق  البنكية  اأمريكي( لالأغرا�س  ال�سنة اخلام�سة )342 مليون دولر 

ويخ�شع	ذلك	لأحكام	و�شروط	التفاقيات	املعنية.

�لقرو�س �مل�سكوك فـي حت�سيلها  

بنهاية عام 2009م بلغ �سافـي القرو�ض	امل�شكوك	فـي	حت�شيلها	)1.008.148.000 ريال �سعودي( كما بلغت املخ�س�سات الئتمانية مبلـغ 

اأما ن�سبة التغطية جلميع القرو�س العاملة وامل�سكوك فـي  )1.276.285.000 ريال �سعودي( وذلك بن�سبة تغطيه قدرها )%126.60( 

حت�شيلها	فقد	و�سلت اإىل )1.60%( مرتفعة من )1.04%( مما يو�سح مدى اهتمام البنك باإيجاد تغطية منا�سبة.
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بازل 2 و�إد�رة �ملخاطر

اأجنز البنك متطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بخ�سو�س طريقة القيا�س اخلا�سة مبخاطر الئتمان وخماطر ال�ســــــــوق وخماطر 

العمليات وذلك فـي نهاية عام 2007م	وا�شتمر	البنك	باللتزام	بهذه	التعليمات	كلما	مت	تطويرها	و الوفاء مبتطلبات الإف�ساح وفقًا للركن 

الثالث لتفاقية بازل 2 من قبل البنك.

�لتو�جد �لإقليمي

1( بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

ميتلك البنك 27% من راأ�س مال »بنك بيمو - ال�سعودي الفرن�سي«, وهي �سركة م�ساهمة مت	تاأ�شي�شها	فـي	�شوريا	وقد	بداأ	البنك	اأعماله	بتاريخ	

2004/01/04م. وقد وا�سل هذا البنك جناحه املتميز الذي انعك�س فـي تو�سعه اجلغرافـي حيث ارتفع عدد الفروع من 20 فرع عام 2008م 

اإىل 27 فرع عام 2009م مع خطط تو�سعية م�ستقبلية. 

2( بنك بيمو, لبنان

ميتلك البنك 10% من راأ�س مال »بنك بيمو لبنان« وهي �سركة موؤ�س�سة فـي لبنان – بريوت وقد متت م�ساهمة البنك ال�سعودي الفرن�سي 

اعتبارًا من 2003/8/1م. 

3(	مت	خالل	عام	2009م نقل املحفظة التاأمينية ل�سركة اإن�سعودي التي  ميتلك البنك 50% من راأ�س مالها اإىل ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني 

التعاوين )األيانز( وذلك بعد احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة.

�خلطط �مل�ستقبلية

اإ�سالمية  فروع  و عدد )3(  فروع جديدة  بعدد )7(  اململكة  اأنحاء  فـي جميع  فروع جديدة  باإ�سافة  وذلك  داخليًا  للتو�سع  البنك  يخطط 

وتركيب عدد )11( جهاز اإيداع نقدي ومركزًا للخدمة الذاتية وعدد )60(	جهاز	�شراف	اآيل	فـي	عام	2010. وبدء عمليات متلك العقارات 

والأرا�سي املتوافق مع �سوابط واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية عن طريق �سركة �سكن للتمويل العقاري من احل�سول على ح�سة جيده من �سوق 

التمويل العقاري.

اأنواعها«  بجميع  الأفراد  الفروع وخدمات  �سبكة  وتطوير  »تو�سع  الأخرى  اأن�سطته  فـي جميع  امل�ستقبلي  للتو�سع  متكاملة  البنك خطة  و�سع 

وكذلك التو�سع فـي اأعمال ت�سهيالت ال�سركات واخلدمات اخلا�سة واأعمال اخلزينة, كما �سيقوم البنك بطرح خطته املتو�سطة الأجل قريبًا 

وتقدميها اإىل جمل�س الإدارة للموافقة عليها, وتت�سمن هذه اخلطة املزيد من التو�سع الداخلي والتطوير التقني واملزيد من تطوير وتدريب 

الكوادر الب�سرية.
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�أع�ساء جمل�س �لإد�رة 

يتكون جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي من ع�سرة اأع�ساء و وفقًا للنظام الأ�سا�سي للبنك ال�سعودي الفرن�سي يتم اإنتخاب اجلانب 

ال�سعودي من اأع�ساء جمل�س الإدارة من قبل م�ساهمي البنك ملدة ثالث �سنوات, وقد بداأت دورة اأع�ساء جمل�س الإدارة احلايل اعتبارًا من 

1 يناير 2007م تنتهي بنهاية 2009/12/31م	وح�شب	النظام	مت حجز اأ�سهم الع�سوية واملقدرة بـ )األف �سهم( لكل منهم .

اأع�ساء جمل�س الإدارة ال�سعوديني

رئي�سًا  )م�ستقل( �ل�سيد/ �إبر�هيم بن عبد�لعزيز �لطوق  

ع�سوًا )م�ستقل( �ل�سيد/ عبد�لعزيز ر��سد �لعبد�لرحمن �لر��سد 

ع�سوًا )م�ستقل( �ل�سيد/ �إبر�هيم حممد �إبر�هيم �لعي�سى  

ع�سوًا )غري م�ستقل( ممثاًل عن املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية . �ل�سيد/ عبد�لعزيز هبد�ن �لهبد�ن  

ع�سوًا )م�ستقل( �لدكتور/ خالد حامد حامد مطبقاين  

ع�سوًا)م�ستقل( �ل�سيد/ مو�سى عمر�ن حممد �لعمر�ن  

نائب الع�سو املنتدب ع�سوًا )تنفـيذي - م�ستقل(. �ل�سيد/ عبد�لرحمن �أمني جاوه  

اأع�ساء جمل�س الإدارة )ال�سريك الأجنبي(

)تنفـيذي– غري م�ستقل( ممثاًل عن )بنك كاليون(. الع�سو املنتدب  �ل�سيد/ جان ماريون 

)غري م�ستقل( ممثاًل عن )بنك كاليون(. ع�سوًا   �ل�سيد/ جان فريدريك دولو�س 

)غري م�ستقل( ممثاًل عن )بنك كاليون(. ع�سوًا   �ل�سيد/ �لن ما�سري� 

وقد عقد جمل�س الإدارة )5( اجتماعات هذا العام وبن�سبة ح�سور بلغت 92% وفـيما يلي �سجل ح�سور هذه الجتماعات.

احل�سورالجتماعات

الجتماع الأول بتاريخ  2009/2/1 
اإبراهيم الطوق, عبدالعزيز الرا�سد, مو�سى العمران, عبدالعزيز الهبدان, خالد مطبقاين, عبدالرحمن جاوه, 

جان ماريون, جان فريدريك دولو�س, الآن ما�سريا.

الجتماع الثاين بتاريخ  2009/4/19
اإبراهيم الطوق, عبدالعزيز الرا�سد, اإبراهيم العي�سى, مو�سى العمران, عبدالعزيز الهبدان, عبدالرحمن جاوه, 

جان ماريون, جان فريدريك دولو�س, الآن ما�سريا.

الجتماع الثالث بتاريخ  2009/7/5
اإبراهيم الطوق, عبدالعزيز الرا�سد, مو�سى العمران, عبدالعزيز الهبدان, خالد مطبقاين, عبدالرحمن جاوه, 

جان ماريون, جان فريدريك دولو�س.

الجتماع الرابع بتاريخ 2009/10/18
اإبراهيم الطوق, عبدالعزيز الرا�سد, اإبراهيم العي�سى, مو�سى العمران, عبدالعزيز الهبدان, عبدالرحمن جاوه, 

جان ماريون, جان فريدريك دولو�س, الآن ما�سريا. 

الجتماع اخلام�س بتاريخ 2009/12/22
اإبراهيم الطوق, عبدالعزيز الرا�سد, اإبراهيم العي�سى, مو�سى العمران, خالد مطبقاين, عبدالعزيز الهبدان, 

عبدالرحمن جاوه, جان ماريون, جان فريدريك دولو�س, الآن ما�سريا.
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ال�شركات	الأخرى	والتي	يقوم	فـيها	اأع�شاء	جمل�ض	الإدارة	بع�شوية	جمال�ض	اإداراتها	بخالف	البنك	ال�شعودي	الفرن�شي	هي	كما	يلي:

�سفة التمثيلال�سركات الأخرىاأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة 

ال�سيد/ اإبراهيم بن عبدالعزيز الطوق

�سركة املنتجات الفولذية )�ستبكو(

ال�سركة ال�سعودية لتغليف املعادن املحدودة )�ساكو(

�سركة مطابع الهالل اللكرتونية املحدودة

املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�سناعي

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة�سركة اخلليج للتدريب والتعليم )�سركة م�ساهمة(ال�سيد/ عبدالعزيز را�سد العبدالرحمن الرا�سد

ال�سيد/ اإبراهيم حممد اإبراهيم العي�سى

�سركة طيبه القاب�سة

�سركة املراعي

�سركة ا�سمنت ينبع

جمموعة �سافول

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة�سركة الت�سالت ال�سعوديةال�سيد/ عبدالعزيز هبدان الهبدان

ال�سيد/ مو�سى عمران حممد العمران

�سركة �سافول

�سركة املراعي

�سركة الأ�سمنت العربية

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ال�سيد/ عبدالرحمن اأمني جاوه

�سركة ال�سيكات ال�سياحية

بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي – �سوريا

ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين.

بيمو البنك الأوروبي لل�سرق الأو�سط – بريوت

رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ال�سيد/ جان ماريون
ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين.

بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي – �سوريا

ع�سو جمل�س الإدارة

ع�سو جمل�س الإدارة

ميتلك اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفـيذيني وزوجاتهم واأولدهم الق�سر فـي اأ�سهم البنك ال�سعودي الفرن�سي كما فـي 2009/12/31م 

وهي كما يلي:

1 – �أع�ساء جمل�س �لإد�رة 

عدد الأ�سهم بداية 

العام

الن�سبة املئوية بداية 

العام

�سافـي التغيري فـي 

عدد الأ�سهم

ن�سبة التغيري خالل 

العام

عدد الأ�سهم نهاية 

العام

ن�سبة التملك نهاية 

العام

1.38 %9.994.992----1.38%7.773.883اإبراهيم بن عبدالعزيز الطوق

00    %3.000----0.00%2.500اإبراهيم حممد العي�سى

00    %3.214----0.00%2.500عبدالعزيز را�سد عبدالرحمن الرا�سد

عبدالعزيز هبدان الهبدان ممثل 

التاأمينات الجتماعية

8.000%0.00--%100--%    00

00   %16.788----0.00%13.058عبدالرحمن اأمني ح�سن جاوه

00   %35.775----0.00%27.825خالد حامد مطبقاين

0.06%479.308----0.06%372.796مو�سى عمران حممد العمران  واأفراد اأ�سرته 

* التغيري فـي عدد الأ�سهم ب�سبب زيادة راأ�س املال فـي 2009/4/6م.
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ح�سب املادة 30 من قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. بلغت م�ساهمة كبار امل�ساهمني بالبنك ال�سعودي الفرن�سي 

كما فـي 12/31/ 2009م التايل:

امل�ساهمون الرئي�سيون من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة واملدراء التنفـيذيني ممن ميلكون 1% فما فوق

 

عدد الأ�سهم

بداية العام

الن�سبة املئوية 

بداية العام

�سافـي التغيري فـي 

عدد الأ�سهم

ن�سبة التغيري

خالل العام

عدد الأ�سهم

نهاية العام

ن�سبة التملك

نهاية العام

31.11 %225.000.000----31.11 %175.000.000بنك كاليون

12.84 %92.867.667----12.84 %72.230.408املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

9.83 %71.093.121----9.83 %55.294.650�سركة را�سد العبدالرحمن الرا�سد واأولده

5.02 %36.335.000----5.34 %30.013.050حممد اإبراهيم حممد العي�سى

1.82 %13.186.283----1.82 %10.255.998عمران حممد عبدالرحمن العمران

البنك ال�سعودي الأمريكي

1.63 %  1.6311.790.107%0.011.768.707 %21.500�سندوق ال�ستثمارات  اخلا�سة 1

----100%--1.60 %9.017.896معن عبدالواحد عبداملجيد ال�سانع

 1.51 % 10.915.236----1.51 %8.489.628عدنان حمزة حممد �سليمان بوقري

�سركة العليان ال�سعودية ال�ستثمارية 

املحدودة

7.877.000% 1.40--%0.20 8.665.400% 1.20

 1.38 % 9.978.732----1.38 %7.761.236حامد حامد مطبقاين

1.00 %8.157.700----0.99 %5.567.100عبدالعزيز اإبراهيم عبدالعزيز اجلماز

* التغيري فـي عدد الأ�سهم ب�سبب زيادة راأ�س املال فـي 2009/4/6م, فـيما عدا البنك ال�سعودي الأمريكي �سندوق ال�ستثمارات اخلا�سة 1 
فـيمثل التغيري فـي عدد الأ�سهم بعد زيادة راأ�س املال بالإ�سافة اإىل العمليات التي متت خالل العام.

مكافاآت �أع�ساء جمل�س �لإد�رة  

بلغ جمموع مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة مبلغ وقدره 2.877.000 ريال �سعودي مبا فـي ذلك بدلت ح�سور اجلل�سات وبياناتها كالتايل:

ريال �سعوديالبيان

1360.000 – املكافاأة ال�سنوية لرئي�س جمل�س الإدارة

22.160.000 – املكافاأة ال�سنوية لأع�ساء جمل�س الإدارة

3138.000 – بدل ح�سور جل�سات جمل�س الإدارة

4129.000 – بدل ح�سور جل�سات اللجنة التنفـيذية

590.000 – م�ساريف �سفر

 2.877.000املجمـــــــــوع 

مقابل اأجمايل وقدره 2.878.113ريال �سعودي لعام 2008م.

مكافاآت �ملدر�ء �لتنفـيذيني 

بلغت املكافاآت والتعوي�سات خلم�سة من كبار املوظفـني التنفـيذيني مبن فـيهم الع�سو املنتدب ونائب الع�سو املنتدب واملدير املايل مبلغ وقدره 

)19.935.821ريال �سعودي( وت�سمل الرواتب والأجور والبدلت وما فـي حكمها واملكافاآت الدورية و ال�سنوية املرتبطة بالأداء واخلطط 

التحفـيزية ق�سرية و طويلة الأجل	واملزايا	العينية	الأخرى	وكان	ما	مت	دفعه	للعام	املايل	2008م لأع�ساء جمل�س الإدارة ب�سفتهم موظفـني 

)الع�سو املنتدب ونائب الع�سو املنتدب( مبلغ )9.219.793(	ريال	�شعودي،	وما	مت	دفعه	خلم�شة	من	كبار التنفـيذيني مبن فـيهم املدير 

املايل للعام املايل 2008م مبلغ وقدره )9.562.518(	ريال	�شعودي،	ول	ميكن	مقارنة	ما	مت	دفعه	لهذا	العام	مع	ما	مت	دفعه	للعام	2008م  

حيث	مت	الإف�شاح عن مكافاآت وتعوي�سات الع�سو املنتدب ونائبه ب�سورة منف�سلة عن اأكرب خم�سة موظفـني تنفـيذيني.

*
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�للجان �ملنبثقة عن جمل�س �لإد�رة 

هناك جلان تنبثق عن جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي وهي اللجنة  التنفـيذية, وجلنة املراجعة, وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت.  جلنة 

التربعات وامل�ساهمات الجتماعية, ومتار�س كل جلنة من هذه اللجان �سالحياتها مبوجب لئحة خا�سة بها وفـيما يلي بيان بتلك اللجان:

1( اللجنة التنفـيذية: 

تبا�سر هذه اللجنة	عملية	الإ�شراف	على	اإدارة	املخاطر	بالبنك،	حتمل	م�شوؤولية	و�شع	اأهداف	طويلة	الأجل	للبنك،	حتديد	ومراقبة	املخاطر	

وجود ال�سيا�سات الالزمة لإدارة  اإدارتها،	اعتماد	�شيا�شات	وحتديد	التغطية	املطلوبة	لهذه	املخاطر،	التحقق	من	 الرئي�سية للبنك وتقييم 

الئتمان,  وخماطر  ال�سيولة, وخماطر  الت�سغيل وخماطر  ال�سوق, وخماطر  فـي ذلك خماطر  مبا  لها,  البنك  يتعر�س  قد  التي  املخاطر 

التاأمني, واملخاطر النظامية, واملخاطر القانونية, واملخاطر املهددة لل�سمعة, تقييم	ا�شرتاتيجيات	العمل	وخططه،	و�شع	الأهداف	على	املدى	

البعيد, والقيام مبراقبة	وقيا�ض	التحقق	من	هذه	الأهداف،	القيام	باملراجعة	والتو�شية	ملجل�ض	الإدارة مبا يخ�س م�ستلزمات احلوكمة مثل 

عقود التاأ�سي�س ولوائح اللجان, وامل�سائل القانونية وامل�سائل املتعلقة باملوظفـني. ولكي تتمكن اللجنة من اأجناز هذا, فاإنه يحق لها مراجعة 

امل�سائل النظامية وال�سرعية والقانونية التي قد توؤثر على البنك. مراجعة اإجراءات التقا�سي اجلارية واملوقوفة, التي يكون البنك طرفًا 

فـيها, ومراجعة امل�سائل التي قد توؤثر على عمليات البنك ب�سورة فعلية والقيام مبراجعة وتقييم مدى منا�سبة اللوائح اخلا�سة باللجان 

ب�سورة دورية.

تتكون هذه اللجنة من )7( اأع�ساء	ومت	ت�شكيلها	لفرتة	ثالث	�شنوات	اعتبارًا	من	)2007/01/01م وحتى 2009/12/31( وهم:

رئي�سًا �ل�سيد/ جان ماريون    

ع�سوًا  �ل�سيد/ عبد�لعزيز ر��سد �لعبد�لرحمن �لر��سد 

ع�سوًا  �ل�سيد/ �إبر�هيم حممد �إبر�هيم �لعي�سى  

ع�سوًا �ل�سيد/ عبد�لعزيز هبد�ن �لهبد�ن  

ع�سوًا �ل�سيد/ مو�سى عمر�ن حممد �لعمر�ن  

ع�سوًا  �ل�سيد/ عبد�لرحمن �أمني جاوه  

ع�سوًا )اأ�سبح ع�سوًا بدًل من ال�سيد/ جان فريدريك دولو�س(اعتبارًا من نوفمرب 2009 �ل�سيد/ �لآن ما�سري�    

هذا وقد عقدت اللجنة التنفـيذية عدد )6(اجتماعات خالل العام 2009م وبن�سبة ح�سور قدرها %95.

2( جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

ت�شرف	هذه	اللجنة	على	و�شع	املعايري	اخلا�شة	برت�شيح	اأع�شاء	جمل�س الإدارة اجلدد, التو�سية ملجل�س الإدارة اأ�سماء املر�سحني املطروحة 

ال�سركات, مبا فـي ذلك ميثاق  الإدارة مبجموعة مبادئ حوكمة  التو�سية ملجل�س  التالية, وحيثما لزم  العمومية  اأ�سمائهم خالل اجلمعية 

واأخالقيات	العمل،	بهدف	تاأ�سي�س ثقافة حوكمة داخل البنك ال�سعودي الفرن�سي, مراجعة التو�سية مبكافاآت اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك 

ال�سعودي الفرن�سي والإدارة العليا, وتراجع هذه اللجنة ملفات املر�سحني للوظائف العليا وتقدم تو�سياتها ملجل�س الإدارة وتقوم مبراجعة 

وتقييم مدى منا�سبة لئحة املكافاآت مقارنة بالأداء.
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وبناء على تو�سية جمل�س الإدارة بتكوين جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من اأربعة اأع�ساء وقد وافقت اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة 

فـي 2009/4/6م على اإن�ساء اللجنة وتكوينها وطريقة عملها.

تتكون هذه اللجنة من:

رئي�سًا �ل�سيد/ عبد�لعزيز هبد�ن �لهبد�ن   

ع�سوًا �ل�سيد/ عبد�لعزيز ر��سد بن عبد�لرحمن �لر��سد  

ع�سوًا �ل�سيد/ مو�سى عمر�ن �لعمر�ن    

ع�سوًا �ل�سيد/ �لآن ما�سري�    

3( جلنة التربعات وامل�ساهمات الجتماعية 

جتتمع هذه اللجنة لو�سع الآلية املنا�سبة للتربعات وامل�ساهمات الجتماعية التي ي�ساهم البنك فـيها. وقد قام البنك مب�ساهمات فـي الكثري 

من اأعمال التنمية الجتماعية واخلريية والثقافـية وال�سحية.

تتكون هذه اللجنة من:

�ل�سيد/ �إبر�هيم بن عبد�لعزيز �لطوق    رئي�سًا

ع�سوًا �ل�سيد/ عبد�لعزيز ر��سد �لر��سد  

ع�سوًا �ل�سيد/ عبد�لرحمن �أمني جاوه  

ع�سوًا �ل�سيد/ جان ماريون    

�ملر�جعون �لقانونيون

عينت اجلمعية العمومية للم�ساهمني املنعقدة فـي 2009/04/06م ال�سادة اإرن�ست ويونغ ومكتب ال�سادة كي بي اأم جي / الفوزان وال�سدحان 

كمراجعني قانونيني للبنك للعام املايل 2009م وملدة �سنة واحدة.

�ملعايري �ملحا�سبية 

مت	اأعداد	القوائم	املالية	املوحدة	وفقًا	ملعايري	املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي, واملعايري الدولية 

العربية  باململكة  ال�سركات  ونظام  البنوك  مراقبة  نظام  مع  لتتما�سى  املوحدة  املالية  قوائمه  البنك  يعد  كما  املالية,  بالتقارير  اخلا�سة 

ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك ول يوجد هنالك اأي اختالفات جوهرية عن معايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 

القانونيني وتتما�سى ال�سيا�سات املحا�سبية مع تلك امل�ستخدمة فـي اإعداد القوائم املالية املوحدة ال�سنوية لل�سنة املنتهية فـي 2008/12/31م 

با�ستثناء اإتباع املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 8 حيث قام البنك باإتباع املعيار والتعديالت باأثر رجعي ولي�س لذلك اأثر على 

املركز املايل للبنك ول على اأداءه املايل.
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يوؤكد	جمل�ض	الإدارة	للم�شاهمني	والأطراف	الأخرى	ذات	العالقة	وح�سب معرفته التامة ما يلي:

1( اأن البنك قد احتفظ ب�سجالت حما�سبية �سحيحة.

2( اأن البنك ميلك نظام رقابة داخلي قوي, وقد متت مراجعة ذلك النظام من قبل دائرة التدقيق الداخلي للبنك والتي ترفع تقاريرها 

اإىل جلنة املراجعة الداخلية للبنك.

3( لي�س لدى املجل�س اأي �سك حول مقدرة البنك على ال�ستمرار كمن�ساأة ناجحة.

�لإف�ساح

كما ترى اإدارة البنك اأنه يتوفر للبنك نظام مراقبة منا�سب ي�سمح باإعداد قوائم مالية موؤقتة تن�سجم مع املعايري املالية واملحا�سبية ال�سادرة 

عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومعايري املحا�سبة الدولية ومعايري التقارير املحا�سبية الدولية, وقد اأطلع اأع�ساء جمل�س الإدارة على 

كافة املعلومات التي تغطي فرتة ل تتجاوز �سنة واحدة من تاريخ نهاية ال�سنة املا�سية.

كما قام البنك باإ�سدار لئحة احلوكمه اخلا�سة بالبنك و�سيتم عر�سها على جمل�س الإدارة للمراجعة النهائية.

حوكمة �ل�سركات

يعمل البنك ال�سعودي الفرن�سي وفقًا لالأحكام والإر�سادات الواردة بالئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية, وقد �سارك 

اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة العليا بالبنك فـي بع�س الندوات املخت�سة لالطالع على م�سوؤولياتهم جتاه التزاماتهم لدى البنك.  

وختامًا يتقدم جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي بخال�س ال�سكر والتقدير بعد اهلل ملقام خادم احلرمني ال�سريفـني واإىل ويل عهده 

الأمني والنائب الثاين ملا يقدموه للقطاع امل�سرفـي من دعم متوا�سل وال�سكر مو�سول اإىل مقام وزارة املالية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

اخلدمات  م�ستوى  رفع  �ساأنها  من  مبادرات  من  البنك  به  يقوم  ما  جميع  فـي  مل�ساندتهم  وال�سناعة  التجارة  ووزارة  املالية  ال�سوق  وهيئة 

امل�سرفـية لت�سبح وبكل ي�سر متاحة للجميع, كما يتقدم بال�سكر لعمالء البنك الأفا�سل على هذه الثقة العزيزة والتي هي مو�سع  الحرتام 

التدقيق  جلنة  واأع�ساء  التنفـيذية  اللجنة  اأع�ساء  من  الجنازات  هذه  فـي  �ساهموا  الذين  الزمالء  جميع  اإىل  بال�سكر  ويتوجه  والتقدير 

واملراجعة والإدارة التنفـيذية من اإداريني وفنيني. 
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جلنة �ملر�جعة 

�ل�سيخ �أحمد �ل�سري رئي�س اللجنة:  

ال�سريك التنفـيذي, جمموعة مالذ     

�ل�سيد عمار �خل�سريي  الأع�ساء:   

الع�سو املنتدب وم�ساهم موؤ�س�س, اأموال اخلليج     

�ل�سيد مي�سال لو ما�سون     

املفت�س العام لبنك كاليون, فرن�سا     

   

�لدكتور خالد حامد مطبقاين     

ع�سو جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي    

  

�ل�سيد فر�ن�سو� دولغر�جن اأمني �سر اللجنة:  

رئي�س املراجعة الداخلية فـي البنك ال�سعودي الفرن�سي    

  

وبالإ�سافة اإىل ذلك, فاإن مدير دائرة املراقبة النظامية فـي البنك هو �سيف دائم لجتماعات اللجنة. 

وقد وافقت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على تر�سيح جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي لأع�ساء جلنة املراجعة ملدة ثالث �سنوات 

اعتبارا من 2007/01/01. 

جتتمع جلنة التدقيق �ست مرات فـي العام ملراجعة جميع املخاطر فـي البنك ب�سكل مف�سل .  
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وقد	مت	تدوين	مداولت	كل	اجتماع	من	اجتماعات	اللجنة	على	الوجه	ال�شحيح	ورفع	بها	تقرير	اإىل	جمل�ض	الإدارة	ومتابعتها	على	نحو	كاف	

من قبل اأمني �سر جلنة املراجعة مع اإدارة البنك. 

ا�شتنادًا	اإىل	خطة	العمل	اخلا�شة	باملخاطرة	واملمتدة	لثالث	�شنوات،	فقد	�شاركت	اللجنة	على	نطاق	وا�شع	فـي	تقييم	الإجنازات	التي	حتققت	

فـي اأن�سطة املراجعة الداخلية واخلارجية, وقامت ب�سورة منتظمة مبراجعة املخاطر الرئي�سية ذات ال�سلة بن�ساطات البنك وجودة / كفاية 

ال�سوابط الداخلية.

حتقيقَا	لهذه	الغاية،	مت	تبليغ	اأع�شاء	جلنة	املراجعة	واإطالعهم	لي�ض	فقط	من	جانب	رئي�ض	املراجعة	الداخلية	للبنك	واإمنا	بالتعامل	مبا�شرًة	

مع كافة مدراء الإدارات, مبا فـي ذلك ال�سركات التابعة, ومراجعي احل�سابات اخلارجيني.

  

الغ�س,  حالت  جلميع  الراهن  للو�سع  مراجعة  باإجراء  النظامية  املراقبة  دائرة  مدير  مع  وبالتعاون  منتظم  ب�سكل  املراجعة  جلنة  قامت 

واللوائح اجلديدة والت�سريحات, وحالت الإخالل بكافة الق�سايا املتعلقة باللتزام, وما اإىل ذلك.

كما ناق�ست ق�سايا الرقابة الداخلية مع اإدارة املخاطر الت�سغيلية والرقابة الدائمة وا�ستعر�ست مداولت جلنة الرقابة الداخلية للبنك. 

حتر�ض	جلنة	املراجعة	على	تقدمي	الدعم	امل�شتمر	لدائرة	املراجعة	فـيما	يتعلق	بدعم	وتنظيم	وتنفـيذ	اخلطة	ال�شنوية	ملراجعة	احل�شابات.	

وحتقيقًا	لهذه	الغاية،	فقد	تابعت	عن	كثب	اأن�شطة	دائرة	املراجعة،	وتو�شيات	املراجعة	التي	مل	ُتنفذ،	وغريها	من	الأمور	غري	املدرجة	فـي	

اخلطة.
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�إىل �ل�سادة م�ساهمي �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي )�سركة م�ساهمة �سعودية(  �ملوقرين

لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للبنك ال�سعودي الفرن�سي )البنك( وال�سركات التابعة له, والتي ت�ستمل على قائمة املركز املايل 

املوحدة كما فـي 31 دي�سمرب 2009, وقوائم الدخل والدخل ال�سامل والتغريات فـي حقوق امللكية والتدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية 

ذلك  فـي  املنتهية  لل�سنة   )41( اإىل   )1( من  الأخرى  التف�سريية  والي�ساحات  الهامة  املحا�سبية  لل�سيا�سات  وملخ�سًا  التاريخ  ذلك  فـي 

التاريخ, وي�ستثنى من ذلك الإي�ساح رقم )38( والبيانات املتعلقة بالإف�ساحات التي ن�ست عليها تو�سيات جلنة بازل )2( وامل�سار اإليها فـي 

الإي�ساح املذكور لأنها غري مطلوبة لأن تكون �سمن نطاق اأعمال املراجعة التي قمنا بها.

م�سوؤولية �لإد�رة حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة 

تعترب الإدارة م�سوؤولة عن اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية واأحكام نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك فى اململكة العربيـة 

ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك. تت�سمن هذه امل�سوؤولية ت�سميم وتطبيق والإحتفاظ بنظام رقابة داخلي خا�س باإعداد القوائـم املالية 

املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وخالية من الأخطاء اجلوهرية, �سواًء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ, واإختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية 

مالئمة،	واإجراء	تقديرات	حما�شبية	معقولة	وفقًا	للظروف.

م�سوؤولية مر�جعي �حل�سابات

اإن م�سوؤوليتنا هى اإبداء الراأى حول هذه القوائم املالية املوحدة اإ�ستنادًا اإىل اأعمال املراجعة التى قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا ملعايري 

املهنة	 اأخالقيات	 مبتطلبات	 الإلتزام	 منا	 تتطلب	 والتي	 الدولية	 املراجعة	 ومعايري	 ال�شعودية	 العربية	 اململكة	 فـي	 عليها	 املتعارف	 املراجعة	

وتخطيط وتنفـيذ اأعمال املراجعة للح�سول على قناعة معقولة باأن القوائم املالية املوحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية.
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تعتمد  املالية.  القوائم  تت�سمنها  التي  والإف�ساحات  للمبالغ  املوؤيدة  الأدلة  على  للح�سول  باإجراءات  القيام  على  املراجعة  اأعمال  ت�ستمل 

الإجراءات التي يتم اإختيارها على تقدير مراجعي احل�سابات وت�ستمل على تقومي خماطر الأخطاء اجلوهرية فـي القوائم املالية , �سواءًا 

كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. وعند تقومي هذه املخاطر, يقوم مراجعو احل�سابات بالأخذ بعني الإعتبار نظام الرقابة الداخلي اخلا�س 

اإبداء	 لغر�ض	 ولي�ض	 للظروف،	 وفقًا	 مالئمة	 مراجعة	 اإجراءات	 ت�شميم	 لغر�ض	 عادلة	 ب�شورة	 وعر�شها	 للمن�شاأة	 املالية	 القوائم	 باإعداد	

الراأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي للمن�ساأة. كما ت�ستمل اأعمال املراجعة على تقومي مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى 

معقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة, وتقومي العر�س العام للقوائم املالية.

نعتقد باأن اأدلة املراجعة التى ح�سلنا عليها كافـية ومالئمة لأن تكون اأ�سا�سًا لإبداء راأينا.

�لـر�أي

فـي راأينا, اإن القوائم املالية املوحدة ككل:

بعدل, من كافة النواحي اجلوهرية, املركز املايل املوحد للبنك كما فـي 31 دي�سمرب 2009, واأدائه املايل املوحد وتدفقاته النقدية  • تظهر 
املوحدة لل�سنة املنتهية فـي ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري 

الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية.

العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك فـيما يتعلق باإعداد وعر�س  اململكة  فـي  البنوك  مراقبة  ونظام  ال�سركات  نظام  مع  تتفق   •
القوائم املالية املوحدة.

كي بي �إم جي �لفوز�ن و�ل�سدحان �إرن�ست ويونغ       

92876 �س ب          2732 �س ب  

11663 الريا�س         11461 الريا�س 

اململكة العربية ال�سعودية اململكة العربية ال�سعودية       

طارق عبدالرحمن ال�سدحان فهد حممد الطعيمي       

حما�سب قانوين حما�سب قانوين        

ترخي�س رقم )352( ترخي�س رقم )354(       

8 �سفر 1431هـ

املوافق 23 يناير 2010
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة 67

20092008اإي�ضاحباآالف الرياالت ال�ضعودية

املوجودات 

412.630.9685.772.857نقدية واأر�ضدة لدى موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي

57.110.6074.246.065اأر�ضده لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

617.481.22627.710.023اإ�ضتثمارات، �ضافـي

778.315.19680.866.475قرو�ض و�ضلف، �ضافـي

8144.344176.859ا�ضتثمارات فـي �ضركات زميلة

9606.185590.645ممتلكات ومعدات، �ضافـي

104.283.9126.501.837موجودات اأخرى

120.572.438125.864.761اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

124.831.7998.402.002اأر�ضده للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

1391.237.11892.791.281ودائع العمالء  

143.805.5105.675.142مطلوبات اأخرى

154.946.2314.927.200قرو�ض الأجل

104.820.658111.795.625اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك  

167.232.1435.625.000راأ�ض املال

175.371.8494.754.195اإحتياطي نظامي

17982.8572.590.000اإحتياطي عام 

18286.991295.441اإحتياطيات اأخرى

868.8335.872اأرباح مبقاة

28990.000776.711اأرباح مقرتح توزيعها 

15.732.67314.047.219اإجمايل حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك 

19.10721.917حقوق الأقلية

15.751.78014.069.136اإجمايل حقوق امللكية

120.572.438125.864.761اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

تعترب االإي�ضاحات من 1 اإىل 41 املرفقة جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة املركز املايل املوحدة

كما فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

قائمة املركز املايل املوحدة
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تعترب االإي�ضاحات من 1 اإىل 41 املرفقة جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

20092008اإي�ضاحباآالف الرياالت ال�ضعودية

204.089.3245.298.313دخل العموالت اخلا�ضة

201.039.0352.477.723م�ضاريف العموالت اخلا�ضة

3.050.2892.820.590�سافـي دخل العمولت اخلا�سة

21840.254834.480دخل االأتعاب والعموالت، �ضافـي

186.095241.105اأرباح حتويل عمالت اأجنبية، �ضافـي

22209.746499.640دخل املتاجرة، �ضافـي 

233631.791توزيعات اأرباح  

)55.687()1.894(24خ�ضائر اإ�ضتثمارات مقتناه لغري اأغرا�ض املتاجرة، �ضافـي  

2510.05449.722دخل العمليات االأخرى

4.294.9074.391.641اإجمايل دخل العمليات

642.589624.223رواتب وما فـي حكمها  

90.73590.944اإيجار وم�ضاريف مباين  

9113.98187.324اإ�ضتهالك واإطفاء

300.699287.327م�ضاريف عمومية واإدارية اأخرى

7574.62194.265خم�ض�ض خ�ضائر انخفا�ض االإئتمان، �ضافـي 

667.000410.000خم�ض�ض االنخفا�ض فـي قيمة املوجودات املالية االأخرى 

2610.0386.065م�ضاريف العمليات االأخرى  

1.799.6631.600.148اإجمايل م�ساريف العمليات

2.495.2442.791.493الدخل من الأن�سطة الت�سغيلية

12.443)27.439(8احل�ضة فـي )خ�ضائر( اأرباح ال�ضركات الزميلة، �ضافـي

2.467.8052.803.936�سافـي الدخل

العائد على: 

2.470.6152.805.659م�ساهمي البنك

)1.723()2.810(�سركاء الأقلية )خ�سارة(

2.467.8052.803.936�سافـي الدخل

273.423.88الربح الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم ) بالريال ال�سعودي (

قائمة الدخل املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

قائمة الدخل املوحدة
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20092008اإي�ضاحباآالف الرياالت ال�ضعودية

2.467.8052.803.936�سافـي الدخل 

الإيرادات )اخل�سارة( ال�ساملة الأخرى:

- ال�ستثمارات املتاحة للبيع

)317.521(1876.112�ضافـي التغريات فـي القيمة العادلة 

1868.894206.652اخل�ضارة املحولة اإىل قائمة الدخل املوحدة 

- تغطية خماطر التدفقات النقدية   

18247.549555.379�ضافـي التغريات فـي القيمة العادلة 

)129.450()401.005(18الدخل املحول اإىل قائمة الدخل املوحدة 

2.459.3553.118.996اإجمايل الدخل ال�سامل 

العائد على:

2.462.1653.120.719- م�ضاهمي البنك 

)1.723()2.810(- حقوق االأقلية )خ�ضارة( 

2.459.3553.118.996اإجمايل الدخل ال�سامل 

قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة

تعترب االإي�ضاحات من 1 اإىل 41 املرفقة جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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حقوق امللكية العائدة مل�ضاهمي البنك

باآالف الرياالت ال�ضعودية

احتياطي راأ�ض املالاإي�ضاح

نظامي

ا�ضتثمارات اأرباح مبقاةاحتياطي عام

متاحة للبيع

تغطية 

خماطر 

التدفقات 

النقدية

اأرباح مقرتح 

توزيعها

اإجمايل حقوق االأقليةاالإجمايل

حقوق امللكية

2009

500.707776.71114.047.21921.91714.069.136)205.266(5.625.0004.754.1952.590.0005.872الر�سيد فـي بداية ال�سنة

اإجمايل الدخل )اخل�ضارة( 

ال�ضامل لل�ضنة

---2.470.615145.006)153.456(-2.462.165)2.810(2.459.355

حمول اإىل االحتياطي 

النظامي 

17-617.654-)617.654(------

-------)1.607.143(- 161.607.143اإ�ضدار اأ�ضهم جمانية 

توزيعات اأرباح نهائية لعام 

2008

28------)776.711()776.711( -)776.711(

اإجمايل االأرباح املقرتح 

توزيعها 

28---)990.000(--990.000---

347.251990.00015.732.67319.10715.751.780)60.260(7.232.1435.371.849982.857868.833الر�سيد فـي نهاية ال�سنة

2008

11.240.635-74.778314.13511.240.635)94.397(5.625.0004.052.7801.200.00068.339الر�سيد فـي بداية ال�سنة

اإجمايل الدخل )اخل�ضارة( 

ال�ضامل لل�ضنة

---2.805.659)110.869(425.929-3.120.719)1.723(3.118.996

حمول اإىل االحتياطي 

النظامي

17-701.415-)701.415(------

------)1.390.000(1.390.000--17حمول اإىل االحتياطي العام

توزيعات اأرباح نهائية لعام 

2007

------)314.135()314.135(-)314.135(

اإجمايل االأرباح املقرتح 

توزيعها 

28---)776.711(--776.711---

ح�ضة �ضركاء االأقلية فـي 

�ضركة تابعة  

--------23.64023.640

500.707776.71114.047.21921.91714.069.136)205.266(5.625.0004.754.1952.590.0005.872الر�سيد فـي نهاية ال�سنة

قائمة التغريات فـي حقوق امللكية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

قائمة التغريات فـي حقوق امللكية املوحدة

تعترب االإي�ضاحات من 1 اإىل 41 املرفقة جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

20092008اإي�ضاحباآالف الرياالت ال�ضعودية

الأن�سطة الت�سغيلية 

2.467.8052.803.936�سافـي الدخل 

التعديالت لت�ضوية �ضافـي الدخل اإىل �ضافـي النقدية الناجتة من االأن�ضطة الت�ضغيلية:

)447.160()326.011(اإطفاء اخل�ضم على االإ�ضتثمارات املقتناة لغري اأغرا�ض املتاجرة، �ضافـي

1.89455.687خ�ضائر اإ�ضتثمارات مقتناه لغري اأغرا�ض املتاجرة، �ضافـي 

113.98187.324اإ�ضتهالك واإطفاء  

)446(51خ�ضائر )اأرباح( بيع ممتلكات ومعدات، �ضافـي 

574.62194.265خم�ض�ض خ�ضائر انخفا�ض االإئتمان، �ضافـي

67.000410.000خم�ض�ض االنخفا�ض فـي قيمة املوجودات االأخرى

)12.443(27.439احل�ضة فـي خ�ضائر )اأرباح( �ضركات زميلة  

)57.853(64.969التغري فـي القيمة العادلة لالأدوات املالية 

2.991.7492.933.310

�سافـي )الزيادة( النق�ض فـي املوجودات الت�سغيلية:

)888.443()417.397(4وديعة نظامية لدى موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي 

200.000-اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى ت�ضتحق بعد 90 يومًا من تاريخ االقتناء

1.011.238434.465اإ�ضتثمارات مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل 

)21.022.448(1.910.525قرو�ض و�ضلف

)2.553.666(1.994.613موجودات اأخرى

�سافـي الزيادة ) النق�ض ( فـي املطلوبات الت�سغيلية:

283.436)3.570.203(اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

18.781.184)1.506.460(ودائع العمالء

1.568.534)1.779.702(مطلوبات اأخرى

)263.628(634.363�سافـي النقدية الناجتة من )امل�ستخدمة فـي( الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية 

18.778.78735.140.191متح�ضالت من بيع واإ�ضتحقاق اإ�ضتثمارات مقتناه لغري اأغرا�ض املتاجرة  

)40.957.876()9.206.688(�ضراء اإ�ضتثمارات لغري اأغرا�ض املتاجرة    

)39.821(-اإ�ضتثمارات فـي �ضركات زميلة 

-5.077توزيعات اأرباح م�ضتلمة من �ضركات زميلة

)120.848()129.685(�ضراء ممتلكات ومعدات

11320.644متح�ضالت من بيع ممتلكات ومعدات

)5.957.710(9.447.604�سافـي النقدية الناجتة من )امل�ستخدمة فـي( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية 

2.489.700-اإ�ضدار قرو�ض الأجل 

)314.135()776.711(28توزيعات اأرباح مدفوعة

2.175.565)776.711(�سافـي النقدية )امل�ستخدمة فـي( الناجتة من الأن�سطة التمويلية

)4.045.773(9.305.256الزيادة )النق�ض( فـي النقدية و�ضبه النقدية 

6.028.97210.074.745النقدية و�سبه النقدية فـي بداية ال�سنة 

2915.334.2286.028.972النقدية و�ضبه النقدية فـي نهاية ال�ضنة

4.349.4375.328.430عموالت خا�ضة م�ضتلمة خالل ال�ضنة

1.191.7412.504.127عموالت خا�ضة مدفوعة خالل ال�ضنة

معلومات اإ�سافـية غري نقدية

315.060)8.450(�ضافـي التغريات فـي القيمة العادلة والتحويالت اإىل قائمة الدخل املوحدة 

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

تعترب االإي�ضاحات من 1 اإىل 41 املرفقة جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة



72اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

1 - عــام

تاأ�ض�ض البنك ال�ضعودي الفرن�ضي )البنك( - �ضركة م�ضاهمة �ضعودية - مبوجب املر�ضوم امللكي رقم م/23 بتاريخ 17 جمادى الثاين 1397هـ 

املوافق 4 يونيو 1977م. وقد بداأ البنك اأعماله ر�ضميًا بتاريخ 1 حمرم 1398هـ املوافق 11 دي�ضمرب 1977م بعد اأن انتقلت اإليه عمليات بنك 

االندو�ضني وال�ضوي�ض فـي اململكة العربية ال�ضعودية. يعمل البنك مبوجب ال�ضجل التجاري رقم 1010073368 بتاريخ 4 �ضفر1410هـ املوافق 

5 �ضبتمرب 1989م من خالل �ضبكة فروعه وعـددها 77 فرعًا )2008: 75 فرعًا( فـي اململكة العربية ال�ضعودية. بلغ عدد موظفـي البنك 

2.460 موظفـًا )2008: 2.345 موظفًا(. تتمثل اأهداف البنك فـي تقدمي كافة اأنواع اخلدمات امل�ضرفـية مبا فـي ذلك منتجات متوافقة 

مع ال�ضريعة معتمدة وحتت اإ�ضراف هيئة �ضرعية م�ضتقلة. اإن عنوان املركز الرئي�ضي للبنك هو كما يلي: �ضـارع املعـذر - �ض. ب 56006 

الريا�ض 11554 - اململكة العربية ال�ضعودية.

البنك  للبنك، قام  الرئي�ضية  الن�ضاطات  واإدارة املوجودات من  بالو�ضاطة  املتعلقة  الن�ضاطات  املالية بتحويل  ال�ضوق  لتوجيهات هيئة  طبقًا 

بتاأ�ضي�ض �ضركتني تابعتني فـي اململكة العربية ال�ضعودية وهما �ضركة فرن�ضي تداول )ميتلك البنك ب�ضورة مبا�ضرة 99% من راأ�ضمالها و %1 

مملوكة ب�ضورة غري مبا�ضرة الأحد اأع�ضاء جمل�ض االإدارة(، و�ضركة كام �ضعودي فرن�ضي )ميتلك البنك 60% من راأ�ضمالها(، كما ميتلك 

البنك ح�ض�ض فـي �ضركات زميلة وهي/ �ضركة �ضوفـينكو ال�ضعودي الفرن�ضي )ميتلك البنك 50% من راأ�ضمالها( و�ضركة كاليون ال�ضعودي 

االإيجارات،  بتمويل  تقوم  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  فـي  ومن�ضاأة  قائمة  �ضركات  راأ�ضمالها(، وجميعها  البنك 45% من  الفرن�ضي )ميتلك 

وتقدمي اال�ضت�ضارات املالية لل�ضركات على التوايل. 

بداأت ال�ضركات التابعة ن�ضاطاتها التجارية خالل عام 2008. واعتبارًا من 1 يناير 2008، بداأ البنك بتوحيد القوائم املالية لل�ضركات التابعة 

اأعاله.

كما ميتلك البنك 27% من راأ�ض مال »بنك بيمو - ال�ضعودي الفرن�ضي«، بنك مت تاأ�ضي�ضه فـي �ضوريا، و 50% من راأ�ض مال �ضركة اإن�ضعودي 

للتاأمني، �ضركة مت تاأ�ضي�ضها فـي مملكة البحرين. كما ميتلك البنك 32.5% من راأ�ض مال ال�ضركة ال�ضعودية الفرن�ضية للتاأمني التعاوين 

)اليانز(«، �ضركة زميلة مت تاأ�ضي�ضها فـي اململكة العربية ال�ضعودية.

2 - اأ�ض�ض االإعداد 

اأ ( بيان اللتزام 

تعد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�ضبة للموؤ�ض�ضات املالية ال�ضادرة عن موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، واملعايري الدولية اخلا�ضة 

بالتقارير املالية. كما يعد البنك قوائمه املالية املوحدة لتتم�ضى مع نظام مراقبة البنوك ونظام ال�ضركات باململكة العربية ال�ضعودية والنظام 

االأ�ضا�ضي للبنك. 

ب( اأ�س�ض القيا�ض 

تعد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، با�ضتثناء امل�ضتقات، واالإ�ضتثمارات املتاحة للبيع، واالأدوات املالية املدرجة قيمتها 

العادلة فـي قائمة الدخل حيث يتم قيا�ضها بالقيمة العادلة. باالإ�ضافة اإىل ذلك، وكما هو مبني فـي االإي�ضاحات ذات العالقة، تدرج املوجودات 

واملطلوبات مغطاة املخاطر )املغطاة بالقيمة العادلة(، التي تدرج بخالف ذلك بالتكلفة، بقيمتها العادلة بقدر املخاطر التي يتم تغطيتها. 

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008
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ج ( العملة الرئي�سية للبنك 

يتم اإظهار وعر�ض القوائم املالية املوحدة بالريال ال�ضعودي ب�ضفته العملة الرئي�ضية للبنك. وفـيما ورد خالف ذلك، مت تقريب املعلومات 

املالية التي مت عر�ضها بالريال ال�ضعودي الأقرب األف.

د ( الأحكام والإفرتا�سات والتقديرات املحا�سبية الهامة

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة، طبقا للمعايري الدولية اخلا�ضة بالتقارير املالية،ا�ضتخدام بع�ض االأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات 

املحا�ضبية الهامة التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�ضجلة. كما يتطلب من االإدارة ممار�ضة االأحكام عند تطبيق ال�ضيا�ضات 

املحا�ضبية للبنك. يتم تقومي هذه التقديرات واالفرتا�ضات واالأحكام ب�ضورة م�ضتمرة وذلك على اأ�ضا�ض خربة البنك وعوامل اأخرى ت�ضتمل 

على احل�ضول على امل�ضورة املهنية وتوقعات لالأحداث امل�ضتقبلية التي يعتقد باأنها معقولة وفقا للظروف واملعطيات. وفـيما يلي النواحي 

الهامة التي ا�ضتخدمت فـيها االإدارة التقديرات واالفرتا�ضات اأو مار�ضت فـيها االأحكام:

1( خ�ضائر انخفا�ض االئتمان على قيمة القرو�ض وال�ضلف

يقوم البنك، كل ثالثة اأ�ضهر، مبراجعة حمافظ االإقرا�ض اخلا�ضة به، ب�ضكل خا�ض وجماعي، للتاأكد من وجود اأي اإنخفا�ض فـي قيمتها. 

وجود  اإىل  ت�ضري  للمالحظة  قابلة  بيانات  وجود  من  للتاأكد  واالأحكام،  التقديرات  باإبداء  البنك  يقوم  االإنخفا�ض،  هذا  وجود  من  وللتاأكد 

اإىل  بيانات قابلة للمالحظة ت�ضري  الدليل على  ي�ضتمل هذا  اأن  امل�ضتقبلية املقدرة . وميكن  النقدية  التدفقات  للقيا�ض فـي  اإنخفا�ض قابل 

وجود تغري �ضلبي فـي حالة ال�ضداد من قبل جمموعة من املقرت�ضني. تقوم االإدارة با�ضتخدام التقديرات  بناءا على اخلربات ال�ضابقة ب�ضاأن 

خ�ضائر القرو�ض بعد االأخذ بعني االإعتبار خ�ضائ�ض خماطر االإئتمان والدليل املو�ضوعي على وجود انخفا�ض مماثل لتلك القرو�ض وال�ضلف 

التي ت�ضمنتها املحفظة عند تقدير التدفقات النقدية. يتم، ب�ضورة منتظمة، تقومي املنهجية واالإفرتا�ضات امل�ضتخدمة فـي تقدير حجم 

وتوقيت التدفقات النقدية امل�ضتقبلية لتقليل اأية فروقات بني اخل�ضائر املقدرة والفعلية.

2( القيمة العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة

حتدد القيمة العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة فـي �ضوق مايل ن�ضط با�ضتخدام طرق الت�ضعري. وفـي حالة ا�ضتخدام طرق الت�ضعري فـي 

حتديد القيمة العادلة )على �ضبيل املثال، مناذج(، فاإنه يتم تفعيلها، ومراجعتها دوريا من قبل موظفـني موؤهلني م�ضتقلني عن اجلهة التي 

قامت باإ�ضتحداثها. يتم امل�ضادقة على كافة طرق الت�ضعري قبل ا�ضتخدامها،ويتم معايرتها للتاأكد باأن املخرجات تعك�ض البيانات الفعلية 

واأ�ضعار ال�ضوق املقارنة. وبقدر امل�ضتطاع، ت�ضتخدم طرق الت�ضعري البيانات القابلة للمالحظة فقط، لكن النواحي املتعلقة مبخاطر االإئتمان 

)اخلا�ضة بالبنك والطرف االآخر( والتقلبات واالأمور املتداخلة تتطلب من االإدارة اإجراء التقديرات. ت�ضتمل االأحكام على اعتبارات ال�ضيولة 

مبعدالت  املتعلقة  واالفرتا�ضات  ال�ضداد  ومعدالت  اخل�ضم،  ومعدالت  االأجل،  طويلة  امل�ضتقات  فـي  التغري  مثل  الت�ضعري  طرق  ومدخالت 

االإخفاق اخلا�ضة بال�ضندات املدعومة باملوجودات. اأن تغري االإفرتا�ضات املتعلقة بهذه العوامل ميكن اأن يوؤثر على القيمة العادلة امل�ضجلة 

لالأدوات املالية.

3( اإنخفا�ض قيمة ا�ضتثمارات االأ�ضهم املتاحة للبيع

كان  اإذا  فـيما  التاأكد  ذلك  وي�ضتمل  للبيع.  املتاحة  االأ�ضهم  ا�ضتثمارات  قيمة  فـي  االإنخفا�ض  مراجعة  عند  االأحكام  مبمار�ضة  البنك  يقوم 

االإنخفا�ض اجلوهري اأو امل�ضتمر فـي القيمة العادلة عن التكلفة. وفـي هذا ال�ضدد، يقوم البنك بتقومي، من بني عوامل اأخرى، التغري العادي 

فـي اأ�ضعار االأ�ضهم. اإ�ضافة اإىل ذلك، يقوم البنك اأي�ضًا بالتاأكد فـيما اإذا كان االإنخفا�ض فـي القيمة مالئما وذلك عند وجود تدهور فـي املركز 

املايل للجهة امل�ضتثمر فـيها، واأداء ال�ضناعة والقطاع، والتغريات فـي التقنية، والتدفقات النقدية الناجتة من االأن�ضطة الت�ضغيلية والتمويلية.
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4( ت�ضنيف االإ�ضتثمارات املقتناة حتى تاريخ االإ�ضتحقاق

يتبع البنك االإر�ضادات املذكورة فـي معيار املحا�ضبة الدويل رقم )39( - اإثبات وقيا�ض االأدوات املالية، عند ت�ضنيف املوجودات املالية غري 

امل�ضتقة ذات الدفعات الثابتة اأو املمكن حتديدها، والتي لها تاريخ ا�ضتحقاق حمدد كـ »ا�ضتثمارات مقتناة حتى تاريخ االإ�ضتحقاق«. وفـي هذا 

ال�ضدد، يقوم البنك بتقومي نيته ومقدرته على االحتفاظ بهذه اال�ضتثمارات حتى تاريخ االإ�ضتحقاق.

3 - ملخ�ض الأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية  

نورد اأدناه ال�ضيا�ضات املحا�ضبية الهامة املتبعة فـي اإعداد القوائم املالية املوحدة. وفـيما عدا التغريات فـي ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املبينه فـي 

االإي�ضاح 3 )اأ( اأدناه، تتم�ضى ال�ضيا�ضات املحا�ضبية فـي اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة مع تلك امل�ضتخدمة فـي العام املا�ضي. 

اأ ( التغريات فـي ال�سيا�سات املحا�سبية 

تتم�ضى ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة مع تلك امل�ضتخدمة فـي اإعداد القوائم املالية املوحدة ال�ضنوية لل�ضنة املنتهية فـي 31 دي�ضمرب 2008 

واملبينة فـي تلك القوائم، با�ضتثناء اتباع املعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم 8 – القطاعات الت�ضغيلية والتعديالت على املعايري 

احلالية املذكورة اأدناه. قام البنك باإتباع املعيار والتعديالت باأثر رجعي، ومل يكن لذلك اأثر على املركز املايل للبنك واأدائه املايل. مت تعديل 

بيانات املقارنة، عند ال�ضرورة، لتتم�ضى مع تبويب ال�ضنة احلالية. 

)القطاعات   14 رقم  الدويل  املحا�ضبة  معيار  األغى  والذي  الت�ضغيلية،  القطاعات   –  8 رقم  املالية  بالتقارير  اخلا�ض  الدويل  املعيار   -

الت�ضغيلية(، ويتطلب االإف�ضاح عن املعلومات املتعلقة بالقطاعات الت�ضغيلية بالبنك. 

- التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 1 – عر�ض القوائم املالية.

ب ( اأ�س�ض توحيد القوائم املالية 

ت�ضتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك وال�ضركات التابعة له )�ضركة فرن�ضي تداول، و�ضركة كام �ضعودي فرن�ضي(. مت 

اإعداد القوائم املالية لل�ضركات التابعة لنف�ض الفرتة املالية للبنك، با�ضتخدام �ضيا�ضات حما�ضبية مماثلة. يتم اإجراء ت�ضويات عند ال�ضرورة، 

على القوائم املالية لل�ضركات التابعة لتتم�ضى مع القوائم املالية املوحدة للبنك.  

ال�ضركات التابعة هي تلك التي ي�ضيطر البنك على �ضيا�ضاتها املالية والت�ضغيلية للح�ضول على منافع من ن�ضاطاتها، وميتلك فـيها ح�ضة تزيد 

عن ن�ضف راأ�ض املال الذي يحق له الت�ضويت. وفـي احلاالت التي ال ميار�ض فـيها البنك �ضيطرة فعالة ولكن ميار�ض فـيها تاأثريًا هامًا، فاأنه 

يتم حما�ضبة اال�ضتثمار فـي ال�ضركة الزميلة وفقًا لطريقة حقوق امللكية، ومبوجبها ت�ضتمل القوائم املالية املوحدة على ح�ضة مالئمة من 

النتائج واالحتياطيات لل�ضركة الزميلة بناءًا على اآخر قوائم مالية متوفره لها. 

يتم توحيد القوائم املالية التالية لل�ضركات التابعة اعتبارًا من تاريخ اإنتقال ال�ضيطرة على تلك ال�ضركة اإىل البنك، ويتم التوقف عن توحيد 

القوائم املالية اعتبارًا من تاريخ تخلي البنك عن ممار�ضة مثل هذه ال�ضيطرة. تدرج نتائج اأعمال ال�ضركات التابعة امل�ضرتاه اأو املباعة خالل 

ال�ضنة، اإن وجدت، فـي قائمة الدخل املوحدة اعتبارًا من تاريخ �ضريان ال�ضراء اأو حتى تاريخ �ضريان البيع، ح�ضبما هو مالئم.
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متثل حقوق االأقلية احل�ضة فـي �ضافـي الدخل )اخل�ضارة( و�ضافـي املوجودات غري اململوكة ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة من قبل البنك 

امللكية فـي قائمة املركز املايل املوحدة  الدخل املوحدة، و�ضمن حقوق  اإظهارها ب�ضورة م�ضتقلة فـي قائمة  له، ويتم  التابعة  ال�ضركة  فـي 

ب�ضورة م�ضتقلة عن حقوق امللكية العائدة مل�ضاهمي البنك. 

يتم حذف االأر�ضدة بني البنك وال�ضركات التابعة وكذلك اأية اإيرادات اأو م�ضاريف ناجتة عن املعامالت مع ال�ضركات التابعة له عند اإعداد 

هذه القوائم املالية املوحدة. يتم حذف اخل�ضائر غري املحققة بنف�ض الطريقة التي يتم بها حذف االأرباح غري املحققة �ضريطة عدم وجود 

دليل على اإنخفا�ض القيمة. 

ج ( الإ�ستثمارات فـي ال�سركات الزميلة 

يتم، فـي االأ�ضل، اإثبات االإ�ضتثمارات فـي ال�ضركات الزميلة بالتكلفة، وبعد ذلك يتم حما�ضبتها وفقًا لطريقة حقوق امللكية. ال�ضركة الزميلة 

هي تلك التي ميتلك فـيها البنك عادة ما بني 20% اإىل 50% من راأ�ض املال الذي يحق له الت�ضويت اأو التي ميار�ض البنك عليها تاأثريًا هامًا، 

والتعترب �ضركة تابعة اأو م�ضروعًا م�ضرتكًا. 

د ( تاريخ ال�سداد

يتم اإثبات والتوقف عن اإثبات كافة العمليات االإعتيادية املتعلقة ب�ضراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ ال�ضداد، اأي التاريخ الذي يتم فـيه �ضراء 

املوجودات من اأو ت�ضليمها للطرف االآخر. يقوم البنك باملحا�ضبة عن اأية تغريات فـي القيمة العادلة بني تاريخ التداول وتاريخ ال�ضداد بنف�ض 

الطريقة التي يتم فـيها املحا�ضبة عن املوجودات امل�ضرتاه. العمليات االإعتيادية املتعلقة ب�ضراء اأو بيع املوجودات املالية هي العمليات التي 

تتطلب اأن يتم ت�ضليم تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ض عليها االأنظمة اأو تلك املتعارف عليها فـي ال�ضوق.

هـ ( الأدوات املالية امل�ستقة وتغطية املخاطر 

يتم قيا�ض االأدوات املالية امل�ضتقة والتي ت�ضتمل على عقود ال�ضرف االأجنبي االآجلة، والعقود امل�ضتقبلية اخلا�ضة باأ�ضعار العموالت، واإتفاقيات 

اأ�ضعار العمالت والعموالت )املكتتبة وامل�ضرتاة( بالقيمة العادلة. تقيد  اأ�ضعار العمالت والعموالت، وخيارات  االأ�ضعار االآجلة، ومقاي�ضات 

كافة امل�ضتقات بقيمتها العادلة فـي املوجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة اإيجابية، وفـي املطلوبات عندما تكون القيمة العادلة �ضلبية. 

حتدد القيمة العادلة بالرجوع اإىل االأ�ضعار املتداولة بال�ضوق وطرق خ�ضم التدفقات النقدية وطرق الت�ضعري، ح�ضبما هو مالئم.

تتوقف معاجلة التغريات فـي القيمة العادلة للم�ضتقات على ت�ضنيفها �ضمن الفئات التالية: 

1 ( امل�ضتقات املقتناه الأغرا�ض املتاجرة

دخل  �ضمن  عنها  ويف�ضح  مبا�ضرًة،  املوحدة  الدخل  قائمة  فـي  املتاجرة  الأغرا�ض  املقتناه  للم�ضتقات  العادلة  القيمة  فـي  التغريات  تدرج 

املتاجرة. ت�ضتمل امل�ضتقات املقتناه الأغرا�ض املتاجرة على تلك امل�ضتقات املقتناه الأغرا�ض املتاجرة غري املوؤهله ملحا�ضبة تغطية املخاطر )مبا 

فـي ذلك امل�ضتقات املدرجة �ضمن االأدوات املالية االأخرى(. 

2 ( امل�ضتقات املدرجة �ضمن االأدوات املالية االأخرى 

االإقت�ضادية  خ�ضائ�ضها  كانت  اإذا  العادلة  بالقيمة  وت�ضجل  منف�ضلة،  م�ضتقات  االأخرى  املالية  االأدوات  �ضمن  املدرجة  امل�ضتقات  تعترب 

وخماطرها ال تتعلق ب�ضورة وثيقة بتلك املذكورة فـي العقد الرئي�ضي، واأن العقد الرئي�ضي ال يعترب بحد ذاته عقد م�ضتقات مقتناة الأغرا�ض 

املتاجرة، اأو اأدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل. تقيد امل�ضتقات املدرجة �ضمن االأدوات املالية االأخرى املنف�ضلة عن العقد 

الرئي�ضي بالقيمة العادلة فـي املحفظة التجارية، وتدرج التغريات فـي القيمة العادلة فـي قائمة الدخل املوحدة.
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3 ( حما�ضبة تغطية املخاطر 

خماطر  تغطي  والتي  العادلة  القيمة  خماطر  تغطية  )اأ(  هما:-  فئتني  اإىل  املخاطر  تغطية  ت�ضنف  املخاطر،  تغطية  حما�ضبة  الأغرا�ض 

التغريات فـي القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات التي مت اإثباتها اأو املوجودات اأو املطلوبات فـي حال تغطية املحفظة اأو االلتزام املوؤكد 

الذي مل يتم اإثباته اأو اجلزء املحدد من املوجودات واملطلوبات اأو االلتزامات املوؤكده املتعلقة بخطر ما والذي ميكن اأن يوؤثر على �ضافـي 

الدخل اأو اخل�ضارة املعلن. و )ب( تغطية خماطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغريات فـي التدفقات النقدية �ضواء كانت متعلقة بخطر 

حمدد مرتبط باملوجودات اأو املطلوبات املغطاة اأو العمليات املحتمل توقعها ب�ضكل كبري التي توؤثر على �ضافـي الدخل اأو اخل�ضارة املعلن. 

ولكي تكون امل�ضتقات موؤهلة ملحا�ضبة تغطية املخاطر، يجب التوقع باأن تكون تغطية املخاطر ذات فعالية عالية، بحيث يتم ت�ضوية التغريات 

فـي القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية اخلا�ضة باأداة تغطية املخاطر ب�ضكل فعال مع التغريات التي طراأت على البند الذي متت تغطية 

خماطره، ويجب اأن تكون هذه التغريات قابلة للقيا�ض ب�ضكل موثوق به. وعند بداية تغطية املخاطر، يجب توثيق اإ�ضرتاتيجية واأهداف اإدارة 

املخاطر مبا فـي ذلك حتديد اأداة تغطية املخاطر والبند الذي �ضيتم تغطيته وطبيعة املخاطر املغطاة وطريقة تقومي مدى فعالية تغطية 

املخاطر. وتبعًا لذلك، يجب تقومي مدى فعالية تغطية املخاطر ب�ضورة م�ضتمرة.

تغطية خماطر القيمة العادلة

اإعادة قيا�ض  اأو خ�ضائر نا�ضئة عن  �أية مكا�سب  بالن�ضبة لتغطية خماطر القيمة �لعادلة �لتي تفـي ب�سرط حما�سبة تغطية �ملخاطر، تدرج 

بالبند الذي متت تغطية خماطره  املتعلق  ت�ضوية اجلزء  العادلة مبا�ضرة فـي قائمة الدخل املوحدة. ويتم  اأدوات تغطية املخاطر بقيمتها 

التي يتم قيا�ضها بالتكلفة املطفاأة،  للبنود املغطاة املخاطر  البند ويدرج فـي قائمة الدخل املوحدة. وبالن�ضبة  فـي القيمة الدفرتية لذلك 

وعندما تتوقف تغطية خماطر القيمة العادلة لالأدوات املالية املرتبطة بعموالت عن الوفاء مبعايري حما�ضبة تغطية املخاطر اأو اإذا مت بيعها 

اأو ممار�ضتها اأو اإنهاوؤها، فاإنه يتم اإطفاء الفرق بني القيمة الدفرتية للبند املغطى عند االنهاء والقيمة اال�ضمية على مدى الفرتة املتبقية 

من التغطية االأ�ضلية، ويتم ذلك با�ضتخدام طريقة معدل العمولة الفعلية. وعند التوقف عن اإثبات البند املغطى، يتم اإثبات ت�ضوية القيمة 

العادلة غري املطفاأة مبا�ضرة فـي قائمة الدخل املوحدة.

تغطية خماطر التدفقات النقدية

بالن�ضبة لتغطية خماطر �لتدفقات �لنقدية �لتي تفـي ب�سرط حما�سبة تغطية �ملخاطر، يتم اإثبات اجلزء اخلا�ض بالربح اأو اخل�ضارة الناجمة 

عن اأداة تغطية املخاطر، التي مت حتديدها على اأنها تغطية فعالة، مبا�ضرًة فـي االإحتياطيات االأخرى �ضمن حقوق امل�ضاهمني، على اأن يتم 

اإثبات اجلزء غري الفعال، اإن وجد، فـي قائمة الدخل املوحدة. بالن�ضبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي لها تاأثري على املعامالت 

امل�ضتقبلية، يتم حتويل الربح اأو اخل�ضارة املدرجة فـي االإحتياطيات االأخرى اإىل قائمة الدخل املوحدة خالل نف�ض الفرتة التي توؤثر فـيها 

اأو  اإثبات موجودات غري مالية  اإىل  املغطاة  املتوقعة  العمليات  فـيها  توؤدي  التي  املوحدة. وفـي احلاالت  الدخل  املغطاة على قائمة  املعاملة 

مطلوبات غري مالية ما، عندئذ يتم اإدراج الربح اأو اخل�ضارة التي �ضبق واأن مت اإثباتها �ضمن االإحتياطيات االأخرى فـي القيا�ض االأويل لتكلفة 

ال�ضراء اأو القيمة الدفرتية االأخرى لتلك املوجودات اأو املطلوبات.

يتم التوقف عن اإتباع حما�ضبة تغطية املخاطر عند اإنتهاء �ضريان اأداة التغطية اأو بيعها اأو تنفـيذها اأو اإنهاوؤها اأو عندما مل تعد تلك االأداه 

موؤهلة ملحا�ضبة تغطية املخاطر اأو عند عدم توقع حدوث العملية امل�ضتقبلية اأو اإلغاء تخ�ضي�ضها. وفـي ذلك الوقت، يتم االإحتفاظ بالربح 

اأو اخل�ضارة املرتاكمة الناجمة عن اأداة تغطية خماطر التدفقات النقدية التي مت اإثباتها فـي االإحتياطيات االأخرى �ضمن حقوق امل�ضاهمني 

حلني حدوث العملية املتوقعة. وفـي حالة عدم حدوث العملية املتوقعة املغطاة، يتم حتويل �ضافـي الربح اأو اخل�ضارة املرتاكمة – املثبت �ضمن 

االإحتياطيات االأخرى – اإىل قائمة الدخل املوحدة لل�ضنة.
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و ( العمالت الأجنبية

اأر�ضدة  حتول  كما  املعامالت.  اإجراء  بتاريخ  ال�ضائدة  التحويل  باأ�ضعار  �ضعودية  لرياالت  االأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  حتول 

املوجودات واملطلوبات النقدية امل�ضجلة بالعمالت االأجنبية فـي نهاية ال�ضنة لرياالت �ضعودية باأ�ضعار التحويل ال�ضائدة بتاريخ قائمة املركز 

املايل. متثل اأرباح وخ�ضائر حتويل البنود النقدية امل�ضجلة بالعمالت االأجنبية الفرق بني التكلفة املطفاأة بالعملة الرئي�ضية فـي بداية ال�ضنة 

واملعدلة ب�ضعر العمولة الفعلي واملبالغ امل�ضددة خالل ال�ضنة، والتكلفة املطفاأة بالعملة االأجنبية املحولة ب�ضعر التحويل فـي نهاية ال�ضنة. ترحل 

كافة فروقات التحويل الناجتة عن االأن�ضطة غري التجارية اإىل االإيرادات غري الت�ضغيلية االأخرى فـي قائمة الدخل املوحدة. تدرج اأرباح اأو 

خ�ضائر حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�ضجلة بالعمالت االأجنبية فـي قائمة الدخل املوحدة، فـيما عدا الفروقات الناجتة عن اإعادة 

حتويل اإ�ضتثمارات االأ�ضهم املتاحة للبيع. تقيد اأو حتمل االأرباح اأو اخل�ضائر املحققة وغري املحققة عن عمليات التحويل على اأرباح حتويل 

العمالت االأجنبية.

ال�ضائد  ب�ضعر ال�ضرف  العادلة  بالقيمة  يتم قيا�ضها  والتي  االأجنبية  بالعمالت  امل�ضجلة  النقدية  اأر�ضدة املوجودات واملطلوبات غري  حتول 

بتاريخ حتديدالقيمة العادلة. تدرج فروقات حتويل البنود غري النقدية مثل االأ�ضهم املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل كجزء من 

اأرباح اأو خ�ضائر القيمة العادلة فـي قائمة الدخل املوحدة. تدرج فروقات حتويل البنود غري النقدية مثل االأ�ضهم امل�ضنفة كـ »اإ�ضتثمارات 

متاحة للبيع« فـي االإحتياطيات االأخرى �ضمن حقوق امل�ضاهمني.

ز ( املقا�ســـة 

تتم مقا�ضة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �ضافـيها فـي قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم اأو عندما يكون لدى البنك نية 

لت�ضوية املوجودات مع املطلوبات على اأ�ضا�ض ال�ضافـي، اأو بيع املوجودات وت�ضديد املطلوبات فـي اآن واحد.

ح ( اإثبات الإيرادات    

دخل وم�ضاريف العموالت اخلا�ضة

مقتناة  »ا�ضتثمارات  كـ  امل�ضنفة  تلك  بعمولة، عدا  املرتبطة  املالية  االأدوات  بكافة  املتعلقة  العموالت اخلا�ضة  وم�ضاريف  اإثبات دخل  يتم 

الأغرا�ض املتاجرة« اأو »ا�ضتثمارات مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل«، فـي قائمة الدخل املوحدة باإ�ضتخدام طريقة العائد الفعلي. 

املتوقع  العمر  مدى  على  امل�ضتقبلية  النقدية  واملقبو�ضات  املدفوعات  خ�ضم  فـي  ا�ضتخدامه  مت  الذي  املعدل  الفعلي  العمولة  معدل  ميثل 

اأق�ضر، ح�ضبما هو مالئم( اإىل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية. وعند احت�ضاب  للموجودات واملطلوبات املالية )اأو لفرتة 

معدل العمولة الفعلي، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية امل�ضتقبلية بعد االأخذ بعني �العتبار كافة �ل�سروط �لتعاقدية للأد�ة �ملالية، 

ولي�ض خ�ضائر االئتمان امل�ضتقبلية.

تتم ت�ضوية القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات املالية عنما يقوم البنك مبراجعة تقديراته املتعلقة باملدفوعات اأو املقبو�ضات. يتم احت�ضاب 

ت�ضوية القيمة الدفرتية بناءًا على معدل العمولة الفعلي االأ�ضلي، ويتم اإثبات تغريات القيمة الدفرتية كدخل اأو م�ضاريف عموالت خا�ضة.

عند تخفـي�ض القيمة املثبتة الأ�ضل مايل اأو ملجموعة م�ضابهة من املوجودات املالية نتيجة خل�ضائر تتعلق باإنخفا�ض القيمة، ي�ضتمر اإثبات دخل 

العموالت اخلا�ضة با�ضتخدام طريقة العائد الفعلي الذي مت تطبيقه على القيمة الدفرتية اجلديدة. 

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008
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عند احت�ضاب �لعائد �لفعلي، ي�ؤخذ بعني �العتبار كافة �ل�سروط �لتعاقدية �ملتعلقة باالأدو�ت املالية )مثل الدفعات املقدمة، واخليارات ...... 

الخ(، وي�ضتمل على كافة االتعاب و�لنقاط �ملدف�عة �أو �مل�ستلمة �أو تكاليف �ملعاملت وكذلك �خل�س�مات و�لعلو�ت التي تعترب جزءًا ال يتجزاأ 

من معدل العمولة الفعلية. تعترب تكاليف املعامالت تكاليف عر�ضية تتعلق مبا�ضرًة ب�ضراء اأواإ�ضدار اأو ا�ضتبعاد موجودات اأو مطلوبات مالية ما. 

اأرباح/ خ�ضائر حتويل العمالت االأجنبية

يتم اإثبات اأرباح/ خ�ضائر حتويل العمالت االأجنبية عند حتققها / تكبدها. 

دخل االأتعاب والعموالت

يتم اإثبات االأتعاب والعموالت عند تقدمي اخلدمة. يتم تاأجيل اأتعاب االرتباطات ملنح القرو�ض التي غالبًا ما يتم ا�ضتخدامها مع التكلفة 

املبا�ضرة املتعلقة بها ويتم اإثباتها كت�ضوية العائد الفعلي عن تلك القرو�ض. يتم اإثبات اأتعاب املحافظ واخلدمات اال�ضت�ضارية واخلدمات 

االأخرى، على اأ�ضا�ض ن�ضبي، طبقًا لعقود اخلدمات املعنية. اأما االأتعاب امل�ضتلمة عن اإدارة املوجودات واالأموال وخدمات التخطيط املايل 

مدى  على  ن�ضبي  ب�ضكل  اإثباتها  فـيتم  معنية،  فرتة  مدى  على  تقدميها  يتم  التي  االأخرى  املماثلة  واخلدمات  والو�ضاية  احلفظ  وخدمات 

فرتة اخلدمة املقدمة. وفـي احلاالت التي ال يتوقع فـيها باأن توؤدي االرتباطات املتعلقة بالقرو�ض اإىل ا�ضتخدام القر�ض، يتم اإثبات اأتعاب 

االرتباطات ملنح القرو�ض بطريقة الق�ضط الثابت على مدى فرتة �الرتباط. تقيد م�ساريف �الأتعاب و�لعم�الت �الأخرى – التي تتعلق اأ�ضا�ضًا 

باأتعاب املعامالت واخلدمات - كم�ضاريف عند ا�ضتالم اخلدمة. 

توزيعات االأرباح

يتم اإثبات توزيعات االأرباح عند االإقرار باأحقية ا�ضتالمها. 

دخل املتاجرة

ت�ضتمل النتائج الناجمة عن االأن�ضطة التجارية على كافة املكا�ضب واخل�ضائر الناجمة عن التغريات فـي القيمة العادلة، ودخل اأو م�ضاريف 

املالية واملطلوبات املالية املقتناة الأغرا�ض املتاجرة وفروقات حتويل العمالت  العموالت اخلا�ضة، وتوزيعات االأرباح اخلا�ضة باملوجودات 

االأجنبية، ي�ضتمل ذلك على عدم الفعالية املثبتة فـي عمليات تغطية املخاطر.  

ط ( اإتفاقيات البيع واإعادة ال�شراء

ي�ضتمر البنك فـي اإثبات املوجودات املباعة مع االإلتزام باإعادة �ضرائها فـي تاريخ م�ضتقبلي حمدد )اتفاقية اعادة �ضراء( فـي قائمة املركز 

– مقتناة الأغرا�ض  العادلة فـي قائمة الدخل  ب�ضاأن اال�ضتثمارات املدرجة قيمتها  املتبعة  لل�ضيا�ضات املحا�ضبية  املايل، ويتم قيا�ضها وفقًا 

املتاجرة، واال�ضتثمارات املتاحة للبيع، واالإ�ضتثمارات املقتناة حتى تاريخ االإ�ضتحقاق، واالإ�ضتثمارات االأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة. يتم 

اأو  اإظهار االإلتزام جتاه الطرف االآخر لقاء املبالغ امل�ضتلمة منه مبوجب هذه االإتفاقيات فـي االأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى 

ودائع العمالء، ح�ضبما هو مالئم. ويتم اإعتبار الفرق بني �ضعر البيع واإعادة ال�ضراء كم�ضاريف عموالت خا�ضة، وي�ضتحق على مدى فرتة 

اإتفاقية اإعادة ال�ضراء على اأ�ضا�ض العائد الفعلي. 

ال يتم اإظهار املوجودات امل�ضرتاة مع وجود اإلتزام الإعادة بيعها فـي تاريخ م�ضتقبلي حمــدد ) اإتفاقية اإعادة بيع( فـي قائمة املركز املايل لعدم 

اإنتقال ال�ضيطرة على تلك املوجودات اإىل البنك . تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه االإتفاقيات فـي »النقدية واالأر�ضدة لدى موؤ�ض�ضة النقد 

العربي ال�ضعودي« اأو »االأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى« اأو« القرو�ض وال�ضلف«، ح�ضبما هو مالئم . ويتم اإعتبار الفرق بني 

�ضعر ال�ضراء واإعادة البيع كدخل عموالت خا�ضة، وي�ضتحق على مدى فرتة اإتفاقية اإعادة البيع على اأ�ضا�ض العائد الفعلي. 
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ي ( الإ�ستثمارات

يتم، فـي االأ�ضل، اإثبات كافة االإ�ضتثمارات بالقيمة العادلة فـيما عدا اال�ضتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل �ضاملة م�ضاريف 

التكلفة  العموالت اخلا�ضة. حت�ضب  الفعلي، وتدرج فـي دخل  العائد  اأ�ضا�ض  اأو اخل�ضم على  العالوة  باالإ�ضتثمارات. تطفاأ  املتعلقة  ال�ضراء 

املطفاأة بعد االأخذ بعني االإعتبار اخل�ضم اأو العالوة عند ال�ضراء.

بالن�ضبة لل�ضندات التي يتم تداولها فـي االأ�ضواق املالية النظامية، حتدد القيمة العادلة على اأ�ضا�ض االأ�ضعار املتداولة بال�ضوق عند اإنتهاء 

العمل فـي تاريخ قائمة املركز املايل بدون خ�ضم تكاليف االإقتناء. حتدد القيمة العادلة للموجودات املداره واال�ضتثمارات فـي ال�ضناديق 

اال�ضتثمارية على اأ�ضا�ض �ضافـي قيمة املوجودات املعلن عنها.

اأما بالن�ضبة لل�ضندات غري املتداولة بال�ضوق، يتم اإجراء تقدير منا�ضب للقيمة العادلة على اأ�ضا�ض القيمة ال�ضوقية احلالية لالأدوات االأخرى 

امل�ضابهة لها تقريبًا، اأو على اأ�ضا�ض التدفقات النقدية املتوقعة اأو على اأ�ضا�ض ما يخ�ض تلك االإ�ضتثمارات من �ضافـي املوجودات ذات ال�ضلة. 

وفـي حالة عدم حتديد القيمة العادلة من االأ�ضواق املالية الن�ضطة، فاأنه يتم حتديدها با�ضتخدام العديد من طرق التقومي التي ت�ضتمل على 

طرق ريا�ضية. ان املدخل اإىل هذه الطرق يتم من خالل االأ�ضواق القابلة للمالحظة اإذا كان ذلك ممكنًا، واإذا كان ذلك غري مالئم، فاأنه 

يتم ا�ضتخدام التقديرات فـي حتديد القيمة العادلة.

وبعد االإثبات االأويل لل�ضندات االإ�ضتثمارية، ال ي�ضمح عادًة باإجراء اأية مناقالت بني فئات اال�ضتثمار املختلفة. حتدد القيمة امل�ضرح عنها لكل 

فئة من فئات اال�ضتثمار فـي نهاية الفرتة املالية الالحقة على النحو التايل:

1( االإ�ضتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل 

ت�ضنف االإ�ضتثمارات �ضمن هذه الفئة كـ »اإ�ضتثمارات مقتناة الأغرا�ض املتاجرة« اأو كـ »اإ�ضتثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة 

الدخل« عند االإثبات االأويل لها. يتم �ضراء اال�ضتثمارات امل�ضنفة كـ »ا�ضتثمارات مقتناه الأغرا�ض املتاجرة« ب�ضكل اأ�ضا�ضي لغر�ض البيع اأو 

اإعادة ال�ضراء ملدد ق�ضرية االأجل اأو اإذا ما مت تخ�ضي�ضها ح�ضرًا عند االإقتناء على هذا النحو من قبل االإدارة طبقًا لالأ�ض�ض املذكورة فـي 

معيار املحا�ضبة الدويل رقم 39. وبعد االإثبات االأويل لها، تقا�ض اال�ضتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل، بالقيمة العادلة، 

ويتم اإدراج اأية تغريات فـي القيمة العادلة فـي قائمة الدخل املوحدة لل�ضنة التي حتدث فـيها. ال يتم اإ�ضافة م�ضاريف االإقتناء، اإن وجدت، 

العموالت  اإثبات دخل  يتم  الدخل.  قائمة  العادلة من خالل  قيمتها  املدرجة  لالإ�ضتثمارات  االأويل  االإثبات  عند  العادلة  القيمة  قيا�ض  اإىل 

اخلا�ضة، وتوزيعات االأرباح، واالأرباح اأو اخل�ضائر املتكبدة ب�ضاأن املوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل اإما كدخل 

اأو خ�ضارة متاجرة فـي قائمة الدخل املوحدة.

2( االإ�ضتثمارات املتاحة للبيع

للوفاء  بيعها  والتي ميكن  ملدة غري حمددة،  بها  االحتفاظ  البنك  يعتزم  ديون  و�ضندات  اأ�ضهم  عبارة عن  للبيع هى  املتاحة  االإ�ضتثمارات 

مبتطلبات ال�ضيولة اأو ملواجهة التغريات فـي اأ�ضعار العمولة، اأو اأ�ضعار حتويل العمالت االأجنبية، اأ�ضعار االأ�ضهم. وبعد االإثبات االأويل لها، 

تقا�ض هذه االإ�ضتثمارات بالقيمة العادلة. بالن�ضبة لالإ�ضتثمارات املتاحة للبيع التي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة تدرج االأرباح اأو 

اخل�ضائر الناجتة عن التغريات فـي قيمتها العادلة مبا�ضرة فـي »االإحتياطيات االأخرى« �ضمن حقوق امل�ضاهمني حلني اإنتفاء اأ�ضباب اإثبات 

تلك االإ�ضتثمارات اأو اإنخفا�ض قيمتها، وعندئذ يتم اإظهار الربح اأو اخل�ضارة املرتاكمة - امل�ضرح عنه �ضابقًا فـي االإحتياطيات االأخرى �ضمن 

حقوق امل�ضاهمني - فـي قائمة الدخل املوحدة لل�ضنة.

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008
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يتم اإثبات دخل العموالت اخلا�ضة فـي قائمة الدخل املوحدة على اأ�ضا�ض العائد الفعلي، بينما يتم اإثبات توزيعات االأرباح فـي قائمة الدخل 

املوحدة عندما ت�ضتحق اإىل البنك. يتم اإثبات اأرباح اأو خ�ضائر حتويل العمالت االأجنبية املتعلقة باال�ضتثمارات فـي �ضندات الديون املتاحة 

للبيع فـي قائمة الدخل املوحدة. 

3( االإ�ضتثمارات املقتناة حتى تاريخ االإ�ضتحقاق 

الإقتنائها  النية  ولديه  البنك  ي�ضتطيع  والتي  حمدد  اإ�ضتحقاق  تاريخ  ولها  حتديدها  املمكن  اأو  الثابتة  الدفعات  ذات  االإ�ضتثمارات  ت�ضنف 

قيا�ض  يتم  االإ�ضتحقاق«.  تاريخ  »اإ�ضتثمارات مقتناه حتى  كـ  املطفاأة -  بالتكلفة  املقتناة  االأخرى  اال�ضتثمارات  اإ�ضتحقاقها عدا  تاريخ  حتى 

هذه االإ�ضتثمارات بعد اإقتنائها بالتكلفة املطفاأة ناق�ضًا خم�ض�ض االإنخفا�ض فـي قيمتها. حت�ضب التكلفة املطفاأة بعد االأخذ بعني االعتبار 

اأو خ�ضائر ناجمة عن هذه االإ�ضتثمارات فـي قائمة الدخل  اأية مكا�ضب  اأ�ضا�ض العائد الفعلي. تدرج  اأو العالوة عند ال�ضراء على  اخل�ضم 

املوحدة عند اإنتفاء اأ�ضباب اإثبات تلك االإ�ضتثمارات اأو اإنخفا�ض قيمتها.

على  البنك  مقدرة  تتاأثر  اأن  دون  ت�ضنيفها  اإعادة  اأو  بيعها  عادة  ميكن  ال  االإ�ضتحقاق«  تاريخ  حتى  مقتناه   « كـ  امل�ضنفة  االإ�ضتثمارات  ان 

ا�ضتخدام هذا الت�ضنيف، كما الميكن تخ�ضي�ضها كبند مغطى املخاطر ب�ضاأن اأ�ضعار العموالت اخلا�ضة اأو خماطر ال�ضداد املبكر كونها 

اإ�ضتثمارات طويلة االأجل.

4( اال�ضتثمارات االأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة

ت�ضنف االإ�ضتثمارات ذات الدفعات الثابتة اأو املمكن حتديدها وغري املتداولة فـي �ضوق مايل ن�ضط كـ »ا�ضتثمارات اأخرى مقتناه بالتكلفة 

اأ�ضا�ض  املطفاأة«. االإ�ضتثمارات االأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة، والتي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة تظهر بالتكلفة املطفاأة على 

العائد الفعلي ناق�ضًا خم�ض�ض االإنخفا�ض فـي قيمتها. تدرج اأية مكا�ضب اأو خ�ضائر ناجمة عن هذه االإ�ضتثمارات فـي قائمة الدخل املوحدة 

عند اإنتفاء اأ�ضباب اإثبات تلك االإ�ضتثمارات اأو اإنخفا�ض قيمتها.

ك( القرو�ض وال�سلف

القرو�ض وال�ضلف عبارة عن موجودات مالية غري م�ضتقة يتم منحها اأو اقتناوؤها بوا�ضطة البنك وذات دفعات ثابتة اأو ممكن حتديدها. يتم 

اإثبات القرو�ض وال�ضلف عند منح املبلغ النقدي للمقرت�ضني. ويتم التوقف عن اإثباتها عند �ضداد املقر�ضون اللتزاماتهم اأو عند بيع القرو�ض 

اأو �ضطبها اأو عند انتقال كافة املخاطر واملنافع امل�ضاحبة للملكية. 

تقا�ض كافة القرو�ض وال�ضلف، فـي االأ�ضل، بالقيمة العادله �ضاملة تكاليف ال�ضراء املتعلقة بالقرو�ض وال�ضلف با�ضتثناء القرو�ض املدرجة 

قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل. 

دد القيمة امل�ضرح عنها لكل فئة من فئات  بعد االإثبات االأويل، ال ي�ضمح عادة باإجراء اأية مناقالت بني فئات القرو�ض وال�ضلف املختلفة. حتحُ

القرو�ض وال�ضلف املختلفة عند نهاية الفرتة املالية التالية وفقًا لالأ�ض�ض املبينة فـي الفقرات التالية :

1( املتاحة للبيع

بعد اإقتنائها، تقا�ض القرو�ض وال�ضلف املتاحة للبيع والتي ال تعترب جزءًا من تغطية املخاطر، بالقيمة العادلة، ويتم اإثبات اأية اأرباح اأو خ�ضائر ناجمة 

عن التغريات فـي القيمة العادلة مبا�ضرة فـي االإحتياطيات االأخرى �ضمن حقوق امل�ضاهمني حلني اإنتفاء اأ�ضباب اإثبات تلك القرو�ض وال�ضلف اأو 

اإنخفا�ض قيمتها، وعندها يدرج الربح اأو اخل�ضارة املرتاكمة – املثبت �ضابقًا �ضمن حقوق امل�ضاهمني – فـي قائمة الدخل املوحدة لل�ضنة. 
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2( القرو�ض وال�ضلف املقتناة بالتكلفة املطفاأة 

اأن القرو�ض وال�ضلف املمنوحة اأو امل�ضرتاة من قبل البنك والتي مل يتم تداولها فـي �ضوق مايل ن�ضط ومل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة، 

تظهر بالتكلفة املطفاأة.

بالن�ضبة للقرو�ض وال�ضلف التي متت تغطية خماطرها، يتم ت�ضوية اجلزء املتعلق بالقيمة العادلة التي متت تغطية خماطرها فـي القيمة الدفرتية.

الأغرا�ض العر�ض فـي القوائم املالية املوحدة، يخ�ضم خم�ض�ض خ�ضائر انخفا�ض االإئتمان من ح�ضاب القرو�ض وال�ضلف املمنوحة للعمالء.

ل ( الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

اأو  اأ�ضواق املال، وذات دفعات ثاتبة  اإيداعات  اأ�ضا�ضًا من  اأن االأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى هي موجودات مالية تتكون 

ممكن حتديدها، ولها تواريخ ا�ضتحقاق حمددة، وال يتم تداولها فـي االأ�ضواق املالية الن�ضطة. ال يتم اإبرام اإيداعات اأ�ضواق املال بنية اإعادة 

بيعها مبا�ضرًة اأو خالل فرتة ق�ضرية. يتم، فـي االأ�ضل، قيا�ض االأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى بالتكلفة والتي متثل القيمة 

العادلة للمبلغ املدفوع. وبعد االإثبات االأويل لها، تظهر االأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى بالتكلفة ناق�ضًا اأية مبالغ م�ضطوبة 

وخم�ض�ضات االإنخفا�ض فـي القيمة، اإن وجدت.

م ( الإنخفا�ض فـي قيمة املوجودات املالية

ي�ضنف االأ�ضل املايل كاأ�ضل منخف�ض القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي ي�ضري اإىل اإنخفا�ض قيمته نتيجة لوجود حدث اأو اأكرث بعد االإثبات 

االأويل له، واأن اخل�ضارة الناجتة عن ذلك توؤثر على التدفقات النقدية امل�ضتقبلية املقدرة لالأ�ضل املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية 

التي ميكن تقديرها ب�ضكل موثوق به.

اأو جمموعة من  اإنخفا�ض قيمة اأي اأ�ضل مايل  يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، اإجراء تقومي للتاأكد من وجود اأي دليل مو�ضوعي على 

املوجودات املالية. وفـي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لالإ�ضرتداد لذلك االأ�ضل، التي يتم ح�ضابها على 

اأ�ضا�ض �ضافـي القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية املتوقعة، ويتم اإثبات اأية خ�ضارة ناجمة عن ذلك االإنخفا�ض فـي التغريات فـي 

قيمتها الدفرتية طبقًا ملا هو مبني اأدناه:

1( االنخفا�ض فـي قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع

اأي  اأي دليل مو�ضوعي على  للتاأكد من وجود  ب�ضكل فردي،  باإجراء تقومي،  البنك  للبيع، يقوم  الديون امل�ضنفة كمتاحة  ل�ضندات  بالن�ضبة 

انخفا�ض فـي القيمة وفق نف�ض االأ�ض�ض واملعايري املتبعة ب�ضاأن املوجودات املالية امل�ضجلة بالتكلفة املطفاأة. ميثل مبلغ االنخفا�ض امل�ضجل 

اخل�ضارة الرتاكمية التي يتم قيا�ضها كفرق بني التكلفة املطفاأة والقيمة العادلة احلالية، ناق�ضًا خ�ضائر االنخفا�ض على ذلك اال�ضتثمار التي 

مت اإدراجها �ضابقًا فـي قائمة الدخل املوحدة. 

واإذا ما حدث الحقًا اأي زيادة فـي القيمة العادلة ل�ضندات الدين، واأن هذه الزيادة تتعلق ب�ضورة مو�ضوعية بحدث ائتماين وقع بعد اإثبات 

خ�ضارة االنخفا�ض فـي قائمة الدخل املوحدة، يتم عك�ض خ�ضائر االنخفا�ض من خالل قائمة الدخل املوحدة.

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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بالن�ضبة الإ�ضتثمارات االأ�ضهم املتداولة املتاحة للبيع، فاإن االإنخفا�ض اجلوهري اأو امل�ضتمر فـي القيمة العادلة عن التكلفة يعترب دليل مو�ضوعي 

قائمة  املوجودات  املوحدة طاملا ظلت  الدخل  قائمة  القيمة من خالل  اإنخفا�ض  قيد خ�ضارة  القيمة. ال ميكن عك�ض  فـي  االإنخفا�ض  على 

بال�ضجالت، اأي اأن اأي زيادة وفـي القيمة العادلة بعد اإدراج االإنخفا�ض فـي ال�ضجالت يجب اأن ت�ضجل �ضمن حقوق امل�ضاهمني فقط. وفـي 

حالة التوقف عن اإثباتها، يتم حتويل املكا�ضب اأو اخل�ضائر املرتاكمة املثبتة �ضابقًا �ضمن حقوق امل�ضاهمني اإىل قائمة الدخل املوحدة لل�ضنة.

2( املوجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطفاأة 

بالن�ضبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطفاأة، يتم ت�ضوية القيمة الدفرتية لالأ�ضل مبا�ضرة اأو من خالل اإ�ضتخدام ح�ضاب خم�ض�ض، 

ويدرج مبلغ الت�ضوية فـي قائمة الدخل املوحدة.

يعترب القر�ض، قر�ضًا منخف�ض القيمة عندما تعتقد االإدارة بوجود تدهور فـي جودة االإئتمان لدرجة اأنه مل تعد هناك قناعة معقولة ب�ضاأن 

حت�ضيل كامل املبلغ االأ�ضلي ودخل العمولة اخلا�ضة.

يحدد خم�ض�ض خ�ضائر انخفا�ض االإئتمان على اأ�ضا�ض تقومي االإدارة ملدى كفايته. ياأخذ هذا التقومي بعني االإعتبار مكونات وحجم حمفظة 

االإقرا�ض واالأحوال االإقت�ضادية العامة وحركة حت�ضيل القرو�ض وال�ضلف القائمة. تتوخي االإدارة منتهى احلر�ض عند تقدير املبلغ املطلوب 

وتوقيت التدفقات النقدية امل�ضتقبلية عند حتديد م�ضتوى املخ�ض�ضات املطلوبة. وتبنى هذه التقديرات بال�ضرورة على اإفرتا�ضات تتعلق 

بعدة عوامل. وقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات مما قد يوؤدي اإىل اإجراء تغيريات م�ضتقبلية على هذه املخ�ض�ضات.

يتم تقومي املخ�ض�ضات اخلا�ضة لكافة اأنواع القرو�ض وال�ضلف ب�ضكل فردي، بينما يتم تقومي املخ�ض�ضات االإ�ضافـية على اأ�ضا�ض جماعي 

لقاء االإنخفا�ض فـي قيمة القرو�ض وال�ضلف، ويتم جتنيبها لقاء اخل�ضائر املحتملة غري املحددة فـي حالة وجود دليل مو�ضوعي ي�ضري اإىل 

اإن  لال�ضرتداد.  القابلة  املقدرة  والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  اخلا�ض  املخ�ض�ض  مبلغ  ميثل  املايل.  املركز  قائمة  بتاريخ  وجودها 

املخ�ض�ض اجلماعي مبني على اأ�ضا�ض اإنخفا�ض فـي م�ضتوى الت�ضنيف الداخلي للقر�ض اأو الت�ضنيف االإئتماين اخلارجي املحدد للجهة/ 

اجلهات املقرت�ضة، والظروف االإقت�ضادية التي تعمل فـيها اجلهات املقرت�ضة، واخلربة، وحاالت االإخفاق التي ت�ضمنتها مكونات حمفظة 

االأئتمان. اإن فئات الت�ضنيف الداخلي قد مت حتديدها بعد اأخذ العوامل املوؤثرة على درجة الت�ضنيف فـي االإعتبار مثل اإنخفا�ض م�ضتوى 

ت�ضنيف خماطر �لدول �أو خماطر �ل�سناعة، �إ�سافة �إىل �أية نقاط �سعف هيكلية حمددة اأو تدهور فـي م�ضتوى التدفقات النقدية.

املقدرة  قيمتها  اإىل  املالية  املوجودات  تخفـي�ض  حال  لتح�ضيلها.  املمكنة  الو�ضائل  كافة  اإ�ضتنفاذ  بعد  اإال  املالية  املوجودات  �ضطب  يتم  ال 

القابلة لالإ�ضرتداد، يتم اإثبات دخل العموالت اخلا�ضة بعد ذلك على اأ�ضا�ض �ضعر العمولة اخلا�ضة امل�ضتخدم فـي خ�ضم التدفقات النقدية 

امل�ضتقبلية لغر�ض قيا�ض القيمة القابلة لالإ�ضرتداد. 

اإذا كان االأ�ضل املايل غري قابل للتح�ضيل، يتم �ضطبه مقابل املخ�ض�ض املتعلق باإنخفا�ض القيمة من خالل ح�ضاب خم�ض�ض اإنخفا�ض 

القيمة. ال يتم �ضطب املوجودات املالية اإال بعد ا�ضتنفاذ كافة و�ضائل التح�ضيل املمكنة وبعد حتديد مبلغ اخل�ضارة. 
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واإذا اإنخف�ض الحقًا مبلغ اخل�ضارة اخلا�ض باإنخفا�ض القيمة، واأن �ضبب االنخفا�ض يعود ب�ضكل مو�ضوعي اإىل حدث وقع بعد اإثبات االإنخفا�ض 

فـي القيمة )مثل حت�ضن درجة ت�ضنيف االئتمان للجهة املقر�ضة(، يتم عك�ض قيد مبلغ اخل�ضارة الذي مت اإثباته �ضابقًا وذلك عن طريق 

ت�ضوية ح�ضاب املخ�ض�ض. يتم اإثبات عك�ض القيد فـي قائمة الدخل املوحدة �ضمن خم�ض�ض خ�ضائر اإنخفا�ض االئتمان.

ال يتم اعتبار القرو�ض التي اأعيد التفاو�ض ب�ضاأن �ضروطها كقرو�ض متاأخرة ال�ضداد، بل يتم اعتبارها قرو�ضًا جديدة. حتدد ال�ضيا�ضات 

واملمار�ضات املتبعة ب�ضاأن اإعادة جدولة القرو�ض وفق معايري اأو موؤ�ضرات تفـيد باأن عملية ال�ضداد قد ت�ضتمر فـي الغالب. وي�ضتمر فـي اإخ�ضاع 

القرو�ض للتقومي للتاأكد من وجود اإنخفا�ض على اأ�ضا�ض فردي اأو جماعي.

ن ( العقارات الأخرى

توؤول للبنك، خالل دورة اأعماله العادية، بع�ض العقارات وذلك �ضدادًا للقرو�ض وال�ضلف امل�ضتحقة. يتم اإعتبار هذه العقارات كموجودات 

متاحة للبيع، ويتم اإظهارها، فـي االأ�ضل، ب�ضافـي القيمة البيعية للقرو�ض وال�ضلف امل�ضتحقة اأو القيمة العادلة احلالية للممتلكات املعنية، 

اأيهما اأقل ناق�ضًا تكاليف البيع. ال يتم احت�ضاب ا�ضتهالك على هذه العقارات.

اأو  اإعادة التقومي وكذلك اخل�ضائر  اإعادة تقومي العقارات دوريًا، وحتمل اخل�ضائر غري املحققة الناجتة عن  بعد االإثبات االأويل لها، يتم 

االأرباح الناجمة عن االإ�ضتبعاد على دخل اأو م�ضاريف العمليات.

�ض ( املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�ضم االإ�ضتهالك واالإطفاء املرتاكم.

ال يتم اإ�ضتهالك االأرا�ضي اململوكة. تتبع طريقة الق�ضط الثابت فـي ح�ضاب اإ�ضتهالك واإطفاء املمتلكات واملعدات االأخرى وذلك على اأ�ضا�ض 

االأعمار االإنتاجية املتوقعة للموجودات وكما يلي:

33 �ضنة. املباين         

فرتة االإيجار اأو 10 �ضنوات، اأيهما اأق�ضر. حت�ضينات املباين امل�ضتاأجرة      

4 اإىل 10 �ضنوات. االأثاث واملعدات وال�ضيارات      

يتم مراجعة القيمة املتبقية واالأعمار االفرتا�ضية للموجودات، ويتم اإجراء الت�ضويات، عند اللزوم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل. 

حتدد املكا�ضب واخل�ضائر الناجتة عن االإ�ضتبعادات وذلك مبقارنة املتح�ضالت مع القيمة الدفرتية، ويتم اإثباتها فـي قائمة الدخل املوحدة.

ع ( املطلوبات 

يتم، فـي االأ�ضل، اإثبات كافة ودائع واإيداعات اأ�ضواق املال وودائع العمالء والقرو�ض الأجل بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ امل�ضتلم، 

ناق�ضًا تكاليف املعامالت. وبعد ذلك، يتم قيا�ض كافة املطلوبات املالية املرتبطة بعمولة، اأو التي مت تغطية خماطر قيمتها العادلة، بالتكلفة 

املطفاأة والتي يتم احت�ضابها بعد االأخذ بعني االإعتبار اخل�ضم اأو العالوة. تطفاأ العالوه اأو اخل�ضم على اأ�ضا�ض العائد الفعلي حتى تاريخ 

االإ�ضتحقاق، وترحل اإىل دخل اأو م�ضاريف العموالت اخلا�ضة.
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يتم ت�ضوية املطلوبات املالية املرتبطة بتغطية خماطر القيمة العادلة بالقدر املغطى خماطره، وتدرج االأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة عن ذلك 

فـي قائمة الدخل املوحدة. بالن�ضبة للمطلوبات املالية املرتبطة بعمولة امل�ضجلة بالتكلفة املطفاأة، تدرج االأرباح واخل�ضائر فـي قائمة الدخل 

املوحدة وذلك عند اإنتفاء اأ�ضباب اأثباتها اأو انخفا�ض قيمتها.

مينح البنك، خالل دورة اأعماله العادية، �ضمانات مالية تتكون من خطابات اعتماد و�ضمانات وقبوالت. يتم، فـي االأ�ضل، اإثبات ال�ضمانات 

املالية فـي القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة �ضمن »املطلوبات االأخرى« والتي متثل قيمة العالوة امل�ضتلمة. وبعد االإثبات االأويل لها، 

يتم قيا�ض التزامات البنك جتاه كل �ضمان على اأ�ضا�ض املبلغ االأعلى للعالوة املطفاأة واأف�ضل تقدير للم�ضاريف املطلوبة لت�ضوية اأي التزام 

مايل ناجت عن ذلك ال�ضمان.

يتم اإثبات العالوة امل�ضتلمة فـي قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�ضط الثابت على مدى فرتة ال�ضمان. 

ف ( املخ�س�سات 

جتنب املخ�ض�ضات عند وجود اإلتزامات قانونية اأو متوقعة على البنك ناجمة عن اأحداث �ضابقة واأن تكاليف �ضداد هذه االإلتزامات حمتملة 

وميكن تقديرها ب�ضكل موثوق به.

�ض ( حما�سبة عقود الإيجار

1( اإذا كان البنك هو امل�ضتاأجر

املوحدة بطريقة  الدخل  قائمة  االإيجار على  ت�ضغيلية، ومبوجبها حتمل دفعات  اإيجار  البنك عقود  التي يربمها  االإيجار  كافة عقود  تعترب 

الق�ضط الثابت على مدى فرتة االإيجار.

وفـي حالة اإنهاء عقد االإيجار الت�ضغيلي قبل اإنتهاء مدته، تدرج اأية غرامات يجب دفعها للموؤجر كم�ضروف خالل الفرتة التي يتم فـيها 

اإنهاء االإيجار.

2( اإذا كان البنك هو املوؤجر

فـي حالة بيع املوجودات مبوجب عقود االإيجار التمويلية، مبا فـي ذلك املوجودات املقتناة مبوجب ترتيبات اإجاره اإ�ضالمية، يتم اإثبات القيمة 

احلالية لدفعات االإيجار كـذمم مدينة ويف�ضح عنها �ضمن القرو�ض وال�ضلف. يتم اإثبات الفرق بني اإجمايل الذمم املدينة والقيمة احلالية 

لها كعائد غري مكت�ضب. يتم اإثبات دخل االإيجار على مدى فرتة عقد االإيجار باإ�ضتخدام طريقة �ضافـي االإ�ضتثمار والتي تظهر معدل عائد 

ثابت خالل الفرتة.

ق ( النقدية و�سبه النقدية

لدى  واالأر�ضدة  النقدية  فـي  املدرجة  املبالغ  تلك  باأنها  النقدية  و�ضبه  النقدية  تعرف  املوحدة،  النقدية  التدفقات  قائمة  اإعداد  الأغرا�ض 

موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، باإ�ضتثناء الوديعة النظامية. كما ت�ضتمل على االأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى التي ت�ضتحق 

خالل ت�ضعني يومًا من تاريخ االإقتناء.
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ر ( التوقف عن اإثبات الأدوات املالية

اأو من جمموعة من املوجودات املالية املت�ضابهة عند انتهاء احلقوق التعاقدية  اأي جزء منها  اإثبات املوجودات املالية،اأو  يتم التوقف عن 

املتعلقة بالتدفقات النقدية اخلا�ضة بهذا االأ�ضل املايل اأو فـي حال قيام البنك بنقل معظم املخاطر واملكا�ضب امل�ضاحبة مللكية املوجودات. 

وفـي احلاالت التي ال يتم فـيها نقل اأو االإبقاء على معظم املخاطر واملكا�ضب امل�ضاحبة مللكية املوجودات، يتم التوقف عن االإثبات فقط فـي 

حالة تخلي البنك عن ال�ضيطرة على املوجودات املالية. يقوم البنك بت�ضجيل املوجودات واملطلوبات ب�ضكل منف�ضل فـي حالة احل�ضول على 

اأي  اإ�ضتنفاذها،  اأو جزء منها وذلك فقط عند  اإثبات املطلوبات املالية  احلقوق واالإلتزامات الناجتة عن هذه العمليات. يتم التوقف عن 

عندما يتم تنفـيذ االإلتزام املحدد فـي العقد اأو اإلغاوؤه اأو اإنتهاء مدته.

�ض ( الزكاة و�سريبة الدخل 

ال�ضعوديني، على  ال�ضعوديني وغري  اإلتزامات على امل�ضاهمني  ال�ضعودية، تعترب الزكاة و�ضريبة الدخل  طبقًا لالأنظمة الزكوية وال�ضريبية 

التوايل. حت�ضب الزكاة على ح�ضة امل�ضاهمني ال�ضعوديني فـي حقوق امللكية و/اأو �ضافـي الدخل وفقًا لالأ�ض�ض املن�ضو�ض عليها فـي االأنظمة 

الزكوية. حت�ضب �ضريبة الدخل على ح�ضة امل�ضاهمني غري ال�ضعوديني فـي �ضافـي دخل ال�ضنة.

ال يتم حتميل الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة للبنك، ويتم خ�ضمها من االأرباح املوزعة للم�ضاهمني.

ت( خدمات اإدارة ال�ستثمار والو�ساطه

يقدم البنك لعمالئه، من خالل اإحدى ال�ضركات التابعة له، خدمات اإ�ضتثمارية ت�ضتمل على اإدارة بع�ض ال�ضناديق االإ�ضتثمارية بالتعاون مع 

م�ضت�ضاري اإ�ضتثمار متخ�ض�ضني وخدمات الو�ضاطه. تدرج ح�ضة البنك فـي هذه ال�ضناديق فـي االإ�ضتثمارات املتاحة للبيع، وتدرج االأتعاب 

املكت�ضبة لقاء اإدارة تلك ال�ضناديق �ضمن املعامالت مع االأطراف ذات العالقة. 

يدرج الدخل )اخل�ضارة( من ال�ضركات التابعة فـي قائمة الدخل املوحدة حتت بند »دخل االأتعاب والعموالت،�ضافـي«. 

اإن املوجودات املودعة لدى البنك، ب�ضفته و�ضيًا اأو موؤمتنًا عليها، ال تعترب موجودات خا�ضة بالبنك، وبالتايل ال تدرج فـي القوائم املالية 

املوحدة.

�ض ( املنتجات البنكية املتوافقة مع ال�سريعة 

اإ�ضافة اإىل املنتجات البنكية التقليدية، يقوم البنك لعمالئه بع�ض املنتجات البنكية املتوافقة مع ال�ضريعة، واملعتمده من قبل الهيئة ال�ضرعية، 

وهي كما يلي:

1. املرابحة: وهي عبارة عن اإتفاقية يبيع مبوجبها البنك اإىل العميل ب�ضاعة اأو اأ�ضل ما مت �ضراوؤه اأو حيازته مع وعد م�ضتلم من العميل 

ب�ضرائه. يتكون �ضعر البيع من التكلفة زائدًا هام�ض الربح املتفق عليه.

2. امل�ضاربة: عبارة عن اتفاقية بني البنك والعميل ومبوجبها يقوم البنك باال�ضتثمار فـي معاملة حمدده. ي�ضمى البنك »رب املال«، بينما 

�خل�سارة  �أما  �التفاقية.  و�أحكام  ل�سروط  طبقًا  �لربح  تقا�سم  يتم  »امل�ضارب«.  بـ  ي�ضمى  الذي  العميل  م�ضئولية  من  والعمل  االإدارة  تكون 

فـيتحملها البنك..
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3. االإجارة: هو عبارة عن اتفاق يكون البنك فـيه املوؤجر، ويقوم ب�ضراء او اإن�ضاء االأ�ضل املوؤجر طبقًا لطلب وموا�ضفات امل�ضتاجر بناءًا على 

وعد منه با�ضتئجار االأ�ضل باإيجار متفق عليه وملدة معينة ميكن اأن تنتهي بنقل ملكية االأ�ضل اإىل امل�ضتاأجر بعد اإنق�ضاء فرتة االإيجار. 

4. امل�ضاركة: عبارة عن اتفاقيه بني البنك والعميل للم�ضاركة فـي بع�ض اال�ضتثمارات اأو متلك عقار معني وتنتهي ب�ضراء العميل لكامل العقار. 

يتم تقا�ضم االأرباح اأو �خل�سائر طبقًا ل�سروط �التفاقية. 

5. التورق: وهو �ضكل من اأ�ضكال املرابحة يقوم مبوجبه البنك ب�ضراء وبيع الب�ضاعة للعميل الذي يقوم بدوره ببيع الب�ضاعة املعنية فورًا، 

واالإ�ضتفادة من متح�ضالت البيع فـي الوفاء مبتطلبات التمويل اخلا�ضة به.

تعالج كافة املنتجات البنكية املتوافقة مع ال�ضريعة حما�ضبيًا با�ضتخدام املعايري الدولية اخلا�ضة بالتقارير املالية، وتتم�ضى مع ال�ضيا�ضات 

املحا�ضبية املبينة فـي هذه القوائم املالية املوحدة. 

4 - النقدية واالأر�ضدة لدى موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي

20092008باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

479.787453.867نقد فـي ال�ضندوق

4.407.3473.989.950وديعة نظامية

57.94156.093ح�ضاب جاري 

7.685.8931.272.947اإيداعات اأ�ضواق املال

12.630.9685.772.857الإجمايل

يتعني على البنك، وفقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�ضادرة عن موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، االإحتفاظ بوديعة نظامية لدى 

موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي بن�ضب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب، واالإدخار، والأجل، والودائع االأخرى والتي حت�ضب فـي نهاية 

كل �ضهر.

متثل اإيداعات اأ�ضواق املال ودائع مقابل �ضراء �ضندات بعمولة ثابتة مع اتفاقية الإعادة بيعها فـي تواريخ م�ضتقبلية حمددة. 

5 - االأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

20092008باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

365.878908.537ح�ضابات جارية

7.744.7293.337.528اإيداعات اأ�ضواق املال   

7.110.6074.246.065الإجمايل
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6 - االإ�ضتثمارات، �ضافـي 

اأ (  تتكون الإ�ستثمارات مما يلي:

20092008

االإجمايلخارج اململكةداخل اململكةاالإجمايلخارج اململكةداخل اململكةباآالف الرياالت ال�ضعودية 

1( الإ�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة 

فـي قائمة الدخل

1.524.019-347.695172.709520.4041.524.019�ضندات بعمولة ثابتة

183.73048.574232.304212.27127.656239.927�ضندات بعمولة عائمة

7.1067.106-7.1067.106-اأخرى

531.425228.389759.8141.736.29034.7621.771.052االإ�ضتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل

2( الإ�ستثمارات املتاحة للبيع  

1.598.4671.598.467-511.363511.363-�ضندات بعمولة ثابتة

728.374382.2801.110.654529.396476.6641.006.060�ضندات بعمولة عائمة 

624.06075.106699.16659.90471.080130.984اأ�ضهم

3.322.808-3.102.3803.322.808-3.102.380اأخرى

4.454.814968.7495.423.5633.912.1082.146.2116.058.319االإ�ضتثمارات املتاحة للبيع، �ضافـي

3( الإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق  

2.353.657188.9362.542.5933.685.922104.1113.790.033�ضندات بعمولة ثابتة

2.353.657188.9362.542.5933.685.922104.1113.790.033االإ�ضتثمارات املقتناة حتى تاريخ االإ�ضتحقاق 

4( الإ�ستثمارات الأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة

7.228.69413.627.05836.52313.663.581-7.228.694�ضندات بعمولة ثابتة

1.526.562375.0001.901.5622.427.038375.0002.802.038�ضندات بعمولة عائمة

8.755.256375.0009.130.25616.054.096411.52316.465.619االإ�ضتثمارات االأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة، اإجمايل

)375.000()375.000(-)375.000()375.000(-خم�ض�ض االنخفا�ض فـي القيمة )اإي�ضاح 6 و(

8.755.25616.054.09636.52316،090،619-8.755.256االإ�ضتثمارات االأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة، �ضافـي

16.095.1521.386.07417.481.22625.388.4162.321.60727.710.023الإ�ستثمارات، �سافـي

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008



88اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

ب ( فـيما يلي حتلياًل ملكونات املحفظة الإ�ستثمارية:

20092008

االإجمايلغري متداولةمتداولةاالإجمايلغري متداولةمتداولةباآالف الرياالت ال�ضعودية 

1.220.7039.582.35110.803.0543.122.48617.453.61420.576.100�ضندات بعمولة ثابتة

1.342.9581.901.5623.244.5201.245.9872.802.0384.048.025�ضندات/اأذونات بعمولة عائمة

456.209242.957699.16662.75668.228130.984اأ�ضهم

3.329.9143.329.914-3.109.4863.109.486-اأخرى

3.019.87014.836.35617.856.2264.431.22923.653.79428.085.023

)375.000()375.000(-)375.000()375.000(-خم�ض�ض االنخفا�ض فـي القيمة )اإي�ضاح 6 و(

3.019.87014.461.35617.481.2264.431.22923.278.79427.710.023الإ�ستثمارات، �سافـي  

جـ ( فـيما يلي حتليال لالأرباح واخل�سائر غري املحققة والقيمة العادلة لالإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق 

وال�ستثمارات الأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة:

20092008

القيمةباآالف الرياالت ال�ضعودية 

الدفرتية

اإجمايل

االأرباح غري 

املحققـة

اإجمايل 

اخل�ضائر غري 

املحققة

القيمة القيمة العادلة

لدفرتية

اإجمايل

االأرباح غري 

املحققـة

اإجمايل 

اخل�ضائر غري 

املحققة

القيمة العادلة

1 - الإ�ستثمارات املقتناه

حتى تاريخ ال�ستحقاق

3.927.806-2.624.4533.790.033137.773)39(2.542.59381.899�ضندات بعمولة ثابتة

3.927.806-2.624.4533.790.033137.773)39(2.542.59381.899االإجمايل

2 - ال�ستثمارات الأخرى

املقتناة بالتكلفة املطفاأة

13.926.357)94(7.249.77413.663.581262.870-7.228.69421.080�ضندات بعمولة ثابتة

2.421.135)6.297(1.528.0592.802.038394-1.901.5621.497�ضندات بعمولة عائمة

خم�ض�ض االنخفا�ض فـي 

القيمة )اإي�ضاح 6و(

)375.000(---)375.000(---

16.347.492)6.391(8.777.83316.090.619263.264-8.755.25622.577الإجمايل

6 - االإ�ضتثمارات، �ضافـي )تتمة(
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د ( فـيما يلي حتلياًل لالإ�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى:

2008 2009 باآالف الرياالت ال�ضعودية

12.111.36321.732.208حكومة و�ضبه حكومية

3.874.6444.310.381�ضركات

1.444.3891.629.726بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى

50.83037.708اأخرى 

17.481.22627.710.023الإجمايل 

هـ ( خماطر الئتمان املتعلقة بال�ستثمارات: 

20092008باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

11.456.60821.264.133�ضندات حكومية �ضعودية 

2.207.8092.984.992ا�ضتثمارات م�ضنفه

3.816.8093.460.898ا�ضتثمارات غري م�ضنفه

17.481.22627.710.023الإجمايل

ت�ضتمل ال�ضندات احلكومية ال�ضعودية على �ضندات التنمية احلكومية ال�ضعودية، و�ضندات خزينة، و�ضندات بعمولة عائمة. ت�ضتمل ال�ضندات 

ت�ضتمل   .”BBB“ امل�ضنفه على ا�ضتثمارات تتعر�ض ملخاطر ائتمان تعادل تلك املو�ضوعه من قبل �ضتاندرد اآند بور وذلك من »AAA” اإىل 

اال�ضتثمارات غري امل�ضنفه على اأ�ضهم حملية واأجنبية وا�ضتثمارات م�ضاركة ومرابحة قدرها 3.102 مليون ريال �ضعودي )2008: 3.323 

مليون ريال �ضعودي(.

و ( حركة خم�س�ض النخفا�ض فـي قيمة ال�ستثمارات: 

2008 2009 باآالف الرياالت ال�ضعودية

   -410.000الر�ضيد فـي بداية ال�ضنة

جمنب خالل ال�ضنة:

375.000     -- مقتناه بالتكلفة املطفاأة

67.00035.000- متاحة للبيع

477.000410.000الر�سيد فـي نهاية ال�سنة 

بالتكلفة  املقتناه  االأخرى  اال�ضتثمارات  لقاء  �ضعودي(  ريال  مليون   375  :2008( �ضيء  ال  قدره  خم�ض�ض  بقيد  ال�ضنة  خالل  البنك،  قام 

املطفاأة. كما مت قيد خم�ض�ض لقاء االنخفا�ض فـي القيمة قدره 67 مليون ريال �ضعودي )2008: ال �ضيء( ومبلغ قدره  ال �ضيء )2008: 

35 مليون ريال �ضعودي( ب�ضاأن ال�ضندات الدولية واالأ�ضهم املحلية امل�ضنفه كا�ضتثمارات متاحة للبيع، وبالتايل مت حتويله من االحتياطيات 

االأخرى �ضمن حقوق امل�ضاهمني اإىل قائمة الدخل املوحدة. 

اإن اال�ضتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل هي عبارة عن اإ�ضتثمارات مقتناه الأغرا�ض املتاجرة، وت�ضتمل على �ضندات اإ�ضالمية 

مببلغ قدره 155 مليــون ريال �ضــعودي )2008: 181 مليون ريال �ضعودي(. متثل اال�ضتثمارات االأخرى ا�ضتثمارات فـي �ضناديق ا�ضتثمارية دولية.

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

6 - االإ�ضتثمارات، �ضافـي )تتمة(
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ت�ضتمل االإ�ضتثمارات املتاحة للبيع على �ضندات متوافقة مع ال�ضريعة )�ضكوك( مببلغ قدره 753 مليون ريال �ضعودي )2008: 480 مليون 

ريال �ضعودي(. اأن االإ�ضتثمارت املتاحة للبيع االأخرى متثل ا�ضتثمارات م�ضاركة قدرها 255 مليون ريال �ضعودي )2008: 502 مليون ريال 

�ضعودي(، وا�ضتثمارات م�ضاربة قدرها 2.847 مليون ريال �ضعودي )2008: 2.821 مليون ريال �ضعودي( متت تغطية خماطرها، ويتم 

قيا�ضها بالقيمة العادلة بالقدر الذي يتم تغطية خماطره. كما مت اإدراج �ضمن االأ�ضهم املتاحة للبيع ال�ضندوق ال�ضعودي لال�ضتثمار مببلغ 

قدره 51 مليون ريال �ضعودي )2008: 38 مليون ريال �ضعودي(، واأ�ضهم غـري متداولة قــدرها 243 مليون ريال �ضـعودي )2008: 68 مليون 

ريال �ضعودي( مت ت�ضجيلها بالتكلفة لعدم اإمكانية قيا�ض قيمتها العادلة ب�ضكل موثوق به.

ت�ضتمل االإ�ضتثمارات غري املتداولة، ب�ضكل اأ�ضا�ضي، على �ضندات احلكومة ال�ضعودية مببلغ 11.457 مليون ريال �ضعودي ) 2008: 21.264 

مليون ريال �ضعودي(. وت�ضتمل االإ�ضتثمارات على اإ�ضتثمارات مرهونة قدرها ال �ضيء )2008: 7.912 مليون ريال �ضعودي( مبوجب اإتفاقيات 

اإعادة �ضراء لدى بنوك وعمالء اآخرين. بلغت القيمة ال�ضوقية لهـــذه االإ�ضتثمارات ال �ضيء )2008: 8.086 مليون ريال �ضعودي(.

7- القرو�ض وال�ضلف، �ضافـي  

اأ - ت�سنف القرو�ض وال�سلف على النحو التايل:

1 - متاحة للبيع

االإجمايل اأخرى قرو�ض �ضخ�ضية بطاقات اأئتمان جاري مدين 

وقرو�ض جتارية

باآالف الرياالت ال�ضعودية

2009

162.105 -   -   -   162.105 القرو�ض وال�ضلف العاملة – اإجمايل

162.105 -   -   -   162.105 اإجمايل القرو�ض وال�سلف املتاحة للبيع

2008

228.467 -   -   -   228.467 القرو�ض وال�ضلف العاملة – اإجمايل

228.467 -   -   -   228.467 اإجمايل القرو�ض وال�سلف املتاحة للبيع

2 -  القرو�ض وال�سلف الأخرى املقتناة بالتكلفة املطلفاأة

االإجمايل اأخرى قرو�ض �ضخ�ضية بطاقات اأئتمان جاري مدين 

وقرو�ض جتارية

باآالف الرياالت ال�ضعودية

2009

78.421.228 5.084.294 5.575.336 514.858 67.246.740 القرو�ض وال�ضلف العاملة – اإجمايل

1.008.148 6.138 123.984 67.824 810.202 القرو�ض وال�ضلف غري العاملة، �ضافـي

79.429.376 5.090.432 5.699.320 582.682 68.056.942 القرو�ض وال�سلف الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة - اإجمايل

)1.276.285( - )187.686( )68.251( )1.020.348( خم�ض�ض خ�ضائر انخفا�ض االئتمان

78.153.091 5.090.432 5.511.634 514.431 67.036.594 القرو�ض وال�سلف الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأه - �سافـي  

6 - االإ�ضتثمارات، �ضافـي )تتمة(
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االإجمايل اأخرى قرو�ض �ضخ�ضية بطاقات اأئتمان جاري مدين 

وقرو�ض جتارية

باآالف الرياالت ال�ضعودية

2008

80.721.932 6.491.285 4.508.116 485.802 69.236.729 القرو�ض وال�ضلف العاملة – اإجمايل

763.819 9.314 98.766 73.187 582.552 القرو�ض وال�ضلف غري العاملة، �ضافـي

81.485.751 6.500.599 4.606.882 558.989 69.819.281 القرو�ض وال�سلف الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة - اإجمايل

)847.743( - )149.865( )73.462( )624.416( خم�ض�ض خ�ضائر انخفا�ض االئتمان

80.638.008 6.500.599 4.457.017 485.527 69.194.865 القرو�ض وال�سلف الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأه - �سافـي  

ب - احلركة فـي خم�س�ض خ�سائر اإنخفا�ض الئتمان 

االإجمايل اأخرى قرو�ض �ضخ�ضية بطاقات اأئتمان جاري مدين 

وقرو�ض جتارية

باآالف الرياالت ال�ضعودية

2009

847.743 -    149.865 73.462 624.416 الر�ضيد فـي بداية ال�ضنة 

620.698 -    109.653 56.894 454.151 جمنب خالل ال�ضنة 

)146.079( -    )64.037( )52.957( )29.085( ديون م�ضطوبة خالل ال�ضنة

)46.077( -    )7.795( )9.148( )29.134( مبالغ م�ضرتدة جمنبه �ضابقًا

1.276.285 -    187.686 68.251 1.020.348 الر�سيد فـي نهاية ال�سنة

2008

825.520 -    83.295 42.707 699.518 الر�ضيد فـي بداية ال�ضنة 

194.123 -    98.846 61.067 34.210 جمنب خالل ال�ضنة 

)72.042( -    )24.922( )24.114( )23.006( ديون م�ضطوبة خالل ال�ضنة

)99.858( -    )7.354( )6.198( )86.306( مبالغ م�ضرتدة جمنبه �ضابقًا

847.743 -    149.865 73.462 624.416 الر�سيد فـي نهاية ال�سنة

بلغ �ضافـي املبلغ املحمل على امل�ضاريف املتعلــــق مبخ�ض�ض خ�ضــــائر انخفا�ض االإئتمان لل�ضنة 575 مليــــون ريال �ضعودي )2008: 94 مليون 

ريال �ضعودي( بعد خ�ضم املبالغ امل�ضرتدة وقدرها 46 مليون ريال �ضعودي )2008: 100 مليون ريال �ضعودي(. ي�ضتمل خم�ض�ض اإنخفا�ض 

خ�ضائر االئتمان على مبلغ قدره 546 مليون ريال �ضعودي )2008: 418 مليون ريال �ضعودي( مت تقوميه على اأ�ضا�ض جماعي.

مت االإف�ضاح عن القرو�ض وال�ضلف غري العاملة بعد خ�ضم العموالت اخلا�ضة املرتاكمة املعلقه وقدرها 103 مليون ريال �ضعودي )2008: 

69 مليون ريال �ضعودي(.

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

7- القرو�ض وال�ضلف، �ضافـي )تتمة(
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جـ - جودة الئتمان اخلا�سة بالقرو�ض وال�سلف 

1( القرو�ض وال�ضلف غري املتاأخرة ال�ضداد والتي مل تنخف�ض قيمتها

االإجمايل اأخرى قرو�ض �ضخ�ضية بطاقات اأئتمان جاري مدين 

وقرو�ض جتارية

باآالف الرياالت ال�ضعودية

2009

12.763.051 225.345 2.585 3.350 12.531.771  )Sو B اإىل A+(  قوية جدًا ت�ضتمل على �ضيادية

16.542.316 1.986.661 1.641 4.570 14.549.444 ) C اإىل C+ ( جيدة

46.320.787 2.867.835 4.762.283 455.246 38.235.423 ) E + اإىل C- ( مقبولة

1.637.839 4.453 3.296 1.449 1.628.641 حتت املالحظة

77.263.993 5.084.294 4.769.805 464.615 66.945.279 الإجمايل 

2008

16.161.740 429.690 3.198 1.286 15.727.566  )Sو B اإىل A+(  قوية جدًا ت�ضتمل على �ضيادية

19.279.541 4.045.199 11.687 1.578 15.221.077 ) C اإىل C+ ( جيدة

42.246.587 1.960.548 3.545.890 302.723 36.437.426 ) E + اإىل C- ( مقبولة

1.270.741 55.848 2.184 1.694 1.211.015 حتت املالحظة

78.958.609 6.491.285 3.562.959 307.281 68.597.084 الإجمايل 

قوية جدا: وت�ضري اإىل اأن الر�ضملة، واالأرباح، والقوة املالية، وال�ضيولة واالإدارة، وال�ضمعة فـي ال�ضوق، والقدرة على ال�ضداد ممتازة. 

جيدة: وت�ضرياإىل اأن الر�ضملة، واالأرباح، والقوة املالية، وال�ضيولة، واالإدارة، وال�ضمعة فـي ال�ضوق، والقدرة على ال�ضداد جيدة.

مقبولة: وت�ضري اإىل اأن الت�ضهيالت بحاجة اإىل مراجعة منتظمة ب�ضبب املخاطر املالية. ال تزال املقدرة على ال�ضداد فـي امل�ضتوى املقبول. 

حتت املالحظة: تتطلب الت�ضهيالت االهتمام ال�ضديد من االإدارة ب�ضبب اإنخفا�ض الو�ضع املايل للجهة املقرت�ضة واأن ال�ضداد فـي الوقت 

احلا�ضر م�ضمونًا.  

2( حتليل باأعمار القرو�ض وال�ضلف املتاأخرة ال�ضداد والتي مل تنخف�ض قيمتها

االإجمايل اأخرى قرو�ض �ضخ�ضية بطاقات اإئتمان ح�ضابات جارية 

مدينة وقرو�ض 

جتارية 

باآالف الرياالت ال�ضعودية

2009

697.958 - 667.802 16.089 14.067 من يوم واحد اإىل 30 يوم 

277.718 - 89.321 20.061 168.336 من 31 يوم اإىل 90 يوم 

210.299 - 43.535 14.093 152.671 من 91 يوم اإىل 180 يوم

133.365 - 4.873 - 128.492 اأكرث من 180 يوم

1.319.340 - 805.531 50.243 463.566 الإجمايل  

7- القرو�ض وال�ضلف، �ضافـي )تتمة(
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االإجمايل اأخرى قرو�ض �ضخ�ضية بطاقات اإئتمان ح�ضابات جارية 

مدينة وقرو�ض 

جتارية 

باآالف الرياالت ال�ضعودية

2008

955.934 - 831.476 123.685 773 من يوم واحد اإىل 30 يوم 

544.675 - 59.770 26.244 458.661 من 31 يوم اإىل 90 يوم 

236.601 - 53.911 28.592 154.098 من 91 يوم اإىل 180 يوم

254.580 - - - 254.580 اأكرث من 180 يوم

1.991.790 - 945.157 178.521 868.112 الإجمايل  

3( فـيما يلي حتلياًل مبخاطر تركزات القرو�ض وال�ضلف وخم�ض�ض خ�ضائر انخفا�ض االإئتمان ح�ضب القطاعات االإقت�ضادية:

باآالف الرياالت ال�ضعودية

القرو�ض وال�ضلف

العاملـــــة

القرو�ض وال�ضلف

غري العاملة، �ضافـي

خم�ض�ض انخفا�ض 

خ�ضائر االإئتمـان

القرو�ض وال�ضلف، 

�ضافـي

2009

1.273.814--1.273.814حكومة و�ضبه حكومية

750.818)154.420(695.429209.809بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى 

2.278.490)10.650(2.281.8367.304زراعة واأ�ضماك

10.410.422)55.782(10.461.2874.917ت�ضنيع

1.411.722)3.431(1.411.5583.595مناجم وتعدين

2.341.009)2.088(2.339.5503.547كهرباء، ماء، غاز، وخدمات �ضحية

7.120.265)57.141(7.155.36922.037بناء واإن�ضاءات

17.289.166)306.271(17.318.869276.568جتارة

6.413.539)79.828(6.367.252126.115نقل واإت�ضاالت

6.114.099)139.428(6.165.24088.287خدمات

6.026.065)255.937(6.090.194191.808قرو�ض �ضخ�ضية وبطاقات اإئتمان

16.885.787)211.309(17.022.93574.161اأخرى

78.315.196)1.276.285(78.583.3331.008.148الإجمايل

2008

1.191.910--1.191.910حكومة و�ضبه حكومية

1.346.324)10.963(-1.357.287بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى 

2.103.719)13.755(2.110.1337.341زراعة واأ�ضماك

10.816.985)29.543(10.839.9236.605ت�ضنيع

750.413)3.512(749.5164.409مناجم وتعدين

1.687.352)671(-1.688.023كهرباء، ماء، غاز، وخدمات �ضحية

9.172.272)83.310(9.233.04422.538بناء واإن�ضاءات

19.128.175)237.619(19.001.841363.953جتارة

5.306.417)8.276(5.313.2091.484نقل واإت�ضاالت

6.818.631)159.634(6.901.29176.974خدمات

4.942.544)223.327(4.993.918171.953قرو�ض �ضخ�ضية وبطاقات اإئتمان

17.601.733)77.133(17.570.304108.562اأخرى

80.866.475)847.743(80.950.399763.819الإجمايل

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

7- القرو�ض وال�ضلف، �ضافـي )تتمة(



94اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

ت�ضتمل القرو�ض وال�ضلف، �ضافـي على منتجات متوافقة مع ال�ضريعة قدرها 30.468 مليون ريال �ضعودي )2008: 26.633 مليون ريال �ضعودي(.

ي�ضتمل خم�ض�ض خ�ضائر انخفا�ض االئتمان على خم�ض�ضات لقاء التعهدات واالإلتزامات املحتملة غري العاملة.

د( ال�سمانات

يحفتظ البنك، اأثناء قيامه بعمليات االقرا�ض، ب�ضمانات لتقليل خماطر االئتمان املتعلقة بالقرو�ض وال�ضلف. تتكون هذه ال�ضمانات فـي 

الغالب من ودائع الأجل وحتت الطلب ونقدية اخرى، و�ضمانات مالية، واأ�ضهم حملية ودولية، وعقارات وموجودات ثابتة اأخرى. يتم االحتفاظ 

بهذه ال�ضمانات ب�ضكل اأ�ضا�ضي مقابل القرو�ض ال�ضخ�ضية والتجارية، وتدار ملواجهة املخاطر املتعلقة بها ب�ضافـي القيمة البيعية لها. 

هـ(  ت�ستمل القرو�ض وال�سلف على مديني عقود اإيجارات متويلية والتي مت تف�سيلها كالتايل:

2008 2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

اإجمايل مديني عقود االإيجارات التمويلية:

397.27331.066اأقل من �ضنة  

584.483660.392من �ضنة اإىل خم�ض �ضنوات

1.127.713444.061اأكرث من خم�ض �ضنوات 

2.109.4691.135.519

)15.001()5.171(العائد غري املكت�ضب من االإيجارات التمويلية 

2.104.2981.120.518�سافـي مديني عقود الإيجارات التمويلية

8 - اال�ضتثمارات فـي ال�ضركات الزميلة  

2008 2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

176.859124.595الر�سيد الأفتتاحي  

39.821-تكلفة اال�ضتثمار خالل ال�ضنة

-)5.076(توزيعات اأرباح م�ضتلمة

12.443)27.439(احل�ضة فـي )اخل�ضائر( االأرباح غري املوزعة

144.344176.859الر�سيد اخلتامي

متثل اال�ضتثمارات فـي �ضركات زميلة ما ن�ضبته 27% من احل�ض�ض فـي راأ�ض مال بنك بيمو - ال�ضعودي الفرن�ضي )2008: 27%(، بنك مت 

اإن�ضعودي للتاأمني )2008: 50%( �ضركة مت تاأ�ضي�ضها فـي مملكة البحرين، و 32.5% فـي ال�ضركة  تاأ�ضي�ضه فـي �ضوريا، و 50% فـي �ضركة 

ال�ضعودية الفرن�ضية للتاأمني التعاوين )اليانز( )2008: 32.5%(، �ضركة مت تاأ�ضي�ضها فـي اململكة العربية ال�ضعودية. كما ميتلك البنك %50 

من احل�ض�ض فـي �ضركة �ضوفـينكو �ضعودي فرن�ضي )2008: 50%(، �ضركة تعمل فـي جمال متويل االإيجارات، و 45% فـي �ضركة كاليون 

�ضعودي فرن�ضي )2008: 45%(، �ضركة تقوم بتقدمي خدمات اال�ضت�ضارات املالية لل�ضركات.

مت، خالل ال�ضنة، حتويل �ضركة ان�ضعودي للتاأمني و�ضافـي املوجودات املتعلقة بها اإىل ال�ضركة ال�ضعودية الفرن�ضية للتاأمني التعاوين )اليانز( 

وبعد احل�ضول على موافقة موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي. عليه، وبعد االإنتهاء من حتويل املوجودات واملطلوبات و�ضداد كافة االلتزامات 

القانونية، وافق امل�ضاهمون فـي �ضركة ان�ضعودي للتاأمني على ت�ضفـيتها.

7- القرو�ض وال�ضلف، �ضافـي )تتمة(
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فـيما يلي بيانًا بح�ضة البنك فـي القوائم املالية لل�ضركات الزميلة:   

ال�ضركة ال�ضعودية الفرن�ضية للتاأمني بنك بيمو – ال�ضعودي الفرن�ضيباآالف الرياالت ال�ضعوديــة

التعاوين )اليانز(

2009200820092008

2.332.5711.950.678144.11177.785اإجمايل املوجودات

2.235.8311.866.291130.20956.372اإجمايل املطلوبات

96.74084.38713.90221.413اإجمايل حقوق ال�ضركاء

53.62447.88913.8991.177اإجمايل الدخل

38.26831.89821.49613.953اإجمايل امل�ضاريف

�ضعودي  كاليون  و�ضركة  فرن�ضي،  �ضعودي  �ضوفـينكو  و�ضركة  للتاأمني،  اإن�ضعودي  �ضركة   / وهي  االأخرى  الثالثة  الزميله  ال�ضركات  نتائج  اإن 

فرن�ضي مل تكن جوهرية، ومل يتم االإف�ضاح عنها فـي هذه القوائم املالية املوحدة.   

9 - املمتلكات واملعدات، �ضافـي

باآالف الرياالت ال�ضعوديـــة

حت�ضيناتاالأرا�ضي واملباين

املباين امل�ضتاأجرة

االأثاث واملعدات 

وال�ضيارات

2009

االإجمالـي

2008

االإجمالـي

التكلفة:

82.968591.2301.127.9231.068.834 453.725ر�ضيد بداية ال�ضنة 

46.60683.079129.685120.465-االإ�ضافات

)61.376()52.461()29.023()23.438(-االإ�ضتبعادات واالإ�ضتغناءات

453.725106.136645.2861.205.1471.127.923ر�ضيد نهاية ال�ضنة 

الإ�ستهالك والإطفاء املرتاكم:

207375.196537.278491.132 161.875ر�ضيد بداية ال�ضنة

8.60929.03076.342113.98187.324لل�ضنة

)41.178()52.297()28.860()23.437(-لالإ�ضتبعادات واالإ�ضتغناءات

170.4845.800422.678598.962537.278ر�سيد نهاية ال�سنة

283.241100.336222.608606.185�سافـي القيمة الدفرتية فـي 31 دي�سمرب 2009 

291.85082.761216.034590.645�ضافـي القيمة الدفرتية فـي 31 دي�ضمرب 2008

دي�ضمرب   31 فـي  كما  �ضعودي  ريال  مليون   1 قـدرها  التنفـيذ  حتت  اأعمال  على  امل�ضتاأجرة  املبانـي  وحت�ضينات  واملباين،  االأرا�ضي  ت�ضتمل 

2009 )2008: 13 مليون ريال �ضعودي( و 20 مليون ريال �ضعودي )2008: 12 مليون ريال �ضعودي(، على التوايل. ي�ضتمل االأثاث واملعدات 

وال�ضيارات على املوجودات املتعلقة بتقنية املعلومات.

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

8 - اال�ضتثمارات فـي ال�ضركات الزميلة )تتمة(



96اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

10- املوجودات االأخرى

  2008    2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

4.29443عموالت خا�ضة م�ضتحقة مدينة:             - بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى

14.16563.125- اإ�ضتثمارات

274.238489.642- قرو�ض و�ضلف 

292.697552.810اإجمايل العموالت اخلا�ضة امل�ضتحقة املدينة  

129.788221.334مدينون 

500.000-موجودات مقتناه مبوجب اتفاقية وكالة 

3.551.0304.925.609القيمة العادلة االإيجابية للم�ضتقات )اإي�ضاح 11(

4.8004.800عقارات اأخرى

305.597297.284اأخرى

4.283.9126.501.837الإجمايل

11- امل�ضتقات

يقوم البنك، خالل دورة اأعماله العادية، باإ�ضتخدام االأدوات املالية امل�ضتقة التالية الأغرا�ض املتاجرة وتغطية املخاطر:

اأ ( املقاي�سات:

العموالت، عادة ما تقوم االأطراف االأخرى  اأ�ضعار  . وبالن�ضبة ملقاي�ضات  باأخرى  النقدية  التدفقات  لتبادل جمموعة من  اإلتزامات  ومتثل 

بتبادل دفع العموالت ب�ضعر ثابت وب�ضعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل اأ�ضل املبلغ. اأما مقاي�ضات العمالت، فـيتم مبوجبها تبادل دفع 

العموالت ب�ضعر ثابت  وب�ضعر عائم مع اأ�ضل املبلغ وذلك بعمالت خمتلفة. وفـي حالة مقاي�ضة اأ�ضعار العموالت بعمالت خمتلفة، فاإنه يتم 

مبوجبها تبادل اأ�ضل املبلغ زائدًا دفع العموالت ب�ضعر ثابت وب�ضعر عائم وبعمالت خمتلفة. 

ب ( العقود الآجلة وامل�ستقبلية:

وهي عبارة عن اإتفاقيات تعاقدية ل�ضراء اأو بيع عملة اأو ب�ضاعة اأو اأداة مالية معينة ب�ضعر وتاريخ حمددين فـي امل�ضتقبل. اإن العقود االآجلة 

االأجنبي  ال�ضرف  اأما عقود  النظامية.  املالية  االأ�ضواق  بها خارج  والتعامل  اإحتياجات حمددة  لتلبية  ت�ضميمها خ�ضي�ضًا  يتم  هي عقود 

اأ�ضعار حمددة فـي االأ�ضواق املالية النظامية ويتم ت�ضديد  امل�ضتقبلية والعقود امل�ضتقبلية اخلا�ضة باأ�ضعار العموالت فـيتم التعامل بها وفق 

التغريات فـي قيمة العقود امل�ضتقبلية يوميًا.

جـ ( اإتفاقيات الأ�سعار الآجلة:

وهي عبارة عن عقود خا�ضة باأ�ضعار العموالت يتم تداولها ب�ضورة فردية خارج االأ�ضواق املالية النظامية وتن�ض على اأن ي�ضدد نقدًا الفرق 

بني �ضعر العمولة املتعاقد عليه و�ضعر ال�ضوق فـي تاريخ م�ضتقبلي حمدد وذلك عن اأ�ضل املبلغ وخالل الفرتة الزمنية املتفق عليها.
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د( اخليارات:

وهي عبارة عن اإتفاقيات تعاقدية، مينح مبوجبها البائع )م�ضدر اخليار( احلق، ولي�ض االإلتزام، للم�ضرتي )املكتتب باخليار( لبيع اأو �ضراء 

عملة اأو ب�ضاعة اأو اأداة مالية ب�ضعر حمدد �ضلفًا فـي تاريخ م�ضتقبلي حمدد اأو فـي اأي وقت خالل الفرتة الزمنية املنتهية فـي ذلك التاريخ.

امل�ضتقات املقتناة الأغرا�ض املتاجرة 

تتعلق معظم امل�ضتقات املقتناة الأغرا�ض املتاجرة باملبيعات، واأخذ املراكز، وموازنة اأ�ضعار ال�ضرف. تتعلق املبيعات بطرح املنتجات للعمالء 

وبنوك وموؤ�ض�ضات مالية اخرى لتمكينهم من حتويل اأو تعديل اأو تخفـي�ض املخاطر احلالية وامل�ضتقبلية. ويتعلق اأخذ املراكز باإدارة خماطر 

مراكز ال�ضوق مع توقع احل�ضول على اأرباح من التغريات االإيجابية فـي االأ�ضعار اأو املعدالت اأو املوؤ�ضرات. وتتعلق موازنة اأ�ضعار ال�ضرف 

بتحديد واالإ�ضتفادة من الفروقات فـي اأ�ضعار ال�ضرف بني االأ�ضواق اأو املنتجات املختلفة بغر�ض احل�ضول على اأرباح من ذلك.

امل�ضتقات املقتناة الأغرا�ض تغطية املخاطر 

يتبع البنك نظام �ضامل لقيا�ض واإدارة املخاطر والتي يتعلق جزء منها باإدارة املخاطر التي يتعر�ض لها البنك نتيجة التقلبات فـي اأ�ضعار 

ال�ضرف االأجنبي واأ�ضعار العموالت، وذلك لتقليل خماطر اأ�ضعار العمالت والعموالت لتكون  �ضمن امل�ضتويات املقبولة التي يقررها جمل�ض 

االإدارة بناءًا على التعليمات ال�ضادرة عن موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي. وقد و�ضع جمل�ض االإدارة م�ضتويات معينة ملخاطر العمالت وذلك 

تغطية  اإ�ضرتاتيجيات  وت�ضتخدم  يوميًا  العمالت  تراقب مراكز  العمالت.  االأخرى وملخاطر مراكز  االأطراف  للمعامالت مع  بو�ضع حدودًا 

املخاطر ل�ضمان بقاء مراكز العمالت �ضمن احلدود املقررة. كما و�ضع جمل�ض االإدارة م�ضتوى معينًا ملخاطر اأ�ضعار العموالت وذلك بو�ضع 

اإ�ضرتاتيجيات تغطية  اأ�ضعار العموالت وت�ضتخدم  اأ�ضعار العموالت للفرتات املقررة. يتم دوريًا مراجعة الفجوات بني  حدودًا للفجوات فـي 

املخاطر فـي تقليل الفجوة بني اأ�ضعار العموالت �ضمن احلدود املقررة.

وكجزء من اإدارة موجوداته ومطلوباته، ي�ضتخدم البنك امل�ضتقات الأغرا�ض تغطية املخاطر وذلك لتقليل تعر�ضه ملخاطر اأ�ضعار العمالت 

بقائمة  املتعلقة  املخاطر  تغطية  اإ�ضرتاتيجية  باإ�ضتخدام  وكذلك  تغطية خماطر معامالت حمددة  ويتم ذلك عادة من خالل  والعموالت. 

املركز املايل ككل. اإن التغطية االإ�ضرتاتيجية للمخاطر ال تخ�ضع ملحا�ضبة تغطية املخاطر اخلا�ضة، وتقيد امل�ضتقات ذات العالقة كم�ضتقات 

مقتناة الأغرا�ض املتاجرة.

ي�ضتخدم البنك عقود ال�ضرف االأجنبي االآجلة ومقاي�ضات العمالت فـي تغطية خماطر عمالت حمددة. كما ي�ضتخدم البنك مقاي�ضات 

اأ�ضعار عموالت ثابتة.  اأ�ضعار العموالت والعقود امل�ضتقبلية اخلا�ضة باأ�ضعار العموالت لتغطية خماطر حمددة نا�ضئة عن التعر�ض ملخاطر 

وي�ضتخدم البنك اأي�ضًا مقاي�ضات اأ�ضعار العموالت لتغطية خماطر التدفقات النقدية النا�ضئة عن بع�ض خماطر العموالت ب�ضعر عائم. وفـي 

مثل هذه احلاالت، يجب توثيق طبيعة تغطية املخاطر واأهدافها ر�ضميًا، مبا فـي ذلك تفا�ضيل البنود املغطاة واأداة تغطية املخاطر، وتقيد 

هذه املعامالت على اأنها تغطية خماطر القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية.

تعك�ض اجلداول اأدناه القيمة العادلة االإيجابية وال�ضلبية لالأدوات املالية امل�ضتقة املقتناه، مع حتليل باملبالغ االإ�ضمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ 

االإ�ضتحقاق واملعدل ال�ضهري. اإن املبالغ االإ�ضمية، التي تعترب موؤ�ضرًا على حجم املعامالت القائمة فـي نهاية ال�ضنة، ال تعك�ض بال�ضرورة مبالغ 

التدفقات النقدية امل�ضتقبلية املتعلقة بها. وبالتايل، فاإن هذه املبالغ االإ�ضمية ال تعك�ض خماطر االإئتمان التي يتعر�ض لها البنك والتي تقت�ضر 

عادة على القيمة العادلة االإيجابية للم�ضتقات، اأو خماطر ال�ضوق.

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

11- امل�ضتقات )تتمة(
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تغطية خماطر التدفقات النقدية 

والتي حتمل عمولة  املتاجرة  املقتناة لغري  واملطلوبات  املوجودات  امل�ضتقبلية على  النقدية  التدفقات  فـي  التغريات  البنك ملخاطر  يتعر�ض 

العموالت  اأ�ضعار  النقدية على خماطر  التدفقات  لتغطية خماطر  العموالت  اأ�ضعار  البنك عادة مقاي�ضات  ي�ضتخدم  ب�ضعر متغري.  خا�ضة 

هذه، كذلك ونتيجة لالإلتزامات املوؤكدة بالعمالت االأجنبية مثل الديون امل�ضدرة بعمالت اأجنبية، يتعر�ض البنك ملخاطر العمالت االأجنبية 

وخماطر اأ�ضعار العموالت اخلا�ضة املغطاه مبقاي�ضات اأ�ضعار العموالت بعمالت خمتلفة. 

نقدم اأدناه جدواًل والذي يبني، كما فـي 31 دي�ضمرب، الفرتات التي يتوقع اأن حتدث خاللها التدفقات النقدية املغطاه والتاريخ الذي يتوقع 

باأن توؤثر فـيه على قائمة الدخل املوحدة: 

اأكرث من 5 �ضنوات3 اإىل 5 �ضنوات�ضنة اإىل 3 �ضنواتخالل �ضنةباآالف الرياالت ال�ضعودية

2009

666.8451.111.110602.81891.052التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

)110.412()638.771()1.239.432()480.729(التدفقات النقدية ال�ضادرة )مطلوبات(

)19.360()35.953()128.322(186.116�ضافـي التدفقات النقدية الواردة

2008

583.089950.622497.697230.910التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

)243.167()494.352()837.160()275.320(التدفقات النقدية ال�ضادرة )مطلوبات(

)12.257(307.769113.4623.345�ضافـي التدفقات النقدية الواردة

فـيما يلي حتلياًل ب�ضافـي االأرباح على عمليات تغطية خماطر التدفقات النقدية املعاد ت�ضنيفها فـي قائمة الدخل املوحدة خالل ال�ضنة: 

2008    2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

592.780456.478دخل عموالت خا�ضة

)327.028()191.775(م�ضاريف عموالت خا�ضة

401.005129.450�ضافـي االأرباح على عمليات تغطية خماطر التدفقات النقدية املعاد ت�ضنيفها اإىل  قائمة الدخل املوحدة

11- امل�ضتقات )تتمة(
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املبالغ االإ�ضمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ االإ�ضتحقاق

القيمة العادلة باآالف الرياالت ال�ضعودية

االإيجابية

القيمة العادلة 

ال�ضلبية

اإجمايل املبالغ 

االإ�ضمية 

خـالل

1-5 �ضنوات3-12 �ضهر3 اأ�ضـهر 

اأكرث من 5 

�ضنوات 

املعدل ال�ضهري

2009

امل�ستقات املقتناة لأغرا�ض  املتاجرة:

3.321.5323.092.042169.517.3078.307.26727.855.833118.866.17514.488.032160.561.201مقاي�ضات ا�ضعار العموالت 

العقود امل�ضتقبلية اخلا�ضة باأ�ضعار 

العموالت واخليارات

7.1802.89111.258.977151.5002.343.7508.299.250464.4779.639.271

187.500--250.000-330250.000-اإتفاقيات االأ�ضعار االآجلة 

57.697.858-166.675101.21557.988.90734.387.24522.071.7591.529.903عقود ال�ضرف االأجنبي االآجلة

6.433.856-96.04231.0742.490.0871.061.0781.354.37274.637خيارات العمالت

904.323-787.727414.163118.621254.943-1.095اأخرى

امل�ستقات املقتناة لتغطية خماطر

القيمة العادلة:

132.080125.8727.458.33411.0201.128.7816.210.801107.7328.807.999مقاي�ضات اأ�ضعار  العموالت

امل�ستقات املقتناة لتغطية خماطر

التدفقات النقدية:

654.30235.41822.893.700400.0002.067.00019.176.7001.250.00017.970.263مقاي�ضات اأ�ضعار العموالت

4.378.9063.388.842272.645.03944.732.27357.190.116154.412.40916.310.241262.202.271الإجمايل

)47.963.935()2.715.464()45.816.752()5.545.562()822.040()54.899.818()827.876()827.876(القيمة العادلة لتفاقيات املقا�سة 

3.551.0302.560.966217.745.22143.910.23351.644.554108.595.65713.594.777214.238.336الإجمايل بعد ملقا�سة )اإي�ساحي 10 و 14(

2008

امل�ستقات املقتناة لأغرا�ض  املتاجرة:

4.167.6644.207.703155.237.87415.472.73835.774.34687.961.95116.028.839127.542.075مقاي�ضات ا�ضعار العموالت 

العقود امل�ضتقبلية اخلا�ضة باأ�ضعار 

العموالت واخليارات

5.8592.2479.239.742-1.665.0006.792.500782.2428.042.127

37.500--50.000-7650.000-اإتفاقيات االأ�ضعار االآجلة 

67.089.121-454.235441.46664.752.94929.595.56132.999.7022.157.686عقود ال�ضرف االأجنبي االآجلة

12.665.666-336.238227.59711.311.7782.503.7806.229.3662.578.632خيارات العمالت

809.618-1.269.650341.262365.700562.688-6.864اأخرى

امل�ستقات املقتناة لتغطية خماطر

القيمة العادلة:

211.847206.68512.255.7441.918.9123.224.6066.930.932181.29411.327.367مقاي�ضات اأ�ضعار  العموالت

امل�ستقات املقتناة لتغطية خماطر

التدفقات النقدية:

594.09872411.402.450467.500150.0009.278.7001.506.2506.507.138مقاي�ضات اأ�ضعار العموالت

5.776.8055.086.498265.520.18750.299.75380.458.720116.263.08918.498.625234.020.612الإجمايل

)24.640.664()3.375.088()27.603.174()5.849.212()2.246.824()39.074.298()851.196()851.196(القيمة العادلة لتفاقيات املقا�سة 

4.925.6094.235.302226.445.88948.052.92974.609.50888.659.91515.123.537209.379.948الإجمايل بعد ملقا�سة )اإي�ساحي 10 و 14(

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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ت�ضتمل مقاي�ضات اأ�ضعار العموالت على مبالغ اإ�ضمية قدرها 54.900 مليون ريال �ضعودي )2008: 39.074 مليون ريال �ضعودي(، وقيمة عادلة 

اإيجابية وقيمة عادلة �ضلبية اإجماليه قدرها 828 مليون ريال �ضعودي )2008: 851 مليون ريال �ضعودي( مت اإجراء مقا�ضة لها ب�ضبب خماطر 

االإئتمان وذلك لنية البنك فـي اإجراء املقا�ضة لها بال�ضافـي.

يعك�ض اجلدول اأدناه ملخ�ضًا بالبنود املغطاة خماطرها وطبيعة املخاطر املغطاة واأداة تغطية املخاطر وقيمتها العادلة.

و�ضف البنود املغطاة

باآالف الرياالت ال�ضعودية

القيمة عند بدء القيمة العادلة

اأداة التغطيةاملخاطرالتغطية

القيمة العادلة

االإيجابية

القيمة العادلة 

ال�ضلبية

2009

60.876-مقاي�سات اأ�سعار العمولتالقيمة العادلة1.980.5381.917.578اإ�ضتثمارات بعمولة ثابتة

64.996-مقاي�سات اأ�سعار العمولتالقيمة العادلة1.222.6341.109.931قرو�ض بعمولة ثابتة

-132.080مقاي�سات اأ�سعار العمولتالقيمة العادلة4.548.2134.421.456ودائع بعمولة ثابتة

-151.171مقاي�سات اأ�سعار العمولتالتدفق النقدي2.524.9502.524.950اإ�ضتثمارات بعمولة عائمة

503.13135.418مقاي�سات اأ�سعار العمولتالتدفق النقدي20.368.75020.368.750قرو�ض بعمولة عائمة

2008

85.103-مقاي�ضات اأ�ضعار العموالتالقيمة العادلة2.871.2672.760.713اإ�ضتثمارات بعمولة ثابتة

121.252-مقاي�ضات اأ�ضعار العموالتالقيمة العادلة3.112.2762.958.793قرو�ض بعمولة ثابتة

211.847330مقاي�ضات اأ�ضعار العموالتالقيمة العادلة6.052.5405.878.080ودائع بعمولة ثابتة

25.497724مقاي�ضات اأ�ضعار العموالتالتدفق النقدي3.502.0503.502.050اإ�ضتثمارات بعمولة عائمة

-475.934مقاي�ضات اأ�ضعار العموالتالتدفق النقدي7.900.0007.900.000قرو�ض بعمولة عائمة

بلغ �ضافـي اأرباح اأدوات تغطية خماطر القيمة العادلة 6 مليون ريال �ضعودي )2008: 5 مليون ريال �ضعودي(، بينما بلغ �ضافـي ربح البند املغطى 

خماطره 49 مليون ريال �ضعودي )2008: ربح قدره 90 مليون ريال �ضعودي(. بلغ �ضافـي القيمة العادلة للم�ضتقات 55 مليون ريال �ضعودي )2008: 

95 مليون ريال �ضعودي(.

مت اإبرام ما ن�ضبته 76% )2008: 27%( تقريبًا من �ضافـي القيمة العادلة االإيجابية للم�ضتقات اخلا�ضة بالبنك مع موؤ�ض�ضات مالية، بينما مت اإبرام اأقل 

من 27% )2008: 25%( من �ضافـي القيمة العادلة االإيجابية مع طرف واحد من االأطراف االأخرى كما فـي تاريخ قائمة املركـــز املايل. يتم التعامل 

بامل�ضتقات، ب�ضكل رئي�ضي، من قبل قطاع اخلزينة بالبنك.

12- االأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى  

2008 2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

532.912677.614ح�ضابات جارية

4.298.8877.724.388ودائع اأ�ضواق املال 

4.831.7998.402.002الإجمايل

 

11- امل�ضتقات )تتمة(
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 13- ودائع العمالء  

   2008   2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

34.005.31328.696.224حتت الطلب

375.862328.801اإدخار

55.057.69960.599.419الأجل

1.798.2443.166.837اأخرى

91.237.11892.791.281الإجمايل

اإتفاقية الإعادة �ضرائها فـي  ت�ضتمل الودائع الأجل على ودائع مقابل بيع �ضندات قدرها ال �ضيء )2008: 7.968 مليون ريال �ضعودي( مع 

تواريخ م�ضتقبلية حمددة. كما ت�ضتمل ودائع العمالء االأخرى على مبالغ قدرها 928 مليون ريال �ضعودي )2008: 733 مليون ريال �ضعودي( 

ك�ضمانات حمتجزة لقاء االإلتزامات غري القابلة للنق�ض.

ت�ضتمل الودائع الأجل على منتجات متوافقة مع ال�ضريعة مببلغ قدره 17.700 مليون ريال �ضعودي )2008: 15.712 مليون ريال �ضعودي(.

ت�ضتمل الودائع اأعاله على ودائع بعمالت اأجنبية تفا�ضيلها كاالآتي:

2008 2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

4.898.4054.789.099حتت الطلب

19.59319.584اإدخار

24.161.36518.289.025الأجل

381.094337.475اأخرى

29.460.45723.435.183الإجمايل

14- املطلوبات االأخرى  

2008 2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

عموالت خا�ضة م�ضتحقة دائنة 

67232.942- بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى

107.344334.388- ودائع العمالء  

32824.597- قرو�ض الأجل 

181.79250.915- اأخــــرى

290.136442.842اإجمايل العموالت اخلا�ضة امل�ضتحقة الدائنة 

644.723527.790دائنون وم�ضاريف م�ضتحقة الدفع 

2.560.9664.235.302القيمة العادلة ال�ضلبية للم�ضتقات ) اإي�ضاح 11 (

309.685469.208اأخرى

3.805.5105.675.142الإجمايل

  

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008



102اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

15- القـــرو�ض الأجل 

اإ�ضافة اإىل القر�ض الأجل امل�ضرتك وقدره 650 مليون دوالر اأمريكي الذي مت اإبرامه خالل عام 2005 )وي�ضتحق ال�ضداد خالل عام 2010(، 

فـي عام 2013(  ال�ضداد  )ي�ضتحق  يورو  مليون  �ضنوات مببلغ 100  الأجل مدته خم�ض  اإتفاقية قر�ض  يونيو 2008،  بتاريخ 25  البنك  ابرم 

لالأغرا�ض البنكية العامة. وقد مت �ضحب هذين القر�ضني بالكامل. اإ�ضافة اإىل ذلك، اأبرم البنك اتفاقية قر�ض الأجل اآخر، فـي 22 �ضبتمرب 

2008، مببلغ قدره 525 مليون دوالر اأمريكي، وقد مت �ضحبه بالكامل،ويتكون من �ضريحة ال�ضنة الثالثة )183 مليون دوالر اأمريكي( و�ضريحة 

للبنك �ضداد هذه القرو�ض الأجل قبل تواريخ ا�ضتحقاقها،  العامة. يحق  البنكية  اأمريكي( لالأغرا�ض  ال�ضنة اخلام�ضة )342 مليون دوالر 

ويخ�سع ذلك الأحكام و�سروط �التفاقيات �ملعنية.

16 - راأ�ض املال 

يتكون راأ�ض املال امل�ضرح به، وامل�ضدر، واملدفوع بالكامل من 723.2 مليون �ضهم، قيمة كل �ضهم 10 ريال �ضعودي )2008: 562.5 مليون 

�ضهم، قيمة كل �ضهم 10 ريال �ضعودي(. وخالل ال�ضنة، وطبقًا لقرار امل�ضاهمني الذي متت امل�ضادقة عليه خالل اجتماع اجلمعية العمومية 

العادية املنعقد بتاريخ 6 اأبريل 2009، متت املوافق على اإ�ضدار اأ�ضهم جمانية قدرها 160.7 مليون �ضهم للم�ضاهمني احلاليني بقيمة اأ�ضمية 

قدرها 10 ريال �ضعودي لل�ضهم وذلك بواقع �ضهمني لكل 7 من االأ�ضهم اململوكة وذلك بر�ضملة االحتياطي العام. عليه، مت حتويل مبلغ قدره 

1.607 مليون ريال �ضعودي )2008: ال �ضيء( من االحتياطي العام اإىل را�ض املال، وازداد عدد اأ�ضهم البنك من 562.5 مليون ريال �ضعودي 

اإىل723.2 مليون ريال �ضعودي.

اأن ملكية راأ�ض املال موزعة على النحو التايل: 

20092008ن�ضبة امللكية %باآالف الرياالت ال�ضعودية

68.94.982.1433.875.000م�ضاهمون �ضعوديون

31.12.250.0001.750.000كاليون كوربوريت اند اأنف�ضتمنت بنك 

1007.232.1435.625.000%الإجمايل 

 

17- االإحتياطي النظامي، واالإحتياطي العام

يقت�ضي نظام مراقبة البنوك فـي اململكة العربية ال�ضعودية والنظام االأ�ضا�ضي للبنك حتويل ما ال يقل عن 25% من �ضافـي دخل ال�ضنة اإىل 

االإحتياطي النظامي اإىل اأن ي�ضاوي ر�ضيد هذا االإحتياطي راأ�ض املال املدفوع. 

مت حتويل مبلغ قدره 618 مليون ريال �ضعودي )2008: 701 مليون ريال �ضعودي( من االأرباح املبقاه لل�ضنة اإىل االحتياطي النظامي. اإن 

االإحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع حاليًا. 

كما قام البنك بتحويل مبلغ قدره ال �ضيء )2008: 1.390 مليون ريال �ضعودي( من االأرباح املبقاه لل�ضنة اإىل االحتياطي العام.
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18- االحتياطيات االأخرى 

باآالف الرياالت ال�ضعودية

تغطية خماطر 

التدفقات النقدية

اال�ضتثمارات 

االإجمايل املتاحة للبيع 

2009

295.441)205.266(500.707الر�سيد فـي بداية ال�سنة 

247.54976.112323.611�ضافـي التغري فـي القيمة العادلة 

)332.111(68.894)401.005(حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة 

)8.450(145.006)153.456(�ضافـي احلركة خالل ال�ضنة

286.991)60.260(347.251الر�سيد فـي نهاية ال�سنة 

2008

)19.619()94.397(74.778الر�سيد فـي بداية ال�سنة 

237.858)317.521(555.379�ضافـي التغري فـي القيمة العادلة 

206.65277.202)129.450(حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة 

315.060)110.869(425.929�ضافـي احلركة خالل ال�ضنة

295.441)205.266(500.707الر�سيد فـي نهاية ال�سنة 

متثل االحتياطيات االأخرى �ضافـي االأرباح )اخل�ضائر( غري املحققة الناجتة عن تغطية خماطر التدفقات النقدية واإعادة تقومي اال�ضتثمارات 

املتاحة للبيع. اأن هذه االحتياطيات غري قابلة للتوزيع. 

متثل التحويالت من احتياطي اال�ضتثمارات املتاحة للبيع اإىل قائمة الدخل املوحدة خ�ضارة ا�ضتبعاد ا�ضتثمارات متاحة للبيع – دولية قدرها 2 

مليون ريال �ضعودي )2008: خ�ضارة قدرها 171 مليون ريال �ضعودي( وخم�ض�ض االنخفا�ض فـي قيمة اإ�ضتثمارات االأ�ضهم املتاحة للبيع وقدره 

ال �ضيء )2008: 35 مليون ريال �ضعودي(. وخم�ض�ض االنخفا�ض فـي قيمة اال�ضتثمارات املتاحة للبيع – دولية وقدره 67 مليون ريال �ضعودي 

)2008: ال �ضيء(. عليه، مت حتويل الربح اأو اخل�ضارة املرتاكمة املثبته �ضابقًا �ضمن حقوق امللكية وكذلك اأرباح اأو خ�ضائر ا�ضتبعاد اال�ضتثمارات 

خالل ال�ضنة وخم�ض�ض االنخفا�ض فـي القيمة اإىل قائمة الدخل املوحدة. بالن�ضبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية، يتوقع اأن يوؤثر املبلغ 

الظاهر كر�ضيد احتياطيات كما فـي 31 دي�ضمرب 2009 على قائمة الدخل املوحدة وذلك من �ضنة اإىل خم�ض �ضنوات قادمة. 

19 - التعهدات واالإلتزامات املحتملة

اأ ( الدعاوى الق�سائية 

كما فـي 31 دي�ضمرب 2009، هناك 17 ) 2008: 16( دعوى ق�ضائية مقامة �ضد البنك. مل يجنب اأي خم�ض�ض ذو اأهمية لقاء هذه الدعاوى 

بناءًا على ن�ضيحة امل�ضت�ضارين القانونيني التي ت�ضري اإىل اأنه من غري املتوقع تكبد خ�ضائر جوهرية.

ب ( الإلتزامات الراأ�سمالية 

كما فـي 31 دي�ضمرب 2009، بلغت االلتزامات الراأ�ضمالية لدى البنك 50 مليون ريال �ضعودي )2008: 84 مليون ريال �ضعودي( تتعلق ب�ضراء 

مباٍن ومعدات.
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جـ ( التعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان

اإن الغر�ض الرئي�ضي من وراء هذه االأدوات هو �ضمان توفـري االأموال للعمالء عند طلبها. 

اإن خطابات ال�ضمان واالإعتمادات امل�ضتندية - التي تعترب �ضمانات غري قابلة للنق�ض من قبل البنك بال�ضداد فـي حالة عدم متكن العميل 

من الوفاء باإلتزاماته جتاه االأطراف الثالثة - حتمل نف�ض خماطر االإئتمان التي حتملها القرو�ض وال�ضلف. 

�إن �الإعتماد�ت �مل�ستندية - �لتي تعترب مبثابة تعهد�ت خطية من �لبنك، نيابة عن �لعميل، ت�سمح للطرف �لثالث ب�سحب �الأم��ل وفق �سروط 

واأحكام حمددة - م�ضمونة عادة بالب�ضاعة التي تخ�ضها، وبالتايل فاإنها غالبًا ما حتمل خماطر اأقل. 

اأما املتطلبات النقدية مبوجب خطابات ال�ضمان واالإعتمادات امل�ضتندية فتقل كثريًا عن املبلغ امللتزم به لعدم توقع البنك قيام الطرف 

الثالث ب�ضحب االأموال مبوجب االإتفاقية. ومتثل القبوالت تعهدات البنك ل�ضداد الكمبياالت امل�ضحوبة من قبل العمالء. يتوقع البنك اأن يتم 

تقدمي معظم القبوالت قبل �ضدادها من قبل العمالء.

متثل االإلتزامات ملنح االإئتمان اجلزء غري امل�ضتخدم من االإئتمان املمنوح على �ضكل قرو�ض و�ضلف و �ضمانات واإعتمادات م�ضتندية. وفـيما 

يتعلق مبخاطر االإئتمان املتعلقة باالإلتزامات ملنح االإئتمان، فمن املحتمل اأن يتعر�ض البنك خل�ضارة مببلغ يعادل اإجمايل االإلتزامات غري 

امل�ضتخدمة، اإال اأن مبلغ اخل�ضارة املحتملة الذي ال ميكن حتديده فورًا، يتوقع اأن يكون اأقل كثريًا عن اإجمايل االإلتزام غري امل�ضتخدم الأن 

معظم االإلتزامات ملنح االإئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري اإئتمان حمددة. اإن اإجمايل االإلتزامات القائمة ملنح االإئتمان ال 

متثل بال�ضرورة املتطلبات النقدية امل�ضتقبلية الأن العديد من هذه االإلتزامات يتم اإنهاوؤها اأو اإنتهاوؤها بدون تقدمي التمويل املطلوب.

1( فـيما يلي حتلياًل باالإ�ضتحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات واالإلتزامات املحتملة:

االإجمالـــي

اأكرث من

5 �ضنوات  1-5 �ضنوات 3-12 �ضهر خالل 3 اأ�ضهر
باآالف الرياالت ال�ضعودية

2009

11.623.503 3.753 2.711.470 2.290.267 6.618.013 اإعتمادات م�ضتندية

34.630.710 368.595 14.597.094 12.746.089 6.918.932 خطابات �ضمان

1.919.282 - 66.839 626.465 1.225.978 قبوالت

1.916.996 970.741 946.255 - - اإلتزامات موؤكدة ملنح االإئتمان

50.090.491 1.343.089 18.321.658 15.662.821 14.762.923 الإجمايل

2008

11.585.659 553.746 2.585.711 3.120.414 5.325.788 اإعتمادات م�ضتندية

31.268.915 166.199 13.173.080 10.047.506 7.882.130 خطابات �ضمان

2.670.400 - 90.043 952.633 1.627.724 قبوالت

5.415.744 3.747.805 1.236.169 350.750 81.020 اإلتزامات موؤكدة ملنح االإئتمان

50.940.718 4.467.750 17.085.003 14.471.303 14.916.662 الإجمايل

بلغ اجلزء غري امل�ضتخدم من االإلتزامات غري املوؤكدة، والتي ميكن اإلغاوؤها فـي اأي وقت من قبل البنك، والقائمة كما فـي 31 دي�ضمرب 2009 

ما جمموعه 57.146 مليون ريال �ضعودي ) 2008: 40.322 مليون ريال �ضعودي (.

19 - التعهدات واالإلتزامات املحتملة )تتمة(
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2( فـيما يلي حتلياًل للتعهدات واالإلتزامات املحتملة ح�ضب االأطراف االأخرى:

    2008    2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

383.800843.983حكومية و�ضبه حكومية

41.737.57644.763.058�ضركات

7.703.9055.009.507بنوك وموؤ�ض�ضات مالية اأخرى

265.210324.170اأخرى

50.090.49150.940.718الإجمايل

د ( املوجودات املرهونة

فـيما يلي حتلياًل للموجودات املرهونة ك�ضمانات لدى املوؤ�ض�ضات املالية االأخرى:

2008 2009 باآالف الرياالت ال�ضعودية

املطلوبات ذات العالقة املوجـــودات املطلوبات ذات العالقة املوجــودات

7.968.475 7.912.306 - - اإ�ضتثمارات اأخرى مقتناه بالتكلفة املطفاأة )اإي�ضاح 6(

7.968.475 7.912.306                      -                      - الإجمايل

هـ( الإلتزامات املتعلقة بعقود الإيجار الت�سغيلية:

فـيما يلي حتلياًل باحلد االأدنى لدفعات االإيجار امل�ضتقبلية مبوجب عقود االإيجار الت�ضغيلية غري القابلة لالإلغاء، التي اأبرمها البنك كم�ضتاأجر:

2008 2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

3.7294.089اأقل من �ضنة

61.76939.061من �ضنة اإىل خم�ض �ضنوات

180.577188.212اأكرث من خم�ض �ضنوات   

246.075231.362الإجمايل

20- دخل وم�ضاريف العموالت اخلا�ضة 

2008 2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

دخل العموالت اخلا�ضة:

197.207341.661اإ�ضتثمارات -  متاحة للبيع

121.567129.391-  مقتناة حتى تاريخ االإ�ضتحقاق

437.042717.849-  ا�ضتثمارات اأخرى مقتناة بالتكلفة املطفاأة 

755.8161.188.901

367.129243.473اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى   

2.966.3793.865.939قرو�ض و�ضلف

4.089.3245.298.313االإجمايل

م�ساريف العمولت اخلا�سة

36.917408.565اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى   

915.0501.939.990ودائع العمالء

87.068129.168قـــــرو�ض الأجل

1.039.0352.477.723الإجمايل
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21- دخل االأتعاب والعموالت، �ضافـي

   2008    2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

دخل االأتعاب والعموالت

232.433314.539- تداول االأ�ضهم، وو�ضاطة، واإدارة ال�ضناديق

258.962233.977- متويل جتارى 

236.187184.912- متويل م�ضاريع وا�ضت�ضارات

104.297136.054- منتجات بطاقات

116.55172.844- خدمات بنكية اأخرى

948.430942.326اأجماىل دخل الأتعاب والعمولت

م�ضاريف االأتعاب والعموالت

45.58462.074- تداول اأ�ضهم وو�ضاطة

4.1793.707- خدمات احلفظ واالأمانة

57.66839.445- منتجات بطاقات

7452.620- خدمات بنكية اأخرى

108.176107.846اإجمايل م�ساريف الأتعاب والعمولت

840.254834.480دخل الأتعاب والعمولت، �سافـي  

22- دخل املتاجرة، �ضافـي

2008 2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

)3.294(1.961اأرباح )خ�ضائر( حتويل عمالت اأجنبية، �ضافـي 

26.29163.978ا�ضتثمارات مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل، �ضافـي

181.494439.766م�ضتقات، �ضافـي

)810(-اأخرى 

209.746499.640الإجمايل

23- توزيعات االأرباح

2008 2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

3631.791اإ�ضتثمارات متاحة للبيع

24- خ�ضائر االإ�ضتثمارات املقتناه لغري اأغرا�ض املتاجرة، �ضافـي

2008 2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

)171.652()1.894(اإ�ضتثمارات متاحة للبيع

115.965-اإ�ضتثمارات اأخرى  مقتناه بالتكلفة املطفاأة 

)55.687()1.894(الإجمايل
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25- دخل العمليات االأخرى 

2008 2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

831.002ربح بيع ممتلكات ومعدات  

9.97148.720اأخرى  

10.05449.722الإجمايل

26- م�ضاريف العمليات االأخرى 

2008 2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

134556خ�ضارة بيع ممتلكات ومعدات  

9.9045.509اأخرى  

10.0386.065الإجمايل

27- الربح االأ�ضا�ضي واملخف�ض لل�ضهم 

مت احت�ضاب الربح االأ�ضا�ضي واملخف�ض لل�ضهم لل�ضنتني املنتهني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008 وذلك بق�ضمة �ضافـي دخل ال�ضنة العائد على 

م�ضاهمي البنك على723.2 مليون �ضهم.  

28- اإجمايل االأرباح املقرتح توزيعها، والزكاة ال�ضرعية و�ضريبة الدخل 

بتاريخ 22 دي�ضمرب 2009، اقرتح جمل�ض االإدارة توزيع اإجمايل اأرباح بواقع 1 ريال �ضعودي لل�ضهم )2008: 1 ريال �ضعودي لل�ضهم( لل�ضنة 

�ضريطة موافقة امل�ضاهمني على ذلك خالل اجتماع اجلمعية العمومية ال�ضنوية العادية، واجلهات املخت�ضة. مل يقرتح جمل�ض االإدارة توزيع 

اأية اأرباح مرحلية عن عام 2009 )2008: ال �ضيء(. 

    2008    2009اإجمايل االأرباح املقرتح توزيعها باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

990.000776.711دفعة نهائية مقرتح توزيعها 

990.000776.711الإجمايل

فـيما يلي بيانًا بالزكاة و�ضريبة الدخل املتعلقة بامل�ضاهمني ال�ضعوديني وغري ال�ضعوديني: 
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اأ( الـــزكاة  

بلغت الزكاة امل�ضتحقة على امل�ضاهمني ال�ضعوديني لل�ضنة 181 مليون ريال �ضعودي تقريبًا )2008: 142 مليون ريال �ضعودي(، و�ضيتم خ�ضمها 

من ح�ضتهم فـي االأرباح املوزعة خالل ال�ضنة. بلغ �ضافـي الربح املوزع للم�ضاهمني ال�ضعوديني 498 مليون ريال �ضعودي )2008: 387 مليون 

ريال �ضعودي(. 

ب( �سريبة الدخل 

ال�ضنة احلاليـــة 162 مليـــون ريال �ضعودي تقريبًا  ال�ضعودي )كاليون( من دخل  بلغت �ضريبة الدخل امل�ضتحقة على ح�ضة امل�ضاهم غري 

)2008: 202 مليون ريال �ضعودي(، و�ضيتم خ�ضمها من ح�ضته فـي االأرباح املوزعة لل�ضنة. بلغ �ضافـي الربح املوزع للم�ضاهم غري ال�ضعودي 

149 مليون ريال �ضعودي )2008: 44 مليون ريال �ضعودي(. 

29- النقدية و�ضبه النقدية 

تتكون النقدية و�ضبه النقدية املدرجة فـي قائمة التدفقات النقدية املوحدة من االآتي:

    2008    2009باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

8.223.6211.782.907نقدية واأر�ضدة لدى موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي فـيما عدا الوديعة النظامية )اإي�ضاح 4( 

7.110.6074.246.065اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى ت�ضتحق خالل ت�ضعني يومًا من تاريخ االقتناء  )اإي�ضاح 5(

15.334.2286.028.972الإجمايل

30- القطاعات الت�ضغيلية

اتبع البنك املعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم  8 – القطاعات الت�ضغيلية وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2009. يتطلب املعيار املذكور 

رئ�ض �ضانعي  قبل  بالنظام من  يتم مراجعتها  التي  البنك  املتعلقة بقطاعات  الداخلية  التقارير  اأ�ضا�ض  الت�ضغيلية على  القطاعات  حتديد 

القرار فـي البنك وذلك لتوزيع املوارد على القطاعات وتقومي اأدائها. 

وعلى العك�ض من ذلك، كان معيار املحا�ضبة الدويل رقم 14 – املعلومات القطاعية ال�ضابق يتطلب من املن�ضاأة حتديد نوعني من القطاعات 

املالية  التقارير  باإعداد  اخلا�ض  املن�ضاأة  نظام  خالل  من  واخل�ضائر،  االأرباح  طريقة  با�ضتخدام  اجلغرافـي(،  والقطاع  االأعمال  )قطاع 

الداخلية لكبار موظفـي االإدارة الذين يعتربون فقط مبثابة نقطة البداية فـي حتديد هذه القطاعات. 

ميار�ض البنك ن�ضاطه ب�ضكل رئي�ضي فـي اململكة العربية ال�ضعودية. 

تتم �ملعاملت بني �لقطاعات �لت�سغيلية وفقًا للأحكام و�ل�سروط �لتجارية �لعادية. يتم، فـي �لعادة، �إعادة ت�زيع �الأم��ل بني �لقطاعات 

االإعالن عن  يتم  البنوك.  بني  ال�ضائدة  للمعدالت  وفقًا  االأموال  على هذه  عمولة خا�ضة  تكلفتها. حتمل  توزيع  اإعادة  وبالتايل  الت�ضغيلية، 

املعامالت بني القطاعات الت�ضغيلية وفقًا الأ�ضعار التحويل الداخلي بالبنك. 

28- اإجمايل االأرباح املقرتح توزيعها، والزكاة ال�ضرعية و�ضريبة الدخل )تتمة(
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اأ ( فـيما يلي بياناً بالقطاعات الت�سغيلية بالبنك وفقاً للمعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم 8:

قطاع االأفراد: ي�ضمل احل�ضابات حتت الطلب اخلا�ضة بال�ضركات اخلا�ضة واملوؤ�ض�ضات ال�ضغرية من العمالء، واحل�ضابات اجلارية املدينة، 

والقرو�ض، وح�ضابات التوفـري، والودائع، والبطاقات االإئتمانية الدائنة واملدينة، والقرو�ض ال�ضخ�ضية، والتعامل ببع�ض العمالت االأجنبية.

والت�ضهيالت  والقرو�ض  بال�ضركات  واخلا�ضة  املدينة،  اجلارية  واحل�ضابات  والودائع،  الطلب،  حتت  احل�ضابات  ي�ضمل  ال�ضركات:  قطاع 

االإئتمانية االأخرى واملنتجات امل�ضتقة.

قطاع اخلزينة: ي�ضمل خدمات اخلزينة، عمليات التداول، املحفظة االإ�ضتثمارية، واأ�ضواق املال، وعمليات التمويل، واملنتجات امل�ضتقة.

االأوراق  وامل�ضورة، وحفظ  والرتتيب،  التعامل،  بعمليات  املتعلقة  املوجودات  واإدارة  اال�ضتثمارات  باإدارة  ويقوم  واال�ضتثمار:  الو�ضاطة  قطاع 

املالية واإدارة �ضناديق اال�ضتثمار، وتداول اال�ضهم املحلية والدولية، وخدمات الو�ضاطة والتاأمني.

فـيما يلي حتلياًل باإجمايل موجودات ومطلوبات البنك كما فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008، واإجمايل دخل وم�ضاريف العمليات واحل�ضة 

فـي )خ�ضائر( اأرباح ال�ضركات الزميلة، و�ضافـي الدخل العائد على م�ضاهمي البنك لل�ضنتني املنتهيتني فـي هذين التاريخني لكل قطاع من 

القطاعات الت�ضغيلية:
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لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

30- القطاعات الت�ضغيلية )تتمة(



االإجمالــــي قطاع الو�ضاطة 

واال�ضتثمار 

قطاع اخلزينــــة قطاع ال�ضركـــات قطاع االأفـــراد

باآالف الرياالت ال�ضعودية

2009

120.572.438 13.877 37.604.573 70.282.007 12.671.981 اإجمايل املوجودات

144.344 - 144.344 - - ا�ضتثمارات فـي �ضركات زميلة 

104.820.658 20.104 12.851.008 52.279.482 39.670.064 اإجمايل املطلوبات

4.294.907 175.442 832.076 1.980.768 1.306.621 اإجمايل دخل العمليات

)27.439( - )27.439( - - احل�ضة فـي خ�ضائر �ضركات زميلة، �ضافـي

1.799.663 97.063 183.606 685.136 833.858 اإجمايل م�ضاريف العمليات

2.467.805 78.379 621.031 1.295.632 472.763 �ضافـي دخل ال�ضنة

2.810 2.810 - - - خ�ضارة �ضركاء االأقلية 

النتائج

3.050.289 - 445.821 1.505.590 1.098.878 �ضافـي دخل العموالت اخلا�ضة 

840.254 175.442 9.966 469.684 185.162 دخل االأتعاب والعموالت، �ضافـي

186.095 - 170.521 2.386 13.188 اأرباح حتويل عمالت اأجنبية، �ضافـي

209.746 - 209.746 - - دخل املتاجرة، �ضافـي

1.894 - 1.894 - - خ�ضائر اال�ضتثمارات املقتناة الأغرا�ض املتاجرة، �ضافـي

574.621 - 3.748 418.677 152.196 خم�ض�ض خ�ضائر اإنخفا�ض االئتمان، �ضافـي

67.000 - 67.000 - - خم�ض�ض اإنخفا�ض املوجودات املالية االأخرى

113.981 949 11.653 22.333 79.046 ا�ضتهالك واإطفاء

2008

125.864.761 17.134 39.444.141 74.196.505 12.206.981 اإجمايل املوجودات

176.859 - 176.859 - - ا�ضتثمارات فـي �ضركات زميلة 

111.795.625 25.877 19.895.083 52.165.161 39.709.504 اإجمايل املطلوبات

4.391.641 242.590 1.293.889 1.605.147 1.250.015 اإجمايل دخل العمليات

12.443 - 12.443 - - احل�ضة فـي اأرباح �ضركات زميلة، �ضافـي

1.600.148 103.790 553.277 183.585 759.496 اإجمايل م�ضاريف العمليات

2.803.936 138.800 753.055 1.421.562 490.519 �ضافـي دخل ال�ضنة

1.723 - 1.723 - - خ�ضارة �ضركاء االأقلية 

النتائج

2.820.590 - 555.135 1.179.174 1.086.281 �ضافـي دخل العموالت اخلا�ضة 

834.480 242.590 25.101 425.422 141.367 دخل االأتعاب والعموالت، �ضافـي

241.105 - 229.959 482 10.664 اأرباح حتويل عمالت اأجنبية، �ضافـي

499.640 - 499.640 - - دخل املتاجرة، �ضافـي

55.687 - 55.687 - - خ�ضائر اال�ضتثمارات املقتناة الأغرا�ض املتاجرة، �ضافـي

94.265 - 4.000 )34.763( 125.028 خم�ض�ض اإنخفا�ض خ�ضائر االئتمان، �ضافـي

410.000 - 410.000 - - خم�ض�ض اإنخفا�ض املوجودات املالية االأخرى

87.324 384 9.077 16.110 61.753 ا�ضتهالك واإطفاء

30- القطاعات الت�ضغيلية )تتمة(
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ب ( فـيما يلي حتلياًل ملخاطر الإئتمان التي يتعر�ض لها البنك ح�سب القطاعات الت�سغيلية:

االإجمالــــي قطاع اخلزينــــة قطاع ال�ضركـــات قطاع االأفـــراد باآالف الرياالت ال�ضعودية

2009

115.202.555 33.005.111 70.069.342 12.128.102 املوجودات املدرجة فـي قائمة  املركز املايل

22.517.837 - 22.470.750 47.087 التعهدات واالإلتزامات املحتملة

6.363.879 5.461.347 876.574 25.958 امل�ضتقات

2008

118.318.412 33.369.761 73.297.286 11.651.365 املوجودات املدرجة فـي قائمة  املركز املايل

23.329.862 - 22.078.040 1.251.822 التعهدات واالإلتزامات املحتملة

6.557.344 5.347.403 1.166.170 43.771 امل�ضتقات

تت�ضمن خماطر االإئتمان القيمة الدفرتية للموجودات املدرجة فـي قائمة املركز املايل املوحدة فـيما عدا النقدية، واملمتلكات واملعدات، 

واملوجودات االأخرى، كما ت�ضتمل خماطر االئتمان على املعادل االئتماين لقيمة التعهدات واالإلتزامات املحتملة وامل�ضتقات، الذي مت احت�ضابه 

وفقًا للتعليمات ال�ضادرة عن موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي.

31- خماطر االإئتمان

متثل خماطر االإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء باإلتزاماته ب�ضاأن اأداة مالية ما، مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف االآخر خل�ضارة مالية. 

تن�ضاأ  كما  اال�ضتثمارية.  االأن�ضطة  وال�ضلف، وعن  القرو�ض  تنتج عنها  التي  االإقرا�ض  اأ�ضا�ضية عن عمليات  ب�ضورة  االئتمان  تن�ضاأ خماطر 

خماطر االئتمان عن االأدوات املاليةخارج قائمة املركز املايل مثل االلتزامات املتعلقة مبنح القرو�ض وامل�ضتقات.

يحاول البنك التقليل من خماطر االإئتمان وذلك مبراقبتها، وو�ضع حدودًا للمعامالت مع االأطراف االأخرى املحددة، وتقومي مالءة هذه 

االأطراف ب�ضورة م�ضتمرة. ت�ضمم �ضيا�ضات اإدارة املخاطر اخلا�ضة بالبنك لتحديد املخاطر وو�ضع احلدود املالئمة لها ومراقبة املخاطر 

وااللتزام بحدودها. 

اإتفاقيات مقا�ضة  باإبرام  التجارية وذلك  باأن�ضطته  املتعلقة  االإئتمان  باإدارة خماطر  البنك  يقوم  االإئتمان،  ملراقبة حدود خماطر  اإ�ضافة 

رئي�ضية والدخول فـي ترتيبات �ضمان مع االأطراف االأخرى فـي ظروف مالئمة واحلد من فرتات التعر�ض للمخاطر0 كما يقوم البنك اأحيانًا 

واملتعلقة  بالبنك  اخلا�ضة  االئتمان  خماطر  متثل  االإئتمان.  خماطر  لتقليل  االأخرى  االأطراف  ل�ضالح  عنها  التنازل  اأو  املعامالت  باإقفال 

خماطر  م�ضتوى  وملراقبة  بالتزاماته.  الوفاء  فـي  االآخر  الطرف  اإخفاق  حالة  فـي  امل�ضتقات  عقد  ال�ضتبدال  املحتملة  التكلفة  بامل�ضتقات 

االئتمان، يقوم البنك بتقومي االأطراف االأخرى با�ضتخدام نف�ض الطرق املتبعة ب�ضاأن حمفظة االإقرا�ض اخلا�ض به. 
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لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008
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ينتج الرتكز فـي خماطر االإئتمان عند مزاولة عدد من االأطراف االأخرى الأن�ضطة مماثلة اأو ممار�ضة اأعمالهم فـي نف�ض املنطقة اجلغرافـية 

اأو يكون لهم نف�ض اخل�ضائ�ض االإقت�ضادية التي �ضتوؤثر فـي مقدرتهم على الوفاء باإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغريات فـي الظروف 

اأداء البنك جتاه التطورات التي حتدث  اأو الظروف االأخرى. ي�ضري الرتكز فـي خماطر االإئتمان اإىل مدى تاأثر  اأو ال�ضيا�ضية  االإقت�ضادية 

ب�ضناعة ما اأو تطراأ على منطقة جغرافـية معينة.

يقوم البنك باإدارة خماطر االإئتمان وذلك بتنويع حمفظة االإقرا�ض لتفادي الرتكز فـي املخاطر اخلا�ضة باأفراد اأو جمموعة من العمالء فـي 

اأماكن اأو اأن�ضطة معينة، كما يقوم البنك اأي�ضًا باأخذ ال�ضمانات، ح�ضبما هو مالئم. كما يقوم البنك باحل�ضول على �ضمانات اإ�ضافـية من 

الطرف االآخر فـي حالة وجود موؤ�ضرات هامة تدل على اإنخفا�ض فـي قيمة القرو�ض وال�ضلف املمنوحة لالأفراد. 

ال�ضوقية  القيمة  ومراقبة  العالقة،  ذات  لالتفاقيات  وفقًا  اإ�ضافـية  �ضمانات  وتطلب  لل�ضمانات،  ال�ضوقية  القيمة  مبراقبة  االإدارة  تقوم 

لل�ضمانات خالل مراجعتها ملدى كفاية خم�ض�ض خ�ضائر االإنخفا�ض فـي القيمة. 

يقوم البنك، ب�ضورة دورية، مبراجعة �ضيا�ضات واأنظمة اإدارة املخاطر وذلك الإظهار التغريات فـي منتجات ال�ضوق واملعايري واملمار�ضات 

امل�ضتجدة. 

يقوم البنك، ب�ضورة م�ضتمرة، بتطوير اأنظمته وموارده من اأجل الو�ضول اىل ادارة خماطره بطريقة متحفظة، و�ضاملة، وفعالة. لقد مت 

تاأ�ضي�ض اإدارة املخاطر بطريقة ت�ضمن اإ�ضتقاللية ق�ضم االئتمان عن االأن�ضطة الرئي�ضية. تتكيف اإجراءات املخاطر املتبعة مع التغريات فـي 

اأن�ضطة البنك، ويتم حتديثها ب�ضكل منتظم. تقوم االأن�ضطة الرئي�ضية بتقدمي طلبات االئتمان اإىل ق�ضم االئتمان الذي ميار�ض دور �ضكرتري 

جلنة االئتمان للبنك. وبناءًا على اأ�ضا�ض التوقيع امل�ضرتك، تقوم اأن�ضطة البنك واإدارة االئتمان باإعتماد جميع االإلتزامات ب�ضكل م�ضرتك. 

كما يتم اإعتماد قرارات منح االئتمان والتي تتجاوز احلدود امل�ضموح بها من قبل اللجنة التنفـيذية.

البنك نظام  ي�ضتخدم  بالعميل.  املخاطر اخلا�ضة  البنك جلودة  تقومي  املقرت�ضني مبني على  العمالء  البنك نظام ت�ضنيف ملخاطر  يتبع 

ت�ضنيف اآيل لت�ضنيف العمالء وياأخذ هذا النظام بعني االعتبار النواحي الكمية للبيانات املالية باال�ضافة اىل النواحي النوعية للعنا�ضر 

التي يتم تعيينها من قبل االأن�ضطة الرئي�ضية. ي�ضتخدم النظام مقيا�ض مكون من 14 درجة لي�ضمح باملقارنة مع وكاالت الت�ضنيف العاملية. 

ويتم وفقًا لذلك تعيني مقيا�ض خماطر خا�ض للعمالء التجاريني وال�ضركات.

يتم مراجعة حمفظة القرو�ض وال�ضلف ب�ضكل دوري باالإ�ضافة اإىل املراجعة ال�ضنوية التي تتم على كل طلب ائتمان والتي ت�ضاعد على حت�ضني 

جودة موجودات البنك واملحافظة عليها. وفـي حالة تخلف العميل عن �ضداد العموالت اأو اأ�ضل املبلغ، فاأنه يعاد ت�ضنيف العميل اإىل املحفظة 

وتخ�ضي�ض ح�ضاب خم�ض�ض خ�ضائر  متابعة  يتم  االئتمان.  الإدارة  التابع  الديون  ق�ضم معاجلة  قبل  متابعتها من  يتم  والتي  العاملة  غري 

انخفا�ض االئتمان ب�ضكل منتظم.

ح�ضب  االإ�ضتثمارات  حتليل  تبيان  مت  �ضيادية.  ديون  مبخاطر  اأ�ضا�ضي،  ب�ضكل  االإ�ضتثمارية،  املحفظة  فـي  املدرجة  الديون  �ضندات  تتعلق 

املعلومات  تبيان  التوايل. مت  وال�ضلف فـي االي�ضاحني رقم )6( و )7( على  والقرو�ض  االإ�ضتثمارات  االأخـرى وتفا�ضيل مكونات  االأطراف 

املتعلقة مبخاطر االإئتمان اخلا�ضة بامل�ضتقات فـي االإي�ضاح )11(، بينما مت تبيان املعلومات املتعلقة بالتعهدات واالإلتزامات املحتملة فـي 

االإي�ضاح )19(.

31- خماطر االإئتمان )تتمة(
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الرتكز اجلغرافـي 

اأ( فـيما يلي التوزيع اجلغرافـي للفئات الرئي�ضية للموجودات واملطلوبات والتعهدات واالإلتزامات املحتملة وخماطر االإئتمان:

االإجمالــي دول اأخرى  اأمريكا ال�ضمالية  اأوروبــا 

دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي 

ومنطقة ال�ضرق

االأو�ضط

اململكة العربية

ال�ضعودية باآالف الرياالت ال�ضعودية

2009

املوجـودات 

12.630.968 - - - - 12.630.968 نقدية واأر�ضدة لدى موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي

7.110.607 769.534 1.318.624 2.636.728 1.785.321 600.400 اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

17.625.570 - 314.391 576.718 598.473 16.135.988 اإ�ضتثمارات وا�ضتثمارات فـي �ضركات زميلة، �ضافـي

78.315.196 46.936 252.262 2.188.548 1.609.642 74.217.808 قرو�ض و�ضلف، �ضافـي 

115.682.341 816.470 1.885.277 5.401.994 3.993.436 103.585.164 الإجمايل 

املطلوبات 

4.831.799 8.975 245.386 362.477 2.056.988 2.157.973 اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

91.237.118 142.538 62 92.995 68.005 90.933.518 ودائع العمالء 

4.946.231 - - 4.946.231 - - قرو�ض الأجل 

101.015.148 151.513 245.448 5.401.703 2.124.993 93.091.491 الإجمايل 

50.090.491 2.667.488 94.399 4.521.277 695.719 42.111.608 التعهدات والإلتزامات املحتملة 

خماطر الإئتمان )قيمة املعادل الإئتماين(

22.517.839 888.159 46.242 2.242.697 337.857 19.002.884 التعهدات واالإلتزامات املحتملة

6.363.879 - 498.153 3.982.484 226.408 1.656.834 امل�ضتقات

2008

املوجـودات 

5.772.857 - - - - 5.772.857 نقدية واأر�ضدة لدى موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي

4.246.065 5.660 959.169 2.338.193 929.098 13.945 اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

27.886.882 37.518 1.051.364 942.519 354.462 25.501.019 اإ�ضتثمارات وا�ضتثمارات فـي �ضركات زميلة، �ضافـي

80.866.475 51.615 265.698 2.176.533 1.418.777 76.953.852 قرو�ض و�ضلف، �ضافـي 

118.772.279 94.793 2.276.231 5.457.245 2.702.337 108.241.673 الإجمايل  

املطلوبات 

8.402.002 41.918 104.818 673.427 2.910.835 4.671.004 اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

92.791.281 97.657 484 62.513 70.378 92.560.249 ودائع العمالء 

4.927.200 - - 4.927.200 - - قر�ض الأجل 

106.120.483 139.575 105.302 5.663.140 2.981.213 97.231.253 الإجمايل 

50.940.718 1.164.550 42.119 3.960.800 862.921 44.910.328 التعهدات والإلتزامات املحتملة 

خماطر الإئتمان )قيمة املعادل الإئتماين(

23.329.862 386.233 13.449 1.955.605 420.398 20.554.177 التعهدات واالإلتزامات املحتملة

6.557.344 - 435.180 3.947.396 269.772 1.904.996 امل�ضتقات

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

31- خماطر االإئتمان )تتمة(



اإن مبالغ املعادل االئتماين تعك�ض املبالغ الناجتة عن حتويل املطلوبات خارج قائمة املركز املايل اإىل معامل خماطر القرو�ض باإ�ضتخدام 

معامل حتويل االئتمان املحددة من قبل موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي. اأن الغر�ض من معامل حتويل االئتمان هو حتديد خماطر االئتمان 

املحتملة املتعلقة بتنفـيذ االلتزامات. 

ب( فـيما يلي التوزيع اجلغرافـي للقرو�ض وال�سلف غري العاملة وخم�س�ض خ�سائر انخفا�ض الإئتمان:

2008 2009

خم�ض�ض خ�ضائر انخفا�ض باآالف الرياالت ال�ضعودية

االإئتمان

القرو�ض وال�ضلف غري 

العاملة، �ضافـي

خم�ض�ض خ�ضائر اإنخفا�ض 

االإئتمان

القرو�ض وال�ضلف غري 

العاملة، �ضافـي

847.743 763،819 1.276.285 1.008.148 اململكة العربية ال�ضعودية

847.743 763،819 1.276.285 1.008.148 الإجمايل 

ي�ضتمل خم�ض�ض خ�ضائر االئتمان على املخ�ض�ضات اخلا�ضة واجلماعية. 

32- خماطر ال�ضوق

اأو التدفقات النقدية امل�ضتقبلية الأداة مالية ما نتيجة للتغريات فـي اأ�ضعار ال�ضوق مثل  ومتثل املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة 

عمليات  البنك كمخاطر  لها  يتعر�ض  التي  ال�ضوق  ت�ضنف خماطر  االأ�ضهم.  واأ�ضعار  االأجنبية،  العمالت  واأ�ضعار حتويل  العموالت،  اأ�ضعار 

م�ضاربة اأو غري م�ضاربة اأو م�ضرفـية.

ال�ضوق  اإدارة خماطر  يتم  بيما  للمخاطر«،  املعر�ضة  »القيمة  با�ضتخدام طريقة  امل�ضاربة  بعمليات  املتعلقة  ال�ضوق  اإدارة ومراقبة خماطر  يتم 

املتعلقة بغري عمليات امل�ضاربة با�ضتخدام جمموعة من الطرق التي ت�ضتمل على »القيمة املعر�ضة للمخاطر«، واختبار اجلهد، وحتليل احل�ضا�ضية. 

اأ (  خماطر ال�سوق – عمليات امل�ساربة

يقوم جمل�ض االإدارة بو�ضع حدود مل�ضتوى املخاطر املقبولة عند اإدارة عمليات امل�ضاربة. والإدارة خماطر ال�ضوق املتعلقة بعمليات امل�ضاربة، 

يقوم البنك، يوميًا، با�ضتخدام طريقة »القيمة املعر�ضة للمخاطر«، لتقومي مراكز خماطر ال�ضوق القائمة وتقدير اخل�ضائر االقت�ضادية 

املحتملة بناء على جمموعة من االفرتا�ضات وتغري الظروف ال�ضائدة فـي ال�ضوق. 

ومبوجب طريقة »القيمة املعر�ضة للمخاطر«، يتم تقدير التغري ال�ضلبي املحتمل فـي القيمة ال�ضوقية للمحفظة عند م�ضتوى معني من الثقة 

وعلى مدى فرتة زمنية حمددة. ي�ضتخدم البنك طرق حماكاة عند تقدير التغريت املحتملة التي تطراأ على القيمة ال�ضوقية لعمليات امل�ضاربة 

اعتيادية،  ال�ضوق خالل ظروف  لقيا�ض خماطر  العادة،  فـي  للمخاطر«،  املعر�ضة  »القيمة  ت�ضمم طريقة  التاريخية.  البيانات  على  بناءًا 

وبالتايل هناك قيود على ا�ضتخدام طريقة »القيمة املعر�ضة للمخاطر« الأنها ترتكز على العالقات التاريخية املتداخلةوالتغريات فـي اأ�ضعار 

ال�ضوق. كما تفرت�ض هذه الطريقة باأن تكون التغريات امل�ضتقبلية على �ضكل بيان اإح�ضائي. 

31- خماطر االإئتمان )تتمة(
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ان طريقة »القيمة املعر�ضه للمخاطر« املتبعة من قبل البنك متثل تقديرًا وذلك با�ضتخدام م�ضتوى ثقة قدره 99% من اخل�ضائر املحتملة التي 

ال يتوقع جتاوزها فـي حالة ثبات الظروف ال�ضائدة بال�ضوق ملدة يوم واحد. ان ا�ضتخدام م�ضتوى الثقة بن�ضبة 99% على مدى يوم واحد يو�ضح 

باأن اخل�ضائر التي جتاوزت مبلغ »القيمة املعر�ضه للمخاطر« يجب اأال حتدث، فـي املتو�ضط، اأكرث من مره كل مائة يوم. 

متثل »القيمة املعر�ضة للمخاطر« خماطر املحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، وال تاأخذ بعني االعتبار اخل�ضائر التي ال حتدث خارج فرتة الثقه 

املحددة، لكن نتائج عمليات امل�ضاربة الفعلية ميكن اأن تختلف عن طرق احت�ضاب القيمة املعر�ضه للمخاطر خا�ضة واأن عمليات االحت�ضاب 

هذه ال تعطي موؤ�ضرًا اإيجابيًا عن االأرباح اأو اخل�ضائر خالل اأو�ضاع ال�ضوق غري العادية. 

وللتغلب على القيود اأعاله املتعلقة با�ضتخدام طريقة »القيمة املعر�ضة للمخاطر«، يقوم البنك باإجراء اختبارات اجلهد للمحفظة للوقوف 

على الظروف التي حتدث خارج فرتات الثقة االعتيادية، ويتم اإبالغ جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك بانتظام باخل�ضائر التي حتدث 

نتجية الختبارات اجلهد ملراجعتها. 

فـيما يلي حتلياًل باملعلومات املتعلقة بالقيمة املعر�ضة للمخاطر اخلا�ضة بالبنك لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008:

االإجمالــــي خماطر اأ�ضعار 

االأ�ضهم

خماطر اأ�ضعار 

العموالت اخلا�ضة

اأ�ضعار حتويل 

العمالت

باآالف الرياالت ال�ضعودية

2009

5.940 - 5.889 51 القيمة املعر�ضة للمخاطر فـي 31 دي�ضمرب 2009

7.837 - 7.671 166 متو�ضط القيمة املعر�ضة للمخاطر ل�ضنة 2009

16.013 - 14.839 1.174 احلد االأق�ضى للقيمة املعر�ضة للمخاطر ل�ضنة 2009

3.175 - 3.163 12 احلد االأدنى للقيمة املعر�ضةللمخاطر ل�ضنة 2009

2008

7.515 - 7.502 13 القيمة املعر�ضة للمخاطر فـي 31 دي�ضمرب 2008

6.574 - 6.421 153 متو�ضط القيمة املعر�ضة للمخاطر ل�ضنة 2008

14.474 - 11.711 2.763 احلد االأق�ضى للقيمة املعر�ضة للمخاطر ل�ضنة 2008

2.582 - 2.569 13 احلد االأدنى للقيمة املعر�ضةللمخاطر ل�ضنة 2008

ب ( خماطر ال�سوق – املتعلقة بغري عمليات امل�ساربة

تن�ضاأ خماطر ال�ضوق املتعلقة بغري عمليات امل�ضاربة، ب�ضكل اأ�ضا�ضي، نتيجة التغريات فـي اأ�ضعار العموالت اأو اأ�ضعار حتويل العمالت االأجنبية، 

اأو اأ�ضعار االأ�ضهم. 

1 (   خماطر اأ�ضعار العموالت اخلا�ضة

امل�ضتقبلية  النقدية  التدفقات  اأو  العادلة  القيمة  العموالت على  اأ�ضعار  فـي  التغريات  لتاأثري  نتيجة  العموالت اخلا�ضة  اأ�ضعار  تن�ضاأ خماطر 

لالأدوات املالية. يقوم جمل�ض االإدارة بو�ضع حدود للفجوات فـي اأ�ضعار العموالت خالل فرتات زمنية معينة. كما يقوم البنك مبراقبة املراكز 

يوميًا، وي�ضتخدم ا�ضرتاتيجية تغطية املخاطر ل�ضمان بقاء املراكز �ضمن حدود الفجوات املقررة. 

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

32- خماطر ال�ضوق )تتمة(



تو�ضح اجلداول التالية اأثر التغريات املحتملة املعقولة فـي اأ�ضعارالعموالت اخلا�ضة بها فـي ذلك كافة البنود القابلة للتغيري االأخرى التي بقيت 

ثابتة، على قائمة الدخل املوحدة للبنك اأو حقوق امل�ضاهمني. ميثل االأثر على دخل العموالت اخلا�ضة اأثر التغريات املفرت�ضة فـي اأ�ضعار العموالت 

باأدنى م�ضتوى لها عند �ضفر باملائة على �ضافـي دخل العموالت اخلا�ضة خالل العام بناًء على املوجودات املالية واملطلوبات املالية املقتناة لغري 

اأغرا�ض املتاجرة ب�ضعر عائم كما فـي 31 دي�ضمرب 2009، مبا فـي ذلك اأثر اأدوات تغطية املخاطر. مت احت�ضاب االأثر على حقوق امل�ضاهمني وذلك 

باإعادة تقومي املوجودات املالية املتاحة للبيع بعمولة ثابتة مبا فـي ذلك اأثر تغطية املخاطر املتعلقة بها كما فـي 31 دي�ضمرب 2009 والناجتة عن 

اأثر التغريات املفرت�ضة فـي اأ�ضعار العموالت. يتم حتليل االأثر على حقوق امل�ضاهمني ح�ضب تاريخ اإ�ضتحقاق املوجودات اأو املقاي�ضات، تتم مراقبة 

وحتليل خماطر العمليات امل�ضرفـية ح�ضب تركزات العمالت ويتم االإف�ضاح عن االآثار املتعلقة بها باآالف الرياالت ال�ضعودية: 

التغري فـي نقطة العملة

االأ�ضا�ض

االأثر على دخل 

العموالت اخلا�ضة 

االإجمايلاالأثر على حقوق امل�ضاهمني

�ضنة اإىل 5 �ضنوات �ضنة اأو اأقل6 اأ�ضهر اأو اأقل

اأو اأقل

اأكرث من خم�ض 

�ضنوات

2009

)38.523()4.733()31.473()2.186()131()78.000(+ 100دوالر اأمريكي

100 -41.0001312.18631.4734.73338.523

)609.764()41.858()562.996()23.876(343.00018.966+ 100ريال �ضعودي

100 -)299.000()18.966(23.876562.99641.858609.764

2008

)13.590()3.210()7.260()2.890()230()52.000(+ 100دوالر اأمريكي

100 -52.0002302.8907.2603.21013.590

)323.620()177.500()127.056()28.688(187.0009.624+ 100ريال �ضعودي

100 -)187.000()9.624(28.688127.056177.500323.620

خماطر اأ�ضعار العموالت اخلا�ضة باملوجودات واملطلوبات والبنود خارج قائمة املركز املايل 

يدير البنك خماطر اآثار التقلبات فـي اأ�ضعار العموالت ال�ضائدة فـي ال�ضوق على مركزه املايل وتدفقاته النقدية. يقوم جمل�ض االإدارة بو�ضع 

حدود مل�ضتوى الفجوه اأو عدم التطابق عند جتديد اأ�ضعار العموالت التي يتم التعهد بها، ويتم مراقبة ذلك يوميًا من قبل اإدارة اخلزينة 

بالبنك. 

ي�ضتمل اجلدول اأدناه على ملخ�ض ملخاطر اأ�ضعار العموالت التي يتعر�ض لها البنك. كما ي�ضتمل اجلدول على االأدوات املالية اخلا�ضة بالبنك 

اأ�ضعار  ملخاطر  البنك  يتعر�ض  اأواًل.  يحدث  اأيهما  االإ�ضتحقاق،  تاريخ  اأو  االأ�ضعار  جتديد  تاريخ  ح�ضب  م�ضنفة  الدفرتية  بالقيمة  امل�ضجلة 

العموالت نتيجة لعدم التطابق اأو لوجود فجوات فـي قيم املوجودات واملطلوبات واالأدوات خارج قائمة املركز املايل التي ت�ضتحق اأو �ضيتم 

جتديد ا�ضعارها فـي فرتة حمددة. يقوم البنك باإدارة هذه املخاطر وذلك مبطابقة تواريخ جتديد اأ�ضعار املوجودات واملطلوبات من خالل 

اإ�ضرتاتيجيات اإدارة املخاطر.

32- خماطر ال�ضوق )تتمة(
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�ضعر العمولة 

الفعلي االإجمايل

غـري مرتبطة 

بعمولة

اأكرث من 5 

�ضنوات 1-5 �ضـنوات 3-12 �ضهــر

خالل

3 اأ�ضـهر باآالف الرياالت ال�ضعودية

2009

املوجودات 

%0.25 12.630.968 4.945.075 - - - 7.685.893 نقدية واأر�ضدة لدى موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي

%0.48 7.110.607 365.878 - - - 6.744.729 اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

%2.06 17.625.570 851.416 242.334 4.842.765 1.083.117 10.605.938 اإ�ضتثمارات وا�ضتثمارات فـي �ضركات زميلة، �ضافـي

%3.30 78.315.196 277.943 1.500.609 7.700.698 14.746.117 54.089.829 قرو�ض و�ضلف، �ضافـي

- 606.185 606.185 - - - - ممتلكات ومعدات، �ضافـي

- 4.283.912 4.283.912 - - - - موجودات اأخرى

120.572.438 11.330.409 1.742.943 12.543.463 15.829.234 79.126.389 اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

%0.29 4.831.799 532.912 - - 11.838 4.287.049 اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

%0.72 91.237.118 35.364.568 - 3.534.641 9.732.718 42.605.191 ودائع العمالء

- 3.805.510 3.805.510 - - - - مطلوبات اأخرى

%1.11 4.946.231 - - - - 4.946.231 قـــر�ض الأجل 

- 15.751.780 15.751.780 - - - - حقوق امل�ضاهمني

- 120.572.438 55.454.770 - 3.534.641 9.744.556 51.838.471 اإجمايل املطلوبات وحقوق  امل�ساهمني

- - )44.124.361( 1.742.943 9.008.822 6.084.678 27.287.918 الفجوة للبنود داخل قائمة املركز املايل

- - - 1.486.583 18.034.106 2.198.621 )21.719.310( الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املايل

- - )44.124.361( 3.229.526 27.042.928 8.283.299 5.568.608 اإجمايل الفجوة اخلا�سعة ملخاطر اأ�سعار العمولت

- - - 44.124.361 40.894.835 13.851.907 5.568.608 املوقف الرتاكمي اخلا�سع  ملخاطر اأ�سعار العمولت

2008

املوجودات 

%1.5 5.772.857 4.499.910 - - - 1.272.947 نقدية واأر�ضدة لدى موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي

%2.04 4.246.065 908.537 - - - 3.337.528 اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

%5.72 27.886.882 346.950 335.797 6.635.460 10.592.531 9.976.144 اإ�ضتثمارات وا�ضتثمارات فـي �ضركات زميلة، �ضافـي

%4.24 80.866.475 334.257 3.705.267 8.349.034 19.916.596 48.561.321 قرو�ض و�ضلف، �ضافـي

- 590.645 590.645 - - - - ممتلكات ومعدات، �ضافـي

- 6.501.837 6.501.837 - - - - موجودات اأخرى

- 125.864.761 13.182.136 4.041.064 14.984.494 30.509.127 63.147.940 اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

%2.44 8.402.002 677.614 - - 358.693 7.365.695 اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

%2.92 92.791.281 25.926.538 - 3.175.011 15.075.449 48.614.283 ودائع العمالء

- 5.675.142 5.675.142 - - - - مطلوبات اأخرى

%2.54 4.927.200 - - - 2.489.700 2.437.500 قـــر�ض الأجل 

- 14.069.136 14.069.136 - - - - حقوق امل�ضاهمني

- 125.864.761 46.348.430 - 3.175.011 17.923.842 58.417.478 اإجمايل املطلوبات وحقوق  امل�ساهمني

- - )33.166.294( 4.041.064 11.809.483 12.585.285 4.730.462 الفجوة للبنود داخل قائمة املركز املايل

- - - 1.226.125 8.522.841 )1.617.229( )8.131.737( الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املايل

- - )33.166.294( 5.267.189 20.332.324 10.968.056 )3.401.275( اإجمايل الفجوة اخلا�سعة ملخاطر اأ�سعار العمولت

- - - 33.166.294 27.899.105 7.566.781 )3.401.275( املوقف الرتاكمي اخلا�سع ملخاطر اأ�سعار العمولت
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متثل الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املايل �ضافـي القيمة االإ�ضمية لالأدوات املالية امل�ضتقة التي ت�ضتخدم فـي اإدارة خماطر اأ�ضعار 

العموالت.

اإن �ضعر العمولة الفعلي )العائد الفعلي( لالأداة املالية هو ال�ضعر الذي حت�ضب مبوجبه القيمة الدفرتية لالأداة املالية، وذلك عند اإ�ضتخدامه 

فـي ح�ضاب القيمة احلالية لهذه االأداة. اإن هذا ال�ضعر يعترب ال�ضعر التاريخي لالأداة املالية بعمولة ثابتة امل�ضجلة بالتكلفة املطفاأة، و�ضعر 

ال�ضوق احلايل لالأداة بعمولة عائمة اأو االأداة امل�ضجلة بالقيمة العادلة.

2( خماطر العمالت

ومتثل خماطر تذبذب قيمة االأدوات املالية نتيجة للتقلبات فـي اأ�ضعار ال�ضرف االأجنبي. يقوم جمل�ض االإدارة بو�ضع حدود ملراكز العمالت 

ومراقبتها يوميًا، وت�ضتخدم اأي�ضًا ا�ضرتاتيجات تغطية املخاطر ل�ضمان بقاء املركز املايل �ضمن احلدود املقررة. 

يو�ضح اجلدول التايل العمالت التي يتعر�ض البنك ب�ضاأنها ملخاطر هامة كما فـي 31 دي�ضمرب 2009 على موجوداته ومطلوبات النقدية 

املقتناه لغري اأغرا�ض املتاجرة، وتدفقاته النقدية املتوقعه. يبني التحليل اأدناه اأحت�ضابًا باأثر التغريات املحتملة املعقولة فـي اأ�ضعار العمالت 

مقابل الريال ال�ضعودي وكذلك التغريات االأخرى التي بقيت ثابتة، على قائمة الدخل املوحدة )ب�ضبب القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات 

النقدية املقتناه لغري اأغرا�ض املتاجرة التي تاأثرت بالعملة(، وعلى حقوق امللكية )ب�ضبب التغري فـي القيمة العادلة ملقاي�ضات اأ�ضعار العموالت 

امل�ضتخدمة لتغطية خماطر التدفقات النقدية(. يو�ضح االأثر االإيجابي الزيادة املحتملة فـي قائمة الدخل املوحدة اأو حقوق امللكية، بينما 

يو�ضح االأثر ال�ضلبي �ضافـي االنخفا�ض املحتمل فـي قائمة الدخل املوحدة اأو حقوق امللكية.  

20092008باآالف الرياالت ال�ضعودية

خماطر العملة

ن�ضبة التغري فـي 

�ضعر العملة %

االأثر على �ضافـي 

الدخل

االأثر على حقوق 

امللكية

ن�ضبة التغري فـي 

�ضعر العملة %

االأثر على �ضافـي 

الدخل

االأثر على حقوق 

امللكية

1.978)16.072(+1.7415)16.526(+5دوالر اأمريكي

-)2.807(-3-)3.090(-3يورو

3 ( مركز العمالت 

يدير البنك خماطر اآثار التقلبات فـي اأ�ضعار حتويل العمالت االأجنبية ال�ضائدة بال�ضوق على مركزه املايل وتدفقاته النقدية. يقوم جمل�ض 

االإدارة بو�ضع حدود مل�ضتوى املخاطر املقبولة لكل عملة وب�ضكل اإجمايل ملراكز العمالت، لياًل وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميًا. فـيما يلي 

حتلياًل ب�ضافـي املخاطر اجلوهرية اخلا�ضة بالبنك، كما فـي نهاية ال�ضنة، ب�ضاأن العمالت االأجنبية التالية:      

2008 مركز دائن )مدين(2009 مركز دائن باآالف الرياالت ال�ضعودية

)85.795(61.679دوالر اأمريكي

64.49355.182يورو

)1.546(3.458جنيه اإ�ضرتليني

16.9159.511اأخرى 

)22.648(146.545الإجمايل 
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4 ( خماطر اأ�ضعار االأ�ضهم

للتغريات  نتيجة  املتاجرة  اأغرا�ض  لغري  املقتناة  اال�ضتثمارات  حمفظة  فـي  لالأ�ضهم  العادلة  القيمة  اإنخفا�ض  اإىل  االأ�ضهم  خماطر  ت�ضري 

املحتملة املعقولة فـي موؤ�ضرات اأ�ضعار االأ�ضهم وقيمة االأ�ضهم الفردية.

فـيما يلي حتلياًل باأثر ا�ضتثمارات االأ�ضهم املقتناه كا�ضتثمارات متاحه للبيع على حقوق امللكية بالبنك نتيجة للتغريات املحتملة املعقولة فـي 

موؤ�ضرات اأ�ضعار االأ�ضهم مبا فـي ذلك كافة التغريات االأخرى التي بقيت ثابتة:  

20092008

االأثر على القيمة الت�ضويقيةن�ضبة التغري فـي �ضعر العملة %االأثر على القيمة الت�ضويقيةن�ضبة التغري فـي �ضعر العملة %باآالف الرياالت ال�ضعودية

موؤ�سرات ال�سوق

2.652+23.1105+5تداول

)2.652(-5)23.110(-5تداول

33- خماطر ال�ضيولة

متثل خماطر ال�ضيولة عدم مقدرة البنك على تلبية �ضافـي متطلبات التمويل اخلا�ضة به. حتدث خماطر ال�ضيولة عند وجود اإ�ضطراب 

فـي ال�ضوق اأو اإنخفا�ض م�ضتوى االإئتمان مما يوؤدي اإىل عدم توفر بع�ض م�ضادر التمويل. وللتقليل من هذه املخاطر، قامت االإدارة بتنويع 

م�ضادر التمويل، واإدارة املوجودات بعد االأخذ بعني االإعتبار توفر ال�ضيولة، واحلفاظ على ر�ضيد مالئم للنقدية و�ضبه النقدية واالأوراق 

املالية القابلة للبيع. 

الظروف  تغطي  متعددة  �ضيناريوهات  با�ضتخدام  ال�ضيولة  ب�ضاأن  منتظمة  اإختبارات جهد  اإجراء  ويتم  يوميًا،  ال�ضيولة  مراكز  مراقبة  يتم 

االإعتيادية وغري االإعتيادية فـي ال�ضوق. تخ�ضع كافة ال�ضيا�ضات واالإجراءات املتعلقة بال�ضيولة للمراجعة واملوافقة من قبل جلنة املوجودات 

واملطلوبات بالبنك. يتم اإ�ضدار تقارير يومية تغطي مركز ال�ضيولة للبنك وال�ضركات التابعة العاملة. كما يقدم بانتظام تقرير موجز اإىل 

جلنة املوجودات واملطوبات ي�ضمل على كافةاالإ�ضتثناءات واالإجراءات املتخذة. 

وطبقًا لنظام مراقبة البنوك واالأنظمة ال�ضادرة عن موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، يحتفظ البنك لدى موؤ�ض�ضة النقد بوديعة نظامية 

النقد  ملوؤ�ض�ضة  املالية االخرى )عدا االر�ضدة  واملوؤ�ض�ضات  للبنوك  االأر�ضدة  الطلب و 4% من  العمالء حتت  ت�ضاوي 7% من اجمايل ودائع 

واالإعتمادات  ال�ضمان  وتاأمينات خطابات  والودائع الأجل  واالدخـار  االأجنبية(  بالعمالت  وامل�ضجلة  املقيمة  والودائع غري  ال�ضعودي  العربي 

امل�ضتندية، ويتم اإ�ضتبعاد كافة الودائع اخلا�ضة باإتفاقيات اإعادة ال�ضراء. باالإ�ضافة اإىل الوديعة النظامية، يحتفظ البنك باإحتياطي �ضيولة 

ال يقل عن 20% من اإلتزامات ودائعه، ويكون هذا االإحتياطي من النقد اأو �ضندات احلكومة ال�ضعودية اأو املوجودات التي ميكن حتويلها اإىل 

نقد خالل فرتة ال تزيد عن ثالثني يومًا. كما ميكن للبنك االإحتفاظ مببالغ اإ�ضافـية من خالل ت�ضهيالت اإعادة ال�ضراء لدى موؤ�ض�ضة النقد 

العربي ال�ضعودي مقابل �ضندات احلكومة ال�ضعودية ولغاية 75% من القيمة االإ�ضمية لل�ضندات.

اأ ( حتليل با�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات

ي�ضتمل اجلدول التايل على ملخ�ض باالإ�ضتحقاقات التعاقدية ملوجودات ومطلوبات البنك، والتي يتم حتديدها على اأ�ضا�ض الفرتة املتبقية 

التاريخية  الوقائع  تظهره  ح�ضبما  الفعلي  االإ�ضتحقاق  تاريخ  االإعتبار  بعني  تاأخذ  وال  االإ�ضتحقاق  تاريخ  حتى  املايل  املركز  قائمة  بتاريخ 

لالإحتفاظ بالودائع من قبل البنك. كما تقوم االإدارة مبراقبة االإ�ضتحقاقات التعاقدية للتاأكد من توفر ال�ضيولة الكافـية لدى البنك.
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االإجمالـي

بـدون تاريــخ 

اإ�ضتحقاق حمــدد

اأكرث من 5 �ضـنوات

1-5 �ضنوات 3-12 �ضهـر

خـالل

3 اأ�ضهر باآالف الرياالت ال�ضعودية

2009

املوجودات 

12.630.968 4.945.075 - - - 7.685.893 نقدية واأر�ضدة لدى موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي

7.110.607 365.878 - - - 6.744.729 اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية  االأخرى

17.625.570 851.416 242.334 6.857.261 1.538.141 8.136.418 اإ�ضتثمارات وا�ضتثمارات فـي �ضركات زميلة، �ضافـي

78.315.196 4.880.458 9.712.942 19.211.575 13.376.294 31.133.927 قرو�ض و�ضلف، �ضافـي

606.185 606.185 - - - - ممتلكات ومعدات، �ضافـي

4.283.912 4.283.912 - - - - موجودات اأخرى

120.572.438 15.932.924 9.955.276 26.068.836 14.914.435 53.700.967 اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

4.831.799 532.912 - - 11.838 4.287.049 اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

91.237.118 36.600.999 - 3.534.641 9.732.718 41.368.760 ودائع العمالء

3.805.510 3.805.510 - - - - مطلوبات اأخرى

4.946.231 - - 2.508.731 2.437.500 - قـــــرو�ض الأجل 

15.751.780 15.751.780 - - - - حقوق امل�ضاهمني

120.572.438 56.691.201 - 6.043.372 12.182.056 45.655.809 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

2008

املوجودات 

5.772.857 4.499.910 - - - 1.272.947 نقدية واأر�ضدة لدى موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي

4.246.065 908.537 - - - 3.337.528 اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية  االأخرى

27.886.882 346.950 376.034 9.650.765 10.742.516 6.770.617 اإ�ضتثمارات وا�ضتثمارات فـي �ضركات زميلة، �ضافـي

80.866.475 6.238.856 9.344.471 17.064.410 17.482.044 30.736.694 قرو�ض و�ضلف، �ضافـي

590.645 590.645 - - - - ممتلكات ومعدات، �ضافـي

6.501.837 6.501.837 - - - - موجودات اأخرى

125.864.761 19.086.735 9.720.505 26.715.175 28.224.560 42.117.786 اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

8.402.002 677.614 - - 358.693 7.365.695 اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

92.791.281 32.089.497 - 3.175.011 15.075.449 42.451.324 ودائع العمالء

5.675.142 5.675.142 - - - - مطلوبات اأخرى

4.927.200 - - 4.927.200 - - قـر�ض الأجل 

14.069.136 14.069.136 - - - - حقوق امل�ضاهمني

125.864.761 52.511.389 - 8.102.211 15.434.142 49.817.019 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

33- خماطر ال�ضيولة )تتمة(
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ب ( حتليل املطلوبات املالية ح�سب تواريخ ال�ستحقاقات التعاقدية املتبقيه

ال�ضداد غري املخ�ضومة  التزامات  ا�ضا�ض  املالية كما فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008 على  اأدناه حمفظة اال�ضتحقاقات للمطلوبات  يعك�ض اجلدول 

التعاقدية. ونظرًا الإدراج العموالت اخلا�ضة املدفوعة حتى تاريخ اال�ضتحقاق التعاقدي فـي اجلدول، فاإن املبالغ االإجمالية ال تتطابق مع قائمة املركز 

املايل املوحدة. مت حتديد اال�ضتحقاقات التعاقدية للمطلوبات على اأ�ضا�ض الفرتة املتبقية بتاريخ قائمة املركز املايل حتى تاريخ اال�ضتحقاق التعاقدي 

وال تاأخذ بعني االعتبار تواريخ اال�ضتحقاق الفعلية املتوقعة. يتوقع البنك عدم طلب العديد من العمالء ال�ضداد قبل التاريخ املطلوب من البنك ال�ضداد 

فـيه، واأن اجلدول ال يوؤثر على التدفقات النقدية املتوقعة ح�ضبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع لدى البنك.

باآالف الرياالت ال�ضعودية

خـالل

 3 اأ�ضــهر

اأكرث من1-5 �ضنوات3-12 �ضهر

 5 �ضنوات

بـدون تاريــخ 

اإ�ضتحقاق حمــدد

االإجمايل

 2009

532.9124.832.455--4.287.68711.856اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى 

36.600.99991.579.636-41.390.9839.797.0463.790.608ودائع العمالء

5.052.105--11.0812.463.6582.577.366قرو�ض الأجل  

37.133.911101.464.196-45.689.75112.272.5606.367.974اإجمايل 

امل�ضتقات

4.374.587-4.930.59734.250.6541.999.946)36.806.610(ذمم دائنة متعاقد عليها 

)7.136.130(-)3.298.790()55.578.536()5.385.059(57.126.255ذمم مدينة متعاقد عليها 

37.133.91198.702.653)1.298.844()14.959.908(66.009.39611.818.098اإجمايل  املطلوبات املالية غري املخ�سومة 

2008

677.6148.417.005--7.376.510362.881اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى 

32.089.49793.512.823-42.544.13615.516.2543.362.936ودائع العمالء

5.430.557--33.333100.0015.297.223قر�ض الأجل  

32.767.111107.360.385-49.953.97915.979.1368.660.159اإجمايل

امل�ضتقات 

6.374.425-9.618.25332.768.9363.430.019)39.442.783(ذمم دائنة متعاقد عليها 

)7.749.526(-)4.519.997()41.534.692()9.055.663(47.360.826ذمم مدينة متعاقد عليها 

32.767.111105.985.284)1.089.978()105.597(57.872.02216.541.726اإجمايل  املطلوبات املالية غري املخ�سومة
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34- القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية 

حتديد القيمة املعادلة وم�ستوياتها

ي�ضتخدم البنك امل�ضتويات التالية عند حتديد القيمة العادلة لالأدوات املالية واالإف�ضاح عنها: 

امل�ضتوى 1: االأ�ضعار املتداولة فـي االأ�ضواق املالية الن�ضطة لنف�ض االأداة )بدون تعديل(

اأخرى يتم حتديد كافة مدخالتها  اأو طرق تقومي  الن�ضطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة  املالية  االأ�ضواق  املتداولة فـي  االأ�ضعار  امل�ضتوى 2: 

الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.

امل�ضتوى 3: طرق تقومي مل حتدد اأي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.

االإجمايلامل�ضتوى الثالثامل�ضتوى الثاين امل�ضتوى االأولباآالف الرياالت ال�ضعودية

 2009

املوجودات املالية

3.551.030-3.551.030-اأدوات مالية م�ضتقة

405.013347.6957.106759.814ا�ضتثمارات مالية مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل

3.345.3455.423.563-2.078.218ا�ضتثمارات مالية متاحة للبيع 

2.483.2313.898.7253.352.4519.734.407الإجمايل 

املطلوبات املالية

2.560.966-2.560.966-اأدوات مالية م�ضتقة بالقيمة العادلة االإيجابية

2.560.966-2.560.966-الإجمايل 

2008

املطلوبات املالية

4.925.609-4.925.609-اأدوات مالية م�ضتقة

239.9281.524.0187.1061.771.052ا�ضتثمارات مالية قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل

3.391.3136.058.319-2.667.006ا�ضتثمارات مالية متاحة للبيع 

2.906.9346.449.6273.398.41912.754.980الإجمايل 

املطلوبات املالية

4.235.302-4.235.302-اأدوات مالية م�ضتقة بالقيمة العادلة ال�ضلبية

4.235.302-4.235.302-الإجمايل 

تتكون اال�ضتثمارات املالية املتاحة للبيع من ا�ضتثمارات م�ضاركة وم�ضاربة قدرها 3.102 مليون ريال �ضعودي )2008: 3.323 مليون ريال 

�ضعودي( مت ت�ضنيفها �ضمن امل�ضتوى 3.

يبني اجلدول اأدناه ت�ضوية باأر�ضدة بداية ال�ضنة اإىل اأر�ضدة نهاية ال�ضنة وذلك لقيا�ض القيمة العادلة �ضمن امل�ضتوى 3.
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اال�ضتثمارات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل واال�ضتثمارات املتاحة للبيع

20092008باآالف الرياالت ال�ضعودية

3.398.4192.632.584ر�سيد بداية ال�سنة

79.143)45.786(اإجمايل االأرباح )اخل�ضائر( املدرجة �ضمن االإيرادات ال�ضاملة االأخرى

172.65189م�ضرتيات

860.0001.615.000اإ�ضدارات

)928.397()1.032.833(ت�ضويات

3.352.4513.398.419ر�سيد نهاية ال�سنة 

�إن �لقيمة �لعادلة هي �لقيمة �لتي يتم مب�جبها تبادل م�ج�د�ت ما �أو �سد�د مطل�بات ما بني �أطر�ف ر�غبة فـي ذلك ب�سروط تعامل عادل.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية داخل قائمة املركز املايل، باإ�ضتثناء االإ�ضتثمارات املقتناة حتى تاريخ االإ�ضتحقاق، واالأدوات املالية االأخرى 

املقتناة بالتكلفة املطفاأة، ال تختلف جوهريًا عن القيمة الدفرتية املدرجة فـي القوائم املالية املوحدة. اإن القيمة العادلة للقرو�ض وال�ضلف، 

وودائع العمالء املرتبطة بعموالت، و�ضندات الديون امل�ضدره، واالأر�ضدة لدى البنوك امل�ضجلة بالتكلفة املطفاأة ال تختلف كثريًا عن القيمة 

اأ�ضعار العموالت احلالية ال�ضائدة فـي ال�ضوق الأدوات مالية مماثلة ال تختلف كثريًا عن  الدفرتية املدرجة فـي القوائم املالية املوحدة الأن 

االأ�ضعار املتعاقد عليها وب�ضبب الفرتة ق�ضرية  االأجل بالن�ضبة لالأر�ضدة لدى البنوك.

اأ�ضا�ض  على  املطفاأة،  بالتكلفة  املقتناة  االأخرى  واال�ضتثمارات  اال�ضتحقاق  تاريخ  املقتناة حتى  لالإ�ضتثمارات  املقدرة  العادلة  القيمة  حتدد 

االأ�ضعار املتداولة بال�ضوق عند توفرها، اأو طرق الت�ضعري بالن�ضبة لبع�ض ال�ضندات بعمولة ثابتة. وبالتايل ميكن اأن تنتج فروقات بني القيمة 

الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة. مت االإف�ضاح عن القيمة العادلة لهذه االإ�ضتثمارات فـي االإي�ضاح )6(. 

حتدد القيمة العادلة للم�ضتقات واالأدوات املالية االأخرى خارج قائمة املركز املايل على اأ�ضا�ض االأ�ضعار املتداولة فـي ال�ضوق عند توفرها اأو 

با�ضتخدام طرق الت�ضعري املالئمة بعمولة ثابتة. يبلغ اإجمايل التغري فـي القيمة العادلة املدرج فـي قائمة الدخل املوحدة والتي مت تقديرها 

با�ضتخدام طريقة الت�ضعري 11 مليون ريال �ضعودي )2008: 64 مليون ريال �ضعودي(.

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

لل�ضنتني املنتهيتني فـي 31 دي�ضمرب 2009 و 2008

34- القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية )تتمة(



35- املعامالت مع االأطراف ذات العالقة

يتعامل البنك، خالل دورة اأعماله العادية، مع اأطراف ذات عالقة0 وترى االإدارة وجمل�ض االإدارة باأن املعامالت مع االأطراف ذات العالقة 

قد متت بنف�ص �سروط �لتعامل مع �الأطر�ف �الأخرى. تخ�سع �ملعاملت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعلقة للن�سب �ملن�س��ص عليها فـي نظام مر�قبة 

البنوك والتعليمات ال�ضادرة عن موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي. كانت االأر�ضدة الناجتة عن هذه املعامالت كما فـي 31 دي�ضمرب2009 

و2008 واملدرجة فـي القوائم املالية املوحدة كاالآتي:

20092008باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

جمموعة كريدت اأكريكول:

951.3851.689.461اأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

260.596197.965اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

)321.010()73.382(م�ضتقات - بالقيمة العادلة، �ضافـي

2.015.8721.256.709التعهدات واالإلتزامات املحتملة

�سركات زميلة 

144.344176.859اإ�ضتثمارات 

136.250186.250قرو�ض و�ضلف

39.75471.333اأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية االأخرى

161.536227.805ودائع العمالء 

23.78420.927التعهدات واالإلتزامات املحتملة

اأع�ضاء جمل�ض االإدارة، وكبار امل�ضاهمني االآخرين  وال�ضركات  املنت�ضبة لهم:

3.335.6942.288.631قرو�ض و�ضلف

4.691.1183.752.342ودائع العمالء 

147.922-م�ضتقات - بالقيمة العادلة االإيجابية 

199.681243.877التعهدات واالإلتزامات املحتملة

ال�سناديق الإ�ستثمارية 

50.83037.708ا�ضتثمارات 

-9.103م�ضتقات بالقيمة العادلة، �ضافـي

1.923.169580.169ودائع العمالء 

يق�ضد بكبار امل�ضاهمني )عدا البنك امل�ضاهم االجنبي( اأولئك الذين ميتلكون اكرث من 5% من راأ�ض مال البنك.

124اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة



اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة 125

فـيما يلي حتلياًل باالإيرادات وامل�ضاريف املتعلقة باملعامالت مع االأطراف ذات العالقة واملدرجة فـي القوائم املالية املوحدة:

   20092008باآالف الرياالت ال�ضعوديــة

93.270120.563 دخل عموالت خا�ضة

143.152257.744م�ضاريف عموالت خا�ضة

4.50712.912  دخل اأتعاب عموالت، �ضافـي

2.8372.792 مكافاأة اأع�ضاء جمل�ض االإدارة

426175 م�ضاريف عمومية واإدارية اأخرى

بلغ اإجمايل املزايا ق�ضرية االأجل املدفوعة لكبار موظفـي االإدارة خالل ال�ضنة 75 مليون ريال �ضعودي )2008: 55 مليون ريال �ضعودي(. 

اأوؤلئك االأ�ضخا�ض الذين لديهم ال�ضالحيات وامل�ضئولية للقيام باأعمال التخطيط والتوجيه واالإ�ضراف على  يق�ضد بكبار موظفـي االإدارة 

ن�ضاطات البنك ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة.

36- كفاية راأ�ض املال

تتمثل اأهداف البنك، عند اإدارة راأ�ض املال، فـي االلتزام مبتطلبات راأ�ض املال املو�ضوعة من قبل موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، واحلفاظ 

على مقدرة البنك على اال�ضتمرار فـي العمل وفقًا ملبداأ االإ�ضتمرارية املحا�ضبي، واحلفاظ على وجود راأ�ض مال قوي. يتم مراقبة كفاية راأ�ض 

املال وا�ضتخدام راأ�ض املال النظامي يوميًا من قبل اإدارة البنك.

يقوم البنك مبراقبة كفاية راأ�ضماله وذلك باإ�ضتخدام املعدالت املحددة من قبل موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، ومبوجبها يتم قيا�ض مدى 

كفاية راأ�ض املال وذلك مبقارنة بنود راأ�ض املال املوؤهل مع املوجودات املدرجة فـي قائمة املركز املايل، والتعهدات، واملبالغ االإ�ضمية للم�ضتقات 

باإ�ضتخدام االأر�ضدة املرجحة الإظهار خماطرها الن�ضبية. تتطلب التعليمات ال�ضادرة عن موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي االحتفاظ بحد 

اأدنى من راأ�ض املال النظامي،واأن تكون ن�ضبة اإجمايل راأ�ض املال النظامي اإىل املوجودات املرجحة املخاطر عند اأو تزيد عن احلد االأدنى 

املتفق عليه وهي %8.

20092008باآالف الرياالت ال�ضعودية

106.343.889113.238.990خماطر االئتمان املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر

7.555.3257.250.000املخاطر الت�ضغيلية املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر

3.675.8253.164.425خماطر ال�ضوق املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر

117.575.039123.653.415اإجمايل املوجودات املرجحة املخاطر

15.441.20013.565.104راأ�ض املال االأ�ضا�ضي

689.530722.564را�ض املال امل�ضاند

16.130.73014.287.668اإجمايل را�ض املال االأ�ضا�ضي ورا�ض املال امل�ضاند 

ن�سبة كفاية را�ض املال 

10.97%13.13%ن�ضبة راأ�ض املال االأ�ضا�ضي

11،55%13.72%ن�ضبة را�ض املال االأ�ضا�ضي + راأ�ض املال امل�ضاند
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35- املعامالت مع االأطراف ذات العالقة )تتمة(



37- خدمات اإدارة االإ�ضتثمار وخدمات الو�ضاطة

يقدم البنك لعمالئه، من خالل �ضركة تابعة له، خدمات اإ�ضتثمارية ت�ضتمل على اإدارة بع�ض ال�ضناديق االإ�ضتثمارية بالتعاون مع م�ضت�ضاري 

اإ�ضتثمار متخ�ض�ضني وخدمات و�ضاطة. 

يدرج الدخل من ال�ضركات التابعة فـي قائمة الدخل املوحدة �ضمن »دخل االأتعاب والعموالت، �ضافـي«. 

ال يتم توحيد القوائم املالية لهذه ال�ضناديق مع القوائم املالية املوحدة للبنك. تدرج ح�ضة البنك فـي هذه ال�ضناديق فـي االإ�ضتثمارات 

املتاحة للبيع، وتدرج االأتعاب املكت�ضبة لقاء اإدارة تلك ال�ضناديق �ضمن املعامالت مع االأطراف ذات العالقة. 

كما  يقدم البنك لعمالئه، من خالل اإحدى ال�ضركات التابعة له، خدمات اإدارة اإ�ضتثمارات متوافقة مع ال�ضريعة ت�ضتمل على اإدارة بع�ض 

ال�ضناديق االإ�ضتثمارية بالتعاون مع م�ضت�ضاري اإ�ضتثمار متخ�ض�ضني. بلغ �ضافـي قيمة موجودات هذه ال�ضناديق 2.972 مليون ريال �ضعودي 

)2008: 2.064 مليون ريال �ضعودي(.

38- االأف�ضاحات املتعلقة بالركن -3 من تو�ضيات جلنة بازل 2

طبقًا للركن - 3 من تو�ضيات جلنة بازل 2، يجب القيام ببع�ض االإف�ضاحات الكمية والنوعية. �ضتكون هذه االإف�ضاحات موجودة على املوقع 

االإلكرتوين للبنك: www.alfransi.com.sa، وفـي التقرير ال�ضنوي، على التوايل، طبقًا ملتطلبات موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي. 

39- التغريات امل�ضتقبلية فـي اأطر اإعداد التقارير املالية الدولية

لقد اأرتاأى البنك عدم االأتباع املبكر للتعديالت على املعايري احلالية واملعايري ال�ضادرة موؤخرًا املذكورة اأدناه: 

التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 32 – عر�ض االأدوات املالية – ت�ضنيف اإ�ضدار حقوق االأولية، والذي ي�ضري مفعوله اعتبارًا 

من 1 فرباير 2010.

التف�ضري ال�ضادر عن تف�ضري املعايري الدولية اخلا�ضة بالتقارير املالية رقم 19 – اإطفاء املطلوبات املالية فـي اأدوات حقوق امللكية، والذي 

ي�ضري مفعوله اعتبارًا من 1 يوليو 2010.

معيار املحا�ضبة الدويل رقم 24 )املعدل( – االف�ضاحات املتعلقة باالأطراف ذات العالقة، والذي ي�ضري مفعولة اعتبارًا من 1 يناير 2011.

املعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم 9 – االأدوات املالية، والذي ي�ضري مفعولة اعتبارًا من 1 يناير 2013. 

40- اأرقام املقارنة

اأعيد تبويب بع�ض اأرقام املقارنة لل�ضنة املا�ضية، عند ال�ضرورة، مبا يتم�ضى مع تبويب ال�ضنة احلالية.

41- موافقة جمل�ض االإدارة

اأعتمدت القوائم املالية املوحدة من جمل�ض االإدارة بتاريخ 23 يناير 2010م املوافق 8 �ضفر 1431هـ.
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بازل 2

مقدمة

تاأ�ض�ض البنك ال�ضعودي الفرن�ضي، �ضركة م�ضاهمة �ضعودية، مبوجب املر�ضوم امللكي رقم م/ 23 ال�ضادر بتاريخ 17 جمادى االآخر 1397م 

املوافق 4 يونيو 1977، وبا�ضر ممار�ضة اأعماله ر�ضميًا فـي 1 حمرم 1398 املوافق 11 دي�ضمرب 1977 بتملك فروع بنك اإندو�ضني وال�ضوي�ض 

باململكة العربية ال�ضعودية. يعمل البنك مبوجب ال�ضجل التجاري رقم 1010073368 ال�ضادر بتاريخ 4 �ضفر 1410 املوافق 5 �ضبتمرب 1989، 

ويبلغ عدد فروعه العاملة 77 فرعًا مقابل 75 فرعًا عام 2008، كما يبلغ عدد العاملني فـيه 2460 موظفًا مقابل 2345 موظفًا عام 2008. 

تت�ضمن اأهداف البنك تقدمي اخلدمات امل�ضرفية مبا فـيها املنتجات االإ�ضالمية املعتمدة من قبل جلنة �ضرعية م�ضتقلة. يقع املركز الرئي�ضي 

للبنك على �ضارع املعذر، وعنوانه الربيدي �ض.ب. رقم 56006، الريا�ض 11554 اململكة العربية ال�ضعودية.

طالبت موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، مبوجب التعميم ال�ضادر فـي �ضهر مار�ض 2008، البنوك باململكة العربية ال�ضعودية باالإف�ضاح عن 

متطلبات روؤو�ض اأموالها ح�ضب اتفاقية بازل 2، التي تعترب مبادرة عاملية تطلب من املراجع النظامية الوطنية فـي كافة اأنحاء العامل االلتزام 

باإطار يعتمد على مدى تقبل املخاطر لتقييمها واحت�ضاب احلد االأدنى ملتطلبات راأ�ض املال.

ت�ضمنت تعليمات موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي املنبثقة عن تو�ضيات اتفاقية بازل 2 اأي�ضًا �ضرورة االلتزام باالأركان الثالثة التالية، وذلك 

لتاأمني قاعدة راأ�ض مال تتنا�ضب مع حجم املخاطر:

واملخاطر  وال�ضوق  االإقرا�ض  تكلفة  على  اعتمادًا  املال،  راأ�ض  كفاية  ون�ضبة  املال،  راأ�ض  ملتطلبات  االأدنى  احلد  احت�ضاب  الركن الأول: 

الت�ضغيلية الناجتة عن عمليات البنك.

تنفـيذ املراجعة االإ�ضرافـية التي تت�ضمن عملية تقييم كفاية راأ�ض املال )ICAAP( لتقييم املخاطر التي ال يغطيها الركن  الركن الثاين: 

االأول وكفاية راأ�ض املال فـي تغطيه هذه املخاطر وكذلك املتطلبات الواردة فـي الركن االأول، اخلا�ضة باالأن�ضطة احلالية 

وامل�ضتقبلية للبنك.

نظام ال�ضوق بوا�ضطة عمليات االإف�ضاح التي تهدف اإىل تاأمني ال�ضفافـية بخ�ضو�ض هيكل راأ�ض املال، والتعر�ض للمخاطر،  الركن الثالث: 

وتخفـيف املخاطر، وعملية اإدارة املخاطر.

تتم  اتفاقية بازل 2. مل  ال�ضعودي ال�ضادرة بخ�ضو�ض  العربي  النقد  لتعليمات موؤ�ض�ضة  الثالث، وفقًا  الركن  التقرير جزءًا من  ميثل هذا 

مراجعة املعلومات الواردة فـي هذا التقرير من قبل مراجعني خارجيني.

املال املطلوبة  لراأ�ض  االأدنى  البنك فـي قيا�ض متطلبات احلد  املعتمدة من قبل  اإي�ضاحًا للطرق  التقرير  التالية من هذا  االأجزاء  تت�ضمن 

لتغطية املخاطر املختلفة حتت الركن االأول، وكذلك عملية تقييم كفاية راأ�ض املال الداخلية )ICAAP( حتت الركن الثاين.



جمال التطبيق

اأ�ضم املن�ضاأة الكربى �ضمن املجموعة املعنية بهذه التعليمات هو البنك ال�ضعودي الفرن�ضي )البنك(.

يتم اعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا للمعايري املحا�ضبية للموؤ�ض�ضات املالية املو�ضوعة من قبل موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي، واملعايري 

املالية العاملية )IFRS(. كما يقوم البنك باإعداد البيانات املالية املجمعة له التزامًا باملتطلبات الواردة فـي نظام مراقبة البنوك، ونظام 

ال�ضركات املعتمدان باململكة العربية ال�ضعودية.

مت اإدخال ال�ضركات التابعة التالية فـي نتائج البنك ال�ضعودي الفرن�ضي وذلك الأغرا�ض نظامية:

�ضركة فرن�ضي تداول: ميلك البنك ال�ضعودي الفرن�ضي 99% من هذه ال�ضركة، وهي تخ�ضع لهيئة ال�ضوق املالية باململكة العربية ال�ضعودية، . 1

وتعمل فـي جمال خدمات الو�ضاطة املحلية والعاملية، كوكيل لالأ�ضهم وخدمات احلفظ باالإ�ضافة اإىل اإدارة عمليات الطرح االأولية.

باململكة . 2 املالية  ال�ضوق  لهيئة  ال�ضركة، وتخ�ضع  ن�ضبة 60% من هذه  الفرن�ضي  ال�ضعودي  البنك  الفرن�ضي: ميلك  ال�ضعودي  �ضركة كام 

العربية ال�ضعودية، وتعمل فـي جمال اإدارة االأ�ضول واخلدمات ذات العالقة.

يتم ا�ضتقطاع اال�ضتثمارات العائدة لل�ضركات التالية فـي املجموعة من راأ�ض املال املجمع )50% من الطبقة 1 و 50% من الطبقة 2( الأغرا�ض 

نظامية:

بنك بيمو ال�ضعودي الفرن�ضي: وهو بنك موؤ�ض�ض فـي �ضوريا كبنك جتاري. ميلك البنك ال�ضعودي الفرن�ضي ن�ضبة 27% من راأ�ض املال . 1

العادي لبنك بيمو ال�ضعودي الفرن�ضي.

بنك بيمو: وهو بنك موؤ�ض�ض فـي لبنان كبنك جتاري. ميلك البنك ال�ضعودي الفرن�ضي ن�ضبة 10% من راأ�ض املال العادي لبنك بيمو.. 2

�ضركة األيانز ال�ضعودي الفرن�ضي للتاأمني التعاوين: وهي �ضركة موؤ�ض�ضة باململكة العربية ال�ضعودية، وميلك البنك ال�ضعودي الفرن�ضي . 3

ن�ضبة 32.5% من راأ�ض مالها.

�ضركة �ضوفنكو ال�ضعودي الفرن�ضي: وهي �ضركة موؤ�ض�ضة باململكة العربية ال�ضعودية، وميلك البنك ال�ضعودي الفرن�ضي ن�ضبة 50% من . 4

راأ�ض مالها.

اأجل تقدمي خدمات مالية ا�ضت�ضارية، وميلك . 5 �ضركة كاليون ال�ضعودي الفرن�ضي: وهي �ضركة موؤ�ض�ضة باململكة العربية ال�ضعودية من 

البنك ال�ضعودي الفرن�ضي ن�ضبة 45% من راأ�ض مالها.

�ضركة االأمثل للتاأجري، �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة: وهي �ضركة موؤ�ض�ضة باململكة العربية ال�ضعودية لتقدمي خدمات متويل ال�ضيارات، . 6

وميلك البنك ال�ضعودي الفرن�ضي ن�ضبة 20% من راأ�ض مالها.

هذا وال توجد �ضركات اأخرى لي�ضت م�ضمولة وال م�ضتقطعة )اأي التي تكون اال�ضتثمارات فـيها موزونة باملخاطر(، كما ال يوجد قيود اأو موانع 

اأ�ضا�ضية اأخرى على حتويل االأموال اأو راأ�ض املال النظامي �ضمن املجموعة.
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هيكل راأ�ض املال

يتكون راأ�ض مال البنك االأ�ضا�ضي واملدفوع بالكامل من 7.232 مليون �ضهم، تبلغ قيمة ال�ضهم الواحد 10 ريال �ضعودي كما فـي 31 دي�ضمرب 2009.

علمًا  باأن البنك مل ي�ضدر اأية اأدوات راأ�ض مال ذات طبيعة خا�ضة اأو معقدة اأو مركبة.

هيكل راأ�ض املال كما فـي 31 دي�ضمرب 2008

باآالف الرياالت مكونات را�ض املال

راأ�ض املال االأ�ضا�ضي – الطبقة 1اأ

7.232.143راأ�ض املال املوؤهل املدفوع

6.084.303االحتياطيات املوؤهلة

19.107م�ضلحة االأقلية فـي حقوق امللكية لل�ضركات التابعة

2.249.472االأرباح امل�ضتبقاة

IAS 60.260(تعديالت من نوع(

)83.565(ا�ضتثمارات االأقلية املهمة )ا�ضتقطاع %50(

15.441.200جمموع الطبقة 1

راأ�ض املال التكميلي- الطبقة 2ب

773.095خم�ض�ضات عامة موؤهلة

)83.565(ا�ضتثمارات االأقلية املهمة )ا�ضتقطاع %50(

689.530جمموع الطبقة 2

16.130.730جمموع راأ�ض املال املوؤهل )اأ + ب(

كفاية راأ�ض املال

تت�ضمن االأق�ضام التالية من التقرير اإي�ضاحًا للطرق التي يعتمدها البنك فـي قيا�ض احلد االأدنى ملتطلبات راأ�ض املال ح�ضب الركن الثاين 

من اتفاقية بازل.

خماطر الئتمان

التعر�ضات  الطريقة ربط  ويتم مبوجب هذه  االئتمان،  املال بخ�ضو�ض خماطر  لراأ�ض  االأدنى  لقيا�ض احلد  البنك طريقة معيارية  يعتمد 

باأق�ضام املحفظة ح�ضب نوع النظري)counterpart(. ت�ضم املحافظ الرئي�ضية جهات �ضيادية، بنوك، �ضركات، اأفراد، حقوق ملكية، واأخرى 

)مبا فـي ذلك كبار العمالء(. يوجد لكل فئة من فئات املحافظ الرئي�ضية اآلية معينة لقيا�ض املخاطر ترتاوح بني 0 % اإىل 150 % اإعتمادًا على 

الن�ضب املعطاة من قبل وكاالت ت�ضنيف اإئتمان خارجية )اإن وجدت(.

بازل 2 )تتمة(



تحُ�ضرب التعر�ضات االأولية بعد اإجراء املخ�ض�ضات املحددة )اإن وجدت( و/ اأو خمففات املخاطر االئتمانية املوؤهلة بعامل خماطرة حمدد 

للنظري من اأجل التو�ضل اإىل اأ�ضل ذي خماطرة موزونة )RWA(. يتم تعديل التعر�ض خارج امليزانية با�ضتخدام عوامل حتويل االئتمان 

لنوع ا ملنتج )CCF( قبل حتديد االأ�ضول ذات املخاطرة املوزونة. وكذلك، توؤخذ امل�ضتقات ح�ضب املبلغ املعادل االئتماين قبل حتديد االأ�ضول 

ذات املخاطرة املوزونة.

اإجمايل  ح�ضب  واملعدلة  املوزونة  املخاطر  ذات  باالأ�ضول  م�ضروبة   %8 كـ  االئتمان  خماطر  لغر�ض  للميزانية  االأدنى  احلد  احت�ضاب  يتم 

املخففات بالن�ضبة لتعر�ضات البنك.

خماطر ال�سوق

ي�ضتخدم البنك طريقة معيارية فـي احت�ضاب متطلبات راأ�ض املال النظامية بخ�ضو�ض خماطر ال�ضوق )تغطي اأ�ضعار الفائدة، حقوق امللكية، 

تعر�ض  رقم  اإعطاء  اأجل  من   )%8 )معكو�ض  فـي 12.5  النظامي  املال  لراأ�ض  الناجت  املقيا�ض  ي�ضرب  ال�ضلع(.  اأ�ضعار  االأجنبي،  ال�ضرف 

بخ�ضو�ض خماطر ال�ضوق.

خماطر العمليات

ي�ضتخدم البنك طريقة معيارية فـي احت�ضاب متطلبات راأ�ض املال النظامية بخ�ضو�ض خماطر العمليات. ت�ضتخدم هذه الطريقة عددًا من 

معامالت بيتا )12%-18%( على معدل اإجمايل الدخل لل�ضنوات املالية ال�ضابقة لكل قطاع من قطاعات العمل الثمانية. ي�ضرب املقيا�ض 

الناجت لراأ�ض املال النظامي فـي 12.5 )معكو�ض 8%( من اأجل اإعطاء رقم تعر�ض بخ�ضو�ض خماطر العمليات.

)ICAAP( عملية تقييم كفاية راأ�ض املال الداخلي

تتوىل اللجنة التنفـيذية املنبثقة عن جمل�ض االإدارة مهمة تقييم املخاطر املتعلقة باالئتمان وال�ضوق والعمليات واملخاطر االأخرى املتعلقة 

بال�ضيولة، والرتكزات، واالقت�ضاد، والقانونية وال�ضمعة ومالءة راأ�ض املال للوفاء باملتطلبات احلا�ضرة وامل�ضتقبلة للبنك. 

دمت وثيقة تتعلق بعملية تقييم كفاية راأ�ض املال اإىل موؤ�ض�ضة النقد عام 2008، بعد مناق�ضة ثنائية، ومت االآن اإدخال هذه العملية فـي دورة  قحُ

اإعداد امليزانية والتخطيط بالبنك.

كفاية راأ�ض املال كما فـي 31 دي�ضمرب 2009

احلد االأدنى لراأ�ض املال باآالف الرياالت قيمة االأ�ضل املوزون باملخاطرة )RWA(الفئة

106.343.8898.507.511خماطر االئتمان- الطريقة املعيارية

3.675.825294.066خماطر ال�ضوق- الطريقة املعيارية

7.555.325604.426خماطر العمليات- الطريقة املعيارية

13.72%جمموع ن�ضبة راأ�ض املال

13.13%ن�ضبة راأ�ض املال الطبقة 1
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اإدارة املخاطر

تخ�ضع اإدارة املخاطر الرئي�ضية بالبنك لدائرة خماطر االئتمان، وتتوىل هذه الدائرة مهمة الدرا�ضة الثانية للمخاطرة بعد قطاع العمل 

الذي قام باإن�ضاء تلك املخاطرة والذي ميلكها. تلعب دائرة املخاطر دورًا هامًا فـي و�ضع ال�ضيا�ضة. يتبع مدير دائرة املخاطر اإىل الع�ضو 

املنتدب مبا�ضرة، ويتوا�ضل مع اللجنة التنفـيذية فـي تقدمي واإدارة امل�ضائل املتعلقة مبخاطر االئتمان، وال�ضوق، والعمليات.

خماطر الئتمان

االأدنى  احلد  قيا�ض  اأجل  من  وذلك  املجال،  فـي هذا  العاملية  املوؤ�ض�ضات  اإحدى  قبل  من  مقدم  فّعال  مال  راأ�ض  قيا�ض  نظام  البنك  يطبق 

ملتطلبات راأ�ض املال ملخاطر االئتمان با�ضتخدام الطريقة املعيارية حتت اتفاقية بازل 2. ويتم بوا�ضطة هذه الطريقة قيا�ض التعر�ض اإىل 

اأدق م�ضتوى ممكن بحيث ميكن ا�ضتخدام بيانات م�ضتوى العمليات ب�ضورة �ضحيحة من اأجل ح�ضاب عوامل وزن املخاطر، وعوامل حتويل 

االئتمان، وتعيني خمففات خماطر االئتمان.

تتم عملية ف�ضل املخاطر االئتمانية بالبنك ماديًا ب�ضورة مركزية، ويتم اإخطار اللجنة التنفـيذية بالتعر�ضات الكبرية ب�ضورة روتينية. 

ي�ضتخدم البنك طريقة درجات داخلية من اأجل ت�ضنيف خماطر النظراء ومن ثم اإدارة التعر�ضات ذات العالقة ب�ضورة منا�ضبة.

كما يلتزم البنك بتعليمات موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي من اأجل ت�ضنيف االأ�ضول وخا�ضة فـيما يتعلق بالقرو�ض امل�ضتحقة، وغري املنتجة، 

حيث يتم �لتعرف على نقاط �ل�سعف على م�ست�ى �لنظر�ء �أي كافة �ملبالغ �مل�ستحقة من �لنظري، مبا فـي ذلك �ملبلغ �الأ�سلي وت��سع �سمن 

النظري.  تقييمها كمبالغ �ضعيفة على م�ضتوى  يتم  والتي  امل�ضتحقة  املبالغ  لتغطية  يتم جتنيب املخ�ض�ضات  املبينة كمبالغ �ضعيفة.  املبالغ 

يتم احت�ضاب االحتياطيات ح�ضب التعليمات املبينة فـي IAS 39. باالإ�ضافة اإىل جتنيب املخ�ض�ضات الالزمة لتغطية املبالغ ال�ضعيفة على 

م�ضتوى النظري، ي�ضتخدم البنك طرقًا من اأجل و�ضع خم�ض�ضات على م�ضتوى املحفظة اعتمادًا على درجات خماطرة داخلية للتعر�ضات 

لدى االأطراف املقابلة.

اأند بورز  ولتحديد عوامل وزن خماطر النظراء، ي�ضتخدم البنك درجات التقييم اخلارجية التي ت�ضعها موؤ�ض�ضات تقييم مثل �ضتناندرد 

وموديز وفت�ض. بالن�ضبة ملحفظة البنك، تطبق عمليات التقييم اخلارجية على فئة اأ�ضول البنك/ املوؤ�ض�ضات املالية. اأغلب حمفظة االأ�ضول 

بن�ضبة  لذا، فهي تقع �ضمن فئة وزن خماطرة  تقييمها خارجيًا،  يتم  ال�ضعودية، وال  العربية  اململكة  تقع داخل  بالبنك  املوؤ�ض�ضية اخلا�ضة 

.%100

mark-( االأ�ضول التي يبلغ وزن املخاطرة لها 0% حتت االأ�ضول االأخرى تتعلق بالنقد واأ�ضباه النقد، وبتكاليف اال�ضتبدال احلالية اأي قيم

to-market( القيم العادلة لتعر�ضات امل�ضتقات حيث تكون هذه املبالغ م�ضمولة )حتت بند اأ�ضول البنوك واملوؤ�ض�ضات( فـي احت�ضاب القيم 

املعادلة االئتمانية وقيم االأ�ضول املوزونة باملخاطر.

التاأمينات املالية املطلوبة لتخفـيف خماطر االئتمان  اأن  اإدارة خماطر النظراء. غري  التاأمينات فـي  ي�ضتخدم البنك جمموعة كبرية من 

مبوجب اتفاقية بازل 2 تنح�ضر برهن الهوام�ض النقدية والودائع املوقوفة لدى البنك. ال�ضمانات امل�ضتخدمة لغر�ض حتويل املخاطر هي 

�ضمانات م�ضرفية باالأ�ضا�ض تفـي باملتطلبات املبينة باالتفاقية.
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يت�ضمن اجلدول التايل حتلياًل الإجمايل خماطر التعر�ض اأي التعر�ض بعد معادلة املخ�ض�ضات ولكن قبل تطبيق املخف�ضات االئتمانية )مبا 

فـي ذلك التعر�ضات فـي امليزانية العامة بعد تطبيق عوامل التحويل االئتماين وتعر�ضات امل�ضتقات مبوجب قيمها املعادلة االئتمانية( مع 

اأوزان املخاطرة اخلا�ضة بكل منها.

التعر�ضات االئتمانية االإجمالية كما فـي 31 دي�ضمرب 2009

املبلغ باآالف الرياالتاوعية وزن املخاطراملبلغ باآالف الرياالتاملحفظة

023.217.882%23.406.876ال�ضيادية والبنوك املركزية

%100189.244

209.840.853%8.057.750البنوك وموؤ�ض�ضات االأوراق املالية

%505.307.021

%100147.231

201.478.597%59.992.870ال�ضركات

%50614.332

%10077.238.542

%150249.493

756.053.340%6.245.012االأفراد دون رهن

100250.028%250.028�ضكن برهن

0167.133% )م�ضتقطع(792.680حقوق امللكية

%100625.548

04.030.822%22.283.208اأخرى )مبا فـي ذلك التعر�ضات لل�ضخ�ضيات املهمة(

%10017.035.245

%15039.361

121.028.424املجموع

خماطر ال�سوق

وحتليل  االإجهاد  اختبار  و   VAR من  جمم�عة  خلل  من  �ملالية  �ل�س�ق  فـي  �لبنك  ن�ساط  عن  �لناجتة  �ل�س�ق  خماطر  وتقييم  �إد�رة  يتم 

احل�ضا�ضية. و�ضعت اللجنة التنفـيذية حدودًا ملا ميكن اأن ي�ضكل م�ضتوى مقبول من املخاطر فـي اإدارة �ضجل املتاجرة. تتوىل اإدارة خماطر 

ال�ضوق �ضمن دائرة اإدارة املخاطر مهمة قيا�ض وعمليات التحكم اخلا�ضة باإدارة خماطر ال�ضوق.

ي�ضتخدم البنك الطريقة القيا�ضية، فـي قيا�ض احلد االأدنى من متطلبات راأ�ض املال ملخاطر ال�ضوق حتت الركن 1.

خماطر ال�ضوق )الطريقة القيا�ضية( 31 دي�ضمرب 2009

متطلبات راأ�ض املال )املبلغ باآالف الرياالت(الفئة

281.168�ضعر الفائدة

1.137حقوق امللكية

11.761ال�ضرف االأجنبي

294.066املجموع 
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خماطر العمليات

الهدف من اإدارة خماطر العمليات �ضمن دائرة اإدارة املخاطر هو و�ضع مفهوم عام ملخاطر الت�ضغيل بالبنك ال�ضعودي الفرن�ضي، وحتديد 

امل�ضوؤوليات والتبعات فـي متابعة وتخفـي�ض خماطر الت�ضغيل، وحت�ضني اإجراءات التحكم الداخلية ومن ثم تخفـي�ض اإمكانية التعر�ض اإىل 

خ�ضائر، وا�ضتحداث قاعدة بيانات خل�ضائر الت�ضغيل، وحت�ضني ثقافة املخاطرة والتحكم داخل البنك.

طور البنك ال�ضعودي الفرن�ضي طريقة لتخطيط املخاطر من اأجل التعرف على خمتلف العمليات، وحتديد التواتر العايل، واملخاطر ذات 

االأثر املنخف�ض )املخاطر املتكررة(، وحتديد املخاطر عالية االأثر قليلة احلدوث )املخاطر اال�ضتثنائية(، وحتديد اإجراءات التحكم الالزمة 

لتخفـي�ض املخاطر، وتنظيم جهود تقييم، لتحديد ا�ضتمرار جودة اإجراءات التحكم.

ي�ضتخدم البنك حاليًا طريقة قيا�ضية فـي تقييم احلد االأدنى من راأ�ض املال ملخاطر الت�ضغيل حتت الركن 1 من االتفاقية.

خماطر حقوق امللكية

خماطر حقوق امللكية التي يواجهها البنك تتمثل بانخفا�ض القيمة العادلة الأ�ضهمه فـي حمفظة اال�ضتثمار غري التجارية نتيجة للتغري فـي 

موؤ�ضرات االأ�ضهم وقيم االأ�ضهم الفردية. تت�ضمن خماطر حقوق امللكية التي قد يتعر�ض البنك لها ما يلي:

- اال�ضتثمار فـي ال�ضركات الزميلة

- ا�ضتثمارات االأ�ضهم املتاحة للبيع

- اال�ضتثمار فـي ال�ضركات التابعة

ال�ضركة الزميلة هي ال�ضركة التي ميلك البنك 20% اإىل 50% من قوة الت�ضويت فـيها اأو اأكرث، وتتمتع بتاأثري كبري، وهي لي�ضت �ضركة تابعة 

اأو �ضراكة. ت�ضنف هذه اال�ضتثمارات كا�ضتثمارات فـي �ضركات زميلة. حتدد اال�ضتثمارات فـي ال�ضركات الزميلة اأوليًا ب�ضعر التكلفة، وت�ضجل 

بعد ذلك حما�ضبيًا بطريقة حقوق امللكية، وتخ�ضع للمراجعة ومن ثم تقييم حدوث �ضعف فـيها، بحيث ال تتجاوز القيمة املرحلة لال�ضتثمار 

باالأ�ضهم املبلغ الذي ميكن ا�ضرتداده.

فـي حالة عدم خ�ضوع عمليات اال�ضتثمار فـي حقوق امللكية الأثار كبرية اأو �ضيطرة، عندئذ تعرف هذه اال�ضتثمارات باأنها متاحة للبيع. وترحل 

هذه اال�ضتثمارات عادة بقيمتها العادلة باالإ�ضافة اإىل تكاليف العملية. بعد التحديد املبدئي يتم قيا�ض هذه اال�ضتثمارات مبوجب القيمة 

�لعادلة. بالن�سبة ال�ستثمار�ت �الأ�سهم �ملتاحة للبيع، حيث مل يتم �لتح�ط على �لقيمة �لعادلة، يتم حتديد �أي ربح �أو خ�سارة ناجتة عن تغري 

القيمة العادلة لها مبا�ضرة فـي بند احتياطيات اأخرى حتت حقوق م�ضاهمني لغاية اأن يتم التوقف عن احت�ضاب االأ�ضل اأو �ضعف االأ�ضل، ويتم 

فـي هذا الوقت اإ�ضافة الربح اأو اخل�ضارة الرتاكمية التي مت حتديدها م�ضبقًا فـي حقوق امللكية اإىل قائمة الدخل املجمعة للعام. فـي نهاية 

ال�ضنة، بلغت اخل�ضائر غري املحققة 21.682 حمددة مبا�ضرة فـي احتياطيات اأخرى ب�ضبب التغري فـي القيم العادلة لالأ�ضهم حتت حمفظة 

اال�ضتثمار املتاحة للبيع.

تعتمد القيمة العادلة لال�ضتثمارات فـي االأ�ضواق الن�ضطة على اأ�ضعار الطلب اجلارية، وفـي حالة عدم تداولها فـي االأ�ضواق الن�ضطة، عندئذ 

يتم حتديد القيمة العادلة بوا�ضطة طريقة التقييم. اإذا كان هناك دليل مو�ضوعي على وجود �ضعف ب�ضبب انخفا�ض كبري اأو طويل االأمد فـي 
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القيمة العادلة دون التكلفة، عندئذ حتدد م�ضاريف ال�ضعف من خالل بيان الدخل املجمع. ال ميكن عك�ض خ�ضائر ال�ضعف من خالل قائمة 

الدخل املجمع طاملا مت حتديد االأ�ضل، اأي اأن اأي زيادة فـي القيمة العادلة بعد ال�ضعف ومت ت�ضجيلها ميكن فقط اأن حتدد فـي حقوق امللكية. 

فـي حالة عدم التعرف، اأي ربح اأو خ�ضارة تراكمية مت حتديدها م�ضبقًا فـي االأ�ضهم ت�ضاف اإىل قائمة الدخل املجمع لل�ضنة.

ال�ضركات التابعة هي كافة ال�ضركات التي ميلك البنك �ضالحية التحكم بال�ضيا�ضات املالية والت�ضغيلية اخلا�ضة بها، للح�ضول على الفائدة 

من اأن�ضطتها التي ت�ضاحب عمومًا فائدة ملكية تتجاوز واحد ون�ضف من احلق بالت�ضويت. حيثما ال يوجد للبنك حتكم فعال ولكن يتمتع 

بتاأثري كبري. يتم احت�ضاب اال�ضتثمار فـي ال�ضركة التابعة مبوجب طريقة حقوق امللكية وت�ضم البيانات املالية املجمعة الن�ضيب املنا�ضب فـي 

نتائج ال�ضركة التابعة، واالحتياطيات واخل�ضائر املرتاكمة اعتمادًا على اآخر البيانات املالية املتوفرة.

اجلدول التايل يبني القيمة املحُرّحلة والقيمة العادلة حلقوق امللكية كما فـي 31 دي�ضمرب 2009. 

القيمة العادلةالقيمة املرحلةاال�ضتثمار بحقوق امللكية )باآالف الرياالت(

473.950473.950قيمة االأ�ضهم املتداولة ب�ضكل عام

369.560369.560قيمة االأ�ضهم املتداولة ب�ضكل خا�ض

843.510843.510املجموع

خماطر اأ�سعار الفائدة فـي ال�سجالت

يتم ح�ضب ال�ضيا�ضات املحُتبعة بالبنك ال�ضعودي الفرن�ضي نقل كافة مراكز خماطر اأ�ضعار الفائدة لكافة قطاعات العمل اإىل مكتب التمويل 

فـي اخلزينة وحمفظة اال�ضتثمار طويل االأجل فـي دائرة التمويل. يتم اإدارة هذه املراكز ب�ضورة مركزية من خالل هيكل احلدود وجمموعة 

من عمليات �لتح�ط �لطبيعية وممار�سات �لتح�ط. كما يق�م بنك كالي�ن بباري�ص باإعتماد مناذج حدود �مليز�نية ويتم �مل�سادقة و�عتماد 

�ضيا�ضات ALM خالل اجتماعات ALCO. يتم تقدمي التقرير عن كافة املخاطر اإىل بنك كاليون.

وفقًا التفاقية بازل 2، يجب اأن تكون ميزانية البنك فـي ال�ضجالت امل�ضرفية عند التعر�ض ل�ضدمة 200 نقطة اأ�ضا�ض اأقل من قيمة ع�ضرين 

باملائة للطبقة 1 والطبقة 2 لراأ�ض املال. بالن�ضبة للبنك ال�ضعودي الفرن�ضي تبلغ قيمة الطبقة 1 والطبقة 2 من راأ�ض املال كما فـي 31 دي�ضمرب 

2009 مبلغ 16.131 مليون وع�ضرون باملائة من هذا املبلغ ي�ضاوي 3.226 مليون ريال �ضعودي. على الرغم من حدوث �ضدمة قوية مبعدل 

حركة 200 نقطة اأ�ضا�ض تتم حتت �ضيناريو اإجهاد يكون التغيري فـي القيمة االقت�ضادية فـي ال�ضجالت البنكية للبنك معاداًل ملبلغ 342 مليون 

ريال �ضعودي فقط.

خماطر اأ�ضعار الفائدة فـي ال�ضجالت البنكية – �ضدمة بقوة 200 نقطة اأ�ضا�ض

التغري فـي القيمة االقت�ضادية ماليني الرياالتالعملة

)392(الريال ال�ضعودي

48الدوالر االأمريكي

2اأخرى

)342(املجموع 
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