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  (شرכة مسאهمة سعودية)
   حول אلقوאئم אلمאلية אلموحدة אيضאحאت

2011و  2012ديسمبر  31في   تين אلمنتهيتينللسن  

  

  عـאم -  1

  אلتאسيس   ) א

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

هـ 1427صفر 27 وتאريخ) 42אر مجلس אلوزאرء رقم (قر و بموجب  م)2006مאرس  28هـ (אلموאفق 1427صفر  28

 /אلسجل אلتجאري رقمو 173אلقرאر אلوزאري رقم  بموجبيعمل אلمصرف  . م)2006مאرس  27(אلموאفق 

ويقوم بتقديم אلخدمאت , م)2008 مאيو 26(אلموאفق  هـ1429 ىאאول ىجمאد 21 تאريخو )(1010250808

  49من خאل  אلمصرفية
ً
  37( فرعא

ً
  . אلعربية אلسعودية ) في אلمملכةم2011في عאم  فرعא

  يلي:כمא  هو للمصرف عنوאن אلمرכز אلرئيسאن 

  نمאءمصرف אא

 אلمرכز אلرئيس

   66674ص ب  

  11586אلريאض 

  אلمملכة אلعربية אلسعودية

  موضح(אلمصرف) כمא هو  تشمل אلقوאئم אلمאلية אلموحدة אلقوאئم אلمאلية للمصرف وشرכאته אلتאبعة 
  אدنאه:

  تאريخ אلتאسيس  حصة אلمصرف  אسم אلشرכة אلتאبعة

 هـ  1430جمאدى אאخرة  7  % 100  شرכة אאنمאء لאستثمאر
  م2009مאيو  31אلموאفق 

 15אلموאفق  هـ 1430شعبאن  24  % 100  شرכة אلتنوير אلعقאرية
  م2009אغسطس 

وאدوאت من خאل منتجאت متنوعة אאستثمאرية و بتقديـم جميع אلخدمאت אلمصرفية אلمصرفتتمثل אغرאض 
ذאت אلعאقة في  אאخرى نظمةאאو  مصرفאلنظאم אאسאس لل و אلشريعة אאسאمية متوאفقة مع אحכאم

 .אلمملכة אلعربية אلسعودية
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  אلهيئة אلشرعيةب)  

 
ً
 تخضعل هيئة شرعيةبאنشאء قאم  فقد ,من אلمصرف بتوאفق אعمאله مع אحכאم אلشريعة אאسאمية אلتزאمא

   موאفقتهא .لمرאجعتهא و אلمصرفومنتجאت  جميع אعمאل

  אسس אאعدאد –2

  لتزאمبيאن אא א )

  :אلموحدة אلقوאئم אلمאلية هذه عدتא

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

 אلمאلية. אلتقאريرب אلخאصة אلمعאيير אلدولية

    ) ب
ً
 אאسאسي مאنظو אل لشرכאت في אلمملכة אلعربية אلسعوديةنظאم مرאقبة אلبنوכ ونظאم אل وفقא

  للمصرف.

  אسس אلقيאس             ب )

 و لبيعل متאحةאلאستثمאرאت א عدא فيمא وفقא لمبدא אلتכلفة אلتאريخيةعدאد אلقوאئم אلمאلية אلموحدة م אت

  .אلقيمة אلعאدلةبא مقيאسهيتم   حيث אلدخل قאئمة خאل من אلعאدلة بאلقيمة אلمدرجة ستثمאرאتאא

  ج) عملة אلعرض وאلعملة אلوظيفية 

ومא لم يرد خאف . فية للمصرفאلموحدة بאلريאل אلسعودي وهو אلعملة אلوظي אلقوאئم אلمאلية تعرض

 يتم تقريب אلمبאلغ אقرب אلف. , ذلכ

  אلمحאسبية אلهאمة وאאفترאضאت د) אאحכאم وאلتقديرאت

 אستخدאم بعض ,ةאلمאلي تقאريرلאلخאصة بא لمعאيير אلدوليةقא لوف אلموحدة ةאلمאلي قوאئمאعدאد אليتطلب 

موجودאت لא تؤثر على مبאلغ אلمحאسبية אلهאمة אلتي يمכن אن فترאضאتאאلتقديرאت وאو אאحכאم 

تطبيق אلسيאسאت אستخدאم אאحכאم عند  دאرةمن אא ذلכ تطلبيכمא . وאلمطلوبאت אلمفصح عنهא

 على אسאس ذلכو ةستمر صورة مאلتقديرאت وאאفترאضאت وאאحכאم ب هذه يتم تقويم .مصرفאلمحאسبية لل

ية مستقبلحدאث אلאلحصول على אلمشورة אلمهنية وتوقعאت لאאخرى تشتمل على  وعوאملאلمصرف  ةخبر 

אאدאرة فيهא وقد تمثلت אلنوאحي אلهאمة אلتى אستخدمت . لظروفوفقא ل ةمعقولهא אنبאلتي يعتقد 

و  مخصص אنخفאض قيمة אلتمويلتقويم وאאفترאضאت אو مאرست فيهא אאحכאم , في אرאت אلتقدي

 .وאאطفאء في تحديد אאعمאر אאنتאجيه للممتلכאت وאلمعدאت لغرض אحتسאب אאستهאכذلכ  و, אאستثمאرאت
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  אلمحאسبيستمرאرية אא) مبدא هـ

  قدرة אلمصرف على ييمبتقאدאرة אلمصرف قאمت 
ً
ن بא تعتقدو  אאستمرאرية لمبدא אאستمرאر في אلعمل وفقא

כمא אنه ليس لدى אدאرة אلمصرف . في אلمسقبل אلمنظور هلאعملموאصلة אة لدى אلمصرف אلموאرد אلכאفي

 شכ تثيريمכن אن  אمور هאمة ةيאאي علم ب
ً
  قدرة אلمصرف على אאستمرאرهאمة حول  وכא

ً
لمبدא  وفقא

 لمبدא אאستمرאرية אلموحدة אلقوאئم אلمאلية אعدאدتم  على ذلכ, وبنאءً אאستمرאرية
ً
   .وفقא

  אلهאمة אلسيאسאت אلمحאسبيةملخص  – 3

 אلمستخدمةتتمאشى אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة في אعدאد هذه אلقوאئم אلمאلية אلموحدة مع تلכ  

  . 2011ديسمبر  31אلقوאئم אلمאلية אلموحدة للسنة אلمنتهية في אعدאد في 

هي אمא א  2012אلدولية אلخאصة بאلتقאرير אلمאلية אلجديدة وאلوאجب تطبيقهא خאل  אلمعאييروאن אلتعديאت 

 تאثير  لهא ليس אو ,تنطبق على אلمصرف
ً
 جوهري א

ً
  .אلموحدة אلمאلية אلقوאئم هذه على א

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

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

  .)35(אيضאح 2013

  نورد فيمא يلي אلسيאسאت אلمحאسبية אلهאمة אلمتبعة في אعدאد אلقوאئم אلمאلية אلموحدة:

 אلمאليةאسس توحيد אلقوאئم  )  א

عدאد אلقوאئم تم א, و له אلشرכتين אلتאبعتين تشمل אلقوאئم אلمאلية אلموحدة אلقوאئم אلمאلية للمصرف و
  .بאستخدאم سيאسאت محאسبية ممאثلة אلمאلية للمصرفאلفترة لنفس  تينאلتאبعتين للشرכ אلمאلية

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

 نصف حقوق אلتصويت نشطتهא , بאאضאفة אلى אمتאכ אכثر منمن אمنאفع ل على وאلتشغيلية للحصو
تאريخ אنتقאل אبعة مع אلقوאئم אلمאلية للمصرف من يتم توحيد אلقوאئم אلمאلية للشرכאت אلت . بشכل عאم

  .ويتم אيقאف توحيدهא من تאريخ אنتقאل אلسيطرة عليهא من אلمصرف ,لى אلمصرفאلسيطرة عليهא א
ضمن قאئمة אلدخل אلشאمل ة خאل אلفترة, אن وجدت, دعلشرכאت אلتאبعة אلمشترאة אو אلمستبتدرج نتאئج א
 אلموحدة א

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

  
للمعאمאت  تقويمאلمאلية אلموحدة بאستخدאم سيאسאت محאسبية موحدة وאسאليب  אلقوאئمتم אعدאد 
אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة من אلشرכتين אلتאبعتين  אنفي ظروف ممאثلة.אאحدאث אאخرى  و  אلمشאبهة

على يتم אجرאء تعديאت , אن وجدت , و تتمאشى مع אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة من قبل אلمصرف. 
  אلقوאئم אلمאلية للشرכتين אلتאبعتين لتتمאشى مع אلقوאئم אلمאلية للمصرف. 

  
 حيث אن אلشرכאت אلتאبعة مملوכة بאلכאمل للمصرف , א يوجد אي حصص غير مسيطرة ليتم אאفصאح عنهא.
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אلقوאئم  عدאدعند אعن هذه אلمعאمאت  אאيرאدאت وאلمصאريف אلنאتجة وכذلכאلمتدאخلة  رصدةאא حذفيتم 

  .  אلمאلية אلموحدة

  دאولتאريخ אلت )  ب

אلتאريخ وهو موجودאت אلمאلية بتאريخ אلتدאول , عتيאدية אلمتعلقة بشرאء وبيع אلאلعمليאت אא כאفة يتم אثبאت 

عتيאدية אلمتعلقة بشرאء وبيع يאت אאאلموجودאت. تتطلب אلعمل بيعبشرאء אو  אلذي يلتزم فيه אلمصرف

متعאرف عليهא  ة تنص عليهא אאنظمة אوزمني لموجودאت خאل فترةא تلכتسليم אلموجودאت אلمאلية אن يتم 

  في אلسوق.

  فيه אلمصرف يصبحبتאريخ אلتدאول אلذي אאخرى אلموجودאت و אلمطلوبאت אلمאلية يتم אثبאت 
ً
في  طرفא

 אلمאلية.אدאة ل ةאلتعאقديאאحכאم 

  جنبيةאلعمאت אא) ج 

في تאريخ  ةאلسאئد فر אلصر אسعאلسعودي بא لى אلريאلאאאجنبية אلتي تتم بאلعمאت אلمعאمאت  تحول

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

אאربאح אو אلخسאئر אلمحققة  تدرج .تאريخאل ذلכ في سعאر אلصرف אلسאئدةبאאلسنة في نهאية  אلسعودي

  . قאئمة אلدخل אلشאمل אلموحدةضمن وغير אلمحققة من عمليאت אلتحويل 

  אلموجودאت و אلمطلوبאت אلمאلية مقאصة   ) د

 عندة في قאئمة אلمرכز אلمאلي אلموحدبאلصאفي وتدرج  אلمאلية تتم مقאصة אلموجودאت وאلمطلوبאت

على אسאس  אلموجودאت مع אلمطلوبאت لتسوية يכون لدى אلمصرف نية ندمאنظאمي ملزم وع حق وجود

 . وאحد אنفي  بيع אلموجودאت وتسديد אلمطلوبאتאو  يصאفאل

  يرאدאت/ אلمصאريف) אثبאت אאهـ 

 وאلتمويل אאستثمאرאت من אلدخل

على אسאس قאئمة אلدخل אلشאمل אلموحدة אلمאلية في  بאאدوאتאلمتعلقة  אريفאאيرאدאت وאلمصيتم אثبאت 

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

,(אلمتوقع للموجودאت وאلمطلوبאت אلمאلية 
ً
للوصول אلى  )قصيرة فترة אو في حאل כאن ذلכ منאسبא

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

אאخذ بعين אאعتبאر כאفة אلشروط אلتعאقدية ويشمل ذلכ جميع אلعموאت, تכلفة אلتعאمאت, وאلخصومאت 

  .אلتي تعتبر جزء אسאسي من אلعאئد אلفعلي وא يشمل ذلכ خسאئر אאئتمאن אلمستقبلية
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وتعرف تכאليف אلتعאمאت بאنهא אلتכאليف אאضאفية אلتي ترتبط بشכل مبאشر بشرאء, אصدאر אو אستبعאد 

  אلموجودאت אو אلمطلوبאت אلمאلية.  

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

  .כدخل אو مصروف אلقيمة אلدفترية في يرאلتغي تسجيل يتم אلمقبوضאت, و אو للمدفوعאت

  אאجنبية אلعمאتتحويل  رةخسא/ربح

 .تכبدهא/ تحققهא عند אאجنبية  אلعمאتتحويل  رةخسא/ ربح يتم אثبאت

 אتعאب אلخدمאت אلمصرفية

  אلخدمאت אلمصرفيةيتم אثبאت אتعאب 
ً
تقديم  عندאدאة مאلية אي من אلعאئد אلفعلي  אلتي א تعتبر جزءא

  على אلنحو אאتي : אلخدمة

مدة אسאس على אثبאتهא يتم  و ,وאلترتيب و אلمشورةبאאدאرة אلمتعلقة אאتعאب و אאتعאب אאدאرية  -

 عقود אلخدمאت אلمعنية.

و تعאب אلمعאمאت وאلخدمאت אبאسאسي אلتي تتعلق بشכل אאتعאب אאخرى  و مصאريف אلعموאت -

 אلخدمة. يتم قيدهא כمصروف عند אستאم

  توزيعאت אאربאح 

 אאستثمאرאت من אلدخل صאفي عنאصر من و تعد بאحقية אستאمهא. אאعאنيتم אثبאت توزيعאت אאربאح عند 

    .אلعאدلة من خאل قאئمة אلدخل بאلقيمة ةאلمدرج

  قאئمة אلدخل فيאلعאدلة  بאلقيمة ةאلمدرج אאستثمאرאتدخل/ (خسאرة) 

 في تشمل جميع אلتغيرאت  אلعאدلة في قאئمة אلدخل بאلقيمة ةאلمدرج אאستثمאرאتאلدخل من  صאفي

 .אאجنبية אلعمאتتبאدل فروق  و,  אאربאحتوزيعאت  אلقيمة אلعאدلة, وאאربאح, و
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  אאستثمאرאت )و 

 يتم  و אلعאدلة بאلقيمة אبتدאءً  ستثمאرאتאא يعتسجل جم 
ً
حسب تصنيفهא אمא אستثمאرאت  قيאسهא אحقא

 متאحة אستثمאرאتאو  אلدخل قאئمة في אلعאدلة بאلقيمة مدرجة אستثمאرאتمقتنאة حتى تאريخ אאستحقאق אو 

و فيمא عدא אאستثمאرאت אلمقتنאة כאدوאت مאلية مدرجة  .אلمطفאة بאلتכلفة مقتنאة אخرى אستثمאرאت אوللبيع 

تכلفة אلمبאشرة אلى אلقيمة אلعאدلة لאستثمאر عند אאثبאت אلאلعאدلة في قאئمة אلدخل, تضאف  بאلقيمة

  אאولي له.

  אلموحدة.אلشאمل وتدرج في قאئمة אلدخل  אلعאئد אلفعلي بאستخدאم معدلאلعאوة و تخصم تطفא 

سאس אقيمة אلعאدلة على ستثمאرאت אلتي يتم تدאولهא في אאسوאق אلمאلية אلنظאمية,تحدد אلبאلنسبة لא

. تحدد אلقيمة אلعאدلة אعدאد אلقوאئم אلمאليةفي تאريخ  وفق سعر אאغאقسعאر אلمتدאولة بאلسوق אא

  .ية على אسאس صאفي قيمة אلموجودאت אلمعلنةر ستثمאאصنאديق  אلتي تدאر عبرو אאستثمאرאت لאصول 

אلعאدلة على  تهאلقيم يتم אجرאء تقدير منאسبف غير אلمتدאولة في אلسوق, ستثمאرאتلאאمא بאلنسبة  

دوאت אخرى مشאبهة لهא,אو على אسאس אلتدفقאت אلنقدية אلمتوقعة سאس אلقيمة אلسوقية אلحאلية אא

سوق نشط, فيتم  لعدم وجود مرجع لهא فيتقدير אلقيمة אلعאدلة  تعذرفي حאل و . אتستثمאر אتلכ אل

  אستخدאم نمאذج ريאضية .  تشملتقديرهא من خאل تقنيאت تقويم متعددة 

 يتم,  و في حאل تعذر ذلכ , אمכن حيثمאאلمعتمدة  אאسوאق منאلنمאذج אلريאضية تلכ يتم אخذ مدخאت  

  .من خאل אلتقدير אلعאدلة ةتحديد אلقيم

عند אلمختلفة אא  אتستثمאر אجرאء אي تحويאت אحقة بين فئאت אאא يتم , אتאستثمאر لبعد אאثبאت אאولي 

ترة אلمאلية אلאحقة على אلنحو ستثمאر في نهאية אلفشروط محددة .تحدد قيمة כل فئة من فئאت אא توאفر

 אلتאلي:

  אلدخل قאئمة في אلعאدلة بאلقيمة אلمدرجة אאستثمאرאت

 بאلقيمةتصنف אאستثمאرאت ضمن هذه אلفئة כאستثمאرאت مقتنאة אغرאض אلمتאجرة  אو אستثمאرאت مدرجة 

هي אلتي لمتאجرة א אلمقتنאة אغرאضستثمאرאت אא  .و ذلכ عند אאثبאت אאولي لهא אلعאدلة في قאئمة אلدخل

   .غرض אلبيع אو אعאدة אلشرאء لمدة قصيرة אאجلتم شرאؤهא في אאصل ب

قيد ت.אلمرכز אلمאلي  אلدخل بقيمتهא אلعאدلة في אلعאدلة في قאئمة بאلقيمةتسجل אאستثمאرאت אلمدرجة 

 .تلכ אאستثمאرאت في אلسنة אلتي تنشא فيهאאلموحدة في قאئمة אلدخل  لهא في אلقيمة אلعאدلة אتאلتغير 

אلمدرجة  אستثمאرאتل אאوليعترאف א تضאف تכאليف אلمعאمאت , אن وجدت , لقيאس אلقيمة אلعאدلة عند אא

 بهא אلمحتفظتسجل توزيعאت אאربאح من אلموجودאت אلمאلية . אلعאدلة في قאئمة אلدخل بאلقيمة
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 بאلقيمةאلمدرجة من אאدوאت אلمאلية  دخلכ אلعאدلة في قאئمة אلدخل بאلقيمةمدرجة אلאאستثمאرאت כ

 .אلعאدلة في قאئمة אلدخل

 للبيعאلمتאحة  אتאאستثمאر 

بيعهא للوفאء بمتطلبאت אلسيولة  يمכن وאلتي محددة, غير فترةيعتزم אلمصرف אאحتفאظ بهא ل אلتي وهي
  متאحةאل ستثمאرאتאאو تقوم . אאسهم אسعאر في אلتغير عندאو 

ً
و تدرج   .אلعאدلة بאلقيمة للبيع  אحقא

 ,אאخرى אلشאملة אאيرאدאت ضمن אلعאدلة אلقيمة في تغيرאل من אאربאح אو אلخسאئر غير אلمحققة אلتي تنشא
تلכ  אلتوقف عن אثبאتويتم אثبאت אאربאح و אلخسאئر אلمترאכمة في قאئمة אلدخل אلشאمل אلموحدة عند 

 ستثمאرאت.אא
  

  אلمطفאة بאلتכلفة אلمقتنאة ستثمאرאتאא

 بאلتכلفة  تثبت تلכ אאستثمאرאتبحאت אلبضאئع אلمقتنאة بאلتכلفة אلمطفאة . و אمر  وهي
ً
 تכאليف  متضمنة

אلشرאء وאلتي تمثل אلقيمة אلعאدلة للمبאلغ אلمدفوعة. وتقאس אحقא بאلتכلفة אلمطفאة مطروحא منهא 
 אאستثمאرאت.אאنخفאض في قيمة 

  
  في אلشرכة אلزميلة ستثمאرאא

 (א يصل لدرجة אلتحכم) على سيאسאتهא אلمאلية 
ً
 هאمא

ً
אلشرכة אلزميلة هي אلتي يمتلכ אلمصرف تאثيرא

. تتم אلمحאسبة عن אאستثمאر في אلشرכة אلزميلة ووאلتشغيلية 
ً
 مشترכא

ً
 אو مشروعא

ً
 تאبعة

ً
א تعد شرכة

 لطريقة حقوق אلملכية بحيث يتم, في אאصل, אثبאت אאستثمאر في אل
ً
شرכة אلزميلة بאلتכلفة, وتعدل وفقא

 بعد تאريخ אلتملכ بمقدאر אلتغيرאت في حصة אلمصرف אلصאفية في אصول אلشرכة 
ً
قيمة אאستثمאر אحقא

  . אن وجد אلزميلة, بعد حسم אي אنخفאض في قيمة אאستثمאر
شאمل تسجل حصة אلمصرف في אربאح وخسאئر אلشرכة אلزميلة بعد تאريخ אلتملכ في قאئمة אلدخل אل

لمرכز אفي قאئمة  כאحتيאطيאت אאخرىאאيرאدאت אلشאملة אلموحدة, وتسجل حصة אلمصرف في تغيرאت 
  .אلمאلي אلموحدة

عندمא تصل حصة אلمصرف في خسאئر אلشرכة אلزميلة אلى مאيعאدل אو يزيد عن אستثمאره في אلشرכة 
 אي אرصدة مدينة 

ً
אلمصرف بتسجيل אي مبאلغ خسאئر  بدون ضمאنאت ( אن وجد), אيقومאلزميلة, شאمא

  مستقبلية, אא في حאل ترتب على אلمصرف אلتزאمאت אو قيאمه بאلدفع نيאبة عن אلشرכة אلزميلة.
   

  אلتمويل )ز 

عندمא يتم  تسجيلهא يتم , وممכن تحديدهא אو ثאبتة مبאلغبشرאؤهא يتم אو אلموجودאت אلمאلية تنشא  
 אو , تستبعد אو تبאع عندمא אو אلسدאد, في حאلة אلغאءهא من אلسجאتכمא يتم  ,تحويل אلمدفوعאت فعليא

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

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

 אلمنتجאت:بهذه 
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 אوאصل تم شرאؤه  אوبموجبهא אلمصرف אلى אلعميل بضאعة  אتفאقية يبيععبאرة عن  هي :אلمرאبحة   -

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

 مؤجر  אلمصرفعبאرة عن אتفאق يכون فيه  هي: אאجאرة  - 
ً
אאصل אنشאء  אويقوم بشرאء  אصل يملכه حيث א

 بنאء )אلمستאجرאلعميل ( אلمؤجر طبقא لطلب و موאصفאت
ً
بאيجאر متفق אאصل على وعد منه بאستئجאر  א

אلغאء عقد אאجאرة אو אلمستאجر אلى אאصل بنقل ملכية אمא نتهي אאجאرة تאن يمכن  ,لمدة معينةعليه و

   .אستعאدة ملכية אאصلو

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

  אلخسאئر אوאאربאح تقאسم ويتم  ,אلى אلعميلאلعقאر  אوאאستثمאر כאمل  بنقل ملכيةينتهي 
ً
 لشروط طبقא

  .אאتفאق

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

 .بאلسعر אلمتفق عليه وتعيينهא
 

  אلمאلية قيمة אلموجودאتאنخفאض ) ح 
  

صنف
ُ
حدوث אنخفאض  موضوعي على دليلאلموجودאت אلمאلية כموجودאت منخفضة אلقيمة عند وجود  ت

 لوجود خسאئر في אلقيمة
ً
للموجود אلمאلي אو لمجموعة אאولي  אאثبאت بعد כثرא אو حدث نאتجة عن نتيجة

ثر على אلتدفقאت אلنقدية אلمستقبلية אلمقدرة لאصل א حدאث/אאلخسאئر אلحدثوאن  ,من אلموجودאت אلمאلية

 אنخفאضא قيאسيتم  אلموجودאت אلمאلية وאلتي يمכن قيאسهא بشכل موثوق به. و لمجموعة منאאلمאلي 

  .بشכل منتظمאلموجودאت אلمאلية في قيمة 
 

  אلمطفאة بאلتכلفة אلمقتنאة אلمאلية אلموجودאت قيمة אنخفאض
  

ي من אلموجودאت אلمאلية אאو  تمويلي אאلنאتجة عن אنخفאض قيمة  אلتمويلخאص لخسאئر  يجنب مخصص

 لى אن אخرى אلمقتنאة بאلتכلفة אلمطفאة عند وجود دليل موضوعي يشير אא
ً
على  אلمصرف لن يכون قאدرא

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

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

אلعאئد سאس אאلضمאنאت و אلכفאאت אلمخصومة على تردאد من بمא في ذلכ אلقيمة אلمقدرة אلقאبلة لאس

  .אلفعلي אאصلي
  

على مستوى مخصصאت אضאفية אنخفאض قيمة אلتمويل, تجنب لقאء خسאئر لى אلمخصص אلخאص אبאאضאفة 

عدאد אبتאريخ لى وجود خسאئر غير محددة אموضوعي يشير  دليل, عند وجود بشכل אجمאلي אلمحفظة

  .אلمאليةאلقوאئم 
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אلخאص  من مخصص אאنخفאض في אلقيمة אستبعאدهيتم  صل مאلي,אي אمכאنية تحصيل אوفي حאلة عدم 

بعد  فقط אلموجودאت אلمאليةتستبعد , אلموحدة  אلشאمل وذلכ بتحميله مبאشرة على قאئمة אلدخل به

  وتحديد مبلغ אلخسאرة. אلتحصيل אلممכنةجرאءאت אאتخאذ כאفة 
  
بصورة  خسאرة אאنخفאض في אلقيمة وכאن هذא אאنخفאض يتعلق,ض مبلغ אאنخف مא حدث אحقא אذאو

عכس يتم  ,)بوقوع حدث بعد אثبאت אאنخفאض (مثل تحسن درجة تصنيف אאئتمאن للجهة אلممولة موضوعية,

  אאثبאتهאلتي تم  خسאرة אאنخفאض قيد
ً
אلقيد في يتم אثبאت عכس , و ذلכ بتعديل حسאب אلمخصص سאبقא

 .قيمة אلتمويلאلموحدة ضمن مخصص خسאئر אنخفאض  אلشאمل قאئمة אلدخل

  للبيع אلمتאحةאنخفאض قيمة אلموجودאت אلمאلية 

  
 אلعאدلة אلقيمة فيאلمستمر  אوאلجوهري  نخفאضאא مثلي ,للبيع אلمتאحة אאسهم אستثمאرאت بאلنسبة

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

 אلعאدلة אلقيمة في زيאدة אيو يتم אثبאت  بאلدفאترאאصل אثبאت  אستمر طאلمאאلموحدة  خאل قאئمة אلدخل

 
ً
  .   حقوق אلمسאهمين فقطضمن אאنخفאض في אلقيمة  تسجيل بعدאحقא

 يقومثאبتة אو قאبلة للتحديد,  אتאستحقאقلهא و אلتي  لهא אلمشאبهة אلمאلية אאدوאت و للصכوכ بאلنسبة

تلכ אلموجودאت  مא אذא כאن هنאכ دليل موضوعي على אنخفאض قيمة )فردي بشכلو(  بتقديرلمصرف א

 
ً
 فאن , ذلכ ومع. אلمطفאة بאلتכلفة אلمقتنאة אلمאلية  للموجودאتאلمتبعة على نفس אلمعאيير  אستنאدא

على אنهא אلفرق بين אلتכلفة אلمطفאة  وאلتي تقאسאلترאכمية  אلخسאرةيمثل  אنخفאضل אلمسجل אلمبلغ

 قאئمةسبق אאعترאف بهא في  אلتيوستثمאرאت نخفאض في אאאوאلقيمة אلعאدلة אلحאلية, نאقصא אي خسאئر 

   .אلموحدة אلدخل

موضوعيא  دةزيאلאتلכ  يمכن ربط بحيث فترة אحقة,  في ,لهذه אאدوאت אلمאليةزאدت אلقيمة אلعאدلة  אذא

, يتم عכس خسאرة אאنخفאض אلموحدة אلدخل قאئمة بعد אثبאت خسאرة אאنخفאض في تحدث بعوאمل אيجאبية

 .אلموحدة אلدخلقאئمة في אلقيمة من خאل 
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  وאلمعدאت ت) אلممتلכאط

. אאرאضي אستهאכ. אيتم אلمترאכمستهאכ وאאطفאء بعد خصم אא وאلمعدאت بאلتכلفةאلممتلכאت تظهر 

طريقة אلقسط אلثאبت على مدى אאخرى بאستخدאم  אلممتلכאت وאلمعدאتتכلفة وאطفאء  כستهאيتم א

  تي :على אلنحو אא نتאجية אلمتوقعة للموجودאتر אאאعمאא

  

 אلمبאني

  

 سنة33
  سنوאت 10 - 5   وאلمعدאت אאثאث

  אقصرאو فترة אאيجאر , אيهمא  سنوאت10  تحسينאت אلمبאني אلمستאجرة

  

אאعمאر אאنتאجية للموجودאت ومن ثم تعديلهא אلقيم אلمتبقية و , مرאجعة אلقوאئم אلمאليةאعدאد يتم بتאريخ 

  . אن لزم אאمر

 عم متحصאت אאستبعאدستبعאد אلممتلכאت وאلمعدאت بمقאرنة אلنאتجة عن א אلمכאسب وאلخسאئريتم تحديد 

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

تشير אאحدאث אو  אقيمتهא وذلכ عندم في نخفאضא للتאכد من وجودجميع אلموجودאت  مرאجعةيتم 

على  אلقيمة אلدفتريةيتم تخفيض . אلدفترية ةقيمאلعدم אمכאنية אستردאد אلى  في אلظروف אتאلتغير 

 تهאقيم عن للموجودאتאلقيمة אلدفترية  وذلכ في حאلة زيאدة ,ستردאدلא قאبلאلمبلغ אل אلىאلفور 

  .אلمقدرة אلقאبلة لאستردאد

  אلمطلوبאت )  ي

  بאلقيمة אلعאدلة. خرىאאرصدة للبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אא ودאئع אلعمאء و כאفة אثبאت صل,في אא ,يتم

 
ً
ربאح بאلتכلفة אلمطفאة وאلتي يتم אحتسאبهא بعد אقيאس جميع אلمطلوبאت אلمאلية אلمرتبطة بא ويتم אحقא

 تאريخ אلعאئد אلفعلي حتىאسאس على /אلخصم אلعאوة تطفא. אلعאوةאو بعين אאعتبאر אلخصم אאخذ 

 אאستحقאق وتسجل في قאئمة אلدخل אلشאمل אلموحدة.

  אلضمאنאت)  כ

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

تمثل  אلتي אلقيمة אلعאدلةبאثبאت אلضمאنאت אلمאلية في אلقوאئم אلمאلية אلموحدة אאصل قبوאت .يتم في 

تجאه כل ضمאن بאلعאوة אلمطفאة אو  אلمصرفيتم قيאس אلتزאمאت  ,אאوليوبعد אאثبאت  .عאوة אلمستلمةאل

يتم אثبאت אي  ., אيهمא אعلىنאجمة عن אلضمאنאت ةمאلي אلتزאمאتريف אلאزمة لسدאد אي تقدير للمصאאفضل 

ضمن مخصصאت  אلموحدة אلشאمل زيאدة في אאلتزאمאت אلمتعلقة بאلضمאنאت אلمאلية في قאئمة אلدخل

.אאنخفאض في אلتمويل  
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 "صאفي אتعאب خدمאت مصرفية"אلموحدة ضمن  אلشאمل אلمستلمة في قאئمة אلدخل אلعمولةيتم אثبאت 

 بطريقة אلقسط אلثאبت على مدى فترة אلضمאن. 

مخصصאتאل)  ل  

אحدאث سאبقة  قאئم نتيجةאو אلتزאم  حאلي لتزאم قאنونيאمא يכون لدى אلمصرف عند يتم تכوين אلمخصصאت 

 .אאلتزאم لسدאد هذא אلمصرف موאردאستخدאم وאنه من אلمرجح אن يتطلب 

  )אאيجאرאت( אאجאرة ) محאسبة عقود م

  عندمא يכون אلمصرف هو אلمؤجر

כذمم مدينة و يفصح  אאيجאر دفعאتאلقيمة אلحאلية ليتم אثبאت (אجאرة) ,عقد אلموجودאت بموجب تאجير عند 

على אسאس صאفي אאستثمאر,  على مدى فترة אאيجאرאאيجאر  يتم אثبאت دخلتمويل". אل" عنهא ضمن بند

  .כمعدل عאئد ثאبت وאلتي تظهر, طريقة אلعאئد אلفعليبאستخدאم 

 عندمא يכون אلمصرف هو אلمستאجر

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

  على مدى فترة אאيجאر.

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

 .אאيجאرאنهאء خאل אلفترة אلتي يتم فيهא 
 

  אلنقد ومא يمאثله)  ن

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

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

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

 אאقتنאء.

 دوאت אلمאليةאא אلتوقف عن אثبאت )س 

 مאلية من مجموعة אصولو جزء א אلمאلي,جزء من אאصل  (אوאאصل אلمאلي אلتوقف عن אثبאت يتم 

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

אאصل אلتوقف عن אثبאت فيتم  منه, אلمאلي אאصل بنقل قرر فيهא אن אلمصرف قد قאموفي אلحאאت אلتي ي 

وفي אلحאאت  صل بشכل جوهري.אطر و אلمכאسب אلمصאحبة لملכية אجميع אلمخאאذא כאن אلمصرف قد نقل 

صل بشכل طر و אلمכאسب אلمصאحبة لملכية אאجميع אلمخאא يכون فيهא אلمصرف قد نقل אو אحتفظ ب אلتي

 صلאאصل אلمאلي فقط אن כאن אلمصرف لم يحتفظ بאلسيطرة على אאאلتوقف عن אثبאت فيتم , جوهري
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و אموجودאت כ ت אو אبقيت אثنאء אلعمليאت,אאنشلتزאمאت אو א حقوقאي  م אلمصرف بאثبאتيقوאلمאلي. 

  . مطلوبאت بشכل منفصل

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

  مدته. אو אنتهאءه אو אلغאئلتزאم אلمحدد في אلعقد אא

  אلزכאة ) ع

 א دوتع في אلمملכة אلعربية אلسعوديةאلمطبقة  אلزכאة وאنظمةقوאعد  تحسب אلزכאة على אسאس
ً
 لتزאمא

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

  אلموحدة. אلشאمل

  

  للموظفين) مכאفאة نهאية אلخدمة ف

 אحכאم نظאم يتم אحتسאب مخصص مכאفאة نهאية אلخدمة لموظفي אلمصرف 
ً
وفق אسس אכتوאرية طبقא

ضمن אلمطلوبאت אאخرى في قאئمة אلمرכز אلمאلي  بאلغאلم هאلعمل و אلعمאل אلسعودي. يتم אدرאج هذ

  אلموحدة.
  
  خزينةאلسهم א)   ق

لتشمل جميع سجل אسهم אلخزينة بאلتכلفة و تعرض כبند مخصوم من حقوق אلملכية بعد تعديلهא ت

سهم سهم. يتم אثبאت هذه אאو خسאئر بيع אאאربאح אو  , و توزيعאت אאربאح אאسهم ,تملכ تلכ تכאليف 

 بعد شرאئهא بمبلغ يعאدل אلمبلغ אلمدفوع
ً
  .אحقא

 

  אאستثمאر אدאرة خدمאت) ر

بعض صنאديق  אلتאبعة له ويشمل ذلכشرכة אلمن خאل  ستثمאر لعمאئهאא אدאرة يقدم אلمصرف خدمאت

تدرج حصة אلمصرف , وאلمכتسبة ضمن قאئمة אلدخل אلشאمل אلموحدة אאفصאح عن אאتعאبيتم , وאאستثمאر

  .قאئمة אلمرכز אلمאلي אلموحدة في في هذه אلصنאديق ضمن אאستثمאرאت אلمتאحة للبيع

موجودאت خאصة بאلمصرف אو אلشرכة אلتאبعة وبאلتאلي א تدرج في  אلمستثمرة للغير אلموجودאتא تعد 

  رכز אلمאلي אلموحدة للمصرف.قאئمة אلم
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 رصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعوديאאنقد وאل – 4

         

          

2012  

  (بאאف אلريאאت

    אلسعودية)

2011  

  (بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

  359,352    689,227  نقد في אلصندوق

  1,003,478    1,672,223  وديعة نظאمية

  140    112  حسאب جאري

 -    270,000  אلنقد لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعوديحسאب אدאرة 

  49,811    133,394  אخرى

  1,412,781    2,764,956 אאجمאلي
  

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

 ودאئع من محددة مئويةبنسب  אلسعودي אلعربي אلنقد مؤسسة لدى بوديعة نظאمية אאحتفאظ אلمصرف
لذא  متאحة لتمويل אلعمليאت אليومية للمصرف, غير אلنظאمية אلوديعة .شهر כل نهאية تحسب في אلعمאء
 تعد א فهي 

ً
 .ومא يمאثلهمن אلنقد  جزءא

 אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت אلبنوכ لدى אאرصدة – 5

  

2012 

(بאאف אلريאאت 

   אلسعودية)

2011 

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

  27,403    23,963  حسאبאت جאرية

  3,975,925    8,983,850   مرאبحאت مع بنوכ ومؤسسאت مאلية אخرى

  4,003,328    9,007,813  אאجمאلي

אאستثمאرאت  –6  

  

 

 אيضאح

2012 

(بאאف אلريאאت 

   אلسعودية)

2011 

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

مرאبحאت مع مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي 

  (بאلتכلفة אلمطفאة)

  

  900,000    2,649,934  

  695,407    987,979  1.6  אستثمאرאت متאحة للبيع

  25,440    2.628,277 אستثمאرאت مدرجة بאلقيمة אلعאدلة في قאئمة אلدخل

  57,500    43,987 3.6  في شرכة زميلةאستثمאرאت 

  3,428,281    1,960,243 4.6  אאجمאلي
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 للبيع אلمتאحةستثمאرאت אא   –1.6

  

2012 

(بאאف אلريאאت 

   אلسعودية)

2011 

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

  334,000    334,167  صכوכ

  226,114    418,077    אسهم 

  135,293    235,735 אخرى

  695,407    987,979   אאجمאلي

  

) في 83.9: 2011( ريאل مليون 98.3متدאولة وتشمل אستثمאرאت بقيمة  مאلية دوאتאهي  عאهא אאستثمאرאت

 .אلعربية אلسعودية خאرج אلمملכة אلمدرجة אلمشترכة אאستثمאر صنאديق

 

 אلدخل قאئمة في אلعאدلة قيمتهא אلمدرجة אאستثمאرאت 2.6

 .אلمحلية אلسوق في مدرجة אسهم في אستثمאرאت و هي عبאرة عن

 في شرכة زميلة ستثمאرאتאא  3.6

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

شرכة אل تאسست , وقدمليون ريאل سعودي 200 مدفوع قدره رאس مאلب )تאمين تعאوني(شرכة مאرين 

  .م2012 يونيو 18هـ אلموאفق 1433 رجب 28تאريخ و )(1010342537 אلسجل אلتجאري رقمبموجب 

  

2012 

(بאאف אلريאאت 

   אلسعودية)

2011 

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

  -    57,500  אلسنة في بدאية אلرصيد

 57,500    -   אلتملכ تכلفة

 -    (13,513)  אلموزعة غير خسאرةאلفي  حصة

  57,500    43,987  אאجمאلي
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  نوعאلحسب  אאستثمאرאت تحليل 4.6

  

2012 

אلريאאت (بאאف 

   אلسعودية)

2011 

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

  2,649,934    900,000  ذאت عאئد ثאبت  אستثمאرאت

  334,000    334,167  ذאت عאئد متغير אستثمאرאت

 251,554    446,355  شرכאت אسهم

 192,793   279,721  אخرى

  3,428,281    1,960,243  אאجمאلي

  

 אאخرى אאطرאف حسب بאאستثمאرאت تحليل– 5.6

  

2012 

(بאאف אلريאאت 

   אلسعودية)

2011 

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

  2,802,047    1,189,821  حכومية وشبه حכومية

  626,234    770,422  شرכאت 

  3,428,281    1,960,243  אאجمאلي

  

 جودة אאئتمאن حسب אאستثمאرאت تحليل– 6.6

  

2012 

(بאאف אلريאאت 

   אلسعودية)

2011 

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

  2,983,934   1,234,167  من אلدرجة אאولى    אستثمאرאت

  444,347    726,076  وאخرى شرכאت אسهم 

  3,428,281    1,960,243  אאجمאلي
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  )אلمطفאة بאلتכلفة אلمسجل( صאفي ,אلتمويل – 7

  )אف אلريאאت אلسعوديةא(ب                                                      

2012 

  

  אلتمويل אلعאمل

       אلتمويل

 غير אلعאمل

  

  אאجمאلي

 مخصص   

אאنخفאض في 

  אلقيمة

  

  אلصאفي

  6,235,528    (77,985)   6,313,513  122,125  6,191,388   אفرאد

  31,154,525    -   31,154,525  -  31,154,525   شرכאت

 37,390,053    (77,985)  37,468,038    122,125    37,345,913    אאجمאلي

 (203,553)              جمאعي مخصص 

 37,186,500               صאفي ,אلتمويل

 

  )(بאאف אلريאאت אلسعودية                                                      

2011 

  

  אلعאملאلتمويل

       אلتمويل

 غير אلعאمل

  

  אאجمאلي

  مخصص  

אאنخفאض في 

  אلقيمة

  

  אلصאفي

  4,271,547    (5,801)   4,277,348  10,134  4,267,214   אفرאد

  21,110,295    -   21,110,295  -  21,110,295   شرכאت

  25,381,842    (5,801)  25,387,643    10,134    25,377,509    אאجمאلي

 (121,933)               مخصص جمאعي

25,259,909               صאفي ,אلتمويل
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  אلتمويل  אنخفאض حرכة مخصص 1.7

)אلريאאت אلسعودية(بאאف                                                                                     

  אאجمאلي     אلشرכאت   אאفرאد    2012

  5,801    -  5,801   אلرصيد في بدאية אلسنة

  73,326    -  73,326    خאل אلسنة مضאف

  (569)    -  (569)   تمويل معدوم خאل אلسنة 
ً
  (573)    -  (573)   مبאلغ مستردة مجنبة سאبقא

  77,985    -  77,985   אلرصيد في نهאية אلسنة

 203,553    144,725 58,828    جمאعيمخصص

 281,538    144,725 136,813   אאجمאلي

  

)(بאאف אلريאאت אلسعودية                                                                                    

  אאجمאلي     אلشرכאت   אאفرאد    2011

  -    -  -   אلرصيد في بدאية אلسنة

  5,801    -  5,801    مضאف خאل אلسنة 

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

  5,801    -  5,801   אلرصيد في نهאية אلسنة

 121,933    98,778 23,155    مخصص جمאعي

 127,734    98,778 28,956   אאجمאلي

 

 אلتمويل: لمحفظةئتمאنية  אلجودة אא 2.7

אلمصدرة من قبل موديز ,  KMVلي للمخאطر يستخدم אلمصرف אدאة تحليل אلمخאطر خאغرאض אلتصنيف אلدא

من قبل   تستخدم هي وאلمصرف من تخصيص درجة مخאطر دאخلية لכل عميل تمويل  אאدאة هذه تمכنو 

 و دאخل אلمملכة אلعربية אلسعودية. 
ً
  אلכثير من אلبنوכ אلرאئدة عאلميא

 تمويل محفظة אن. سنة لفترة אلسدאد تعثر אحتمאאت عن مؤشرאت يعطي للمخאطر אلدאخلي אلتصنيف نظאم

 .  KMV אلمخאطر تحليل אدאة تخضع א אאفرאد قطאع
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 و אئتمאنية جودة אعلى 1 אلرقم يعطى بحيث אאئتمאنية للجودة درجאت 10 אאئتمאنية אلمصرف سيאسة تحدد

 يحصلون אلذين אلعمאء فאن אلمصرف في אلتمويل سيאسة من כجزء و. אئتمאنية جودة אسوאء 10 אلرقم

  .تمويل على للحصول مؤهلين فقط 6 אلى 1 من مخאطر درجة على

 

 ةقيمאل ةنخفضمتאخرة אلسدאد وغير مאلغير رصدة אא  1.2.7
 

مقيאس אلمصرف 
  للمخאطر

 
  אאيضאح 

 

  2012 

(بאאف אلريאאت 

 אلسعودية)

  2011 

(بאאف אلريאאت 

 אلسعودية)

  13,692,403    20,023,958   من אلدرجة אאولى  אستثمאرאت   4 - 1

  7,413,265    11,002,850   دون אلدرجة אאولىאستثمאرאت   6 - 5

  -    -   אلمتאبعةتحتאستثمאرאت   7

       31,026,808    21,105,668  

  4,251,505    6,182,155   (قطאع אאفرאد)غير مصنفة אستثمאرאت   

  25,357,173   37,208,963      אאجمאلي
 

 يمثل)4-1(من للمخאطر אلمصرفمقيאس

 جودةمن حيث  قويةبشכل אستثنאئي  ,خאلية من مخאطر אאئتمאن כبير حد אلى  

 نوعيةحيث  منمخאطر אאئتمאن, جيد جدא  نوعيةحيث  منאאئتمאن, ممتאز 

 אאئتمאنمخאطر

  ومرضية من حيث جودة אאئتمאن جيدة   يمثل)6-5(من للمخאطر אلمصرفمقيאس

 يمثل 7אلمصرف للمخאطر مقيאس
  

 אلمتאبعةتحت

 

 )אلقيمة منخفضة وغير אلسدאد متאخرةאرصدة אعمאر אلتمويل ( تحليل2.2.7 
  )(بאאف אلريאאت אلسعودية    

  אאجمאلي     אلشرכאت   אאفرאد  2012

  133,752    127,294   6,458   يومא 30-1من

  3,198    423   2,775    يومא90-31من

  -    -   -    يومא180-91من

  -    -   -    يومא  180אכثر من

  136,950    127,717   9,233  אאجمאلي
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  )(بאאف אلريאאت אلسعودية    

  אאجمאلي     אلشرכאت   אאفرאد  2011

  19,287    4,627   14,660   يومא 30-1من

  1,049    -   1,049    يومא90-31من

  -    -   -   يومא180-91من

  -    -   -    يومא 180אכثر من

  20,336    4,627   15,709  אאجمאلي
 

 يل فيمא 3.7
ً
, حسب مخصص אאنخفאض في אلقيمة אلمتعلقة بهאو  אت אلتمويلترכز لمخאطر  ي تحليא

 אلقطאعאت אאقتصאدية

  )(بאאف אلريאאت אلسعودية  

2012  

  

  אلتمويل אلعאمل

אلتمويل غير 

    אلعאمل

مخصص 

אאنخفאض في 

  אلقيمة

  

     صאفي

  אلتمويل

 حכومية وشبه حכومية 
  

7,457,331  -   -    7,457,331  
  3,607,481    -   -  3,607,481  تصنيع

  1,169,131    -   -  1,169,131  صحية כهربאء,مאء,غאز,وخدمאت
  11,183,309    -   -  11,183,309   عقאرאتوאنشאءאت ,بنאء

  2,123,606    -   -  2,123,606  خدمאت
  6,235,528    (77,985)    122,125  6,191,388   تمويل אאفرאد  

 3,982,905    -  - 3,982,905 تجאر ة
  1,630,762    -   -  1,630,762  אخرى

  37,345,913  122,125    (77,985)    37,390,053  

 (203,553)         مخصص جمאعي
 37,186,500         אلتمويل , صאفي
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  )(بאאف אلريאאت אلسعودية  

2011  

  

  אلتمويل אلعאمل

אلتمويل غير 

    אلعאمل

مخصص 

אאنخفאض في 

  אلقيمة

  

  صאفي אلتمويل

  6,346,022    -   -  6,346,022    حכومية وشبه حכومية 
  2,404,380    -   -  2,404,380  تصنيع

  1,184,283    -   -  1,184,283  כهربאء,مאء,غאز,وخدمאت صحية
  5,798,764    -   -  5,798,764   عقאرאتوبنאء ,אنشאءאت 

  1,197,826    -   -  1,197,826  خدمאت
  4,271,547    (5,801)   10,134  4,267,214   تمويل אאفرאد  

 2,869,172    -  - 2,869,172 تجאر ة
  1,309,848    -   -  1,309,848  אخرى

  25,377,509  10,134   (5,801)    25,381,842  

 (121,933)         مخصص جمאعي
 25,259,909         אلتمويل , صאفي

  
  يلي כمא وهي )אلتمويلية ةאאجאر  تعريف عليهא ينطبق( אאجאرةمستحقאت  אلتمويل يشمل  4.7

 
  2012  

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

  2011  

(بאאف אلريאאت  

  )אلسعودية

 399,381   644,251    אقل من سنة 
  2,273,583   6,067,954 سنوאت  5من سنة אلى 

  4,825,729    9,839,950  سنوאت 5אכثر من
  7,498,693   16,552,155 אجمאلي مستحقאت عقود אאجאرة אلتمويلية

  (1,156,051)    (4,339,563) אلعאئد غير אلمכتسب عن عقود אאجאرة אلتمويلية

 (1,458)   (1,583)  مخصص אאنخفאض
  6,341,184    12,211,009  صאفي אلمستحقאت من אאجאرة אلتمويلية
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  אلممتلכאت وאلمعدאت , صאفي – 8

 (بאאف אلريאאت אلسعودية)        

 :אلتכلفة

  

 אرאضي

  ومبאني

تحسينאت 

אلمبאني 

  אلمستאجرة

אثאث 

  ومعدאت 

  

  אאجمאلي

2012  

  

  אאجمאلي

2011  

 אلرصيد في بدאية אلسنة 
 

569,965 192,514  897,038  
  

1,659,517  
 

1,363,759  
  335,656    218,833    108,801  33,909 76,123 אאضאفאت

 (39,898)   -   - - -  אאستبعאدאت

  1,659,517    1,878,350    1,005,839  226,423  646,088  אلرصيد في نهאية אلسنة
                 אאستهאכ אلمترאכم  

  170,564    280,272    239,700  35,458  5,114  אلرصيد في بدאية אلسنة 
  123,746    150,254    120,481  21,965  7,808  אلمحمل للسنة 

 (14,038)   -   - - -  אאستبعאدאت
  280,272    430,526    360,181  57,423  12,922 אلسنة نهאية فيאلرصيد

 صאفي אلقيمة אلدفترية  
  ديسمبر  31في 

 
633,166  169,000 645,658  

  
1,447,824  

 
  

  صאفي אلقيمة אلدفترية 
  ديسمبر  31في 

 
564,851  157,056 657,338  

 
- 

 
1,379,245 

 

  مليون ريאل  98אعمאل تحت אلتنفيذ بمبلغ م 2012ديسمبر  31تتضمن אلممتلכאت وאلمعدאت כمא في 
 .)ريאلليون م 123:م 2011(

  כمא يلي: معلومאتموجودאت خאصة بتقنية אل و אلمعدאتאאثאث يتضمن بند 

  جمאليאא  ملموس غير    ملموس موجودאت خאصة بتقنية אلمعلومאت

  894,059  526,734    367,325 אلتכلفة
  (308,146)  (164,454)  (143,692)  אلمترאכم / אאطفאءאאستهאכ

  585,913  362,280    223,633 2012 ديسمبر31في אلدفترية אلقيمةصאفي

 593,416 380,124    213,292 2011 ديسمبر31في אلدفترية אلقيمةصאفي
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  خرىموجودאت א–9

   2012    2011  

 אيضאح 

(بאאف אلريאאت   

    אلسعودية)

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

        אلدخل אلمستحق:
  37,510    56,878   אאستثمאرאت  -
  392,025    396,372   אلتمويل -

  429,535    453,250   אجمאلي 

 607,005   792,310  21 مستحقة من אلمسאهمينمدفوعة/زכאة
ً
  22,330    23,746   אيجאرאت مدفوعة مقدمא

  9,355    20,366   دفعאت مقدمة للموردين
  30,635    31,463  مصאريف مدفوعة مقدمא אخرى

  200,962    325,982  אخرى
  1,299,822    1,647,117  אאجمאلي

 
  אאخرىאאرصدة للبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية  –10

 2012    2011  

 
 (بאאف אلريאאت

    אلسعودية)

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

 21,000   - حسאب אدאرة אلنقد لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي

  2,235,000    2,141,291 مرאبحאت  مع אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى

 186,876   273,241 حسאبאت جאرية في אلبنوכ אאجنبية
  2,442,876    2,414,532 אאجمאلي
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  ودאئع אلعمאء –11

  א) تتכون ودאئع אلعمאء ممא يلي:

 2012    2011  

 
(بאאف אلريאאت 

    אلسعودية)

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

 8,961,924   19,511,453  ودאئع تحت אلطلب
  7,530,095    9,972,540  אستثمאرאت عمאء אجل 
  1,284,265    2,729,619  حسאبאت عمאء אخرى  

  17,776,284    32,213,612 אאجمאلي

  
  يشمل رصيد حسאبאت عمאء אخرى تאمينאت אאعتمאدאت وخطאبאت אلضمאن.

  
  على ودאئع بאلعمאت אאجنبية כمא يلي: אعאه تشتمل ودאئع אلعمאءب) 

  2012  

(بאאف אلريאאت 

    אلسعودية)

2011  

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

 738,272   2,262,822  ودאئع تحت אلطلب
  344,205    2,510,284  אستثمאرאت عمאء אجل
  1,160,569    2,601,537  حسאبאت عمאء אخرى  

  2,243,046    7,374,643 אאجمאلي
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  خرىمطلوبאت א–12
 2012    2011  

 
(بאאف אلريאאت 

   אلسعودية)

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

        : دאئنة مستحقةאربאح

  27,272    29,152 אستثمאرאت عمאء אجل-

  895    665 אرصدة للبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى-
  28,167    29,817 אجمאلي

 117,144   152,340 مصאريف مستحقة אلدفع
 235,261   2,036,334  شيכאت صאدرة 

 95,001   86,816  ذمم دאئنة
 
ً
 180,656   377,747 אيجאرאت مقبوضة مقدمא

  13,956    39,058 אخرى
  670,185    2,722,112 אאجمאلي

  
  رאس אلمאل – 13

: م2011(  مليون سهم 1,500من بאلכאمل  אلمدفوعو  אلمصدرو  ,بهيتכون رאس مאل אلمصرف אلمصرح 
  ريאل للسهم אلوאحد. 10سمية بقيمة א ,مليون سهم )1,500

  فيمא يلي بيאن بملכية رאسمאل אلمصرف 

  نسبة אلملכية  

 2012    2011  

  % 110.7    % 110.7 للتقאعدאلمؤسسة אلعאمة 

 % 10.00   % 10.00 صندوق אאستثمאرאت אلعאمة
  % 10.00    % 10.00 אلمؤسسة אلعאمة للتאمينאت אאجتمאعية

  % 69.29   % 69.29 אلعموم
  % 100    % 100 אאجمאلي

  

    אلنظאمي אאحتيאطي – 14

 א مא تحويلوאلنظאم אאسאسي للمصرف ب في אلمملכة אلعربية אلسعودية مرאقبة אلبنوכنظאم يقضي 
 مא يسאوي رصيد אאحتيאطييبلغ حتيאطي אلنظאمي אلى אن لى אאאאلسنوي دخل אل% من صאفي 25 يقل عن

אلى  אلسنة دخلريאل من صאفي مليون    183.3قدرهتم تحويل مبلغ  عليه .رאس אلمאل אلمدفوع للمصرف
  אن هذא אאحتيאطي אلنظאمي غير قאبل .ريאل)مليون  107.8: م 2011( نظאميאאحتيאطي אل

ً
 .للتوزيع حאليא
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  خزينةאل سهمא – 15

אت אلمتعلقة بאلبرאمج لאلتزאم وفאءً و ذلכ  بعد אلحصول على אلموאفقאت אلאزمة, ,شرאء هذه אאسهم تم
  .قريبאو אلتي من אلمتوقع אن تنطلق  موظفينلل אאسهمدفعאت אلمحسوبة على אسאس  و אلتحفيزية 

  لتزאمאت אلمحتملةאلتعهدאت وאא – 16

 אلدعאوى אلقضאئية:  ) א

 2012ديسمبر  31כمא في  مقאمة ضد אلمصرف هאمة دعאوى قضאئيةلم تכن هنאכ אي 

   אلرאسمאلية: אאرتبאطאتب)  

مليون  119: م 2011( مليون ريאل 93.8 رאسمאلية قدرهא אرتبאطאتى אلمصرف لد , 2012 ديسمبر 31כمא في 
 معدאت.بאلممتلכאت وאل تتعلق و, ريאل)

  ئتمאنج)   אلتعهدאت وאאلتزאمאت אلمحتملة אلمتعلقة بאא 

عتمאدאت وאאمن خطאبאت אلضمאن  يئتمאن بشכل אسאسمحتملة אلمتعلقة بאאلتزאمאت אلعهدאت وאאאلت تتכون
 يאن אلغرض אلرئيس غير אلمستخدم. ئتمאنلمنح אא אت غير אلقאبلة للنقضلتزאمو אא ,אلمستندية, وאلقبوאت

عتمאدאت אلضمאن و אא אن خطאبאت من ورאء هذه אאدوאت هو ضمאن توفير אאموאل للعمאء عند طلبهא.
אلة عدم تمכن אلعميل غير قאبلة للنقض من قبل אلمصرف في ح بאلسدאد אلتي تعتبر ضمאنאت אلمستندية,

ستثمאرאت אאلتزאمאته تجאه אאطرאف אאخرى, تحمل نفس مخאطر אאئتمאن אلتي تحملهא من אلوفאء بא
כثيرא عن אلمبلغ אلملتزم به  אلضمאنאت و אאعتمאدאت אلمستنديةبموجب  تقل אلمتطلبאت אلنقدية .وאلتمويل

  . تفאقيةאبموجب אف אلثאلث بسحب אאموאل אن אلمصرف אيتوقع بشכل عאم אن يقوم אلطر 

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

يتوقع אلمصرف تقديم  אلכمبيאאت אلمسحوبة من قبل אلعمאء.لسدאد تمثل אلقبوאت تعهدאت אلمصرف 
  معظم אلقبوאت قبل سدאدهא من قبل אلعمאء .
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  لتزאمאت אلمحتملة אلتعאقدية لقאء  אلتعهدאت و אאت ستحقאقאفيمא يلي אא  )1

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)    

2012 
 3 من אقل

  אشهر

  

 אشهر 3 من

  شهر 12  אلى

 سنة من  

 5 אلى

  سنوאت

  

 5 من אכثر

  سنوאت

  

  אאجمאلي

3,586,140  -  44,100  481,195 3,060,845  אعتمאدאت مستندية 

 2,517,335  15,015  674,012  1,690,369  137,939  خطאبאت ضمאن 

 239,365  -  -  644   238,721  قبوאت 

1,854,432  -  -  1,854,432 - قאبلة للنقض אلتزאمאت منح אئتمאن غير 

 8,197,272  15,015  718,112 4,026,640 3,437,505 אאجمאلي

 

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)    

2011  
 3 من אقل

  אشهر

  

 אشهر 3 من

  شهر 12  אلى

 سنة من  

 5 אلى

  سنوאت

  

 5 من אכثر

  سنوאت

  

  אאجمאلي

2,256,804  -  109,035  520,585  1,627,184  אعتمאدאت مستندية 

3,608,702  160 2,018,959  983,502  606,081  خطאبאت ضمאن 

 351,933  -  -  17,175   334,758  قبوאت 

1,621,666  -  -  1,621,666 - אئتمאن غير  قאبلة للنقض אلتزאمאت منح

7,839,105  160 2,127,994  3,142,928 2,568,023 אאجمאلي
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2  ( 

ً
 :אאخرى אאلتزمאت אلمحتملة حسب אאطرאفوبאلتعهدאت  فيمא يلي تحليא

 2012 2011  
(بאאف אلريאאت  

  אلسعودية)
(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

 -  137,905  حכومية وشبه حכومية

 7,012,628  7,427,788 شرכאت  
 826,477  631,579  بنوכ ومؤسسאت مאلية אخرى  

 7,839,105  8,197,272 אאجمאلي
 
بلغ אلجزء غير אلمستخدم من אאرتبאطאت وאلتي يمכن אلغאؤهא في אي وقت من قبل אلمصرف وאلقאئمة  )3

 .)ريאلمليون 2011 : 7,449( ريאلمليون    5,163مبلغم 2012ديسمبر  31כمא في 
 

 لتزאمאت אلمتعلقة بعقود אאيجאر אلتشغيلية:د)   אא

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

 2012 2011  
(بאאف אلريאאت  

  אلسعودية)
(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

 205  325  אقل من سنة وאحدة  
 48,276  175,337  سنوאت   5من سنة אلى 

 300,087  198,334  سنوאت  5אכثر من 

 348,568  373,996  אאجمאلي 
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  صאفي ,يةאلتمويل و يةستثمאر אאאאنشطة אلدخل من  -  17

 2012  2011  
 אلريאאت بאאف( 

    )אلسعودية
 אلريאאت بאאف(

  )אلسعودية

       و אلتمويل:אلدخل من אאستثمאرאت 
 9,603   7,358  אستثمאرאت ( مرאبحאت مع مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي)  

 1,200   6,299  אستثمאرאت في صכوכ

 84,368   93,065  مرאبحאت مع אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى    

 1,089,312   1,528,648 تمويل 
 1,184,483   1,635,370  אאجمאلي 

       אجل  אستثمאرאت على عאئد

 (70,278)   (110,410)  אجل אستثمאرאت عمאء

 (2,639)   (7,833)  אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت للبنوכ אرصدة

 (72,917)   (118,243)  אجمאلي

  1,111,566    1,517,127  אلدخل من אאستثمאرאت و אلتمويل,صאفي
  

  صאفي ,אلمصرفيةאلخدمאت  אتعאب – 18

 2012    2011  

(بאאف אلريאאت  

  אلسعودية)

(بאאف אلريאאت   

  אلسعودية)

     -:אאخرىאلمصرفيةאلخدمאت و אאتعאبدخل
 178,463   131,110  تمويل شرכאت وאستشאرאت    

 38,482   31,851  خدمאت تجאرية     

  43,337    83,356  خدمאت אلبطאقאت    

  16,737    34,995  خدمאت بنכية אخرى    

  277,019    281,312  دخل אאتعאب وאلعموאت אجمאلي

        - : אאخرى אلمصرفية אلخدمאت و אאتعאب مصאريف

  (18,905)    (37,259)  خدمאت אلبطאقאت    

  (1,490)    (1,198)  אتعאب אخرى    

  242,855   256,624 
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  روאتب ومزאيא אلموظفين -  19

وفقא لقوאعد مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي  محددةو אل אلمصرف يموظف فئאت אلتאلي אلجدول يلخص
  .فيمא يتعلق بتعويضאت אلموظفين

 )(بאאف אلريאאت אلسعودية

  

 

عدد אلموظفين

  

  

אلتعويض אلثאبت

 אلتعويض غير אلثאبت אلمدفوع  

 فئאت אلموظفين
  אسهم  نقد

  

 אאجمאلي

  
20122011201220112012  2011  2012  2011  2012  2011  

 يجب אلحصول على عدم-مدرאء تنفيذيون

ممאنعة من مؤسسة אلنقد אلعربي   

 5,962 7,566 - - 5,962 141324,59518,1947,566 אلسعودي  بشאنهم

 13,348 14,584 - - 13,348 14,584 84,675 103,972 224 326 موظفون يقومون بאدאرة אلمخאطر

 3,370 4,703 - - 3,370 4,703 27,654 37,917 95 107 موظفون يقومون بאدوאر رقאبية

 32,224 25,682 - - 32,224 25,682 217,039 215,323 1,077 1,105 موظفون אخرون

موظفون بعقود خאرجية (يقومون بאدوאر 

 - - - - - - - - - - אلمخאطر)

 54,904 52,535 - -54,904 52,535 347,562 381,807 1,409 1,552 אلمجموع

       87,365 66,759    אلتعويض אلمتغير אلمستحق 

       10,642 23,695    مزאيא موظفين אخرى

 54,904 52,535 - -54,904 445,56952,535 472,261 1,409 1,552 אאجمאلي

 

  אلتعويضאت لسيאسة سאسيةאא אلسمאت – 19.1

 مع تفقت تعويضאت منאسبة سيאسאت عאتبتم אي, بאلمصرف כجزء مכمل لسيאسة אلتعويضאت אلخאصة 
 مجلس قبل من אلموضوعة معאييرאل و وאلمبאدئ אلسعودي אلعربي אلنقد مؤسسة عن אلصאدرة אلتعليمאت
  .אلمאلي אאستقرאر

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

لمخאطر אلمتعلقة بאلسيولة ل مرאعאتهאכد من אبאلتعאه אعدאد وتطبيق אلسيאسאت א ثنאءאيقوم אلمصرف 
  .يرאدאتلא אلزمني وאلتوقيت

دאء אא مع يتمאشىאلنظאم אلمتغير  نא ,אلتعويضאت بخصوص ومتغير ثאبت نظאم بאتبאع אلمصرف قאم لقد
  .دאء אلمتعلق بכل وظيفة حسب تقييم אאدאءو مع אא للمصرفאلכلي 
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ويقوم بאجرאء אلتعديאت  دوريةبصورة  به אلخאصة و אلمכאفאت אلتعويضאت سيאسאت بمرאجعة אلمصرف يقوم
  عند אلضرورة .

   ربح אلسهم  – 20

אلمتوسط אلمرجح لعدد  אلدخل علىصאفي وذلכ بتقسيم אאسאسي و אلمخفض אلسهم  تم אحتسאب ربح
  .אلسنةכمא في نهאية  مليون سهم 1,485وאلبאلغة אאسهم אلقאئمة 

  אلزכאة – 21

بلغت لمصلحة אلزכאة وאلدخل, و م2011قدم אلمصرف אقرאرאته אلزכوية لجميع אلسنوאت אلسאبقة حتى אلعאم 
مبلغ אجمאلي  , هذא بאאضאفة אلىريאلمليون  47 م2012ديسمبر  31אلمنتهية في  للسنة אلزכאة אلمقدرة

 من אאربאح אلموزعة אلمستقبلية אسيتم خصمهسدد عن אאعوאم אلسאبقة و אلتي مليون ريאل  792قدره 
  ).لכل سهم ريאل0.56(

  אلنقد و مא يمאثله – 22

  قאئمة אلتدفقאت אلنقدية אلموحدة ممא يلي : في אلمدرج يمאثله ومא אلنقد يتכون

 2012  2011  

(بאאف אلريאאت   

    אلسعودية)

(بאאف אلريאאت 

  אلسعودية)

  359,352    689,227  نقد في אلصندوق

  אرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي
  403,506 אلنظאمية فيمא عدא אلوديعة 

 
49,951  

  אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى 
 5,773,169 يومא من تאريخ אאقتنאء             تستحق خאل تسعين 

  
75,994 

 485,297   6,865,902  אאجمאلي
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  אلتشغيليةقطאعאت אل - 23

يتم تحديد אلقطאعאت אلتشغيلية على אسאس אلتقאرير אلدאخلية אلمتعلقة بقطאعאت אلمصرف אلتي يتم 
لجنة  אلرئيس אلتنفيذي وכذلכאلمכون من  ومتخذي אلقرאر אلتنفيذيين  مرאجعتهא بאنتظאم من قبل

 אدאئهא.تقويم بאلمصرف وذلכ لتوزيع אلموאرد على אلقطאعאت و  אلموجودאت وאلمطلوبאت

אلتي כאنت تستخدم لتوزيع אلمصروفאت, אאيرאدאت, אسאسאت אلقطאعאت אلتشغيلية قאمت אאدאرة بمرאجعة 
وאلتي כאنت تدرج في بند "אخرى", وتم אعאدة توزيعهא على قطאعאت  אلموجودאت وאلمطلوبאت אلمشترכة

 אאعمאل. وعليه فقد تم אعאدة تصنيف بعض אرقאم אلمقאرنة.

  

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

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

   :قطאع אאفرאد  ) א

متوسطة وصغيرة وאلمؤسسאت אلمقدمة لאفرאد אאخرى  وאلمنتجאتאلودאئع و  אلتمويليشمل 
  . אلحجم

  :قطאع אلشرכאت   ) ب

 . وכبאر אلعمאءللشرכאت אلمقدمة  وאلخدمאت و אلمنتجאت אאخرىو אلودאئع  אلتمويليشمل 

  אلخزينة:قطאع   )ج

 و خدمאت אلخزينة. و אستثمאرאت يشمل אلمرאبحאت مع אلبنوכ 

  :אلوسאطة و אאستثمאر قطאع) د

אلنشאطאت אلمتعلقة بאدאرة אلموجودאت אلتي و  خدمאت אلوسאطة و אאستثمאر محאفظ دאرةإ يشمل
 .אلمאلية אאورאق وحفظ אאدאرة وאلترتيب وאلمشورة אلتعאمل و تشمل
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  אאموאل مطورتسعير تحويل  بאستخدאم نظאم אلتشغيليةقطאعאت אل אلربح علىيحمل/يقيد 

ً
في  دאخليא

 .אאموאل אلمصرف وهو مقאرب لسعر تכلفة 
  

  :אلتشغيليةقطאعאت אلحسب  دخل ونتאئج אلمصرف وو مطلوبאت  فيمא يلي تحليل لموجودאت

 (بאאف אلريאאت אلسعودية)

  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  אאفرאدقطאع   2012
 قطאع אאستثمאر

  وאلوسאطة
  אאجمאلي

 54,014,453  469,027 7,522,86032,754,57213,267,994  אلموجودאت    אجمאلي

 37,350,256 290,500 15,067,02811,263,75610,728,972  אلمطلوبאت  אجمאلي

אلدخل من אאستثمאرאت  صאفي

  وאلتمويل 
398,673814,616301,592 2,246 1,517,127 

  مصرفية خدمאت אتعאب

 308,927 36,039 55,055163,78454,049  ,صאفيوאيرאدאت אخرى

  1,826,054  38,285 453,728978,400355,641  אلعمليאت دخل אجمאلي

 قيمة في אאنخفאضمخصص 

  154,373 --108,42645,947  אلتمويل

  150,254 816 66,51959,89123,028  و אאطفאء  אאستهאכ

 774,755  34,566 399,279243,21597,695  אلعمليאت אאخرى  مصאريف

 1,079,382 35,382 574,224349,053120,723  אلعمليאت مصאريف אجمאلي

 746,672 2,903 629,347234,918(120,496)    ) אلعمليאتخسאرة/(دخلصאفي

אلحصة في خسאرة אلشرכة 

 (13,513)- (13,513)-- אلزميلة

 733,159 2,903 629,347221,405 (120,496)  )  אلخسאرة/(אلدخل صאفي
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 (بאאف אلريאאت אلسعودية)

  قطאع אلخزينة  قطאع אلشرכאت  אאفرאدقطאع   2011
 אאستثمאرقطאع 

  وאلوسאطة
  אאجمאلي

 36,783,366  305,460 5,089,31422,507,7018,880,891  אلموجودאت    אجمאلي

 20,889,345 112,883 10,283,9693,829,8316,662,662  אلمطلوبאت  אجمאلي

אلدخل من אאستثمאرאت  صאفي

  وאلتمويل 
272,311587,070249,835 2,350 1,111,566 

  مصرفية خدمאت אتعאب

 276,703 12,901 28,556218,14417,102  وאيرאدאت אخرى,صאفي

  1,388,269  15,251 300,867805,214266,937  אلعمليאت دخل אجمאلي

 قيمة في אאنخفאضمخصص 

  124,734 --25,95698,778  אلتمويل

  123,746 871 40,34457,10825,423  و אאطفאء  אאستهאכ

 708,455  39,087 291,798261,949115,621  אلعمليאت אאخرى  مصאريف

 956,935 39,958 358,098417,835141,044  אلعمليאت مصאريف אجمאلي

 431,334 (24,707) 387,379125,893(57,231)    دخل/(خسאرة) אلعمليאت صאفي

אلحصة في خسאرة אلشرכة 

 -----  אلزميلة

 431,334 (24,707) 387,379125,893 (57,231)  )  אلخسאرة/(אلدخل صאفي

  

  فيمא يلي تحليل لمخאطر אאئتمאن אلتي يتعرض لهא אلمصرف حسب אلقطאعאت אلتشغيلية:

 (بאאف אلريאאت אلسعودية)                 

  אلخزينة قطאع  אلشرכאت قطאع  אאفرאد قطאع  2012

 אאستثمאر قطאع

  אאجمאلي  وאلوسאطة

 قאئمةאلمدرجة في  אلموجودאت

 48,110,470  157,286 10,766,685 31,007,142  6,179,357  אلمאلي    אلمرכز

  و אאلتزمאت   אلتعهدאت

 אلمحتملة
- 8,197,272 - -  8,197,272 

 56,307,742  157,286 10,766,685 39,204,414  6,179,357  אאجمאلي
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 (بאאف אلريאאت אلسعودية)                

  אلخزينة قطאع  אلشرכאت قطאع  אאفرאد قطאع  2011

 אאستثمאر قطאع

  אאجمאلي  وאلوسאطة

אلمدرجة في قאئمة  אلموجودאت

 33,729,273  276,532 8,205,343 20,997,338  4,250,060  אلمرכز אلمאلي 

  و אאلتزمאت   אلتعهدאت

 אلمحتملة
- 7,839,105 - -  7,839,105 

 41,568,378  276,532 8,205,343 28,836,443  4,250,060  אאجمאلي

  
قאئمة تتכون مخאطر אאئتمאن אلتي يتعرض لهא אلمصرف من אلقيمة אلدفترية للموجودאت אلمدرجة في 

تشمل مخאطر אאئتمאن אلتي  , بאستثنאء אلنقد, אلممتلכאت وאلمعدאت و אلموجودאت אאخرى. אلمرכز אلمאلي
  אאئتمאني للتعهدאت وאאلتزאمאت אلمحتملة. يتعرض لهא אلمصرف قيمة אلمعאدل

  مخאطر אאئتمאن – 24

  تعــد
ً
ــة ــر אلمخــאطر אهمي لمصــرف, وتعــرف علــى אنهــא אلمخــאطر אلنאتجــة عــن אخفــאق ل مخــאطر אאئتمــאن مــن אכث

يـؤدي אلـى تכبـد אلمصـرف قـد ممـא  عند אستحقאقهא تجאه אلمصرف  مبאلتزאمאتهفي אلوفאء   אאخرىف אطر אא
  مאلية.ر ئلخسא

 تنشא بصـورة אسאسـية مـن אلتمويـل و אאسـتثمאر,  في حين אن معظم אلتعرضאت لمخאطر אאئتمאن
ً
يوجـد  אيضـא

אאدوאت אلمאليـــة خـــאرج قאئمـــة אلمرכـــز אلمـــאلي مثـــل אلضـــمאنאت, אلتعـــאمאت بـــفـــي بعـــض تعرضـــאت للمخـــאطر 
  وאאعتمאدאت אلمستندية, وאאرتبאطאت, وאلقبوאت. 

 ضوאبط تضع אلتي و אאئتمאن لمخאطر אتسيאس بنאءمن خאل אאئتمאن بفعאلية  مخאطريقوم אلمصرف بאدאرة 
 אلعنאية معאيير و אلعمאء, من אلمطلوبة אאفصאحאت و אلمخאطر, قبول معאيير و , ةאسوאق אلمستهدفل

 אجرאءאتو  אلمشאכل אכتشאف و للحسאبאت, אليومية אאدאرة و , אلترכيز حدود و ,ذאت אلعאقة אلمهنية
  .אلمنאسبة لهא אلمعאلجة

 Moody’s" نאتאبي على يعتمد دאخلي تقييم نظאم يوجد لشرכאت,א بقطאع אلمتعلق لאئتمאن بאلنسبة و
KMVאلمتعلقة مخאطر אل אمא من אلعمאء ,حتسאب درجة אلمخאطر و אحتمאאت אلتعثر لכل عميل " א

  لمؤسسאت אلمאلية فهي تحدد عبر אلتقييم אلخאرجي. بא

 مستقلة مجموعة אلمصرف لدى يوجد بאאعتبאر, אאئتمאن مخאطر אخذ و , אאئتمאني אلفحص سאمة لضمאن و
 مخאطر سيאسة متאبعةو تطبيق مهאم تتولىوهي  אلمخאطر, אدאرةمدير عאم  قبل من تدאر אلمخאطر אدאرة

כمא تتولى مسؤولية متאبعة אي , و عمليאت אאئتمאن و مא يتعلق بهא من مستندאت بعد אعتمאدهא, אאئتمאن
 مشאכل אئتمאنية قد تطرא في تمويאت אلعمאء.
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), وبאلنسبة لتفאصيل مכونאت אلتمويل يمכـن אلرجـوع אلـى אאيضـאح 6تم تحليل אאستثمאرאت في אאيضאح رقم (

  ).16), وبאلنسبة للتعهدאت وאאلتزאمאت אلمحتملة يمכن אلرجوع אلى אאيضאح رقم (7رقم (

دאت هوאلتع وאلمطلوبאت אلمאلية , مخאطر אאئتمאن و, אلمאليةمخאطر אلموجودאت אلجغرאفي لترכز אل  1.24 
  وאאلتزאمאت אلمحتملة

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)                                                                                        

2012 

אلمملכة אلعربية 

 אلسعودية

دول مجلس   

  אلتعאون

  ي אאخرىאلخليج

 אلشرق ومنطقة

 אאوسط

  

  אوروبא

  

 دول

  אخرى

  

  אאجمאلي

                  אلموجودאت אلمאلية

  نقد وאرصدة لدى  مؤسسة

 2,764,956  אلنقد אلعربي אلسعودي    

 

-

 

- 

 

- 

 

2,764,956 

אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت 

4,577,837  אلمאلية אאخرى

 

3,470,694

 

953,236 

 

6,046 

 

9,007,813 

 1,960,243  -  98,290 - 1,861,953 אستثمאرאت

 37,186,500  -  - - 37,186,500  , صאفي تمويل

 1,571,542   -   - - 1,571,542  موجودאت אخرى

  52,491,054   6,046   1,051,526  3,470,694  47,962,788  אجمאلي אلموجودאت אلمאلية

          אلمאليةאلمطلوبאت

  אلمؤسسאت و للبنوכ رصدةא

1,402,737  אلمאلية אאخرى

 

461,250

 

85 

 

550,460 

 

2,414,532 

 32,213,612  -  - - 32,213,612  ودאئع אلعمאء 

 2,344,364  -  - - 2,344,364  مطلوبאت אخرى

  36,972,508   550,460   85  461,250  35,960,713  אجمאلي אلمطلوبאت אلمאلية

 8,197,272  -  - - 8,197,272 אلتعهدאت وאאلتزאمאت אلمحتملة

مخאطر قصى لאلحد אא

(ظאهرة بمبאلغ אلمعאدل אאئتمאن

אאئتمאني) للتعهدאت و אאلتزمאت 

3,142,477 אلمحتملة

 

-

 

- 

 

- 

 

3,142,477 
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  (بאאف אلريאאت אلسعودية)                                                                                        

2011  

אلمملכة אلعربية 

 אلسعودية

دول مجلس   

  אلتعאون

  ي אאخرىאلخليج

 אلشرق ومنطقة

 אאوسط

  

  אوروبא

  

 دول

  אخرى

  

  אאجمאلي

                    אلموجودאت אلمאلية

  نقد وאرصدة لدى  مؤسسة

 1,412,781  אلنقد אلعربي אلسعودي    

 

-

 

- 

 

- 

 

1,412,781 

אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت 

649,975  אلمאلية אאخرى

 

2,388,446

 

937,504 

 

27,403 

 

4,003,328 

 3,428,281  -  84,003 - 3,344,278 אستثمאرאت

 25,259,909  -  - - 25,259,909  تمويل , صאفي 

 1,237,503   -   - - 1,237,503  موجودאت אخرى

  35,341,802   27,403 1,021,507  2,388,446  31,904,446  אجمאلي אلموجودאت אلمאلية

          אلمאليةאلمطلوبאت

رصدة للبنوכ و אلمؤسسאت א

1,146,000  אلمאلية אאخرى

 

1,110,000

 

186,876 

 

- 

 

2,442,876 

 17,776,283  -  - - 17,776,283  ودאئع אلعمאء 

 670,185  -  - - 670,185  مطلوبאت אخرى

  20,889,344   -   186,876  1,110,000  19,592,468  אجمאلي אلمطلوبאت אلمאلية

 7,839,105  -  - - 7,839,105 אلتعهدאت وאאلتزאمאت אلمحتملة

مخאطر قصى لאאلحد א

بمبאلغ אلمعאدل (ظאهرة אאئتمאن

אאئتمאني) للتعهدאت و אאلتزمאت 

2,607,645 אلمحتملة

 

-

 

- 

 

- 

 

2,607,645 
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  ومخصص خسאئر אلتمويل: אلعאمل رغيويل ملترכزאت אلتאلتوزبع אلجغرאفي  -   2.24

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)                                                                                                                                       

2012 

אلمملכة  

אلعربية 

 אلسعودية

  دول مجلس אلتعאون 

  ومنطقة אאخرىאلخليجي  

  אאجمאلي  دول אخرى  אوروبא אلشرق אאوسط 

 122,125 - --122,125 אلتمويل غير אلعאمل ,صאفي

 281,538 - --281,538 אلتمويلخسאئر مخصص אنخفאض 

  

  (بאאف אلريאאت אلسعودية)                                                                                                                                       

2011 

אلمملכة  

אلعربية 

 אلسعودية

  دول مجلس אلتعאون 

  אلخليجي אאخرى ومنطقة 

  אאجمאلي  دول אخرى  אوروبא אلشرق אאوسط 

 10,134 - --10,134 אلتمويل غير אلعאمل ,صאفي

 127,734 - --127,734 مخصص אنخفאض خسאئر אلتمويل

  

  مخאطر אلسوق – 25
  

مאلية نتيجة אلدوאت لאتدفقאت אلنقدية אلمستقبلية للאلقيمة אلعאدلة  تذبذبتمثل مخאطر אلسوق مخאطر 
אلسوق مثل אسعאر אאسهم ,  معدل אلعאئد, אسعאر אلصرف אאجنبي, אسعאر אلبضאئع. و  محددאتللتغير في 

يصنف אلمصرف تعرضאته لمخאطر אلسوق אلى "مخאطر سوق متאجرة" و "مخאطر سوق غير متعلقة 
  بאلمتאجرة".

  متאجرةאل سوق مخאطر  1.25
אلمملوכة له بאلعملة  يتعرض אلمصرف لمخאطر سوق אلمتאجرة بنسبة طفيفة على محفظة אאسهم

م بشכل مستمر حسب אسعאر אلسوق ويؤخذ אثر تقييم تلכ אאسهم כربح אو خسאرة אلمحلية وאلتي تقوّ 
  .قאئمة אلدخل אلموحدةفي 

  مخאطر سوق غير متعلقة بאلمتאجرة 2.25 

 و لכن بحدود بسيطة عن طريق مخאطر, و تنشא عאدة من אلتغير في معدאت אلعوאئد
ً
 قد تنشא אيضא

אلعمאت אאجنبية. و قد يتعرض אلمصرف لتلכ אلمخאطر نتيجة אلتغير في אسعאر אאسهم אلمحتفظ بهא 
 ."כאدوאت مאلية متאحة للبيع"
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   معدل אلعאئدمخאطر   ) א

  אلمخאطر تلכ تنشא
ً
 في אو אلعאدلة אلقيم في אمא تؤثر אلتي و אلعوאئد معدאت في للتغير  تبعא

 معאمאت في אلدخول يمכنه א אلمصرف אن حيث و. אلمאلية لאدوאت אلمستقبلية אلنقدية אلتدفقאت
 تعديل و אאعتبאر في אאموאل تلכفة بאخذ אلخزينةאدאرة  تقوم , مخאطر معدل אلعאئد لتغطية تحوط

  אאربאح هوאمش
ً
 .אلتمويل معאمאت مدد لطول تبعא

فאن אلموجودאت אلحسאسة لمعدل אلعאئد وعلى אعتبאر ترאبط مכونאت موجودאت ومطلوبאت אلمصرف 
אعلى بכثير من אلمطلوبאت אلحسאسة لمعدل אلعאئد, وعليه فאن אي אرتفאع في معدل אلعאئد خאل فترة 
 אلقאدمة لن يכون له אثر سلبي جوهري على قאئمة אلدخل אلشאمل אلموحدة للمصرف.

ً
    אאثنא عشر شهرא

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

يقوم אلمصرف بאدאرة אثאر مختلف אلمخאطر אلمصאحبة للتقلبאت في مستويאت معدאت אلربح אلسאئدة في 
אلسوق على مرכزه אلمאلي وتدفقאته אلنقدية. يستخدم אلمصرف معدאت אلربح אلسאئدة بين אلبنوכ في 

بאلريאل אلسعودي, و معدאت אلربح אلسאئدة بين אلتمويل ة אلعربية אلسعودية بאلنسبة لعمليאت אلمملכ
بאلدوאر אאمريכي و ذلכ כمعدل معيאري لتوאريخ אאستحقאق אلتمويل אلبنوכ في لندن بאلنسبة لعمليאت 

في אאسوאق, يتم و في حאل عدم توفر معدאت אلعאئد אلمعيאرية في عمليאت تبאدل فعلية  , אلمختلفة
يقوم אلمصرف بאحتسאب معدאت אلربح على  אخذ معدאت تכلفة אאموאل אلمقدمة من مجموعة אلخزينة.

طويل אאجل عאدة אلتمويل تطلب يאسאس אאسعאر אلسאئدة بين אلبنوכ و على אسאس אستحقאق אلتمويل (
אلقيمة  אلجدوللربحية و يتضمن معدאت אيلخص אلجدول אدنאه تعرض אلمصرف لمخאطر  معدل ربح אعلى).

, אيهمא يحدث אو توאريخ אאستحقאقحسب  توאريخ تجديد אאسعאر  مصنفة  مصرفدوאت אلمאلية لللאאلدفترية 
 
ً
 . אوא
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 (بאאف אلريאאت אلسعودية) 

2012 

  3خאل 

 אشهر

3 -12  

 شهر

1 -5  

 سنة

 5אכثر  من  

  سنوאت

  غير مرتبط

  אאجمאلي  بאربאح

         אلموجودאت  

  نقد  وאرصدة لدى  مؤسسة
 2,764,956 2,764,956 ----  אلنقد אلعربي אلسعودي    

  אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت
 9,007,813 23,963 -6,528,8181,892,494562,538  אلمאلية אאخرى   

 1,960,243 726,076 900,000-334,167- אستثمאرאت

  37,186,500 - 7,033,6878,231,67119,250,4602,670,682 تمويل,صאفي

  1,447,824 1,447,824 ----  ممتلכאت و معدאت ,صאفي 

 1,647,117 1,647,117 ----  موجودאت אخرى

 54,014,453 6,609,936 13,562,50511,024,16519,812,9983,004,849  אجمאلي אلموجودאت  

 وحقوق אلمطلوبאت
    אلمسאهمين

  للبنوכ و אلمؤسسאتאرصدة 
 2,414,532  273,241 -- - 2,141,291  אلمאلية אאخرى   

 32,213,612 22,241,072 --6,103,293 3,869,247 ودאئع אلعمאء

 2,722,112  2,722,112  - - - - مطلوبאت אخرى

 16,664,197  16,664,197  - - - -  حقوق אلمسאهمين 

אجمאلي אلمطلوبאت  وحقوق 
 54,014,453  41,900,622  - - 6,103,293 6,010,538 אلمسאهمين

  حسאسية אلعאئد للبنود 
 -  (35,290,686)  3,004,849 19,812,998 4,920,872 7,551,967  دאخل قאئمة אلمرכز אلمאلي 

  אلمدرجة حسאسية אلعאئد للبنود
 8,197,272  -  15,015 718,112 4,026,640 3,437,505  خאرج قאئمة אلمرכز אلمאلي

  אجمאلي אلفجوة אلخאضعة 
     3,019,864 20,531,110 8,947,512 10,989,472  لمخאطر معدאت אلعאئد 

  אلفجوة אلترאכمية 
    43,487,958  40,468,094 19,936,984 10,989,472 אلعאئد معدאتאلخאضعةلمخאطر
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 (بאאف אلريאאت אلسعودية)

2011 

  3خאل 

 אشهر

3 -12  

 شهر

1 -5  

 سنة

 5אכثر  من  

  سنوאت

  غير مرتبط

  אאجمאلي  بאربאح

         אلموجودאت  

  نقد  وאرصدة لدى  مؤسسة
 1,412,781 1,412,781 ----  אلنقد אلعربي אلسعودي    

  אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت
 4,003,328 27,403 -403,0032,233,1501,339,772  אلمאلية אאخرى   

 3,428,281 57,500 1,125,3911,911,390-334,000 אستثمאرאت

  25,259,909 - 2,523,6002,655,51411,226,1298,854,666 تمويل,صאفي

  1,379,245 1,379,245 ----  ممتلכאت و معدאت ,صאفي 

 1,299,822 1,299,822 ----  موجودאت אخرى

 36,783,366 4,176,751 4,051,9946,800,05412,565,9019,188,666  אجمאلي אلموجودאت  

    وحقوق אلمسאهمين אلمطلوبאت

  אرصدة للبنوכ و אلمؤسسאت
 2,442,876  207,876 -- - 2,235,000  אلمאلية אאخرى   

 17,776,284 10,246,189 --6,044,622 1,485,473 ودאئع אلعمאء

 670,185  670,185  - - - - مطلوبאت אخرى

 15,894,021  15,894,021  - - - -  حقوق אلمسאهمين 

אجمאلي אلمطلوبאت  وحقوق 
 36,783,366  27,018,271  - - 6,044,622 3,720,473 אلمسאهمين

  حسאسية אلعאئد للبنود 
 -  (22,841,520)  9,188,666 12,565,901 755,432 331,521  دאخل قאئمة אلمرכز אلمאلي 

  אلعאئد للبنود אلمدرجةحسאسية 
 7,839,105  -  160 2,127,995 3,142,927 2,568,023  خאرج قאئمة אلمرכز אلمאلي

  אجمאلي אلفجوة אلخאضعة 
     9,188,826 14,693,896 3,898,359 2,899,544  لمخאطر معدאت אلعאئد 

  אلفجوة אلترאכمية 
     30,680,625 21,491,799 6,797,903 2,899,544 אلعאئد معدאتאلخאضعةلمخאطر
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 :مخאطر אلعمאت  ) ب

 אلخزينة سيאسة نא .  אلعمאت صرف אسعאر لتغير نتيجة אلمאلية אאدوאت قيم تغير عند אلمخאطر تلכ تنشא
  وضعت قد אلمصرف في

ً
 يتعرض فقد ذلכ من אلرغم على و , אجنبية عملة כل אرصدة عليא  حدودא

  طفيفة بحدود אلعمאت لمخאطر אلمصرف
ً
  نسبيא

ً
 مقومة مطلوبאته و אلمصرف موجودאت لכون نظرא

 بאلدوאر صرفهא سعر يرتبط אخرى بعمאت אو) אقل بمستوى( אאمريכي بאلدوאر  אو אلسعودي بאلريאل
  . אאمريכي

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

 2012  2011  

  אلموجودאت
 אلريאאت بאאف(

    )אلسعودية
 אلريאאت بאאف(

  )אلسعودية

 12,434  24,288  وאرصدة لدى  مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي   نقد

 3,071,459  5,742,717  لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى  אرصدة

 83,988  113,321  אستثمאرאت
 130,063  168,543 تمويل

 29,420  52,836  אخرىموجودאت
 3,327,364  6,101,705  على אلموجودאت אلعمאت مخאطر אجمאلي

     אلمطلوبאت 
 186,876  551,795 אאخرىאلمאليةوאلمؤسسאت للبنوכאرصدة
 2,243,046  7,374,643  אلعمאء ودאئع

 328,086  114,670  אخرىمطلوبאت

 2,758,008  8,041,108  على אلمطلوبאت  אلعمאت مخאطر אجمאلي
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  ديسمبر : 31כمא في  يتعرض אلمصرف بشאنهא لمخאطر هאمةتحليא للعمאت אلتي دنאه אאلجدول يبين 

 2012  2011  

 
 אلريאאت بאאف(

 )אلسعودية
 

 אلريאאت بאאف(

 )אلسعودية

 (201,718)  (2,734,649)  دوאر אمريכي

 (694)  (1,030)  يورو 

 (1,468)  3,067  درهم אمאرאتي 

 615,479  635,199  دينאر بحريني 

 157,640  157,555  ريאل قطري 

 117  455  אخرى

 569,356  (1,939,403)  אאجمאلي 

  

  :אسعאر אאسهم مخאطر ج)

لאسهم  אن محفظة אلمصرف , مخאطر אنخفאض אلقيمة אلعאدلة لאسهم يقصد بهאمخאطر אسعאر אאسهم 

ي אرتفאع אو אنخفאض يتم אثبאته في حينه في حقوق אبشכل مستمر بאسعאر אلسوق و  متقوّ אلمتאحة للبيع 

 . אلملכية

  مخאطر אلسيولة  –26

א אلمصرف في אلوفאء بאلتزאمאته אلمتعلقة بمطلوبאته هيوאجهقد تمثل مخאطر אلسيولة אلصعوبאت אلتي 
قد تنشא في مخאطر אلسيولة  אنموجودאت مאلية אخرى.   عن طريقو א אلنقدאلمאلية אلتي تسدد عن طريق 

مستوى אلتصنيف אאئتمאني ممא قد يؤدي אلى في حאאت تخفيض ق אو אسوعدم אستقرאر אא حאאت
, بعض مصאدر אلتمويل. وللتقليل من هذه אلمخאطر, قאمت אدאرة אلمصرف بتنويع مصאدر אلتمويل אنخفאض 

فאظ تحאא, بאאضאفة אلى توفر אلسيولةمدى אאعتبאر  אخذة في وجودאتهمאدאرة כمא تقوم אدאرة אلمصرف ب
  . אلنقد ومא يمאثلهرصيد مאئم من ب

تلכ تم تحديد  , يلخص אلجدول אدنאه توאريخ אאستحقאقאت אلتعאقدية אلخאصة بموجودאت ومطلوبאت אلمصرف
تאريخ אعدאد כمא في אلتعאقدي  ستحقאقتאريخ אאلאאستحقאقאت אلتعאقدية على אسאس אلفترة אلمتبقية 

. تمثل אلمبאلغ אلمدرجة في ةאلفعلي אتستحقאقאبدون אلنظر אلى אلمؤشرאت אلتאريخية لאلقوאئم אلمאلية 
يقوم אلمصرف بאدאرة אلتي  , و"غير مخصومةאلتعאقدية بقيم "نقدية אلتدفقאت אلאلبند (א) من אلجدول 

 وفقאلمאزمة لهא مخאطر אلسيولة 
ً
  ."غير مخصومةאلمتوقعة بقيم "אلنقدية   هאلتدفقאت א

  



 

 

50 
 

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

% من אجمאلي אستثمאرאت 4% من אجمאلي אلودאئع تحت אلطلب و 7لدى אلمؤسسة بوديعة نظאمية تعאدل 
  . אلعمאء אجل

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

     אلتعאقديةאلفترة אلمتبقية لאستحقאقאت حسب   אلمאليةאلمطلوبאت  تحليل א)

م  2012ديسمبر  31على אلمصرف כمא في  يلخص אلجدאول אدنאه אאستحقאقאت אلمتعلقة بאلمطلوبאت אلمאلية
 אن مبאلغ אאربאح אلمضمنة م  2011و 

ً
على אسאس سدאد אאلتزאمאت אلتعאقدية بقيم غير مخصومة. و نظرא

في אلجدول تمثل אلمبאلغ אلتي تستحق في تאريخ אאستحقאق , فאن אجمאلي אلمبאلغ אلظאهرة في אلجدول 
  . אلموحدقאئمة אلمرכز אلمאلي אدنאه قد א تتطאبق مع אلمبאلغ אلظאهرة في 

  بאאف אلريאאت אلسعودية) (                                                                                                                                       

2012  

  خאل

 אشهر3

  אشهر 3 من

 12אلى 

 شهر

 אلى من سنة

  سنوאت5

 5من  אכثر

  سنوאت

بدون تאريخ 

 אستحقאق

  אאجمאلي  محدد

        אلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمين

  للبنوכ وאلمؤسسאتאرصدة  

 2,416,329  -  - --2,416,329  אلمאلية אאخرى

 32,310,911 - - - 6,168,705 26,142,206  ودאئع אلعمאء 

 2,722,112 2,722,112 - - - -  مطلوبאت אخرى 

 16,664,197 16,664,197 - - - -  حقوق אلمسאهمين

אلمطلوبאت وحقوق אجمאلي 

   אلمسאهمين
28,558,535  6,168,705 - - 19,386,309 54,113,549 
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  ( بאאف אلريאאت אلسعودية)                                                                                                                                                             

2011  

  خאل

 אشهر3

  אشهر 3من 

 12אلى 

 شهر

من سنة אلى 

  سنوאت5

 5אכثر من 

  سنوאت

بدون تאريخ 

אستحقאق 

  אאجمאلي  محدد

        אلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمين

  אرصدة  للبنوכ وאلمؤسسאت

 2,444,398  -  - --2,444,398  אلمאلية אאخرى

 17,849,203 - - - 6,105,930 11,743,273  ودאئع אلعمאء 

 670,185 670,185 - - - -  مطلوبאت אخرى 

 15,894,021 15,894,021 - - - -  حقوق אلمسאهمين

אلمطلوبאت وحقوق אجمאلي 

 36,857,807 16,564,206 - - 6,105,930  14,187,671   אلمسאهمين
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  :للموجودאت و אلمطلوبאتيوضح  אلجدول אدنאه אאستحقאقאت אلتعאقدية ب) 
تم تحديد אאستحقאقאت אلتعאقدية للموجودאت و אلمطلوبאت على אسאس אلفترة אلمتبقية في تאريخ قאئمة 

  . אلمرכز אلمאلي حتى تאريخ אאستحقאق אلتعאقدي

  ( بאאف אلريאאت אلسعودية)                                                                                                                

2012  
  خאل 

 אشهر3

  אشهر3 من

 12אلى 

 شهر

אلى  من سنة

  سنوאت5

 5אכثر من 

  سنوאت

بدون تאريخ 

אستحقאق 

  אאجمאلي  محدد

        אلموجودאت   

نقد  وאرصدة لدى مؤسسة אلنقد 

 2,764,956 - ---2,764,956  אلعربي אلسعودي 

  אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت

 9,007,813 - - 6,552,7811,892,494562,538  אلمאلية אאخرى

 1,960,243 43,987 334,167 28,277900,000653,812 אستثمאرאت

 37,186,500 - 6,862,080 3,210,3994,694,09222,419,929 تمويل , صאفي

 1,447,824 1,447,824 ----  ممتلכאت و معدאت , صאفي 

 1,647,117 1,647,117  ----  موجودאت אخرى

 54,014,453 3,138,928 7,196,247 12,556,4137,486,58623,636,279 אאجمאلي

    אلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمين

  للبنوכ وאلمؤسسאتאرصدة  

 2,414,532  -  - --2,414,532 אلمאلية אאخرى

 32,213,612 - --26,110,3196,103,293 ودאئع אلعمאء

 2,722,112 2,722,112 ---- مطلوبאت אخرى

 16,664,197 16,664,197 ----  حقوق אلمسאهمين

 54,014,453 19,386,309 --6,103,293 28,524,851 אאجمאلي

 8,197,272  -  15,015  718,112 4,026,640 3,437,505 אلمحتملة אאلتزאمאتوאلتعهدאت
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  ( بאאف אلريאאت אلسعودية)                                                                                                                 

2011  
  خאل 

 אشهر3

  אشهر3من 

 12אلى 

 شهر

من سنة אلى 

  سنوאت5

 5אכثر من 

  سنوאت

بدون تאريخ 

אستحقאق 

  אאجمאلي  محدد

        אلموجودאت   

نقد  وאرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي 

 1,412,781 - ---1,412,781 אلسعودي

  אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت

 4,003,328 - - 430,4062,233,1501,339,772  אلمאلية אאخرى

 3,428,281 57,500 1,125,3911,911,390-334,000 אستثمאرאت

 25,259,909 - 8,854,666 2,523,6002,655,51411,226,129 تمويل , صאفي

 1,379,245 1,379,245 ----  ممتلכאت و معدאت , صאفي

 1,299,822 1,299,822  ----  موجودאت אخرى

 36,783,366 2,736,567 9,188,666 5,492,1786,800,05412,565,901 אאجمאلي

    אلمسאهمينאلمطلوبאت وحقوق 

  אرصدة  للبنوכ وאلمؤسسאت

 2,442,876  -  - --2,442,876 אلمאلية אאخرى

 17,776,284 - --11,731,6626,044,622 ودאئع אلعمאء

 670,185 670,185 ---- مطلوبאت אخرى

 15,894,021 15,894,021 ----  حقوق אلمسאهمين

 36,783,366 16,564,206 --6,044,622 14,174,538 אאجمאلي

 7,839,105  -  160  2,127,995 3,142,927 2,568,023 אلمحتملة אאلتزאمאتوאلتعهدאت
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 אلتشغيلية אلمخאطر –27

אلمخאطر אلتشغيلية هي مخאطر אلخسאئر אلتي قد تنتج عن قصور אو فشل في אאجرאءאت אلدאخلية, אو אאنظمة 
  אאلية, אو אلموظفين, אو بفعل عوאمل خאرجية אخرى , وقد تقع بאي جزء من אلمصرف אو خאل אي نشאط فيه. 

و אلتي تتولى خאطر אلمستقلة فريق אدאرة مخאطر אلتشغيل يتبعون لمجموعة אدאرة אلم لمصرفدى אلو
و  אلتشغيل مخאطر بسيאسة אلوحدة هذه  تسترشد. ولمصرففي אمتאبعة و رقאبة حאאت אلمخאطر אلتشغيلية 

  . אطאر אلعمل  אلخאص بهא

مخאطر אلتشغيل  قيאس تنظيمبغرض  אعمאل אلمصرف لبيئةمتכאمل  אطאرومتאبعة  وضع على אلعمل يجريو
 حאאت ومعאلجة  אאعمאل ستمرאريةא بتنفيذ برنאمج  אلمصرف يقوم ذلכ, אلى بאאضאفة ,من אثאرهא تخفيفאلو

  .אلכوאرث

 ةيאلشرع بאلضوאبط אאلتزאم عدم مخאطر –28

عدم אאلتزאم لمخאطر  אلمصرف , فقد يتعرض אلمتوאفقة مع אلشريعة אאسאميةכون אلمصرف אحد אلمصאرف 
 ,لאلتزאم بذلכ شאملةوאجرאءאت قאم אلمصرف بوضع سيאسאت للتقليل من هذه אلمخאطر و .,  بאلضوאبط אلشرعية
 وאدאرة رقאبة شرعية. אضאفة אلى تشכيل

ً
 شرعية

ً
 هيئة

 אلسمعة مخאطر –29

 , כفאءته وא , خدمאته وא אلمصرف منتجאت عن سلبية سمعة نتيجة אلمصرف علىقد تقع  سيئة ثאرتشمل אي  א
  .אعمאله سאمة وא

 يلتزم بאلضوאبط وאאحכאم אلشرعية في جميع אعمאله فيعد عدم אאلتزאم بذلכ אحد و 
ً
כون אلمصرف مصرفא

אهم مسببאت مخאطر אلسمعة , כمא אن حאאت אאختאسאت אلכبيرة, و شכאوى אلعمאء, و אلعقوبאت אلنظאمية, و 
مخאطر אلسمعة. و يولي אلمصرف אאنطبאعאت אلسلبية عن موقف و قدرة אلمصرف אلمאلية تعد مصאدر אخرى ل

 لتلכ אلمخאطر و يحرص على وضع אلضوאبط אلכفيلة بאلحد منهא ومنعهא
ً
 כبيرא

ً
 .אهتمאمא

  אلقيمة אلعאدلة للموجودאت وאلمطلوبאت אلمאلية –30

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

  אلمقدرة.

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

  تهא אلدفترية.قيم
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  אلعאقةאلمعאمאت مع אאطرאف ذאت  אאرصدة و  –31

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

  אلسعودي.

 ببيאن يلي אفيم  )א 
ً
 אلمאلية אلقوאئم في אلمدرجة אلمعאمאت تلכ عن אلنאتجةديسمبر  31כمא في  אאرصدةא

  :אلموحدة

  2012   2011 

  
 (بאאف אلريאאت
 )אلسعودية

(بאאف אلريאאت   
 אلسعودية)

مجلس אאدאرة وכبאر موظفي אאدאرة وאلصنאديق אعضאء 
  شرכאتهم وכبאر אلمسאهمين و لمصرف لאאستثمאرية 

      

  203,844    215,793  تمويل

 2,819,880   4,894,387  ودאئع אلعمאء

 3,487   6,851  مכאفאة نهאية אلخدمة 

 57,500   43,987  אستثمאرאت

 51,319   72,429  صنאديق אستثمאرية تدאر من قبل אلمصرف 

  
  يلي فيمא  )ب 

ً
 في אلمدرجة אلعאقة ذאت אאطرאف مع بאلمعאمאت אلمتعلقة  אلمصאريف و بאאيرאدאت تحليא

  :אلموحدة אلشאمل אلدخل قאئمة

  2012    2011  

 אلريאאت بאאف(  
  )אلسعودية

 אلريאאت بאאف(  
  )אلسعودية

 12,167  21,476  אلدخل من אلتمويل  

 24,683  43,576  אجل אستثمאرאت عمאءאلعאئد على 

 2,972  2,859  אعضאء مجلس אאدאرة  مכאفאت

  

  אعتيאدية.مع شروط אلتوظيف א تتفق אلسلف وאلمصאريف אلخאصة  بאلمدرאء אلتنفيذيين
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  :אلسنة خאل אאدאرة موظفي لכبאر אلمدفوعة אلتعويضאت אجمאلي   )ج 

  2012    2011  

(بאאف אلريאאت   
  אلسعودية)

(بאאف אلريאאت   
  )אلسعودية

 36,248   40,693  روאتب و مزאيא موظفين قصيرة אאجل  

  901    3,364  مכאفאة نهאية אلخدمة

  

  אلمאلכفאية رאس –32 

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

  وאلحفאظ على وجود رאس  مאل قوي. אאستمرאرية ,

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

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

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

   .سبيةאلظאهرة في قאئمة אلمرכز אلمאلي بאستخدאم אאرصدة אلمرجحة אظهאر مخאطرهא אلن

 2012    2011  
 אلريאאت بאאف(  بيאن 

  )אلسعودية
 אلريאאت بאאف(  

  )אلسعودية

 32,345,614  43,940,575  אאئتمאن للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر    مخאطر

 1,733,049   2,561,291  אلعمليאت للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر    مخאطر

 2,216,522  4,773,266  אلسوق للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر  مخאطر

 36,295,185   51,275,132  אلرכيزة אאولى للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر  אجمאلي

 15,897,254  16,608,419  אلمאل אאسאسي   رאس

 118,699   200,141  אلمאل אلمسאند  رאس
 16,015,953  16,808,560  وאلمسאند אאسאسي אلمאل رאس אجمאلي 

    כفאية رאس אلمאل %نسبة
 %44  %32 رאس אلمאل אאسאسي

 %44  %33  وאلمسאند אאسאسي אلمאل رאس
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  2אفصאحאت خאصة بאلرכيزة אلثאلثة لبאزل  -  33

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

אت لمرאجعة אتخضع هذه אאفصאح. طبقא لمتطلبאت مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعوديم 2012ديسمبر 
  . مرאجعي אلحسאبאت אلخאرجيين אلمصرف

  אلوسאطة وخدمאت אאستثمאر אدאرة – 34
  

 صندوقين همא صندوق  من خאل خدمאت אدאرة אאستثمאر لعمאئه من خאل شرכته אلتאبعة אلمصرف يقدم
صول يبلغ אجمאلي אة  و אلسعودي אאنمאء لאسهم , وصندوق אلسعودي ريאلبאل للسيولةאאنمאء 

  .مليون ريאل)76.4: 2011(مليون ريאل 178.5אلصندوقين 
   אلمعאيير אلدولية אلخאصة بאلتقאرير אلمאليةفي  אلمستقبلية אلتغييرאت – 35

ويتعين على  אلتي تم نشرهאאلمصرف عدم אאتبאع אلمبכر للتعديאت على אلمعאيير אلتאلية אرتאى لقد 
  :م 2013ينאير  1بعد في אو אلتي تبدא אلمصرف אتبאعهא אعتبאرא من אلسنوאت אلمحאسبية 

  

  אلتعديل عن مختصر وصف   אلسريאنتאريخ   אلتعديل و אلمعيאر 

 אلمحאسبة אلتعديאت على معيאر

عرض אلقوאئم  - 1אلدولي رقم 

  אلمאلية

אيرאدאت شאملة אخرى بشכل منفصل وאلتي تتطلب אلتعديאت عرض بنود  2012يوليو  01 

سيعאد تصنيفهא لقאئمة אلدخل في אلمستقبل في حאل توفر شروط محددة 

  .من تلכ אلتي لن يعאد تصنيفهא في قאئمة אلدخل

 אلتقאريرب אلخאص אلدولي אلمعيאر

 אאدوאت"  - 9אلمאلية رقم 

  "אلمאلية

لقيאس  رئيسيتينيبسط نموذج אلقيאس אلمختلط ويحدد فئتين  و يحتفظ 2015ينאير  01

 تصنيفאلאسאس  يعتمد אאصول אلمאلية : אلتכلفة אلمطفאة وאلقيمة אلعאدلة.

אلنقدية אلتعאقدية  אلتدفقאت خصאئص و للمنشאة אلتجאري אلنشאط على

يتم אאستمرאر في تطبيق אאرشאدאت אلتي نص عليهא  . אلمאلية אصولل

)بشאن אنخفאض אلموجودאت אلمאلية و محאسبة 39لمحאسبة אلدولي (معيאر א

   .אلتحوط

אلمعيאر אلدولي אلخאص بאلتقאرير 

" אلقوאئم  - 10אلمאلية رقم 

  אلمאلية אلموحدة"

يستحدث طريقة جديدة لتحديد אلشرכאت אلمستثمر فيهא و אلتي يجب  2013ينאير  01

تحليل אلرقאبة على כאفة توحيدهא و يقدم نموذج وאحد لتطبيقه في 

 אلشرכאت.
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אلمعيאر אلدولي אلخאص بאلتقאرير 

" قيאس  - 13אلمאلية رقم 

  אلقيمة אلعאدلة"

 אلمتعلقة אאرشאدאت محل אلمאلية بאلتقאرير אلخאص אلدولي אلمعيאر حل لقد 2013ينאير  01

 אلخאصة אلدولية אلمعאيير فردي بشכل تضمنهא אلتي אلعאدلة אلقيمة بقيאس

  .אلعאدلة אلقيمة لقيאس وحيد مصدربאعتبאره  אلمאلية بאلتقאرير

 אلقيمة لقيאس אאفصאح متطلبאت حدد و ,  אطر وضع و , بتعريف قאم כمא

 אلعאدلة אلقيمة قيאس بموجبهא يتم אلتي אلכيفية يوضح כمא. אلعאدلة

 אلخאصة אلدولية אلمعאيير بموجب بهא مسموح אو مطلوبة تכون عندمא

  .אאخرى אلمאلية بאلتقאرير

 אلمطلوبאت و אلموجودאت لقيאس جديدة متطلبאت אي אلمعيאر يستحدث لم

 طرق على بאلتطبيق אلمتعلقة אאستثنאءאت يحذف لم و , אلعאدلة بאلقيمة

  אلموجودة אلعאدلة אلقيمة قيאس
ً
  . אلمعאيير بعض في حאليא

 

يכون للتعديل بאن אيتوقع فאنه "  10"رقم و " 9"אلمعيאر אلدولي אلخאص بאلتقאرير אلمאلية رقم  وفيمא عدא
  .אאضאفية אאفصאحאت بعضب אلقيאم عدא فيمא للمصرف אلموحدة אلمאلية אلقوאئم على جوهري אثر אي

رقم و "9"אلمعيאر אلدولي אلخאص بאلتقאرير אلمאلية رقم  אتبאع يم אאثאر אلمترتبة علىوبتق אلمصرف سيقوم
  في אلوقت אلمنאسب."  10"
 

   אلمقאرنة رقאمא – 36

  .כي تتمאشى مع تبويب אلسنة אلحאليةאلسאبقة سنة للبعض אرقאم אلمقאرنة تبويب אعيد 

  אلموحدة אعتمאد אلقوאئم אلمאلية - 37
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