
2 

17,623 
6,085 

36,616 
112,972 

339 
440 

1,806 

5,002 

180,887 

6,241 
139,822 

4,664 

150,729 

15,000 
12,475 

535 
872 

1,275 

30,158 

180,887 

 
2011

 
 

,477 
,023 
,170 

2,764
9,954
,896 
,833 

,273 

7,390

 

 

 

,948 
,500 

,587 

,035 
 

 

,000 
,088 

5,749
,518 

,000 

,355 

,390 

 

 

 
 
 

26,2 

3,1 

36,2 

117,4 

         4 

4 

1,7 

4,3 

190,1 

 

 

 

6,1 

146,2 

5,8 

158,2 
 
 

15,0 

13,3 

1,1 

1,3 

1,1 

31,9 

190,1 

 

 
 2012 

 
 

270,523 
190,989 
253,852 
470,654 
410,172 
458,385 
737,902 

388,361 

180,838 

 

 

 

162,968 
214,567 

839,793 

217,328 
 

 

000,000 
341,600 
124,855 
372,055 

125,000 

963,510 

180,838 
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12  

13  
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17  

18  

  

24 
 

 
 

 
 

  

  . الموحدة

م2012سمبر 

إ

المالية هذه القوائم 

ديس 31ا في 

 ي السعودي
 ة األخرى  

 خرى

 ن

جزءًا ال يتجزأ من ه

كما الموحدة 

 ية

سسة النقد العربي
مؤسسات المالية

 
  زميلة

 في

 ساھمين

سات المالية األخ

 مين

قوق المساھمين

ج39 إلى  1من  

لمركز المالي

رياالت السعودي

 ات
رصدة لدى مؤس
لدى البنوك والم

 ت، صافي
وسلف، صافي
ت في شركات

  أخرى
 ومعدات، صاف

 ت أخرى

 لموجودات

ت وحقوق المس
 ت

للبنوك والمؤسس
 عمالء

 ت أخرى

 لمطلوبات

 لمساھمين
 ال

  نظامي
 ت أخرى

 بقاة

 قترح توزيعھا

حقوق المساھم

لمطلوبات وحق

إليضاحات المرفقة

 

 

قائمة ال

 
بآالف الر

 
الموجود
نقدية وأر
أرصدة لد
استثمارات
قروض و

ستثماراتا
عقارات
ممتلكات

موجودات

إجمالي ا

 
المطلوبات
المطلوبات
أرصدة لل
ودائع الع

مطلوبات

إجمالي ا
 

حقوق الم
رأس الما
احتياطي

احتياطيات
أرباح مبق

أرباح مق

إجمالي ح

إجمالي ا

 
 

تعتبر اإل



2 

4,915 
718 

4,197 

1,589 
278 
(4 
30 

149 
35 

6,275 

1,285 
250 
286 
667 
66 

19 

3,171 

3,103 
45 

3,149 

2011
 

5,363
8,329

7,034
 

9,174
8,607

4,330)
0,218
9,193
5,905

5,801
 

5,910
0,829
6,222
7,262
1,712

- 
9,934

1,869
 

3,932
5,421

9,353

 

 

 

2.10 

 
 

 
 

5,1  
7  

4,3  
 

1,7  
2  
  
  
2  
1  

6,7  
 

1,1  
2  
2  
6  

1,1  
(1  

  

3,3  
 

3,3  
  

3,4  

 
 
 
 
 
 

2012 
 

163,301
781,830
381,471

 

777,485
245,583
(5,585)
65,969 

207,248
114,094

786,265
 

185,504
239,150
285,255
624,530
179,659
30,000)
15,536 

399,634
 

386,631
79,418 

466,049

 

 

 

2.31 
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  . الموحدة

011م و201

إ

  عودي)

المالية هذه القوائم 

12ديسمبر  3

 ، صافيرة

  لة، صافي

(بالريال السع ة

جزءًا ال يتجزأ من ه

31كما في  ة

 ية

 ة
 خاصة

 لخاصة 

 ت، صافي
جنبية، صافي 

 

متاحة للمتاجر ر
  

 

 ي حكمھا
 باني
 دات

 رية أخرى
 ان، صافي

 اتثمار
 خرى
 يات

  ة
لشركات الزميل

سنةالمخفض لل

ج39 إلى  1من  

لدخل الموحدة

رياالت السعودي

موالت الخاصة
الخف العموالت 

خل العموالت ال

تعاب والعموالت
حويل عمالت أج
متاجرة، صافي

 ت أرباح
غيراستثمارات

مليات األخرى

دخل العمليات

لموظفين وما في
 ومصاريف مب
ممتلكات ومعد
ف عمومية وإدار
ص خسائر االئتما
ص خسائر االستث
ف العمليات األخ
مصاريف العملي

شطة التشغيلية
أرباح البنك في

 سنةدخل لل

ھم األساسي وا

إليضاحات المرفقة

 

 

قائمة ال

 
بآالف الر

 
دخل العم
مصاريف
صافي دخ

 

دخل األتع
أرباح تح
خسائر م
توزيعات
مكاسب ا
دخل العم

إجمالي د
 

رواتب ال
إيجارات

ستھالكا
مصاريف
مخصص
مخصص
مصاريف
إجمالي م

  

األنشدخل 
البحصة 

صافي الد

 
 
 

ربح السھ

 
 

 

تعتبر اإل



2011 

3,149 

(50 
(174 
(224 

(53 
( 

(53 
(278 
2,871 

 
  

 9,353
  
  
  
  
 ,573)
 ,014)
 ,587)
  
  
 ,467)
 (162)
 ,629)
 ,216)
 1,137

201 

3,4 

9 
(3 

5 

 

 
5 

4,0 

2
 

466,049
 
 
 
 

929,926
1( 33,985)

595,941
 
 

(6,395)
1((440) 

(6,835)
589,106
055,155
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م2011م و

8(إيضاح لموحدة

1( 
8(إيضاحلموحدة

  . الموحدة

م2012سمبر 

18(
ال الدخلة إلى قائم

8(إيضاح   العادلة
الإلى قائمة الدخل

المالية هذه القوائم 

ديس 31ا في 

8(إيضاح العادلة
إ  العادلة والمحولة

تغيرات في القيمة
إوالمحولة العادلة

جزءًا ال يتجزأ من ه

كما  الموحدة

 ة

  

 ة للبيع
تغيرات في القيمة
تغيرات في القيمة

 فقات النقدية
صافي التفعال من 

تغيرات في القيمة

 سنة
 سنة

ج39 إلى  1من  

لدخل الشامل

رياالت السعودية

 للسنةخل

:ل الشامل اآلخر

ستثمارات متاحة
صافي الت−
صافي الت−

طية مخاطر التدف
الجزء الف −
صافي الت−

س الشامل اآلخر لل
سالدخل الشامل لل

إليضاحات المرفقة

 

 

قائمة ال

 

 

  
بآالف الر

 
صافي دخ

 
الدخل    

 
اس        

 
 

تغط       

 
الدخل  

إجمالي ا
 

تعتبر اإل



 مالــي

30,158,3 

4,055,1 

(1,275,0 

(975,0 

31,963,5 

 مالــي

29,233,2 
2,871,1 

(1,121,0 
(825,0 

30,158,3  

 
باح مقترح

إجم وزيعھا
 

1,275,00 355

 155

(1,275,00 00)

 00)

 -  

  1,125,00 -  

1,125,00 510

 

 
باح مقترح 

إجم زيعھا
 

1,121,00 218
 137

(1,121,00 000)
 000)
 -  

1,275,00 -  
1,275,00  355

 

 م2011

 

 باح مبقاة
أرب
تو
 

872,51 00

3,466,04 - 

0)

(975,00 - 

(866,51 - 

 (1,125,00 00
1,372,05 00

 

 

 باح مبقاة
أرب
توز
 

610,50 00
3,149,35 -  

00)
(825,00 -  

(787,33 -  

(1,275,00 00
872,5  00

 

م و2012 ر

  خرى
ية التدفقات 

أرب دية
 

9, 18

(6,8 49

-  

00)

2)

00)

2, 55

 

  خرى
طية التدفقات 

أرب ية
 

62, 04
(53,6 53

-  

00)
39)
00)

9,  18
 

ديسمبر 31 ي

احتياطيات أخ
ثمارات
 حة للبيع

تغطي
النقد
 

526, ,098

595, 835)

-  

-  

-  

-  

1,122, ,263

 

احتياطيات أخ
مارات
 حة للبيع

تغطي
النقد
 

751, 727
(224,5 629)

-  

-  

-  

-  
526,  098
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فيلمنتهيتين 

اطي
 مي

استث
متاح
 

12,475 ,651

,941

-  

-  

866 -  

-  

13,341 ,592

 

اطي
 مي

استثم
متاح
 

11,687, ,238
587)

-  

-  

787, -  

-  
12,475,  ,651

  . الموحدة

للسنتين الة 

 

 س المال
احتيا
نظام
 

15,000 ,088

-  

-  

-  

,512

-  

15,000 ,600

 

 

  المال
احتيا
نظام
 

15,000 749
-  

-  

-  

339
-  

15,000  088

المالية هذه القوائم 

همين الموحد

 

رأس  ضاحات
 

0,000

-  

24 -  

24 -  

17 -  

24 -  

0,000

 

 

رأس   ضاحات
 

0,000

-  
24 -  
24 -  
17 -  
24 -  

0,000

جزءًا ال يتجزأ من ه

حقوق المساه

  

إيض
 
 

 

 م2011 - 

  م2012 -  

  

  م2012-ائية 
 

 

  

إيض
 
 

 

 م2010 
 م2011 - 

  
  م2011- ئية 

 

 

ج39 إلى  1من  

لتغيرات في ح

رياالت السعودية

 م2012مبر

 لسنةي بداية ا

 دخل الشامل

-المدفوعة  نھائية

المدفوعة مرحلية

الحتياطي النظامي

رباح مقترحة نھا
 سنةي نھاية ال

رياالت السعودية

 م2011بر

 سنةي بداية ال
 دخل الشامل

- المدفوعة  نھائية
المدفوعة  مرحلية

الحتياطي النظامي
أرباح مقترحة نھائ

 سنةي نھاية ال

إليضاحات المرفقة

 

 

قائمة ال

 

 

 

 

 

 

الربآالف 

ديسم 31
 

الرصيد في

إجمالي الد

الناألرباح 

الماألرباح 

لالالمحول 

توزيعات أ
الرصيد في

 
 

 

 

 
بآالف الر

ديسمب 31
 

الرصيد في
إجمالي الد

الناألرباح 
الماألرباح 

المحول لال
توزيعات أ
الرصيد في

 

تعتبر اإل
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36, 
(39,6 

(2 
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20, 
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  149,193)
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  (45,421)
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 826,152)
 368,302)

  599,736)
  (9,318) 

 464,771)
  

  394,603)
 ,877,041
 222,762)
  842,854
  
  
 ,506,721

  671,463)
  230,200)

 394,942)
  
  
 875,050)

  926,130)
  801,180)

  
 353,268)
 ,837,007
 ,483,739
  
 903,050 
 733,174 
  
  
 278,216)

2012 
 

 
    3,466,049 

 
       (40,342) 
     (207,248) 
       285,255 
       (79,418) 
     (130,000) 
    1,179,659 
    4,473,955 

 
 

         66,759 
    1,705,179 
  (5,677,549) 
       (17,489) 
       613,912 

 
       (78,980) 
    6,392,067 
    1,085,441 
    8,563,295 

 
 

32,732,289 
(31,394,075) 
     (216,324) 
    1,121,890 

 
 
- 

  (2,160,235) 
  (2,160,235) 

 
    7,524,950 

14,483,739 
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       754,905 

 
 

       589,106 
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2 ديسمبر 31

 طة التشغيلية:
دات الدين المصدر

 يخ االقتناء

  . الموحدة

1 فيتهيتين 

خدمة في) األنشط
وسند بالصافي جرة

الثة أشھر من تاري

 ض المتاجرة

 وحدة

المالية هذه القوائم 

للسنتين المنت

لنقدية من (المستخ
غير أغراض المتاج

 ، صافي   اجرة

  ي

 شغيلية:
 عودي

رى تستحق بعد ثال

 غيلية:
 

لغير أغراض لمقتناة

 ة االستثمارية

 ويلية   

 لنقدية

ة الدخل الموت لقائم

جزءًا ال يتجزأ من ه

لية الموحدة 

 دية

لدخل إلى صافي ال
لغيالمقتناة ثمارات 

لغير أغراض المتا
 

كات زميلة، صافي
 ارات
  صافي

ي الموجودات التش
 النقد العربي السع
سسات المالية األخر

ي المطلوبات التشغ
ت المالية األخرى

 ة التشغيلية     

ال قاق االستثمارات
 راض المتاجرة

 صافي
األنشطة )خدمة في

 درة 
 لمدفوعة

 في األنشطة التمو

ال النقدية وشبهي 
  سنةية ال

  السنةھاية 

 سنة الل ال
 سنةخالل ال

 ية 
 العادلة وتحويالت

ج39 إلى  1من  

لتدفقات النقد

لرياالت السعود

  التشغيلية
 سنةدخل  لل

ت لتسوية صافي ال
على االستث خصم)

لغمقتناة ستثمارات
ممتلكات ومعدات

أرباح شركبنك في
انخفاض اإلستثماص

ص خسائر االئتمان،

النقص في لزيادة)
ظامية لدى مؤسسة
دى البنوك والمؤس

 وسلف
 أخرى

 ت أخرى
(النقص) فيزيادة

لبنوك والمؤسسات
 مالء

 ت أخرى
األنشطةمن  نقدية

  االستثمارية
ت من بيع واستحقا
تثمارات لغير أغر
تلكات ومعدات، ص

المستخ( من نقدية

  التمويلية
سندات دين مصدع

 األرباح والزكاة ا
المستخدمة نقدية

في )النقص( زيادة/
شبه النقدية في بداي
وشبه النقدية في نھ

 خاصة مستلمة خال
خاصة مدفوعة خ

 إضافية غير نقدي
تغيرات في القيمة

إليضاحات المرفقة

 

 

قائمة ال
  

 
بآالف ال

األنشطة
صافي الد
التعديالت
(تراكم الخ
مكاسب اس
استھالك

الب حصة 
مخصص
مخصص

 
 

صافي (ال
وديعة نظ
أرصدة لد
قروض و
عقارات أ
موجودات
صافي الز
أرصدة لل
ودائع العم
مطلوبات
صافي الن

 
األنشطة

متحصالت
شراء است
شراء ممت
صافي الن

 
األنشطة

عادة دفعا
توزيعات
صافي الن

 
الز صافي
دية وشالنق
ية والنقد

 
عموالت
عموالت

معلومات
صافي الت

 

تعتبر اإل



ى األول 

) من 1

ستن في 

ل هيئة 

مجتمعة 

 بإعداد 

المملكة 

ك، فإن 

ك تقاس 

، ما لم 

 ىر عل

 مستمر 

مستقبلية 

يرية ما 

 تسجيل 

لنقدية  ا

قديرات ت

تي في 

 منتظم 

جمادى 1بتاريخ  

957نوفمـبر  18

لة في مدينة هيوس

راف عليها من قبل

ة، ويشار اليها م

ر الدولية الخاصة

ظام الشركات في ا

 باإلضافة إلى ذلك

مغطاة، وعدا ذلك

سعودي لایر ألف 

تي تؤثرة الهامة وال

سبية. ويتم بشكل 

عات لألحداث المس

 فيها األحكام التقدي

ك فيما إذا وجب 

سه في التدفقات

وتستخدم اإلدارة الت

ت المماثل ولتلك ال

المستقبلية بشكلة 

91قم  الوزراء ر 

هـ (الموافق  137

ة المتحدة ، ووكالة

اعتمادها واإلشر تم

الرياض العقارية 

ي، وطبقًا للمعايير

مراقبة البنوك ونظ

قيمة العادلة. ا بال

ستوى المخاطر الم

لمعروضة ألقرب 

تراضات المحاسبية

لمحاساسات البنك ا

شارات مهنية وتوقع

مارس  تلك التي ت

. ولكي يحدد البنك

نخفاضًا يمكن قياس

من المقترضين. و

ضوعية لالنخفاض

ت التدفقات النقدية

 م2011م و

امي وقرار مجلس

77اني ربيع الث 2

ة لندن في المملكة

دأ تجنب الفوائد يت

مالية وشركة اثراء

العربي السعوديقد 

تماشى مع نظام م

ع والتي يتم قياسها

ادلة في حدود مس

 البيانات المالية ال

م والتقديرات واالفت

ها عند تطبيق سيا

استشحصول على 

ت واالفتراضات أو 

ل محدد وٕاجمالي.

 إلى أن هناك ان

 السداد لمجموعة م

ان واألدلة الموض

 من المبالغ وتوقيت

م2012 سمبر

مرسوم الملكي السا

25الصادر بتاريخ 

رًع واحدًا في مدينة

:  

فية متوافقة مع مبد

شركة الرياض الما

رة عن مؤسسة النق

 المالية الموحدة لتت

رات المتاحة للبيع

لعاقياسها بالقيمة ا

جموعة. يتم تقريب

خدام بعض األحكام

مارس اإلدارة حكمه

 أخرى تتضمن الح

ها اإلدارة التقديرات

ض في القيمة بشكل

ت واضحة تشير

 سلبية في موقف 

ص مخاطر االئتما

ستخدمة لتقدير كٍل 
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ديس 31 في 

ودية، بموجب المر

ا 1010001054

ربية السعودية وفرع

للبنك هو كما يلي

ئه منتجات مصرفي

ملوكة بالكامل، ش

ات المالية الصادر

 يعد البنك قوائمه 

مشتقات واالستثمار

قيمة العادلة يتم قي

عملة الوظيفية للمج

لمالية يتطلب استخ

تطلب األمر أن تم

بقة وعلى عوامل 

ة التي تستخدم فيه

 لتحديد االنخفاض

 إذا وجدت بيانات

 إلى وجود تغيرات

 االعتبار خصائص

واالفتراضات المست

 . 

ن المنتهيتين 

ملكة العربية السعو

4جل التجاري رقم 

) في المملكة العر

 المركز الرئيسي ل

 يقدم البنك لعمالئ

ركات التابعة المم

 المحاسبة للمؤسسا

. كما يسبة الدولية

ريخية باستثناء الم

ر التغيرات في الق

ي، والذي يعتبر الع

خاصة بالتقارير الم

وائم المالية. كما يتط

على الخبرات الساب

ضمن البنود الهامة

 ف

ة محافظ القروض

حدد بموجبها فيما

ت واضحة تشير 

ض مع األخذ في 

مراجعة المنهجية و

رة والخسارة الفعلية.

للسنتينوحدة 

عودية مسجلة بالمم

لبنك بموجب السج

فرعًا 248: 201

ورة. إن عنواننغاف

ت المصرفية. كما

ض والشرك الريا

حدة طبقًا لمعايير 

لس معايير المحاس

 لمبدأ التكلفة التار

مغطاة من مخاطر

السعودي لريال با

 جوهرية

للمعايير الدولية الخ

م عرضها في القوا

حكام التي تبنى ع

ف المحيطة. وتتض

مة القروض والسلف

ربع سنوي بمراجعة

 البنك أحكامًا يح

ن هذه األدلة بيانات

ة لخسائر اإلقراض

ات النقدية. ويتم م

ين الخسارة المقدرة

 المالية المو

شركة مساهمة سعو

). يعمل ال1957 

1فرعـًا ( 252ها 

مكتبًا تمثيليًا في سن

كافة أنواع الخدمات

  بل البنك. 

 القوائم المالية لبنك

لقوائم المالية الموح

صادرة من قبل مجل

  عقد التأسيس. 

مالية الموحدة وفقًا

طلوبات المالية الم

  وعملة العرض

ئم المالية الموحدة

  

ت المحاسبية الجو

الموحدة وفقًا ل الية

لمطلوبات التي يتم

 واالفتراضات واألح

قولة ضمن الظروف

النخفاض في قيم

أساس رب نك على

 لالنخفاض، يتخذ

ية المقدرة. تتضمن

وء الخبرة التاريخية

ة عند تقدير التدفقا

قليل أية فروقات بي

 حول القوائم

  
رياض (البنك)، ش

نوفمبر  23وافق 

فروعه البالغ عدده

حدة األمريكية ، ومك

22   

11   

  ة السعودية 

 البنك في تقديم كا

ة تم تشكيلها من قب

 الموحدة تشمل 

  

   اإلعداد
 ان االلتزام 

وم البنك بإعداد ال

الص تقارير المالية

عربية السعودية وع

  سس القياس

إعداد القوائم المم 

موجودات أو المط

  لتكلفة. 

عملة الوظيفية و

م عرض هذه القوائ

 كر خالف ذلك. 

ألحكام والتقديرات

ن إعداد القوائم الما

بالغ الموجودات وال

ييم هذه التقديرات 

لتي يعتقد أنها معق

  : ي
خسائر ا .1

يقوم البن

خسائر 

يالمستقبل

في ضو

المحفظة

وذلك لتق

 

 

إيضاحات 
  

 عـام  – 1
تأسس بنك الر

هـ (المو1377

خالل شـبكة ف

الواليات المتحد

  بنك الرياض

2622ص ب 

416الرياض 

المملكة العربية
  

تتمثل أهداف 

شرعية مستقلة

القوائم المالية

 ."بالمجموعة"

  

أسس – 2
بيا  .أ 

يقو

الت

الع
  

أس  .ب 

يتم

الم

بال
  

الع  .ج 

يتم

يذك
  

األ  .د 

إن

مبا

تقي

وال

يلي



مستقل، 

 بيانات
 تتطلب 

وات ألد

و الدائم 

، يعتبر 

 أو في 

ر لتقييم 

ا وذات 

ق لكي 

هي في 

لم  20

ا وتدقيقها بشكل م

دم أساليب التقييم ب

)correlation (

ة المسجلة لتلك ا

خفاض الجوهري أو

إلى ذلك،اإلضافة 

عمال ذي العالقة

ي تاريخ كل تقرير

و الممكن تحديدها

يخ االستحقاقى تار 

ام المالي المنته للع

12ديسمبر  31 

ا ذلك يتم مراجعته

وتستخد ق المقارنة.

vo) واالرتباطات (

 في القيمة العادلة

الحكم تحديد االنخ

 عوامـل أخرى. وبا

و أداء قطاع األع

رات متاحة للبيع في

  إفرادي. 

 الدفعات الثابتة أو

ه االستثمارات حتى

ة الموحدة السنوية 

 خالل نهاية سنة

 م2011م و

الفني. وحينما يتم

علية وأسعار السوق

olatilitiesبات (
 الممكن أن تؤثر

ع. ويتضمن هذا ا

ألسهم من ضمن 

ة المستثمر فيها أو

لمصنفة كاستثمارا

ض والسلف وبشكل 

غير المشتقة ذات

على االحتفاظ بهذ

عداد القوائم المالية

 المحاسبة الدولية

م2012 سمبر

م أساليب التقييم ا

عكس البيانات الفعل

طر االئتمان والتقلب

 هذه العوامل من

ألسهم المتاحة للبيع

طبيعي في سعر األ

ة االئتمانية للشركة

ا سندات الدين عة

طبق على القروض

موجودات المالية غ

ير نيته ومقدرته ع

 المستخدمة في إع

ل مجلس المعايير
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ديس 31 في 

ق النشطة باستخدا

 بأن المخرجات تع

لجوانب مثل مخاط

ت المستندة عليها 

األ قيمة استثمارات 

ا الحكم التقلب الط

لحوظ في المالءة

يقوم البنك بمراجع

ما هو مطللتقدير) 

لتصنيف الم 39م 

. ويقوم البنك بتقدي

  ة. 

ة الموحدة مع تلك 

ة الصادرة من قبل

ن المنتهيتين 

تداولة في األسـواق

على درجة معقولة 

ا، إال أن بعض ال

ت في االفتراضات

 تاحة للبيع 

ر االنخفاض في ق

 عند ممارسته لهذا

للتراجع المل دليل 

شغيلية والتمويلية.

شابهًا (من حيث ا

 الستحقاق

محاسبة الدولي رقم

لتاريخ االستحقاق.

ائم المالية الموحدة

 هذه القوائم المالية

سياسات المحاسبية

  حدة للمجموعة.

للسنتينوحدة 

 مالية 

ت المالية غير المت

لحصول ع لذلك، ل

ا يكون ذلك عمليا

ت. كما أن التغيرات

مارات األسهم المت

ألخذ بعين االعتبار

لفتها. ويقٌيم البنك 

عندما يكون هناك

تدفقات النقدية التش

طلب ذلك حكمًا مش

تفظ بها لتاريخ اال

ردة في معيار الم

ارات محتفظ بها ل

  هذا الحكم.

  مة 

في إعداد هذه القوا

 حاسبية

المتبعة في إعداد 

ت والمراجعات لس

لقوائم المالية الموح

 المالية المو

لة لألدوات الملعاد

قيم العادلة لألدوات

كون هنالك حاجة 

ضحة فقط، عندما

إجراء تقديراتارة 

  

ض في قيمة استثم

البنك حكمه في األ

مة العادلة عن تكلف

النخفاض معقوًال ع

ت التقنية أو في الت

قيمتها ويتط خفاض

 االستثمارات المحت

نك اإلرشادات الوار

اق الثابت كاستثما

من الوصول إلى ه

لمحاسبية الهام

محاسبية المتبعة ف

ي السياسات المح

اسات المحاسبية ا

التعديالت .2011 

تأثير مالي على ال

  

  

  

  

  

  

  

 حول القوائم

القيمة ال .2

تحدد الق

حينما يك

سوق واض

من اإلد

 المالية.
  

االنخفاض .3

يمارس ا

في القيم

البنك اال

التغيرات

مدى انخ

تصنيف  .4

يتبع البن

االستحقا

يتمكن م

ص السياسات ال

 بأهم السياسات الم

التعديالت في 

السيا تتماشى

ديسمبر 31

يكن لها أي ت

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إيضاحات 

  

  

ملخص – 3

فيما يلي بيانًا 
  

.أ 



لفترة 

قوائم 

  وحدة.

خ 

ركة 

ميلة 

 أسعار 

ات طلوب

 وتعتمد 

ات التابعة لنفس ال

 سياساتها المالية 

ات التابعة مع القك

 القوائم المالية المو

تاريخ الشراء وتاريخ

يتم تسليم تلك 

شروهي ليست طة 

الزمات الشرك في 

اض في قيمة 

ت وخياراتلعموال

 وتقيد ضمن المط

حسبما هو مالئم. 

وائم المالية للشركا

ة على التحكم في س

لقوائم المالية للشرك

عداد التابعة عند إ

  عة.

يمة العادلة بين تلق

يت التي تتطلب أن 

ة والمتعلقة باألنشط

ثبات االستثمارات

ة, ناقصا اي انخفا

سعار العمالت وال

ة العادلة إيجابية،

تسعير، حال وأنظمة

 م2011م و

إعداد القو . يتمسنة

   البنك. 

ن لدى البنك القدرة

يت. ويتم توحيد ال

  طرة. 

لمالية مع الشركة 

المتوافقة مع الشريع

قيد أي تغير في ال

مالية هي العمليات

سياساتها الماليةي 

ويتم ا .وق الملكية

لشركة الزميلةل ات

ت ومقايضات أس

عندما تكون القيمة

 التدفقات النقدية و

م2012 سمبر

ديسمبر من كل س 

ية المتبعة من قبل

ونسيطرة عندما يك

صف حقوق التصوي

خ توقف هذه السيط

أ من المعامالت ال

ا ترتيبات التمويل 

ريخ السداد، ويتم ق

بيع الموجودات الم

فيالتحكم  على درة

حقوها وفقا لطريقة 

صافي الموجودان 

ة بأسعار العموالت

لموجودات وذلك ع

وق وأنظمة خصم 
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ديس 31 في 

 31كما في  عة له

لسياسات المحاسبي

 عليها، وتتواجد الس

حصة تزيد عن نص

لقوائم المالية بتاريخ

غير محقق قد ينشأ

رض تسهيل بعض

جودات المالية بتار

 المتعلقة بشراء وب

   في السوق.

ن ال يملك البنك قد

اثباتهوالحقا يتم  ة

البنك منحصة في 

ي والعقود الخاصة

ا العادلة ضمن ال

عار المتداولة بالسو

  فئات التالية :  

ن المنتهيتين 

ض والشركات التابع

 لها تتماشى مع ال

درة على السيطرة 

يمتلك فيها البنك ح

ف توحيد هذه التوق

خل أو مصروف غ

شأت أساسًا لغرض ن

ة بشراء وبيع الموج

عمليات االعتيادية

ك المتعارف عليها

ولكن  تلك المنشأة

بالتكلفة كات الزميلة

فالقتناء المبدئي  ا

  لمة.ت المست

د الصرف األجنبي

 المشتقات بقيمتها

بالرجوع إلى األسع

يفها في أي من الف

للسنتينوحدة 

 

لمالية لبنك الرياض

سبية التي تخضع 

تي يكون للبنك القد

 أنشطتها، وعادة يم

يها إلى البنك، ويتو

كة التابعة، وأي دخ

رض خاص، والتي

 االعتيادية المتعلقة

ناء األصل. إن الع

يها األنظمة أو تلك

  لة

على اً جوهري اً تأثير 

الستثمار في الشرك

ها التغير في قيمة 

التوزيعاتخفيضها ب

  طية المخاطر

لتي تتضمن عقود

لعادلة. تقيد كافة

دد القيمة العادلة ب

مشتقات على تصني

 المالية المو

   القوائم المالية

 الموحدة، القوائم ال

ن السياسات المحاس

 كافة الشركات الت

 على مكاسب من 

انتقال السيطرة علي

 بين البنك والشركة

ي منشآت ذات غرض

 خ السداد

ت كافة العمليات 

 المحاسبة عند اقتن

رة زمنية تنص علي

ي الشركات الزميل

تشركة يملك البنك 

اال أثباتيتم  ترك.

مضافًا إليهلتكلفة, 

ى حدة، كما يتم تخ

ية المشتقة وتغط

لمالية المشتقة والت

) بالقيمة المشتراة

لعادلة سلبية. وتحد

 القيمة العادلة للمش

 حول القوائم

أسس توحيد   .

مل القوائم المالية 

الية للبنك، كما أن

شركات التابعة هي

تشغيلية للحصول 

الية للبنك بتاريخ ا

 استبعاد األرصدة

تبر البنك طرفًا في

محاسبة تاريخ  

م إثبات وٕالغاء إثبات

بنفس طريقة قرير 

وجودات خالل فتر

في االستثمار 

شركة الزميلة هي ش

عة او مشروع مشت

الب المركز المالي 

، كل علىستثمارات

األدوات المالي  .

 قياس األدوات ال

مالت (المكتتبة وا

دما تكون القيمة الع

لجة التغييرات في

 

 

إيضاحات 
 

.ب 

تشم

الما

الش

والت

الما

يتم

يعت
  

.ج 

يتـم

التق

المو
  

.د 

الش

تابع

يف

االس
 

.ه 

يتم

العم

عند

معا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



مشتقات 

 العادلة 

ة. (ب) 

لمغطاة 

 العادلة 

لتغيرات 

لذي ند ا

 اللتزام 

 ي قائمة

لمغطاة 

ء بشرط 

ى مدى 

أة على 

صل أو 

 بالربح 

إن  ال،

ياطيات 

لمغطاة 

 تزامات،

اؤها أو 

ينئذ يتم 

وقوعها، 

جرة. وتتضمن الم

في القيمة لتغيرات 

 الدخل أو الخسارة

المطلوبات ا ت أو

رات في القيمة تغي

ب أن تكون هذه ال

لمخاطر والبندطية ا

  ستمرة. م

لتزامات المثبتة أو

مباشرة في العادلة 

دة. أما البنود اوح

 خاصة عن الوفاء

ي قائمة الدخل على

لعادلة غير المطفأ

خاطر مرتبطة بأص

ت الجزء الخاص

الغير فعات الجزء 

ة ضمن االحتيخسار 

 من المعامالت ا

صول وااللتزهذه األ

دما يتم إنها أو عن

بحل االرتباط. وحي

 العملية المتنبأ بو

 للفترة.

اج دخل/خسائر المت

 تغطي مخاطر الت

ؤثر على صافي 

مرتبطة بالموجودات

ى أن يتم مقابلة الت

طية مخاطره، ويجب

ك تحديد أداة تغط

 المخاطر بصورة م

لة لألصول أو االل

 المخاطر بقيمتها

ي قائمة الدخل المو

لمرتبطة بعموالت خ

في والقيمة المقابلة

ت وتسوية القيمة ال

لنقدية المتعلقة بمخ

 الدخل، فيتم إثبات

 على أن يتم إثبات

 إثبات الربح والخس

دما ينتجحدة. وعن

 التكلفة الدفترية له

رسة الحق تجاهها 

أن يقوم البنك بو 

حدثشامل حتى ت

ة الدخل الموحدة ل

 م2011م و

لموحدة تحت بند د

 

قيمة العادلة والتي

خاطر محددة قد تؤ

 بمخاطر محددة م

عالية عالية، بمعنى

بند الذي تمت تغط

خاطر بما في ذلك

دى فعالية تغطية 

ر في القيمة العادل

ياس أدوات تغطية

لك البند ويدرج في

لم لألدوات المالية ا

طاة عند انتهائها و

 مخاطره يتم إثبات

غيرات التدفقات ال

 تأثير على قائمة

ة الدخل الشامل، 

 مستقبلية والتي تم

 قائمة الدخل الموح

كلفة االستحواذ أو 

و عندما يتم ممارس

أ بها لن تحدث، أو

ي قائمة الدخل الش

 الشامل إلى قائمة

م2012 سمبر

في قائمة الدخل ال

طر المبينة أدناه. 

  هله.

 تغطية مخاطر الق

ي منهم مرتبط بمخ

واء كانت متعلقة ب

  معلن. 

 المخاطر ذات فعا

تي طرأت على البن

 وأهداف إدارة المخ

لك، يجب تقييم مد

طر لتغطية التغيير

اشئة عن إعادة قي

 القيمة الدفترية لذل

طر القيمة العادلة 

دفترية للبنود المغط

 التي تمت تغطية

ها أداة تغطية لمتغ

التي قد يكون لها

ل مباشرة في قائمة

ؤثر علي عمليات 

الت التغطية في 

لقياس المبدئي لتكل

  ل. 

عندما يتم بيعها أو

 المعامالت المتنبأ

ة التي تم إثباتها في

ضمن قائمة الدخل

9/46 

ديس 31 في 

 المتاجرة مباشرة ف

سبة تغطية المخاط

تحوط مؤهعالقات 

ى فئتين هما : (أ) 

جزء محدد من أي

لتدفقات النقدية سو

خل أو الخسارة الم

 بأن تكون تغطية 

لتغيرات المقابلة الت

 توثيق إستراتيجية

لمخاطر. وتبعًا لذل

 كأداة تغطية مخاط

اسب أو خسائر نا

غطية مخاطره في 

 فيها تغطية مخاط

فرق بين القيمة الد

البند إلغاء إثبات 

لمشتقات على أنه

احتمال حدوثها وا

على أنه جزء فعـال

ات النقدية التي تؤ

ي أثرت فيها معامال

جب أن يتضمن ال

ائمة الدخل الشامل

 أداة التغطية أو ع

دما يتم التوقع بأن

ر التدفقات النقدية

تراكمة المثبت ضلم

ن المنتهيتين 

 المقتناة ألغراض

ي ال تخضع لمحاس

في ع طية المخاطر

مخاطر تصنف إلى

غير المغطاة أو ج

طر التغيرات في ال

ر على صافي الد

خاطر، فإنه يتوقع 

 بشكل فعال مع الت

 المخاطر، يجب 

ييم فعالية تغطية ال

صيص المشتقات

خل، تدرج أية مكا

البند الذي تمت تغ

الت التي تتوقف 

ائها، يتم إطفاء الف

لة الفعلي. وٕاذا تم

 تخصيص أحد ا

 تتصف بارتفاع ا

 التي تم تحديده ع

طية مخاطر التدفقا

ي نفس الفترة التي

ير مالي عندئذ يج

ثباتها مباشرة في قا

عند انتهاء سريان

 المخاطر، أو عند

 أداة تغطية مخاطر

لربح أو الخسارة ال

للسنتينوحدة 

  رة 

 لألدوات المشتقة 

تلك المشتقات التي

لتغط كأدوات قات

ر، فإن تغطية المخ

ات المؤكدة غلتزام

والتي تغطي مخاط

بة عالية والتي تؤثر

حاسبة تغطية المخ

ة تغطية المخاطر 

وعند بداية تغطية

لمغطاة وطريقة تقي

عندما يتم تخص دلة:

ثير على قائمة الد

ة الجزء المتعلق با

لمطفأة، وفي الحا

 أو بيعها، أو انتها

تخدام سعر العمول

  ة.

: عندما يتملنقدية

ملية مالية متوقعة

 تغطية المخاطر 

وحدة. بالنسبة لتغط

 الدخل الموحدة في

 مالي أو التزام غي

 بها والتي سبق إثب

تغطية المخاطر ع

ة لمحاسبة تغطية 

راكمة الناتجة عن 

تم تحويل صافي ا

 المالية المو

ة ألغراض المتاجر

 في القيمة العادلة

ض المتاجرة أيضًا ت

 المخاطرة 

موعة بعض المشتق

سبة تغطية المخاطر

 المطلوبات أو االل

 التدفقات النقدية و

متوقع حدوثها بنسب

مشتقات مؤهلة لمح

ةقدية الخاصة بأدا

شكل موثوق به. و

طبيعة المخاطر ال

خاطر القيمة العاد

ذي قد يكون له تأث

موحدة. ويتم تسوية

 قياسها بالتكلفة ال

تغطية المخاطر، 

متبقي للتغطية باست

ئمة الدخل الموحدة

خاطر التدفقات ال

ط بعمثبت أو مرتب

 الناجمة عن أداة 

 قائمة الدخل الموح

 تحول إلى قائمة 

 إثبات أصل غير 

والخسائر المتعلقة

ن اتباع محاسبة ت

ح تلك األداة مؤهلة

ح أو الخسارة المترا

ع بعدم حدوثها، يت

 حول القوائم

مشتقات مقتناة

تدرج التغيرات ف

المقتناة ألغراض

محاسبة تغطية

تخصص المجم

ألغراض محاس

للموجودات أو 

تغطية مخاطر

يات المأو العمل

ولكي تكون الم

أو التدفقات النق

قابلة للقياس بش

سيتم تغطيته وط

تغطية مخ  . أ

مؤكد والذ

الدخل الم

والتي يتم

محاسبة ت

العمر الم

الفور بقائ

تغطية مخ  . ب

خصم مثب

والخسارة 

وجد، في

األخرى، 

المتوقعة 

واألرباح و

م التوقف عنويت

عندما ال تصبح

االحتفاظ بالربح

وفي حال التوقع

 

 

  

إيضاحات 
  

1.

 

2.

  



طلوبات 

جة من 

لمعمول 

جزء من 

 الفوري 

كما في 

يتم  سنة.

. جميع 

مجموعة 

 المدرج 

و تمامًا 

تزامات. 

لمحتمل 

 المعدلة 

 لمعدل 

لمباشرة 

على  ض

 نسبي. 

لمماثلة 

ة الموجودات والمط

 أو الخسائر الناتج

الالفوري   الصرف

بالقيمة العادلة كج

 ام سعر الصرف

ك الفوري  التحويل

السائدة خالل السن

األجنبية.لعمليات 

دما يكون لدى المج

 المتاجرة أو تلك 

لخاصة الفعلي هو

لية لألصول وااللتز

ئر االئتمان الخسا

ب القيمة الحالية 

تعتبر جزءًا مكمًال

  ي. 

ها مع التكلفة الجيل

قرضلل تزاملاال سوم

وعلى أساس زمن 

لحفظ والخدمات ا

 كما تحول أرصدة

المكاسب تم إثبات

 باستخدام أسعار 

ب  النقدية المسجلة

باستخدسعودي)،  

ت سعودية بأسعار

 ألسعار التحويل ا

حدة عند استبعاد ال

عنداليا للشركة أو 

كمقتناة بغرضف 

 معدل العموالت ال

انطبق) للقيم الحال

لمالية فيما عدا خ

تحصالت. وتحتسب

  خاصة.

و العالوات والتي ت

ليصل أو التزام ما

ستخدامها، فيتم تأج

رسب ثباتهاا مها يتم

لخدمات المتعلقة و

لمالي وخدمات ال

 م2011م و

 تلك المعامالت. 

لمركز المالي. ويت

عادلة بعملة أجنبية

خاصة بالبنود غير

  .لتي تقوم عليها

س لایرحويلها (الى 

هاية السنة لرياالت

المتوسط المرجح 

قائمة الدخل الموح

ق قانوني ملزم حا

    حد.

دا تلك التي تصنف

لعائد الفعلي. إن 

 لفترة أقصر، إن ا

 التعاقد لألدوات ا

ها للمدفوعات والمت

ريف العموالت الخ

ة والخصومات أو

و االستغناء عن أص

ى األرجح سيتم اس

يتوقع استخدامه وال

دارية طبقًا لعقود ال

خدمات التخطيط ا

م2012 سمبر

سائدة بتاريخ إجراء

ئدة بتاريخ قائمة ال

القيمة العبالمقاسة 

سعار الصرف الخا

ال موجودات المالية

تحت االجنبية يتم 

في نه السعودي ل

عودي بناء على ا

ذه الفروقات إلي ق

 في حال وجود حق

طلوبات في آٍن واح

ت الخاصة، ماعد

لى أساس معدل ال

المتوقعة (أو  مات

ر، جميع شروط 

 النظر في تقديراته

 بند دخل أو مصار

 المعامالت المالية

باقتناء وٕاصدار أو

روض والتي على

و باإلقراضزامات 

ت االستشارية اإلد

حافظ استثمار وخ
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ديس 31 في 

الس ةالفوريلتحويل 

عار التحويل السائ

بنود غير النقدية ا

 خسائر تمويل أس

ن طبقا لطبيعة الم

التاريخية بالعمالت

للريالالت األجنبية 

السع ريالللارجية 

. يتم تحويل هذمل

كز المالي الموحد 

جودات وتسديد المط

لية المدرة للعموالت

لدخل الموحدة عل

ن األصول وااللتزام

 آخذًا في االعتبا

أعادت المجموعة 

القيمة الحالية في 

 المستلمة وتكاليف

 المرتبطة مباشرة ب

ب االلتزام لمنح القر

وجود التزي حالة 

 المحافظ والخدمات

وجودات وٕادارة مح

 ذه الخدمات.

ن المنتهيتين 

سعودية بأسعار ال

االت سعودية بأسع

ويتم تحويل الب .دة

 إدراج مكاسب أو

حقوق المساهميني 

من حيث التكلفة 

ة المسجلة بالعمال

روفات الفروع الخا

قائمة الدخل الشام

.  

يها في قائمة المرك

افي، أو بيع الموج

كافة األدوات المال

FVفي قائمة ا ،(

 خالل فترة سريان

 التدفقات المالية،

زامات المالية إذا أ

 إثبات التغير في ا

عاب المدفوعة أو 

لتكاليف اإلضافية

لخدمة. أما أتعاب

 لتلك القروض. في

ا يتم إثبات أتعاب

إدارة المولمة عن 

تم خاللها تقديم هذ

للسنتينوحدة 

 األجنبية لرياالت س

ي نهاية السنة لريا

قائمة الدخل الموحد

ويتم  العادلة لها.

خل الموحدة أو في

 التي يتم قياسها م

  .ولية

ت للفروع الخارجية

رادات ومصرول إي

في قت جوهرية، 

مة الدخل الموحدة.

 ت المالية

لمالية ويدرج صافي

 على أساس الصا

  صة:

عموالت الخاصة لك

VISقائمة الدخل (
لمستقبلية المتوقعة

لفعلي يقدر البنك

المالية وااللتز صول

لي األصلي، ويتم 

لفعلي جميع األتع ا

المعامالت بأنها ال

نكية عندما تقدم ال

يل للعائد الفعلي ل

كما .فترة االلتزام ى

ت األتعاب المستل

 مدى الفترة التي يت

 المالية المو

 نبية

تي تتم بالعمالت 

عمالت األجنبية في

بية بقاعمالت األجن

ي تم تحديد القيمة

ة إما في قائمة الدخ

غير النقدية  بات

األو ريخ المعامالت

جودات والمطلوبات

حو المالي، كما ت

إذا كانت لتحويالت

يتم إثباتها في قائم

جودات والمطلوبا

ات والمطلوبات ال

ت مع المطلوبات

 ت

ف العموالت الخاص

خل ومصاريف الع

يمتها العادلة في ق

التدفقات المالية ال

ب سعر العمولة ا

لقيمة الحالية لألص

سعر العمولة الفعلي

ساب معدل الفائدة 

ي. وتعرف تكلفة 

   البنكية:

عاب الخدمات البن

تعدي ويتم إثباتها ك

الثابت على مدى ط

لى ذلك، يتم إثبات

 يتم تقديمها على 

 حول القوائم
  

العمالت األجن 

حول المعامالت الت

نقدية المسجلة بالع

بالعحويل األرصدة 

ها في التاريخ الذي

سوية القيمة العادلة

موجودات والمطلوب

في تواريمعمول به 

حول أرصدة الموج

ريخ قائمة المركز

اكل  فروقات راج

فروقات الجوهرية ي
  
 

مقاصة الموج 

م مقاصة الموجودا

ة لتسوية الموجودات
 

إثبات اإليرادات  

دخل ومصاريف

يتم إثبات دخ

التغير في قي

سعر خصم 

وعند احتساب

 حدوثها. 

ويتم تعديل ال

على أساس س

ويشمل احتس

العمولة الفعلي

الخدمة  أتعاب

يتم إثبات أتع

المتعلقة بها 

أساس القسط

وباإلضافة إل

األخرى التي

 

 

  

إيضاحات 

.و 

تح

الن

تح

بها

تس

الم

الم

وتح

تار

إدر

الف

.ز 

تتم

نية

.ح 

i.

  

  

ii.

 
 
 



م اثبات 

لمتاجرة 

حاسبية 

مطفأة"، 

ؤسسات 

ة إعادة 

 المركز 

ؤسسات 

ة إعادة 

 قيمتها 

الخصم 

 المالي 

لمتداولة 

لمتوقعة 

 أمكن. 

د القيمة 

 39رقم 

دلة في 

ة للفترة 

وزيعات 

يتم .الخسارةل أو 

 المقتناة بغرض ال

وفقًا للسياسات المح

"مقتناة بالتكلفة الم

رصدة للبنوك والمؤ

ى مدى فترة اتفاقية

ئمة دة بيع) في قا

 لدى البنوك والمؤ

ى مدى فترة اتفاقية

ليدرج التغير في 

 وتطفأ العالوة أو 

المركز ريخ قائمة

الستثمارات غير الم

 التدفقات النقدية ال

ماذج حسابية، إن

 من الحكم لتحديد

معيار المحاسبة ر

ر في قيمتها العاد

ئمة الدخل الموحد

ة وتوعمولة الخاص

 عند حدوث الدخل

وااللتزامات المالية

قياسها و لـي، ويتم

ستثمارات األخرى "

ت في األرصالتفاقيا

صة يستحق على

ة إعادمحدد (اتفاقي

صدةودي أو األر 

اصة يستحق على

رات المحتفظ بها

 بالتكلفة المطفأة. 

عمل في تارتهاء ال

ة لالة. أما بالنسب

ي أو على أساس 

خدام نمتضمن است

رسة مستوى معقول

ر لماألخي التعديل 

 مقتناة ليدرج التغير

   .يرة األجل

يمة العادلة في قائ

خل العتم إظهار د

 م2011و

الصرف األجنبي 

و  العادلة لألصول

قائمة المركز المالـ

متاحة للبيع، واالس

منه بموجب هذه اال

اريف عموالت خاص

 تاريخ مستقبلي م

 النقد العربي السعو

كدخل عموالت خا

 باستثناء االستثمار

و مقتناة ستحقاق ا

ة بالسوق عند انت

م األصول المعلنة

 لها بشكل جوهري

ة متنوعة والتي تت

 فإنه يتطلب ممارس

 فيما عدا ما أقره

   الفقرات التالية :

يدها كاستثمارات 

شراء في مدد قصي

ن التغيرات في القي

ه االستثمارات. ويت

  ت متاجرة.

م و2012 بر

 دخل أو خسائر ا

غيرات في القيمة 

ستقبلي محدد في ق

لية المتثمارات الما

لمبالغ المستلمة م

عادة الشراء كمصا

 إلعادة بيعها في

صدة لدى مؤسسة 

شراء وٕاعادة البيع ك

هذه االستثمارات، 

اة حتى تاريخ االس

 األسعار المتداولة

وع إلى صافى قيم

األخرى المشابهة 

 أساليب تقييم فنية

 ذلك غير عملي، 

ستثمارات المختلفة،

اس الموضح في 

ستثمارات تم تحدي

 البيع أو إعادة الش

 خسائر ناجمة عن

إلثبات األولي لهذه

ئمة الدخل كإيرادات
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ديسمب 31 ي

رباح. ويتم إثبات 

والخسائر نتيجة التغ

  

رائها في تاريخ مس

مة الدخل، واالستث

طرف اآلخر لقاء ال

ين سعر البيع وٕاع

راة مع وجود التزام

 في النقدية واألرص

فرق بين سعر الش

ة مباشرة باقتناء ه

ا كاستثمارات مقتنا

ظامية على أساس

 االستثمار بالرجو

 ة الحالية لألدوات

ها تحدد باستخدام

كنا. ولكن إذا كان 

ئات تصنيف االست

الالحقة على األسا

ض المتاجرة أو اس

جرة أساسا لغرض

ظهار أية أرباح أو 

مة العادلة عند اإل

متها العادلة في قائ

فيالمنتهيتين 

 الستالم هذه األر

 جميع المكاسب وا

رباح المرتبطة بها.

متزامن بإعادة شرا

ها العادلة في قائم

 االلتزام تجاه الط

م اعتبار الفرق بي

لموجودات المشترا

  لى المجموعة. 

مة المركز المالي ف

م. ويتم اعتبار الف

مصاريف المرتبطة

ها حسب تصنيفها

  والت الخاصة. 

ألسواق المالية النظ

رات في صناديق

إلى القيمة السوقية

سواق النشطة، فإنه

ما يكون ذلك ممك

ة تحويالت بين فئ

تهاء الفترة المالية ا

  قائمة الدخل

ألغراض ارات مقتناة

ناة ألغراض المتاج

ت األولي، ويتم إظ

حال وجودها، للقيم

درج التغير في قيم

للسنتين ادة 

ا عند نشوء الحق

وتشمل ج ،التجارية

صة وتوزيعات األرب

اعة مع االلتزام الم

ج التغير في قيمته

حقاق. ويتم إظهار

ما هو مالئم، ويتم

. لن يتم إظهار ال

 تلك الموجودات إل

فاقيات ضمن قائم

حسب ما هو مالئم

  

عادلة متضمنة الم

ي تم الحقا معالجته

رج في دخل العمو

 يتم تداولها في األ

 المدارة واالستثمار

ة العادلة بالرجوع إ

مة العادلة من األس

هدات األسواق عند

ح عادة بإجراء أية

الستثمارات عند انته

يمتها العادلة في 

جموعة إما استثما

 االستثمارات المقتن

عد اإلثباتلعادلة ب

كلفة االقتناء، في ح

 المالية المقتناة ليد

لمالية الموحد

ألرباح، فيتم إثباتها

هر من األنشطة ا

ف العموالت الخاص

 وٕاعادة الشراء
ت الموجودات المبا

رات المقتناة ليدرج

حتى تاريخ االستح

بمئع العمالء، حس

عر العمولة الفعلي

قال السيطرة على 

 بموجب هذه االتف

لسلف، حروض وا

  العمولة الفعلي. 

 مبدئيا بالقيمة الع

ل الموحدة، و التي

 العائد الفعلي وتدر

الستثمارات التي ي

ة العادلة لألصول

دير مناسب للقيمة

لوصول إلى القيمة

اه النماذج من مش

الستثمارات ال يسمح

يمة كل فئة من اال

مدرج التغير في قي

ارات في هذه المج

موحدة. ويتم اقتناء 

ستثمارات بالقيمة ال

 وال يتم إضافة تك

ة عن الموجودات 

حول القوائم ال
  

  

  أخرى:

أما توزيعات األ

النتائج التي تظه

ودخل ومصاريف
 

اتفاقيات البيع و
ر البنك في إثبات

عة بشأن االستثمار

ستثمارات المقتناة ح

ية األخرى أو ودائ

ء على أساس سع

ي الموحد لعدم انتق

 المبالغ المدفوعة 

ية األخرى، أو القر

 على أساس سعر

 االستثمارات

االستثمارات ثبات

لة في قائمة الدخل

ل عام على أساس

د القيمة العادلة لال

حدة، وتحدد القيمة

وق، فيتم إجراء تقد

 وعندما ال يمكن ا

ذ المدخالت لهذه 

  لة. 

إلثبات األولي لال

)، وتحدد قيم6ضاح 

االستثمارات الم .1

تصنف االستثما

قائمة الدخل الم

وتقاس تلك االس

التي تنشأ فيها.

األرباح المستلمة
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الشراء

المالي

تدرج

المالية

البيع 
 

 .ي 
  

يتم إث

العادل

بشكل

وتحدد

الموح

بالسو

لها. و

وتؤخذ

العادل

بعد ا

(إيض
  

  

 



سندات  

المتاحة 

لصرف 

بت أية 

لخسارة 

ى األخر 

ها. ويتم 

، تحقاق

صم أو 

ثباتها  إ

يف وال 

دم النقد 

 وعوائد 

ة بسوق 

والسلف 

وجودات 

لية بناء 

 إثباتها 

مجموعة 

ى وجود 

ل البنك 

 

ض و و فها (أ) قر 

االستثمارات ا ئر.

لفائدة أو أسعار ال

ت المتاحة للبيع تثب

المكاسب أو ا هار

ر االستثمارات اظه

نخفاض في قيمتها

حتى تاريخ اإلست 

عين االعتبار الخص

عندما يتم إلغاء ة

ام هذا التصنيستخد

  

 والسلف عندما يقد

ري جميع مخاطر

تداولةلتي ليست م

ب القروض وحسا

 مجموعة من الموج

اليض في القيمة الح

خسارة بعد حدوث

اسطة المج مدين بو 

لية. باإلضافة إلى

إلى اجراء من قبل

تصنيفهيتم ع او لم 

ألرباح أو الخسا ا

ارات في معدالت 

لعادلة لالستثمارات

ستثمارات يتم إظه

كلفة المطفأة. وتظ

االنصًا مخصص 

نية لالحتفاظ بها

طفأة بعد األخذ بع

ئمة الدخل الموحد

لى قدرة البنك الس

مار طويل األجل.

وض تم إثبات القر 

حول بشكل جوهري

لبنك وال أو حازها ا

ائر االئتمان من ح

جودات المالية أو م

تجة من االنخفاض

ضوعي يوضح ح

روض أو الجاري 

اق الما نشط لألور 

اللجوء إ ل، بدون

 م2011و

متاحة للبيعمارات 

من خاللعادلة  ال

ت السيولة أو التغير

ة مخاطر القيمة ال

ب إثبات تلك االس

 أخرى مقتناة بالتك

عمولة الفعلي، ناقص

 البنك المقدرة والن

حسب التكلفة المط

الستثمارات في قائ

ها بدون التأثير عل

طبيعة هذا االستثم

بواسطة البنك. ويت

طبها أو عندما تح

سلف التي أنشأها 

صم مخصص خسا

يمة أي من الموج

تثبات الخسائر النا

ة وجود دليل موض

 وٕاعادة هيكلة القر

ى عدم توفر سوق 

   على السداد.

 االئتمانية ،بالكامل

م و2012 بر

تصنيفها  كاستثمم 

تهاقيمتغيرات في 

ستجابة الحتياجات

عندما ال يتم تغطية

 وعند انتفاء أسباب

   .الموحدة للفترة

نشط، كاستثمارات

باستخدام سعر الع

 ض قيمتها. 

ت محددة، ولدى

ض في قيمتها. وتح

 ناجمة عن هذه اال

 أو إعادة تصنيفه

ب طبكر وذلك بسب

منحها أو اقتناؤها ب

قروض أو يتم شط

نيف القروض والس

م المالية، يتم خص

خفاض دائم في قي

قابلة لالسترداد وٕاثب

منخفضة في حالة

  ثوق به.

ميل على السداد، 

ك وجود أدلة على

مقترض أو مصدر

ى سداد التزاماته 
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والسندات التي تم 

مقتناه تدرج التالية 

 يمكن أن تباع اس

العادلة. وع القيمة

ة الدخل الشامل.

 في قائمة الدخل ا

 المتداولة بسوق ن

بالتكلفة المطفأة، ب

ء إثباتها أو انخفاض

 تواريخ استحقاقات

خصص االنخفاض

كاسب أو خسائر 

ق ال يمكن بيعها

مخاطر السداد المب

كن تحديدها، تم م

عندما تباع هذه الق

 اقتنائها. ويتم تصن

العرض في القوائم

وضوعي على انخ

د القيمة المقدرة الق

 األصول المالية م

 تقديرها بشكل موث

أو تأثر مقدرة العم

حالة إفالس، وكذلك

غييرات في مقدرة م

ن، غير قادر على

فيالمنتهيتين 

 األسهمقة وتشمل 

مااصول (ج) ق، 

غير محددة والتي

ت، بعد اقتنائها، با

ة مباشرة في قائمة

موحدة، المتضمنة 

كن تحديدها وغير 

طر قيمتها العادلة ب

دة عندما يتم إلغاء

مكن تحديدها ولها

    .قاق

 المطفأة ناقصًا مخ

، كما تدرج أية مك

ى تاريخ االستحقاق

لسعر العمولة أو م

عات ثابتة، أو ممك

التزاماتهم أو عن 

 شاملة مصاريف 

مطفأة. وألغراض ا

وجود أي دليل مو

 الدليل، يتم تحديد

لمتوقعة. وتعتبر 

 المستقبلية ويمكن 

ل المالية إعسار أ

و المصدر على ح

يل المثال وجود تغ

ن، في اغلب الظن

للسنتين ادة 

 ادوات مالية مشتق

ى تاريخ االستحقاق

ظ بها لفترة زمنية 

س هذه االستثمارات

 في القيمة العادلة

 الدخل الشامل الم

 مطفأة

ت الثابتة أو الممك

 يتم تغطية مخاطر

قائمة الدخل الموحد

  االستحقاق 

ت الثابتة أو المم

حتى تاريخ اإلستحق

اقتنائها بالتكلفة  

عر العمولة الفعلي

من بند مقتناة حتى

 مخاطره بالنسبة ل

ير مشتقة ذات دفع

ما يسدد المقترضون

ف بالقيمة العادلة 

 مقتناة بالتكلفة الم

جودات المالية

للتأكد من و  تقييم

ل وجود مثل هذا 

نقدية المستقبلية ال

ى التدفقات النقدية 

ض قيمة األصول

 إقبال المقترض أو

ألصول، وعلى سبي

ها البنك ان المدين

لمالية الموحد

 متاحة للبيع 

متاحة للبيع ليست 

مقتناه حتىتثمارات 

لتي ينوى االحتفاظ

عار األسهم. وتقاس

سائر نتيجة التغير

في قائمة تة سابقاً 

مقتناة بالتكلفة الم

ارات ذات الدفعات

 المطفأة والتي لم

 أو الخسائر في قا

مقتناة حتى تاريخ

مارات ذات الدفعات

محتفظ بها حرات 

 االستثمارات بعد

قتناء باستخدام سع

  متها.

 التي تصنف ضم

ها كبند يتم تغطية

 ف

موجودات مالية غي

لغاء إثباتها عندما

  ث.

فة القروض والسلف

خاطرها كقروض 

م في قيمة الموج

مركز مالي إجراء

 المطفأة. وفي حال

حالية للتدفقات الن

سارة لها تأثير على

ضوعية على انخفاض

جود مؤشرات على 

ا لمجموعة من األ

ت التي يعتقد فيه

  ت، ان وجدت.

حول القوائم ال

االستثمارات الم .2

االستثمارات المت

(ب) استقبض، 

للبيع هي تلك ال

األجنبي أو أسع

مكاسب أو خس

المتراكمة، المثبت

االستثمارات الم .3

تصنف االستثما

المقتناة بالتكلفة

إثبات المكاسب
  

الماالستثمارات  .4

تصنف االستثما

تصنف كاستثمار

ويتم قياس هذه

العالوة عند االق

أو انخفاض قيم

إن االستثمارات

يمكن تخصيصه
 

القروض والسلف

ض والسلف هي م

المقترضين ويتم إل

ية إلى طرف ثالث

لقياس المبدئي لكاف

 ولم يتم تغطية مخ

  وحة للعمالء.
   

االنخفاض الدائم

تاريخ كل قائمة م

ية المثبتة بالتكلفة 

 صافي القيمة الح

ئي، وأن هذه الخس

الشواهد الموض من

وط استثنائية، ووجو

ت يمكن مالحظتها

يشمل ذلك الحاالت

ل قيمة الضمانات
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2

 

3

4

 .ك 

القروض

إلى ا

الملكي

يتم ال

نشط

الممنو
 

 .ل 

يتم بت

المالية

علي

المبدئ

تتضم

بشرو

بيانات

وقد ي

لتسييل
  



 المالية 

لتدفقات 

مدينين) 

خفيض 

 معايير 

 الفعلي 

مة بناء 

ر قادر 

رداد هو 

هور في 

ة ألداء 

ت التي 

 خسائر 

 القيمة 

مة. وال 

ة الحقًا 

مين إلى 

المبدئي 

م إثبات 

دة تقييم 

مكاسب 

  عاد. 

وتشطب األصول

تخدم في خصم ال

درجة تصنيف الم 

 الدخل الموحدة لتخ

لي مؤشرات أو ع 

ام معدل العمولةد

عية النخفاض القيم

أن البنك غيروعية 

مقدر القابل لالستر

ي بناء على التدهو

لمؤشرات التاريخية

ناء على االعتبارات

حالية، ناقصًا اى 

عد إثبات انخفاض

ض الدائم في القيم

بالقيمة العادلةفاع 

من حقوق المساهمي

ظهر عند اإلثبات ا

ت جوهرية).  ويتم

م إعادبدئي فإنه يت

كما يتم تسجيل الم

لناتجة من االستبعا

الدخل الموحدة، و 

لة المستسعر العمو 

( مثل التحسن في

 عكسه في قائمة 

ات إعادة الهيكلة 

أو إجماليّا باستخد

واهد الموضوعيالش

جود شواهد موضو

والمبلغ الم ردادها،

  لي. علي األص

مخصص اإلجمالي

ات والضين، والخبر 

حدة، بن  كل على

والقيمة العادلة الح

ائتمانية تحققت بع

وعيًا على االنخفاض

وعليه فإن أي ارتف

تراكمة المثبتة ضم

 متاحة للبيع، وتظ

لبيع (إذا كانتيف ل

لحاقًا لإلثبات المب

لدخل الموحدة، ك ا

لمكاسب الئر أو ا

 م2011و

حميلها على قائمة 

ذلك على أساس س

ثبات االنخفاض (

ت المبلغ الذي تم

 سياسات وممارسا

متها سواء فرديّا أ

على حدة، بتقييم ا

مطفأة في حال وج

ر استروالمبالغ المق

 معدل العمولة الفع

 أو يتم تحديد الم

ي المحيط بالمقترض

النخفاض القيمة،

 التكلفة المطفأة و

وضوعي بأحداث ا

كلفتها دليًال موضو

ئمة بالسجالت، و

ب أو الخسائر المت

عقارات كموجودات

ل، ناقصًا أية تكالي

 هذه العقارات. وٕال

ف البيع في قائمة

 إضافة إلى الخسائ

م و2012 بر

يمة أو مباشرة بتح

   الخسارة فيها.

ل العموالت بعد ذ

 بحدث وقع بعد إث

ص، كما يتم إثبات

ض جديدة. وتبني 

 االنخفاض في قيم

، لكل أداة مالية ع

المثبتة بالتكلفة الم

ن القيمة الدفترية و

صمها على أساس

 لألصول المالية،

 المناخ االقتصادي

واهد الموضوعية 

حتسبة كفرق بين 

ه الزيادة بشكل مو

ع مقارنة بتكة للبي

لت الموجودات قائ

تم تحويل المكاسب

ة. وتعتبر هذه الع

ت المعنية أيهما أقل

هالكات على مثل

لتقييم ناقصا تكاليف

 تم تسجيلها سابقًا 

13/46 

ديسمب 31 ي

ص النخفاض القيم

وبعد ما حدد مبلغ 

فإنه يتم إثبات دخل

خفاض موضوعيا

ل حساب المخصص

ولكن تعامل كقروض

ي الخضوع لتقييم 

  تعثرها.

لمطفأة يقوم البنك،

 األصول المالية ا

عبارة عن الفرق بين

غيرها والتي تم خص

ي مستوى اإلجمال

 من المقترضين، 

ى حدة، بتقييم الشو

ائر المتراكمة المح

   سابقًا.     

  وأمكن ربط هذه

  حدة.

هم المقتناة كمتاحة

 الموحدة طالما ظل

ت المالية (بيعها) يت

تحقةض والسلف المس

 الحالية للممتلكات

وال يتم تحميل استه

ناتجة عن إعادة ال

ض المتراكمة التي 

فيالمنتهيتين 

ل مقابل المخصص

مكنة الستردادها وب

القابلة لالسترداد ف

ن الممكن ربط االنخ

باته بواسطة تعديل

 قروضًا متعثرة، و

ستمر القروض في

يومًا على تاريخ 1

  كلفة المطفأة 

والمثبتة بالتكلفة الم

روض أو أي من

هو ع  لالنخفاض

 ذلك الضمانات وغ

في القيمة على الم

رض أو مجموعة

 يع 

كل أداة مالية على

 القيمة هي الخسا

مة الدخل الموحدة

فترة الحقًة،، في 

بقائمة الدخل الموح

 الستثمارات األسه

إلى قائمة الدخل 

 إثبات الموجودات

لك سدادًا للقروض

 أو القيمة العادلة

 الدخل الموحدة، وال

ر غير المحققة الن

ز خسائر االنخفاض

للسنتين ادة 

غير قابلة للتحصيل

ميع المحاوالت المم

ى قيمتها المقدرة ا

  قابلة لالسترداد.

رة الحقة وكان من

ي القيمة السابق إثب

ض علي شروطها 

 الغالب، كما ستس

180ة بعد مضى 

مالية المثبتة بالتك

تاريخ االستحقاق و

  قًا. 

اض في قيمة القر

لمخصص المحدد

 المتوقعة بما في 

شواهد االنخفاض ف

جية الممنوحة للمقتر

  ئتمانية. 

مالية المتاحة للبي

لبيع يقوم البنك، لك

قابل انخفاض  م

 تم إثباتها في قائم

دلة ألدوات الدين

ر انخفاض القيمة ب

 في القيمة العادلة

ض القيمة الدائم 

ي حال إلغاءن. وف

  ها. 

عض العقارات وذل

 والسلف المستحقة

ألخرى في قائمة 

تم تسجيل الخسائر

شرط أن ال تتجاوز

لمالية الموحد

لية عندما تكون غ

 استنفذت فيها جمي

وجودات المالية إلى

ض قياس القيمة الق

سارة المطفأ في فتر

فيص االنخفاض 

ي تم إعادة التفاوض

ت ستستمر، في 

لقروض الشخصية

 في الموجودات الم

ية المقتناة حتى ت

قاسبق عرضها ساب

حدد مقابل االنخفا

مبالغ المستحقة. ال

ة للتدفقات النقدية

ضًا في اعتبارها شو

لداخلية أو الخارج

ئتة على جودتها اال

 في الموجودات الم

 المقتناة كمتاحة للب

إن المبالغ المثبتة

االستثمارات والتي

ارتفاع بالقيمة العا

 يتم عكس خسائر

هري أو المستمر 

 الناتجة من انخفاض

 حقوق المساهمين

لفترة التي تنشأ فيه

 

 أعماله العادية، بع

 تحقيقها للقروض 

ققة من العقارات ا

ى أساس دوري. ويت

عن إعادة التقييم بش

حول القوائم ال

طب األصول المال

في الظروف التي 

 حال تخفيض المو

ية المستقبلية لغرض

نخفض مبلغ الخس

 يتم عكس مخصص

 ئر االئتمان.

عتبر القروض التي

 إلي أن المدفوعا

ويتم شطب ال صلي.

االنخفاض الدائم 

حالة األدوات المالي

 االعتبارات التي س

نشاء مخصص مح

 تحصيل جميع الم

ة عن القيمة الحالية

خذ المجموعة أيض

صنيفات االئتمانية ال

ظة اإلقراض الدالة

االنخفاض الدائم 

حالة أدوات الدين 

 عرضها سابقًا. إ

فاض القيمة لتلك ا

 حال حدوث أي ا

ة الدخل الموحدة،

ر االنخفاض الجوه

بعكس الخسارة  ح

 أن يسجل ضمن

ة الدخل الموحدة لل

لعقارات األخرى

 للبنك خالل دورة

في القيمة الممكن 

قت اإليجار المتح

تلك العقارات على

 المحققة الناتجة ع
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وتشط

فقط ف

وفي 

النقدية

وٕاذا ا

فإنه ي

خسائ

وال تع

تشير

األص

ا .1

في ح

على 

يتم إن

على 

عبارة

وتأخ 

التصن

محفظ

ا .2

في ح

سبق

النخف

وفي 

بقائمة

يعتبر

حيسم

يجب

قائمة
 

ال   .م 

تؤول

بصاف

إيرادات

مثل ت

غير 



 وٕاطفــاء 

حتساب 

  الدخل

مرتبطة 

بها بعد 

عموالت 

 وتدرج 
 قائمة 

ضمانات 

طفاء أو 

 المالية 

ة وعلى 

ية ومن 

ت على 

  ر.

 حســاب اســتهالك 

تلزم األمر. ويتم اح

لخسائر في قائمة

 جميع العموالت الم

أة والتي يتم حساب

ل أو مصاريف الع

،تغطية مخاطره م

في خسائر أو سب

للض الموحدة مالية

ان إما بعالوة اإلط

رتبطة بالضمانات

عاب خدمات بنكية

 عن أحداث ماضي

طريقة القسط الثابت

 فيها إنهاء اإليجار

ت فــي لقســط الثابــ

تم تعديلها إذا استل

المكاسب أو الذه 

م الحقًا قياس ج ويت

لة، بالتكلفة المطفأ

ى دخلق وترحل إل

تم الذي القدر سوية
أية مكاس إثبات تم

المدئي في القوائم 

البنك لكل ضما ت

في االلتزامات المر

موحدة  ضمن أتع

تجة و التزامات نا

الدخل الموحدة بط

الل الفترة التي يتم

 م2011و

كــة. تتبــع طريقــة ال

  يهما أقل 

ومن ثم يت أمكن، 

هذوتدرج  محصل،

معامالت المالية. 

اطر قيمتها العادلة

ى تاريخ االستحقاق

التس هذه تتجاوز ال

يت فإنه المطفأة لفة

 ويتم اإلثبات المبد

 يتم قياس التزامات

 إثبات أي زيادة ف

ي قائمة الدخل الم

مقامة ضد البنك أ

يجار على قائمة ا

الجر كمصروف خ

م و2012 بر

ك األراضــي المملوك

  -ي :

  

سنوات، أي 5ر أو 

  سنة

 

  نوات

  

ثابتة الجوهرية، ما

الم وصافي المبلغ

صًا تكاليف هذه الم

تغطية مخا تي تم

 العائد الفعلي حتى

 أن بشرط العادلة
بالتكل المسجلة لية

ضمانات وقبوالت، 

عد اإلثبات المبدئي

هما أكبر. ويتم أي

الوات المحصلة في

ة دعاوى قضائية م

 تحمل دفعات اإلي

 يجب دفعها للمؤج
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كم وال يــتم اســتهالك

للموجودات كما يلي

 سنة  33

فترة اإليجار

س 20 – 5

  سنوات 5

سن 5 – 3

سنوات  4

الثدية للموجودات 

 القيمة الدفترية و

بالقيمة العادلة ناقص

قائمة الدخل أو الت

صومات وفق أسس

قيمتها في لتغيرات

المال للمطلوبات بة

ادات مستندية وض

مستلمة. والحقًا بع

 لهذه الضمانات،

كما يتم إثبات العال

حاجة إليها لمقابلة

شغيلية، وبموجبها 

 تدرج أية غرامات

فيالمنتهيتين 

ك واإلطفــاء المتــراكم

المتوقعة لإلنتاجية 

 والمنافع االقتصاد

أساس الفرق بين 

ت الدين المصدرة ب

متها العادلة في ق

وات وتتراكم الخص

بال ،فعال بشكل لة
بالنسب أما لموحدة،

 تتكون من اعتما

لك قيمة العالوة الم

مالية تظهر نتيجة

ك .خسائر االئتمان

  ن.

وثوق به، تقدير الح

  اللتزامات.

إيجار تش در عقو 

 قبل انتهاء مدته،

للسنتين ادة 

 خصــم االســتهالك

 أساس األعمار اإل

  رة

األعمار اإلنتاجية

 ىاالستبعاد عل و

ع العمالء وسندات

درج التغير في قيم

عالوة. وتطفأ العالو

العادل قيمتها تغطية

ال الدخل قائمة في
 

ح ضمانات مالية،

ت أخرى، ويمثل ذل

سوية أية تعهدات م

ت بند مخصص خ

لضمانترة سريان ا

مجموعة، بشكل مو

نقدية للوفاء بهذه ا

لمجموعة كمستأجر

 اإليجار التشغيلي

لمالية الموحد

 ت

عــدات بالتكلفــة بعــد

ألخرى وذلك على 

 العقارات المستأجر

  والمعدات 

  شاريع الميكنة

مالي مراجعة االز 

ناتجة عن البيع أو

 لية

سواق المال وودائع

دا تلك المقتناة لتد

مبلغ الخصم أو الع

ت تم التيو  ،المالية 
ف ذلك عن الناجمة

  . إثباتها إلغاء يتم

 

ك المعتادة يتم منح

ضمن بند التزامات

فات المطلوبة لتس

 كمصروفات تحت

ثابت على مدى فت

ت عندما تتمكن الم

لحاجة إلى موارد ن

 اإليجار

جار التي تبرمها ال

ي حالة إنهاء عقد 

حول القوائم ال

ممتلكات ومعدات

ر الممتلكــات والمع

لكات والمعدات األ

 

  مباني

حسينات وديكورات 

ألثاث  والتركيبات و

  جهزة الكمبيوتر 

رمج الكمبيوتر ومش

  سيارات

مركزالتاريخ قائمة 

سب والخسائر النا

  .حدة

المطلوبات المالي

ثبات كافة ودائع أس

زامات المالية، عد

ذ بعين االعتبار م

  صة.

المطلوبات تسوية

ا الخسائر أو سب
يت عندما الموحدة ل

  

عقود الضمانات

ن دورة عمل البنك

ية بالقيمة العادلة ض

ضل تقدير للمصروف

ة الدخل الموحدة 

س طريقة القسط الث
 

 المخصصات

ثبات المخصصات

تمل بشكل كبير ال
  

محاسبة عقود ا

كافة عقود اإليج ر

 فترة اإليجار. وفي

 

 

إيضاحات ح

 

 .ن 

تظهر

الممتل

  

الم

تح

األ

أج

برا

الس
  

  

  

يتم بت

المكاس

الموح
 

 .س 

يتم إث

بااللتز

األخذ

الخاص

ت ويتم
المكاس

الدخل

ع   .ع 

ضمن

المالية

بأفض

بقائمة

أساس

 .ف 

يتم إث

المحت

 .ص 

تعتبر

مدى 

  



استثناء 

صة بهذه 

 لملكية 

فقط في 

  

و انتهاء 

المملكة 

 حقوق 

ة على 

عامالت 

لية  الما

طة هيئة 

 المتبعة 

ر البيع 

ستئجار 

صالت 

لعربي السعودي با

ات المالية الخاص

مكاسب المصاحبة

تراف باألصل فالع

ول أو مطلوبات. 

 العقد أو إلغاؤه أو

العمل والعمال با م

صة المساهمين في

مة األرباح الموزعة

صاح الخاص بالمع

دراجها في القوائم

م اعتمادها بواسط

ياسات المحاسبية 

راء من البنك. سعر

لعميل باسوعد من ا

المتحصري ويستخدم 

ى مؤسسة النقد ال

. 

تدفقاية الستالم ال

ميع المخاطر والم

هري، يتم إلغاء اال

كل منفصل كأصو

ام المحدد في اللتز 

لبنك بموجب نظام

حص ب الزكاة على

 تستقطع من قيم

كتسبة ضمن اإلفص

 وبالتالي ال يتم إد

لخاصة، والتي يتم

المالية، ووفقًا للسي

شرالد من العميل ب

وبناًء على وعجر)، 

سلعة بالسعر الفوري

 م2011و

واألرصدة لدىقدية 

 من تاريخ االقتناء.

ي الحقوق التعاقدي

البنك بنقل جم قوم

ألصل بشكل جوه

ل هذه العملية بشك

 عندما يتم تنفيذ اال

مستحقة لموظفي ال

ين. ويتم احتساب

جموعة حيث إنها

ية المكالبنكألتعاب 

اصة بالمجموعة و

 تجنب العموالت ا

لخاصة بالتقارير ا

على وعد بناءً  هاك

ب العميل (المستأج

 تأجر.
وم العميل ببيع الس

م و2012 بر

غ المدرجة في النق

خالل ثالثة أشهر م

شابهة) عندما تنتهي

ء اإلثبات عندما يق

مصاحبة لملكية األ

 اإلبقاء عليها خالل

 عندما تنتهي (أي

ة نهاية الخدمة المس

تزام على المساهمي

للمج دخل الموحدة

 اإلفصاح عن األ

كالة موجودات خا

 متوافقة مع مبدأ 

دوليـة الالمعايير ال

تملكو  لبنك بشرائها

اًء على طلبن، بره

للمستالمؤجر  صل

يقووبيعها للعميل. 
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ة بأنها تلك المبالغ

ى والتي تستحق خ

 أصول مالية متش

ًال ماليًا، يتم إلغاء

اطر والمكاسب الم

ات تم إنشاؤها أو 

موحدة وذلك فقط 

 مخصص لمكافأة

   األخرى.

ة الشرعية هي الت

كاة على قائمة الد

ق االستثمار. ويتم

انة أو بصفة الوك

 منتجات مصرفية

  جارة.

خاصة باستخدام ا

والتي قام العميل، 

صنيع أصل لتأجيره

االصملكية بنقل  هي

لبنك بشراء سلعة و

فيالمنتهيتين 

نقدية وشبه النقدية

سات المالية األخرى

جزء في مجموعة 

أن البنك نقل أصال

 إبقاء جميع المخا

التزاماي حقوق أو 

ة المركز المالي الم

بالبنك. يتم تكوين 

ضمن المطلوبات 

سعودية فإن الزكاة

وال يتم تحميل الزك

دارة بعض صناديق

ظ بها بصفة األما

 عة

بعض ة التقليدية 

 واالستصناع واإلج

تجنب العموالت الخ

لل  سلعة او اصل

 ق عليه.
ؤجر) بشراء أو تص

والتي قد تنتهعليها 

يقوم ال بمقتضاهاة 

للسنتين ادة 

لموحدة، تعرف الن

ى البنوك والمؤسس

و جزء منها، أو ج

يها دالالت على أ

تي لم يتم نقل أو

وم البنك بإثبات أي

جزء منها من قائمة

نهاية مدة عملهم ب

 المالي الموحدة  ض

المملكة العربية الس

ي أنظمة الزكاة. وال

ا والتي تتضمن إد

موجودات المحتفظ

مع أحكام الشريع

الخدمات المصرفية

 المرابحة والتورق 

لمتوافقة مع مبدأ ت

ببيعيقوم البنك ها 

ى هامش ربح متفق

ؤيقوم البنك (الم ا

متفق ع مدة محددة

معامالت المرابحة

.  

لمالية الموحد

 لنقدية

 التدفقات النقدية ال

تشمل األرصدة لدى

 ألدوات المالية

ودات المالية ( أو

الت التي تظهر في

. وفي الحاالت الت

لسيطرة عليه. ويقو

وبات المالية أو ج

ة نهاية الخدمة

وظفي البنك في نه

هر بقائمة المركز 

 

ة الزكاة والدخل با

س الموضحة في

 الستثمار

ت استثمار لعمالئها

. وال تعتبر المالقة

رفية المتوافقة م

ها باإلضافة إلى ا

من هذه المنتجات

تجات المصرفية ال

  ة الموحدة.

بمقتضاهي اتفاقية 

ليف باإلضافة الى

بمقتضاهاي اتفاقية 

لمبلغ متفق عليه و 

 شكل من أشكال م

متطلباته التمويلية.

حول القوائم ال

 

النقدية وشبه ال

رض إعداد قائمة 

ئع النظامية، كما ت

إلغاء اإلثبات لأل

لغاء إثبات الموجو

جودات. وفي الحاال

صل بشكل جوهري.

 تخلي البنك عن ال

 إلغاء إثبات المطلو

  نه).سريا

مخصص مكافأة

مكافأة مستحقة لمو

ية السعودية، ويظه
 

الزكاة الشرعية

ب قوانين مصلحة

ية باستخدام األسس

  اهمين.
 

خدمات إدارة االس

 المجموعة خدمات

ألطرف ذات العال

  حدة للمجموعة.
 

المنتجات المصر

 المجموعة لعمالئه

بة الشرعية. وتتضم

حتساب كافة المنت

عداد القوائم المالية

مرابحة هيال .

التكاليشمل 

هياإلجارة  .

بمب االصل

التورق هو  .

لم من البيع

 

 

إيضاحات ح

 .ق 

ألغرا

الودائ
 

 .ر 

يتم إل

الموج

األص

حال 

ويتم 

مدة س

  

 .ش 

هي م

العربي

 .ت 

بموجب

الملكي

المسا

 .ث 

تقدم 

مع ا

الموح

 .خ 

تقدم 

الرقابة
 

يتم اح

في إع

i

ii

iii



 محددة 

 لتمويل 

دلــة فــي 

 لایرون 

ودي بنسب مئوية

عودي غير متاحة 

غيــرات قيمتهــا العاد

مليــو 3,625: م2

   31( لایر

2011  
 

3,831,890 

6,963,587 

6,828,000 

17,623,477 

لنقد العربي السعوا

 النقد العربي السع

2011  
 

102,290 

5,982,733 

6,085,023 

رات مقتنــاة تــدرج تغ

2011ديســمبر  3

لایر مليون 369 تبلغ

 م2011و

    
  

2,8  

6,8  

16,5  

26,2  

مية لدى مؤسسة ا

ظامية لدى مؤسسة

    
  

3   

2,8   

3,1   

ضــمن فئــة "اســتثمارا

1( لایرمليــون 3 

ت محققة غير سب
.  

م و2012 بر

2012
 

847,695 

896,828 

526,000
270,523 

حتفاظ بوديعة نظام

. الوديعة النظايالد

2012
 

359,916

831,073
90,989

جرة والتــي تظهــر ض

 3,794بلغــت م2

مكا  م2012مبر 

.االستثمارات هذه

16/46 

ديسمب 31 ي

ن على البنك االح

هاية كل شهر ميال

  لنقدية.

ــي محفظــة المتــاجر

2012ديســمبر  3

ديسم 31كما في 

تقييم إعادة نتيجة

فيالمنتهيتين 

  ي 

  دي

ي السعودي، يتعين

رى وتحسب في نها

صدة النقدية وشبه ال

صنيف استثماراتها فــ

  

31ة تصــنيفها فــي 

للمجموعة لموحدة

سعودي)  لایرون 

للسنتين ادة 

لسعودالعربي ا

السعود العربي

مؤسسة النقد العربي

جل والودائع األخرى

جها ضمن األرص

  الية األخرى 

 في قائمة الدخل:

جموعة بإعادة تصن

 ت متاحة للبيع" .

رات التــي تــم إعــادة

ال الدخل قائمة منت
مليو  80.3حققة 

لمالية الموحد

 مؤسسة النقد 

  ودية

 أرصدة أخرى

مع مؤسسة النقد

ت الصادرة عن م

توفير والودائع ألج

لى ذلك لم يتم إدراج

لمؤسسات الما

  ودية

  

  لالستثمارات:

ت قيمتها العادلة 

قامت المج 2008

لى فئة " استثمارات

 والعادلــة لالســتثمار

لتضم التصنيف دة

م مكاسب غير مح2

حول القوائم ال

واألرصدة لدى م

الرياالت السعو

ي الصندوق وأ
   نظامية

ت إعادة البيع مع

  لي

ة البنوك والتعليمات

الت الطلب وودائع 

ل اليومية وبناء على

 لدى البنوك وا

الرياالت السعو

  ت جارية
ت أسواق المال

  لي

  ت، صافي

صنيف المحاسبي

تدرج تغيرات مقتناة

8سبتمبر  1في 
قائمة الدخل " إل

  

القيمــة الدفتريــة و

 سعودي)
  

إعاد يتم  لم ولو

2011ديسمبر 
  

  

  

  

  

 

 

إيضاحات ح
 

النقدية و – 4
 

بآالف 
  

نقدية في
وديعة

اتفاقيات

اإلجمال
  

طبقا لنظام مراقبة

من الودائع تحت

متطلبات التشغيل

  

األرصدة – 5
  

بآالف 
  

حسابات
إيداعات

اإلجمال
 
استثمارات – 6
 

التص  .أ 
 

i. م
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
20  

9,953,0
1,842,4
2,224,3
1,189,7

15,209,7

  ي
20  

10,071,0
4,326,5

14,397,6

  ي
201  

  

7,008,81
7,008,81

36,616,17

  اإلجمالي
27,032,948 

6,169,066 
1,230,216 
2,224,392 

(40,452) 
36,616,170 

اإلجمالي
11

 

11087 
   1492 
   2392 
   1764 
16735 

  رجي

اإلجمالي
11

 

12050 
   2574 
15624 

اإلجمالي
11

411 
411 

 
3670 

2011  

  ر متداولة
15,209,5

1,613,7
176,8

(40,45
16,959,6

 م2011و

2012  
  

,448,889 
,699,530 
,217,852 
,249,239 
,615,510 

بواسطة مدراء خار

2012  
 

,705,957 
,836,162 
,542,119 

2012  
  

4,096,223 
4,096,223 

 
6,253,852 

غير  لة
11,82522 

4,55719 
1,05841 
2,22- 

52) 
19,65630 

م و2012 بر

  لمملكة
2011  

9,913,341 
1,842,492 
1,980,174 

55,606 
13,791,613 

سعودي) تدار ب لایر

  لمملكة
2011  

  

1,828,973 
38,930 

1,867,903 

  لمملكة
2011  

  

6,791,837 
6,791,837 

 
22,451,353 

متداول 
    28,3,426 
      4,5,347 
      1,3,375 
      2,4,392 
         - 

36,6,540 
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الخارج 
20  

 

11,424,9
   1,699,5
   1,982,3

         75,4
15,182,2

لایرألف مليون  11

خارج ال
20  

   2,137,1

2,137,1

خارج ال
20  

  

   3,908,4
3,908,4

21,227,8

اإلجمالي  ة
   ,251,069 
   ,535,692 
   ,289,764 

,217,852 
      (40,525) 

,253,852 

فيالمنتهيتين 

 012
 

917 
530 

2354 
1,1490 
1,4291 

1.3: م2011 ( 

 012
  

8,2120 
4,2- 

12,5120 

 012

2444 
2444 

 
14,1855 

2012  

غير متداولة
 14,657,304 
      299,200 
      170,335 

- 
     (40,525) 
15,086,314 

للسنتين ادة 

  اخل المملكة
2011

  39,746 
- 

  44,218 
  34,158 

18,122 

سعودي لایرليون 

 مطفأة

  اخل المملكة
2011

 

42,077 
  87,644 

29,721 

  االستحقاق

  اخل المملكة
2011

  

  16,974 
16,974 

 
64,817 

 وراق المالية

  متداولة
   13,593,765
     4,236,492
     1,119,429
     2,217,852

-
21,167,538

لمالية الموحد

 متاحة للبيع    

دا
 2012  

 

        23,972 
- 

      235,498 
   1,173,749 

1,433,219 

ألف مل 12.3 مبلغ

مقتناة بالتكلفة المط

دا
 2012  

 

10,568,837 
   2,836,162 
13,404,999 

حتى تاريخ  مقتناة

دا
 2012  

  

      187,779 
187,779 

 
 15,025,997 

 طبقًا ألنواع األو

م
5 
2 
9 
2 

 -  ة
 8 

حول القوائم ال

االستثمارات الم

  الت السعودية

  ة ثابتة
  ة عائمة

  مار

ت الدولية أعاله مب
  

االستثمارات الم

  الت السعودية

  ة ثابتة
  ة عائمة

االستثمارات الم

  الت السعودية

  ة ثابتة

 صافي ،ثمارات

نات االستثمارات

  الت السعودية
  ة ثابتة
  ة عائمة

  مارية
نخفاض في القيمة

 صافي ثمارات،

 

 

إيضاحات ح

ii.
 

  
بآالف الرياال

  

سندات بعمولة
سندات بعمولة
صناديق استثم

  أسھم
  اإلجمالي

  

تشمل االستثمارات

iii.
 

  
بآالف الرياال

  

سندات بعمولة
سندات بعمولة

  اإلجمالي
 

iv.
 

  
بآالف الرياال

  

سندات بعمولة
  اإلجمالي

  
االستثإجمالي 

 
 

مكون  .ب 
 

  

بآالف الرياال
سندات بعمولة
سندات بعمولة

  أسھم
صناديق استثم
مخصص االنخ
إجمالي االستث

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  االستحقاق:

   العادلة

10,171 
4,416 

14,588 

   العادلة

7,032 

  جمالي

27,372,9 

3,957,5 
5,285,7 

36,616,1 

  تثمار وأسهم. 

حتى تاريخ ا تناة

2  

جمالي 

خسائر 

ير 

  محققة

  

  

القيمة 
 

(7,450 1,352
 6,696

(7,450 8,048

2  

جمالي 

خسائر 

ير 

  محققة

  

  

  

القيمة 
 

 2,112

2  

اإلج  ى

940

510
3,414,1 720

3,414,1 170

يا من صناديق است

 م2011و

المقت الستثمارات

2011

إجمالي 

األرباح 

غير 

  المحققة

إج

الخ

غي

الم
  

107,752 0)
90,122 - 

197,874 0)

2011

إجمالي 

األرباح 

غير 

  ةالمحقق

إج

الخ

غي

الم
  

23,301 - 

2011

دات 

أخرى  ولة عائمة

5,150,7 - 

441,5 - 
576,7 156

6,169,0 156

مصنفة ائتمانياالر 

م و2012 بر

والتكلفة المطفأة 

 

 

  لقيمة الدفترية

10,071,050 
4,326,574 

14,397,624 

 

 

 

  لقيمة الدفترية

7,008,811 

سند  بعمولة 

بعمو

22,222 732

3,515 544
1,294 790

27,032 066

ن االستثمارات غير
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بال المقتناة مارات

 ةيمة العادل

  

  

ال
 

12,865,370
2,955,744

15,821,124

ا  مة العادلة

4,117,2

  لي

سندات 

  ثابتة

26,265 2,208

4,385 5,966
5,602 4,774

36,253 2,948

BB  وBB وتتكون

   

فيالمنتهيتين 

لالستثمة العادلة 

20  

إجمالي 

الخسائر 

غير 

  المحققة

  

  

القي
  

(33,683) 75 
- 46 

(33,683) 21 

2  

جمالي 

لخسائر 

غير 

  لمحققة

  

  

  

القيم
 

- 278 

اإلجمال   

5,473

5,559
3,467 2,820

3,467 3,852

BBصنفة ائتمانيا 

 

للسنتين ادة 

غير محققة والقيمة

 ة المطفأة

012

  

إجمالي 

األرباح 

غير 

  ةالمحقق
 

193,101 
119,584 
312,685  

اريخ االستحقاق 

012

إجمالي 

األرباح 

غير 

  ةالمحقق

إج

ال

غ

ال
 

21,055 -

2012  

بعمولة  

 أخرى   

3,150 - 

491 - 
893 7,091

4,535 7,091

سي من سندات مص

لمالية الموحد

باح والخسائر الغ

ت المقتناة بالتكلفة

  

  

 القيمة الدفترية
 

12,705,957  
2,836,162 

15,542,119 

ت المقتناة حتى تا

  القيمة الدفترية
 

4,096,223 

 الستثمارات

سندات بعمولة 

 عائمة

23,114 0,591

3,893 1,595
1,242 3,506

28,251 5,692

" بشكل أساس-Aن 

حول القوائم ال

 يلي تحليل لألربا

االستثمارات .

  ت السعودية

  لة ثابتة
  لة عائمة

  ، صافيتثمارات

االستثمارات .

 

 

  

  الت السعودية

   مولة ثابتة

الءة االئتمانية لال

سنداتالت 

  ةثابت

4,882  ىوأعل 
 من 

3,964
 2,223

1,069

ت المقيمة "أقل من

 

 

إيضاحات ح
 

فيما   .ج 
 

I
 

 

  

  

  

بآالف الرياالت
  

سندات بعمول
سندات بعمول

االستثإجمالي 
  

II
 

  

بآالف الرياال
  

سندات بعمو
  

  

المال  .د 
 

  

بآالف الرياال

  السعودية
-Aالمقيمة 

المقيمة أقل 

A- 

مصنفةغير 

  اإلجمالي
  

تتكون االستثمارات

  

  

 

  



 إيضاح 

      

      

      

 

(    عمالء آخرين

  مالي

117,975,21 

2,037,13 

  120,012,34 

(1,469,34 

118,543,00 

(1,072,34 

117,470,65 

  مالي

113,092,08 

1,879,22 

114,971,30 

(926,19 

114,045,1 

(1,072,34 

112,972,76 

2011  

15,456,747

  8,222,385

12,937,038

36,616,170

عادة شراء لدى ع

2011  

40,572 

(120) 

40,452 

  رى

  

إجم

 432,16 12

31,0 34

463,17 46

(21,55 43)

441,6 03

49)

54

إجم  رى

783,2 85

72,1 23

855,38 08

(62,63 95)

792,75 13

49)

64

 م2011و

  

     16,52 

       8,84 

     10,8 

36,2 

بموجب اتفاقيات إع

.(   

  

          4 

4 

  ض تجارية

  

أخر

78,134 64

1,84 09

79,98 73

(1,386 57)

78,593 16

 

أخر  ض تجارية

79,01 10

1,75 79

80,77 89

(834 39)

79,93 50

- 

.(  

م و2012 بر

2012

26,723

47,365

79,764

53,852

سعودي ) مرهونة ب

سعودي  لایرليون 

2012

40,452

73 

40,525

  صية

  

قروض

     4,827

5,786

     0,613

6,621)

 3,992

 

قروض  صية

2 1,785

8,372

2 0,157

4,485)

2 5,672

- 

لایرمليون  52,5
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سع لایرمليون  ,2

ملي 2,116م : 20

  

قروض شخص

 29,857,170

- 

 29,857,170

- 

29,857,170

 

قروض شخص

25,549,643

- 

25,549,643

- 

25,549,643

- 

569م: 2011(  

فيالمنتهيتين 

044م : 2011(
011سعودي ( لایر

  

  بطاقات ائتمان

754,682 

- 

754,682 

- 

754,682 

 

  بطاقات ائتمان

745,616 

- 

745,616 

- 

745,616 

- 

لایرمليون 56,8 

للسنتين ادة 

سعودي ( لایرون 

لایرمليون 1,647 

  االستثمارات 

 لمطفأة

  

  جاري مدين

8,796,369 

160,339 

8,956,708 

(61,165) 

8,895,543 

 

  جاري مدين

7,001,831 

48,672 

7,050,503 

(29,071) 

7,021,432 

- 

 818سالمية قدرها

لمالية الموحد

 طراف التعامل

ى

مليو 1,648 درها

 7لهذه االستثمارات

خفاض في قيمة

 في

مقتناة بالتكلفة ال

  لي 

  صافي

  فة المطفأة، صافي

  ي 

  صافي

  ة المطفأة، صافي

نتجات مصرفية إس

حول القوائم ال

تثمارات حسب أط

  الت السعودية

شبه حكومية

سسات مالية أخر

رات على مبالغ قد

سوقية لت القيمة ال

ة مخصص االنخ

  الت السعودية

ي بداية السنة

ردة / محولة

ي نھاية السنة

ض والسلف، صاف

وض والسلف الم

  االت السعودية

والسلف العاملة،  إجمال

والسلف غير العاملة، ص

  روض والسلف

  خسائر االئتمان

  لمحفظة

والسلف المقتناة بالتكلف

  الت السعودية

والسلف العاملة، إجمالي

والسلف غير العاملة، ص

  روض والسلف

  خسائر االئتمان

  لمحفظة

والسلف المقتناة بالتكلفة

اله منض والسلف أع

 

 

إيضاحات ح

االست  .ه 
  

 

بآالف الرياال

حكومية وش

شركات 

بنوك ومؤس

  اإلجمالي
  

ضمن االستثمارتت

د). وقد بلغت 19
 

  

  

حركة  .و 
  

 

بآالف الرياال

الرصيد في

سترمبالغ م

الرصيد في
  

 

القروض – 7
  

القرو  .أ 
 

2012 
  

بآالف الريا

القروض و

القروض و

إجمالي القر

مخصص خ

  اإلجمالي

مخصص ال

القروض و
  
 

2011  
  

بآالف الريا

القروض و

القروض و

إجمالي القر

مخصص خ

  اإلجمالي

مخصص ا

القروض و

تتضمـن القروض



  

  إجمالي

1,998, 
1,558, 
(864,3 
(103,2 

(47,9 

2,541, 

  إجمالي

2,288 
1,012 

(1,129,6 
(142,5 

(29,7 

1,998 

). لایرمليون  3,3

إ  لمحفظة

     544
734

368)
297)
921)

 692

إ  لمحفظة

 ,353
,188
677)
578)
742)

 ,544

  لي

   115,500 
           537 

116,038 

  لي

111,103 
642 

111,746 

389م: 2011( 

 م2011و

مخصص الم

  1,072,349
 - 

- 
- 
- 

1,072,349 

مخصص ال

1,072,349
- 

 - 
- 
- 

1,072,349

إجمال   *
 

  ,865
  ,580

,445

إجمالي  
 

,426
,751

,177

2012ي ديسمبر 

م و2012 بر

  إجمالي

926,195 
    1,558,734

(864,368) 
 (103,297) 

 (47,921) 

1,469,343 

  إجمالي

1,216,004 
1,012,188 

(1,129,677)
(142,578) 

(29,742) 

926,195 

قروض تجارية 
 

     86,526,245
          537,580

87,063,825 

*قروض تجارية
 

86,047,353 
642,751 

86,690,104 

في لایرمليون 4,9 
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  الئتمان

  *روض تجارية

         926,1 
      1,159,6 

        (465,26 
        (103,29 
          (47,92 

1,469,3 

   االئتمان

  قروض تجارية*

1,216,00 
586,05 

(703,54 
(142,57 

(29,74 

926,19 

  صية

     

 

  صية

 

 

 988 والتي بلغت

فيالمنتهيتين 

مخصص خسائر ا

قر   شخصية

95
       3 635
     (33 69)

97)
21)

343

مخصص خسائر

ق  ض شخصية

04
33 55

(338 4)
8)
2)

95

  خرى.

 متها

قروض شخص
 

 28,308,691
- 

28,308,691

قروض شخص
 

24,409,415
- 

24,409,415

ولم تخفض قيمتها 

للسنتين ادة 

 ن 

  تمان

م

قروض 

- 
       335,635
       35,635)

- 
- 

- 

قروض  ئتمان

- 
38,677

 8,677)
- 
- 

- 

روض والسلف األخ

 ولم تخفض قيم

   ائتمان

          6 

6 

   ائتمان

6 

6 

وما وي 30قل من 

لمالية الموحد

ص خسائر االئتمان

بطاقات ائت

- 
    63,464
  (63,464)

 -  قاً 
- 

- 

بطاقات ائ 

- 
87,456 

(87,456)
  - 

- 

- 

والقر جاري مدين، 

 ض والسلف

سلف غير متأخرة

بطاقات 
 

665,929
- 

665,929

بطاقات 
 

646,658
- 

646,658

ألقلسلف المتعثرة 

حول القوائم ال

ركة في مخصص

 
  

  رياالت السعودية

  في بداية السنة

  خالل السنة

  عدومة مشطوبة

ستردة مجنبة سابق

   أخرى

  في نهاية السنة

  

  رياالت السعودية

  في بداية السنة

  خالل السنة

  دومة مشطوبة

 ستردة مجنبة سابقاً 

   أخرى

  في نهاية السنة

 القروض التجارية،

ة ائتمان القروض

القروض والسل

  الت السعودية

  عناية 

  الت السعودية

  عناية 

 أعاله القروض وا

 

 

إيضاحات ح
 

الحرك  .ب 
  

2012  

بآالف الر

الرصيد ف

مجنب خال

ديون مع

مبالغ مس

تحويالت

الرصيد ف
  

  

2011  

بآالف الر

الرصيد ف

مجنب خ

ديون معد

مبالغ مس

تحويالت

الرصيد ف
 

تتضمن  *
  

جودة  .ج 
   

i.
  

2012  

بآالف الرياال
  

  جيدة 

يحتاج إلى ع

  اإلجمالي 
  

  

2011  
الرياالبآالف 

  

  جيدة 

يحتاج إلى ع

  اإلجمالي 

تتضمن الجداول 



)، وقروض لایرن  ذات 

  ).لایرن 

مليون 27,280: 

مليون 9,465: 2

        1, 

            

            

1, 

 

 

1, 

  صافي والسلف،

         

     6, 

     1, 

   17, 

     3, 

     2, 

   11, 

   35, 

     6, 

     3, 

   30, 

         

118, 

(1,0 

117,

 م2011و

:2011( لایرون 

2011( لایرمليون 

  إجمالي

019,238

633,641

283,888

936,767

  إجمالي

792,666

486,173

67,069 

345,908

والقروض   تمان

 148,194

,071,968

,141,386

,158,424

,655,486

,372,032

,185,689

,088,046

,849,857

,450,088

,611,852

 809,981

,543,003

072,349)

,470,654 

م و2012 بر

  ظم.

  ية للمقترض.

مليو 25,249 بلغ

م 11,558 بمبلغ

  * روض تجارية

            15,25 

                 39 

          283,88 

299,53 

  روض تجارية*

23,96 

15,69 

67,06 

106,72 

 صادية

خسائر االئت خصص

 

 

         (3,442 

       (30,342 

 

 

     (341,152 

  (1,042,235 

            (515 

       (13,712 

 

       (37,945 

(1,469,343 
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متابعتها بشكل منتظ

ور األوضاع المالي

ت جودة عالية بمب

مقبولة ب جودة ات

قر

56

91

88

35

قر

62

91

69

22

 القطاعات االقتص

مخ  

- 

- 

   2)

   2)

- 

- 

   2)

 5)

   5)

   2)

- 

   5)

 3)

 

 

فيالمنتهيتين 

هى حسابات يتم مت

 اإلدارة بسبب تدهو

ذات* وض تجارية 

ذ) و قروض لایر

 

  قروض شخصية

         952,346 

         596,133 

- 

1,548,479 

  قروض شخصية

710,735 

429,493 

- 

1,140,228 

 االئتمان حسب 

ملةالعاغير 

- 

- 

     19,221

     57,800

- 

- 

   438,552

1,441,778

          966

     20,645

- 

     58,172

2,037,134

 

 

للسنتين ادة 

رة على السداد، وه

ة لصيقة من قبل 

قرو 2012يسمبر 

مليون  49,302

تخفض قيمتهام 

  مان

         

         

  مان

  خرى.

خصص خسائر 

  عاملة

        148,19 

     6,071,96 

     1,125,60 

   17,130,96 

     3,655,48 

     2,372,03 

   11,088,28 

   34,688,50 

     6,849,40 

     3,443,15 

   30,611,85 

        789,75 

117,975,21 

 

 

لمالية الموحد

ودة بين عالية وقدر

مانية تتطلب مراقبة

دي 31جيدة  في  

: 2011( لایرن 

سلف المتأخرة ولم

بطاقات ائتم

     51,636

     37,117

- 

88,753 

بطاقات ائتم

57,969 

40,989 

- 

98,958 

وض والسلف األخر

ض والسلف ومخ

عال

94

68

07

66

86
32  حية

89

03

06

55

52

54

2

   سلف 

 

حول القوائم ال

ت ائتمانية ذات جو

تسهيالت ائتم –ة 

على انهالمصنفة 

مليون 49,720 غ

القروض والسل

  الت السعودية

  يوم 90

  يوم 180

  يوم 18

  الت السعودية

  يوم 90

  يوم 180

  يوم 18

والقرو جاري مدين

تركزات القروض طر
 

  الت السعودية

  به حكومية

  سات مالية أخرى

  ك

  ن

، غاز، خدمات صح

  ت

  ت

  طاقات ائتمانية

حفظة القروض والس

  لسلف، صافي 

 

 

إيضاحات ح

تسهيالت –جيدة 

إلى عناية جيحتا 

القروض التشمل 

بمبلغ جيدة جودة 

ii.
  

2012  

بآالف الرياال

 – 31من 

 – 91من 

80أكثر من 

  اإلجمالي
  

2011  

بآالف الرياال

0 – 31من 

0 – 91من 

80أكثر من 

  اإلجمالي

جتتضمن  *
 

مخاط  .د 

2012  

الرياال باآلف

حكومية وشب

بنوك ومؤسس

زراعة وأسما

  تصنيع 

مناجم وتعدين

كهرباء، ماء

بناء وٕانشاءات

  تجارة

نقل واتصاالت

  خدمات

شخصية وبط

  أخرى

  اإلجمالي

مخصص مح

القروض والس

 

 

 



 ألجل، 

لقروض 

ضمانات 

 حقوق 

 ونسبة 

2011 :

 غالبا على ودائع

ة أساسية مقابل الق

ة دورية وتطلب ض

باستخدام طريقة 

،العربية السعودية

1% (19.19سبة 

  صافي سلف،

7 

 

15 

 

2 

10 

37 

7 

2 

26 

 

114 

(1 

112 

تن هذه الضمانا

 الضمانات بصفة

ات بصفة للضمان

، هذه االستثمارات

جلة في المملكة ا

ن، و نسكة البحري

 م2011و

والسالقروض   مان

6,697 

7,281,019

1,172,464

5,807,727

1,941,254

2,350,869

0,233,918

7,023,193

7,436,990

2,899,102

6,295,259

1,596,621

4,045,113

,072,349)

2,972,764

ر االئتمان. تتضمن

ه تم االحتفاظ بهذ

إلدارة القيم العادلة

. وقد تم معالجة 

المسج "ت التمويلية

المسجلة في مملك

  لسعودية.

م و2012 بر

خسائر االئتم صص

(157,73 

(139,15 

(588,76 

(96 

(11,3 

(28,27 

(926,19 

ن للحد من مخاطر

ل ثابتة أخرى. ويت

 تحقيقه، وتراقب اإل

.يها تأثير جوهري

جل للخدمات"آركة 

ا، وسط) المحدودة

 المملكة العربية الس
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مخص

- 

- 

- 

32)

- 

- 

51)

61)

64)

15)

- 

72)

 95)

 

 

ظ بضمانات كتأمين

، وعقارات وأصول

يمتها الذي يمكن ت

يملك البنك فيتي 

كية للبنك في شر

(الشرق االوس "وني

وني والمسجلة في 

فيالمنتهيتين 

  عاملةالغير 

- 

- 

- 

272,989 

- 

- 

171,703 

1,348,241 

1,808 

20,189 

- 

64,293 

1,879,223 

 

 

إلقراض باالحتفاظ

سهم دولية ومحلية،

القة بأخذ صافي قي

. 

ت في الشركات الت

%) من حقوق الملك

ن التأمين التعاوص

لمية للتأمين التعاو

للسنتين ادة 

  املة

6,6 

7,281,0 

1,172,4 

15,692,4 

1,941,2 

2,350,8 

10,201,3 

36,263,7 

7,436,1 

2,890,2 

26,295,2 

1,560,6 

113,092,0 

ن خالل أنشطة اإل

 مالية أخرى، وأس

لتعرض ذى العالق

.كون ذلك ضرورياً 

ك من االستثمارات

) %2011 :35%

صرويال  اند "ي 

شركة العالالفي  رة

لمالية الموحد

عاال

97

19

64

70

54
69  حية

66

13

46

28

59

00

85

   سلف

 

أعماله العادية ومن

 نقدية، وضمانات

يتم إدارتها مقابل ا

ت المبرمة عندما يك

  زميلة

لزميلة حصة البنك

%35نسبة  لزميلة

 حقوق الملكية في

مجلس االدافي ل 

حول القوائم ال

  الت السعودية

  به حكومية

  سات مالية أخرى

  ك

  ن

، غاز، خدمات صح

  ت

  ت

  طاقات ائتمانية

حفظة القروض والس

  لسلف، صافي 

 مانات
 البنك خالل دورة أ

ت الطلب وأخرى ن

رية والشخصية ويت

فية وفقا لالتفاقيات

ر في شركات ز

في الشركات ال ت

ت في الشركات ال

%) من21.4: 2

قوق الملكية وتمثيل

 

 

إيضاحات ح
  

2011  

باآلف الرياال

حكومية وشب

بنوك ومؤسس

زراعة وأسما

  تصنيع 

مناجم وتعدين

كهرباء، ماء

بناء وٕانشاءات

  تجارة

نقل واتصاالت

  خدمات

شخصية وبط

  أخرى

  اإلجمالي

مخصص مح

القروض والس
  

الضم  .ه 
يقوم 

وتحت

التجار

إضاف

  

األستثمار – 8
  

اتتمثل االستثمار 

  الملكية. 
 

االستثماراتتمثل 

21.4) %2011

%) من حق19.9

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 3.4 و

  

  اإلجمالي

2011  

 
4,001,968 

230,200 
(15,002) 

4,217,166 

 

2,139,113 
286,222 
(15,002) 

2,410,333 
  

 

1,806,833 

سعودي) و لایرن 

20  

 7,0 
    224,2 
    315,1 

       45,5 

591,9 

    165,3 
 2,958,8 
 1,286,1 

5,002,2 

  جمالي

201  

 

  4,217,16 
     216,38 
       (7,45 

4,426,10 

  2,410,33 
     285,25 
       (7,38 

2,688,19 

1,737,90 

مليون 40.6م: 20

  011

   

    040
   246
   136
    520

    942
   307

  870
  154

   273

 م2011و

  

  

  سيارات

  

اإلج

12

 

 2,830 66
- 88
- 53)

2,830 01

  

 2,817 33
13 55

- 9)

2,830 99
  

- 02

13  

11م (2012مبر 

2012  

 

        2,477
    218,305
    363,583
      92,358
    676,723
    167,994
2,398,422
1,145,222
4,388,361

م و2012 بر

ة وبرامج 

وتر ومشاريع 

س  ة

 

     1,837, 0
        156, -
          (2,6 -

1,991, 0

     1,214, 7
        152, 3
          (2,6 -

1,364, 0
 

627, -

623, 3

ديسم 31 كما في 
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 لتركيبات

 

أجهزة

كمبيو

ميكنة

 

        3 ,361
          ,594

            663)

3 ,292

 

        2 ,248
          ,533

            660)

2 ,121
 

 ,171

 ,113

سعودي لایرليون 

فيالمنتهيتين 

ات 

 ت

  جرة

 

والاألثاث 

  والمعدات

 

684 358,205
 25     6,783
(1  (3,570)

708 361,418

 

509 266,329
 72   32,088
 (1  (3,553)

581 294,864
 

126 66,554 

174 91,876 

ملي 5.8 تنفيذ قدرها

  ي.

للسنتين ادة 

تحسينا

العقارات

المستأج

  

1,3 4,128
      5,443

       ,190)

1,3 8,381

 

    4 9,911
       2,998

,176)

4 1,733
 

9 6,648

9 4,217

ى أعمال تحت التن

عودي) على التوالي

  

  

  

  

  

  

  

  

 (    

  

  

لمالية الموحد

 صافي

  

األراضي 

  والمباني

 

334,642
  27,568
       (30)

362,180

  

417,028
 27,623 

- 

444,651
 

20  917,529

2   917,614

رات علىينات العقا

سع لایرمليون   .2

 

  مالية أخرى

  

  حقة 

11قات ( إيضاح 

حول القوائم ال

ت والمعدات، ص

 الت السعودية

  بداية السنة

  

  نهاية السنة

  واإلطفاء المتراكم

  بداية السنة

  نة

  

  نهاية السنة

012ديسمبر 31

011ديسمبر 31

ي والمباني، وتحسي

3.م:  2011دي (

 ودات األخرى

  الت السعودية

  ت مستحقة

بنوك ومؤسسات م

  استثمارات

 قروض وسلف   

  أخرى

ل العموالت المستح

ة اإليجابية للمشتقا

 

 

إيضاحات ح
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الرياال باآلف

  التكلفة

الرصيد في ب

  اإلضافات

اإلستبعادات

الرصيد في ن
  

االستهالك و

الرصيد في ب

المجنب للسن

اإلستبعادات

الرصيد في ن
  

الرصيد في 

الرصيد في 
  

تتضمن األراضي

سعود لایرمليون 

 

الموجو – 10
 

باآلف الرياال

دخل عموالت

ب -

ا -

ق -

أ -

إجمالي دخل

  مدينون

القيمة العادلة

  أخرى

  اإلجمالي

 

 
 
 
  



ر ثابت 

و عائم 

صيصا 

مستقبلية 

 السوق 

 مالية 

 بطرح 

حصول 

ألسواق 

 ولتقليل 

ولقد ي. 

ت يوميًا 

ت وذلك 

تيجيات 

ادة من 

 تغطية 

شئة عن 

فاقيات ت

فع العموالت بسعر

صة بسعر ثابت أو

د يتم تصميمها خص

ستقبلية والعقود المس

 

تعاقد عليه وسعر

و بضاعة أو أداة

. تتعلق المبيعات

لسوق مع توقع الح

عار الصرف بين ا

أسعـار العموالت، 

د العربي السعودي

ز العمالتكبة مرا

أسعار العموالتر 

ت وتستخدم إسترات

ك عاويتم ذل الت.

لمخاطر وبخالف

. 

شن التعرضات النا

 يستخدم البنك ات

تبادل دفقدة عادة ب

ت العموالت الخاص

عقود اآلجلة هي 

رف األجنبي المست

  تقبلية يوميًا.المس

المت  سعر العمولة

بيع عملة أشراء أو 

).arbitrageف (

ة مخاطر مراكز ال

ي أسع الفروقات ف

جنبي وألصرف األ

 عن مؤسسة النقد

عمالت. وتتم مراقب

توى معينًا لمخاطر

جودات والمطلوبات

ر العمالت والعموال

ال ستراتيجية تغطية

ألغراض المتاجرة.

جه الخصوص، من

عار فائدة متغيرة.

 م2011و

:  

وم األطراف المتعاق

مبلغ مع مدفوعات

 المستقبل. العقود

 أما عقود الصرف

ت في قيمة العقود ا

دد نقدًا الفرق بين 

ب بالخيار) إما لشر

ة أسعار الصرف

وين المراكز بإدارة

ديد واالستفادة من 

لبات في أسعار الص

إلرشادات الصادرة

مخاطر مراكز الع

مجلس اإلدارة مست

ت الخاصة بالموج

ضه لمخاطر أسعار

مالي ككل. إن إس

شتقات مقتناة  كم

 الناشئة، على وج

المتاجرة ذات أسع

م و2012 بر

لتغطية المخاطر 

والت الخاصة، تقوم

لمها تبادل أصل ا

تاريخ محددين في

 (over-the-c.

يتم تسديد التغيرات

نص على أن يسد

 للمشتري (المكتتب

 ذلك التاريخ.

positومراجحة ،(

تقبلية. ويتعلق تكو

عار الصرف بتحد

ا البنك نتيجة التقل

إلدارة بناء على اإل

طراف األخرى ولم

قررة. كما وضع م

والتين أسعار العم

ذلك لضبط تعرض

ة بقائمة المركز الم

تقات ذات العالقة

العموالت الخاصة

ت لغير أغراض ا

  . الخاصة ت
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غراض المتاجرة ول

ضات أسعار العموال

الت، فيتم بموجبه

ية معينة بسعر وت

counter-mark
المالية النظامية وي

لمالية الموازية وتن

  ق عليها.

ق، وليس االلتزام،

المنتهية في ذزمنية 

tioningمراكز (
طر الحالية والمست

 وتتعلق موازنة أسع

ر التي يتعرض لها

 يقررها مجلس اإل

د للتعامل مع األط

ضمن الحدود المق

راجعة الفجوات بي

 ة.
تغطية المخاطر وذ

 المخاطر المتعلقة

مخاطر وتقيد المشت

ة مخاطر أسعار ا

ألصول والمطلوبات

أسعار العموالت طر

فيالمنتهيتين 

 المشتقة التالية ألغ

ى. بالنسبة لمقايض

ما مقايضات العمال

ضاعة أو أداة مالي

ketلية الموازية (
حددة في األسواق ا

ها خارج األسواق ا

تفقفترة الزمنية الم

صدر الخيار) الحق

ت خالل الفترة الزم

يعات، وتكوين الم

تخفيض المخاط أو 

ت أو المؤشرات. 

  ك.

ذلك إدارة المخاطر

ات المقبولة التي 

وذلك بوضع حدود

 مراكز العمالت ض

ررة. ويتم دوريًا مر

من الحدود المقررة

شتقات ألغراض تغ

إستراتيجية تغطية 

محاسبة تغطية الم

ت الخاصة لتغطية

ستقبلية للفائدة لأل

مخاطر نقدية مقابل

للسنتين ادة 

م األدوات المالية 

فقات النقدية بأخرى

 أصل المبلغ. أم

و بيع عملة أو بض

خارج األسواق الما

بها وفق أسعار مح

عموالت يتم تداولها

ل المبلغ وخالل الف

بموجبها البائع (مص

حدد أو في أي وقت

ض المتاجرة بالمبي

 تحويل أو تعديل 

ألسعار أو المعدالت

على أرباح من ذلك

 خاطر 
مخاطر ويتضمن ذ

ون ضمن المستويا

مخاطر العمالت و

لضمان بقاء قيمة

والت للفترات المقر

سعار العموالت ضم

يستخدم البنك المش

وكذلك باستخدام إ

والت، ال تخضع لم

مقايضات العموالت

  تة.

  دية:

 في التدفقات المس

التدفقات النتغطية 

لمالية الموحد

ه العادية، باستخدا

 مجموعة من التدف

واحدة، دون تبادل

 تقبلية
ت تعاقدية لشراء أو

ة والتعامل بها خ

الت فيتم التعامل ب

  آلجلة
خاصة بأسعار الع

دد وذلك عن أصل

ت تعاقدية، يمنح بم

 تاريخ مستقبلي مح

 غراض المتاجرة 
ت المقتناة ألغراض

نوك لتمكينهم من 

ت اإليجابية في األ

بغرض الحصول ع

غراض تغطية المخ

ًال لقياس وٕادارة الم

ت والعموالت لتكو

مستويات معينة لم

 تغطية المخاطر ل

 في أسعار العموال

ليل الفجوة بين أسع

وداته ومطلوباته، ي

معامالت محددة و

بطة بأسعار العموال

  دلة للتغطية:

ك باستخدام عقود م

والت الخاصة الثابت

اطر التدفقات النقد

بنك إلى تغيرات 

أسعار العموالت لت

حول القوائم ال

  قات

 خالل دورة أعماله

  يضات
ل التزامات لتبادل 

عر عائم وبعملة و

 الت مختلفة. 

ود اآلجلة والمست
عبارة عن اتفاقيات

ات معينةة احتياج

صة بأسعار العموال

قيات األسعار اآلج
 عبارة عن عقود خ

اريخ مستقبلي محد

  ارات 
 عبارة عن اتفاقيات

ر محدد سلفاً وفي 

شتقات المقتناة ألغ

ق معظم المشتقات

جات للعمالء والبن

 أرباح من التغيرات

ات المختلفة بمنتج

شتقات المقتناة ألغ

 البنك نظامًا شامال

تطر أسعار العمال

س مجلس اإلدارة م

خدم إستراتيجيات 

ع حدود للفجوات

ة المخاطر في تقل

زء من إدارة موجود

ل تغطية مخاطر م

طر المحفظة المرتب

القيمة العاد

يقوم البنك 

سعر العموال

تغطية مخا

البيتعرض 

ضات أمقاي
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المشتق – 11
 

يقوم البنك، 
 

المقا  .أ 
وتمثل

وبسع

وبعمال
 

العقو  .ب 
هي ع

لتلبية

الخاص
 

اتفاقي  .ج 
وهي 

في تا
 

الخيا  .د 
وهي 

بسعر
 

المشت

تتعلق

المنتج

على 

أو الم
  

المشت

يتبع 

مخاط

أسس

وتستخ

بوضع

تغطية

وكجز

خالل

مخاط

 
 



إن هذه 

 

  ي

 

 

 

 

 

 

 

 

  ي

 

  والخسارة بها.

  سنوات

  سنوات

  عدل الشهري. 

قة بها وبالتالي، فإ

س مخاطر السوق.

     

الشهريالمتوسط  

  

        905,314

   88,821,049

   32,647,014

          11,061

        250,000

        472,250

123,106,688 

    

المتوسط الشهري

  

2,743,068 

85,809,075 

13,465,451 

119,431 
  

2,261,740 

1,455,252 

105,854,017 

خاللها تأثر الربح و

س 5 –  3

- 
- 

- 

س 5 –  3

- 
- 

- 

خ االستحقاق والمع

ية المتعلق المستقبل

 كما أنها ال تعكس

   تاريخ االستحقاق

  

  سنوات 5 -1

  

 76,925 

 153,603 

3,678,899 

- 

- 

- 

3,909,427 

  االستحقاقتى تاريخ 

  

  سنوات 5 -1

  

262,507 

- 

901,624 

- 
  

- 
  

100,000 

1,264,131 

 م2011و

ن الفترة المتوقع خ

  سنوات

  سنوات

خلمتبقية حتى تاري

غ التدفقات النقدية

إليجابية للمشتقات،

ة للفترة المتبقية حتى 

 

3-12   

  شهر

  

 75,011 

9,377,353 

13,300,891 

- 

- 

100,000 

22,853,255 

مية للفترة المتبقية حتى

 

3-12   

  شهر

  

715,018 

42,552,220 

5,339,084 

- 
  

500,000 
  

998,000 

50,104,322 

م و2012 بر

ديسمبر، وبيان 31

س3  - 1

- 
- 

- 

س3  - 1

449 

- 

449 

لغ االسمية للفترة ا

س بالضرورة مبالغ

ة اإلى القيمة العادل

المبالغ االسمية

  

  أشهر 3خالل 

  

437,916 

57,984,049 

15,492,638 

- 

- 

- 

73,914,603 

المبالغ االسم

  

  أشهر 3 خالل

  

382,637 

50,958,421 

9,564,344 

80,160 
  

- 
  

- 

60,985,562 
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تحوط له كما في 

  ة أو أقل

  ة أو أقل

ة مع تحليل بالمبال

اية السنة، ال تعكس

 تقتصر عادة على

إجمالي المبالغ 

  االسمية

  

 589,852 

 67,515,005 

 32,472,428 

- 

- 

100,000 

100,677,285 

إجمالي المبالغ 

  االسمية

  

1,360,162 

93,510,641 

15,805,052 

80,160 
  

500,000 
  

1,098,000 

112,354,015 

فيالمنتهيتين 

ن البند الذي تم الت

سنه واحد

546 

- 

546 

سنه واحدة

4,735 

- 

4,735 

وات المالية المشتقة

الت القائمة في نها

ض لها البنك والتي 

القيمة العادلة 

  السلبية

  

         (551) 

  (118,078) 

  (204,962) 

- 

- 

- 

(323,591) 

 ةالقيمة العادل

  السلبية

  

(1,690) 

(89,222) 

(27,331) 

(17,301) 
  

(3,871) 
  

- 

(139,415) 

للسنتين ادة 

 النقدية خاللها من

بية والسلبية لألدوا

على حجم المعامال

ئتمان التي يتعرض

  

القيمة العادلة 

  اإليجابية

           372 

2,191,422 

    205,099 

- 

- 

        1,529 

2,398,422 

  

القيمة العادلة 

  اإليجابية

2,544 

2,886,658 

27,978 

17,301 

- 

24,389 

2,958,870 

لمالية الموحد

ع حدوث التدفقات

 

  جودات)

  طلوبات)

  تغطية المخاطر

 

  ودات)

  لوبات)

  غطية المخاطر

قيمة العادلة اإليجا

تي تعتبر مؤشرًا ع

ر عن مخاطر االئ

  جرة

  ر القيمة العادلة

  ر التدفقات النقدية 

  جرة

  ر القيمة العادلة 

  ر التدفقات النقدية 

حول القوائم ال

دناه الفترات المتوقع

 

لرياالت السعودية

 نقدية واردة  (موج

 نقدية خارجة  (مط

لتدفقات النقدية لت

 

لرياالت السعودية

نقدية واردة (موجود

نقدية خارجة (مطل

لتدفقات النقدية لتغ

س الجدول أدناه الق

لمبالغ االسمية، الت

لغ االسمية ال تعبر

 

  االت السعودية

المقتناة ألغراض المتا

  أسعار العموالت

  رف األجنبي اآلجلة

  مالت

  سلع

المقتناة لتغطية مخاطر

  أسعار العموالت

المقتناة لتغطية مخاطر

  أسعار العموالت

  

  االت السعودية

المقتناة ألغراض المتا

  أسعار العموالت

  رف األجنبي اآلجلة

  مالت

  سلع

المقتناة لتغطية مخاطر

  أسعار العموالت

المقتناة لتغطية مخاطر

  أسعار العموالت

 

 

إيضاحات ح
  

يعكس الجدول أد
  

2012  

باآلف ال

تدفقات ن

تدفقات ن

صافي ال
  

2011 

باآلف ال

تدفقات ن

تدفقات ن

صافي ا
  

عكسي

المإن 

المبالغ
 

2012 
باآلف الريا

المشتقات ا

مقايضات أ

عقود الصر

خيارات العم

خيارات الس

المشتقات ا

مقايضات أ

االمشتقات 

مقايضات أ

  اإلجمالي
  

2011 

باآلف الريا

المشتقات ا

مقايضات أ

عقود الصر

خيارات العم

خيارات الس

المشتقات ا

مقايضات أ

المشتقات ا

مقايضات أ

  اإلجمالي
  

 



  سلبية

  لبية

لمغطاة 

الس ةالقيمة العادل

- 

- 

السلب ةالقيمة العادل

- 

(3,871) 

ة مخاطر البنود ا

 

   العادلة اإليجابية

 

  عادلة اإليجابية

 

ر تغطيةافي خسائ

2  

62 
(53 

 

9 

2  

         722 
      5,51 

6,24 

 مستقبلية محددة.

2  

58,12 
30 

75,61 
5,77 

139,82 

 م2011و

  ها العادلة :

القيمة 

1,529  لعموالت
 -  لعموالت

القيمة الع

24,389  عموالت
 -  عموالت

). كما بلغ صالایر

2011

   2,727
    3,467)
    (162)

9,098

2011

      1 2,268 
      5 9,680 

6 1,948

 شرائها في تواريخ

2011

    6 23,709
       05,148
    7 5,429
       78,214

14 22,500

م و2012 بر

ية المخاطر وقيمته

  داة التغطية

مقايضات أسعار ال

مقايضات أسعار ال

  داة التغطية

مقايضات أسعار الع

مقايضات أسعار الع

لایرمليون  5.90 :

2012  

      9,098
   (6,395)
      (440)

2,263 

2012  

1,103,220
5,059,748

6,162,968

مع اتفاقية إلعادة 

2012  

67,525,144
    301,758

71,035,977
 7,351,688

46,214,567
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لمغطاة وأداة تغطي

أد  طر

  دفق نقدي

  يمة العادلة

أد  طر

م  دفق نقدي

م  يمة العادلة

م2011( لایرون 

  :ية 

  ق المساهمين 

  خل العموالت

) ملایرمليون  1,4

فيالمنتهيتين 

وطبيعة المخاطر ال

المخاط  

تد 10

القي

المخاط 

تد 1,09

القي 50

مليو 3.87 لعادلة

 

طر التدفقات النقدي

ة مباشرة في حقوق

ضمنة في صافي دخ

438 م:2011(ها 

للسنتين ادة 

وط مغطاة مخاطرها

 التكلفة  دلة

 00,000

- 

  التكلفة  لة

1 98,000

 00,000

 مخاطر القيمة ال

  ).لایرمليون 1 

علقة بتغطية مخاط

ة العادلة والمتحققة

لمساهمين والمتض

 ة األخرى 

 بعمولة ثابتة قدرها

لمالية الموحد

 ملخصًا بالبنود الم

القيمة العاد

100,000 

- 

القيمة العاد

,098,000

506,809 

اصة بتغطيةة الخ

 14.34في خسائر

طيات األخرى المتع

 

التغيرات في القيمة

ستبعدة من حقوق ال

ؤسسات المالية

  

ابل بيع سندات مق

  

حول القوائم ال

كس الجدول أدناه 

 الت السعودية

  ود المغطاة

   بعمولة ثابتة

  ولة ثابتة

 الت السعودية

  ود المغطاة

  بعمولة ثابتة

  لة ثابتة

سب أدوات التغطية

: صافم2011( لایر

ية حركات االحتياط

  رياالت السعودية

  في بداية السنة 

 أو الخسائر من ا

 أو الخسائر المست

  في نهاية السنة

دة للبنوك والمؤ

 لرياالت السعودية

   جارية 

  سواق المال 

  ي

سواق المال ودائع م

  العمالء

 لرياالت السعودية

  حت الطلب

  خار

  ألجل

  خرى

  ي

 

 

إيضاحات ح
 

يعك
  

2012  
باآلف الريا

وصف البنو

استثمارات 

ودائع بعمو
  
  

2011  
باآلف الريا

وصف البنو

باستثمارات 

ودائع بعمول
  

بلغ صافي مكاس

لایرمليون  6.81
  

تسوي
  

بآالف الر

الرصيد ف

المكاسب

المكاسب

الرصيد ف

 

األرصد – 12
 

بآالف ال

حسابات

ودائع أس

اإلجمالي
  

تتضمن ودائع أس

 

ودائع  – 13
  

بآالف ال

ودائع تح

ودائع اد

ألودائع 

ودائع أخ

اإلجمالي

 

  



مستقبلية 

ت غير 

ول من 

وي هذا 

إن هذا 

رائها في تواريخ مس

جزة لقاء االلتزامات

(EMكإصدار أو ،

ظامي إلى أن يساو

سعودي). إ لایر 

 اتفاقية إلعادة شر

مينات مالية محتج

  سعودي). لایر

2  

2,68 

21,17 
38 

24,24 

(TN سطة األجل

2  

 
21 

21 

1,11 
13 

3,19 

4,66 

  .لایر

ى االحتياطي النظ

مليون 787.33

 م2011و

) معسعودي لایر

سعودي) كتأم لایر

لایرمليون   29,00

2011

       83,930
        141 
    1 76,343
       84,369

2 44,783

وروبية متغيرة متوس

2011

 

        2,479
       5,999

8,478

       5,204
       39,415
       91,490

 64,587

لایر 10 كل سهم 

في دخل السنة إلى

3 م:2011م (20

م و2012 بر

لایرمليون  180م: 2

لایرمليون  2,140 

06م: 2011ي (

2012  

 3,322,914
           228

19,152,189
    374,362

22,849,693

سندات أو سعودي)

2012  

 

        3,483
    241,920

245,403 

 1,510,401
    323,591
 3,760,398

5,839,793

مليون سهم) قيمة 

% من صاف 25 

012 الدخل لعام 
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2011سعودي ( 
م:2011عودي (

سعودي لایرمليون 

س لایرمليون  1,8

 2011 .  

م 1,500م : 201

ل ما ال يقل عن 

عودي من صافي

فيالمنتهيتين 

لایرمليون 1,50 

سع لایرمليون ,2 

م 22,706 بمبلغ

875الر أمريكي (

إبريل 26حقت في 

  .ل االعتيادية

11مليون سهم ( 1

ساسي للبنك تحويل

سع لایرمليون 8 

للسنتين ادة 

 00ولة ثابتة قدرها
 427,مبالغ قدرها

العموالت الخاصة

  آلتي:

مليون دوال 500ة 

استح .الر أمريكي

(1  

نتجت من االعمال

1,500كامل من 

عودية والنظام األس

 866.5مبلغ قدره

لمالية الموحد

ل بيع سندات بعمو

ء األخرى على م

مبدأ تجنب اة مع 

بعمالت أجنبية كا

  

  
صدار سندات بقيمة

مليون دوال 1,600

 

  

  قة 

  ت مالية أخرى

  

  ت المستحقة 

1شتقات (إيضاح 

ن قتة تحت التسوية

بالك صدر والمدفوع

 

مملكة العربية السع

وعليه تم تحويل م

 زيع حاليا.

حول القوائم ال

ألجل ودائع مقابل

العمال ضمن ودائع

 

ألجل ودائع متوافقة

عاله على ودائع ب

 لرياالت السعودية

  حت الطلب

  خار

  ألجل

  خرى

  ي

ت ديون مصدرة
بإص 2006ابريل 

0ين بقيمة إجمالية 

 وبات األخرى

لرياالت السعودية

ف عموالت مستحق

بنوك ومؤسسات

ودائع العمالء

 مصاريف العموالت

 

لعادلة السلبية للمش

  

  ي

ن ودائع أخرى مؤقت

 لمال

ل المصرح به والمص

طي النظامي

رقبة البنوك في الم

مدفوع. و المال ال

مي غير قابل للتوز

 

 

إيضاحات ح
 

تتضمن الودائع أل

محددة. كما تتض

   القابلة للنقض.

تتضمن الودائع أل

تتضمن الودائع أ
 

 

بآالف ال

ودائع تح

ودائع اد

ودائع أل

ودائع أخ

اإلجمالي

 

سندات – 14
قام البنك خالل ا

برنامج سندات دي

 

المطلو – 15
 

باآلف ال

مصاريف

-

-

إجمالي 

  دائنون

القيمة الع

أخرى *

اإلجمالي

* تتضمن

 

رأس ال – 16

يتكون رأس المال

  

االحتيا – 17

يقتضى نظام مرا

االحتياطي رأس

االحتياطي النظام



َء على 

 أجهزة 

ت غير 

ف. إن 

 المبالغ 

 شروط 

 يتعلق 

ن مبلغ 

لب من 

من هذه 

  

 

          
        (3 

 

1, 

  

 

(1 
(1 

(2 

 

 الدعاوي وذلك بنا

ريع الميكنة وشراء

التي تعتبر تأكيدات

لها القروض والسلف

رف الثالث بسحب 

 على البنك وفق

 

دية. وفيمات مستن

المستخدمة، إال أن

ن مشروطة وتتطل

قبلية ألن العديد م

 اإلجمالي

535,749

923,531
334,425)

589,106

124,855

 اإلجمالي

813,965

104,040)
174,176)

278,216)

535,749

صص مقابل هذه 

ودي) تتعلق بمشار

ا مستندية القائمة،

الئتمان التي تحمل

م الطرفوقع أن يقو 

 بسحب كمبياالت

ن قبل العمالء. 

ضمانات واعتمادات

 االلتزامات غير ا

االئتمانمات لمنح 

المستقب ات النقدية

 م2011و

  ت متاحة للبيع

 

          
        (3 

 

1, 

  ت متاحة للبيع

 

 
(1 

(2 

 

جنب البنك أي مخص

سعود لایرمليون  

ن واالعتمادات الم

س مخاطر االمل نف

 البنك عادة ال يتو

مح للطرف الثالث

نك قبل سدادها من

روض وسلف وض

لغ يعادل إجمالي

ألن معظم االلتزام

 بالضرورة المتطلبا

م و2012 بر

استثمارات

526,651

 929,926
333,985)

595,941

,122,592

استثمارات

751,238

(50,573)
174,014)

224,587)

526,651

ضد البنك. ولم يج

102.4م: 201

ن خطابات الضمان

طراف الثالثة، تحم

بلغ التعهدات ألن

 عن العميل، تسمح

  مخاطر أقل.

معظم القبوالت للبن

نوح على شكل قر

 البنك لخسارة بمبل

 غير المستخدمة 

إلضافي ال تمثل 
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  دفقات النقدية

         
         

 

  دفقات النقدية

 

 

 

ة اعتيادية مقامة ض

1سعودي ( لایر 

الء عند طلبها. إن

التزاماته تجـاه األط

 أقل بكثير من مب

 من البنك، نيابة 

ها غالبًا ما تحمل 

يتوقع البنك تقديم م

من االئتمان الممنو

تمل أن يتعرض 

جمالي االلتزامات 

 لمنح االئتمان اإل

فيالمنتهيتين 

تغطية التد

9,098 

  (6,395)
     (440)

(6,835) 

2,263 

تغطية التد

62,727 

(53,467)
(162) 

(53,629)

9,098 

ضائية ذات طبيعة

 وهرية. 

مليون 66.4 نك

فير األموال للعمال

عميل من الوفاء با

ت المستندية تعتبر

بة تعهدات خطية

صها، وبالتالي فإنه

ي من قبل العمالء.

 غير المستخدم م

ضافي، فمن المحت

 يقل كثيرًا عن إج

 االلتزامات القائمة

  طلوب.

للسنتين ادة 

عض الدعاوى القض

كبد أي خسائر جو

للبنطات الرأسمالية 

 دات.

  علقة باالئتمان
ت هو ضمان توف

حال عدم تمكن الع

ضمان واالعتمادات

بة التي تعتبر بمثا

 البضائع التي تخص

ياالت المسحوبة م

 اإلضافي الجزء 

تمان اإلضلمنح االئ

ه فورًا، يتوقع بأن

حددة. إن إجمالي 

تقديم التمويل المط

لمالية الموحد

 

  العادلة

   الموحدة

  ة

 

 

  لعادلة

   الموحدة

  ة

  المحتملة
 

م كانت هناك بع2

من غير المتوقع تك

  ة 
لغت االرتباطم ب2

ال بناء وشراء معد

ت المحتملة المتع
ن وراء هذه األدوا

لبنك بالسداد في ح

صة بخطابات الض

عتمادات المستندية

نة عادة بشحنات 

 البنك لسداد الكمبي

دة لمنح االئتمان

علقة بااللتزامات لم

ي ال يمكن تحديده

معايير ائتمان مح

اؤها بدون تأو انته

حول القوائم ال

 طيات أخرى

لرياالت السعودية

   في بداية السنة

لتغير في القيمة ا

إلى قائمة الدخل 

لحركة خالل السنة

   في نهاية السنة

 لرياالت السعودية

   في بداية السنة

لتغير في القيمة ال

 إلى قائمة الدخل 

لحركة خالل السنة

   في نهاية السنة

ات وااللتزامات 
  اوى القضائية 

012ديسمبر  31
ة اإلدارة إلى أنه م

زامات الرأسمالية
2012ديسمبر 31

ج كومبيوتر وأعما

هدات وااللتزامات
لغرض الرئيسي من

 للنقض من قبل ال

طلبات النقدية الخاص

 لالتفاقية. إن االع

ام محددة، مضمون

 القبوالت تعهدات 

 االلتزامات المؤكد

طر االئتمان المتع

ارة المحتملة الذي

الء الحفاظ على م

زامات يتم إنهاؤها أ

 

 

إيضاحات ح
 

احتياط – 18
 

2012
باآلف ال

الرصيد ف

صافي ال

التحويل

صافي ال

الرصيد ف
 

2011
باآلف ال

الرصيد 

صافي ا

التحويل 

صافي ا

الرصيد 

 

التعهدا – 19
الدعا  .أ 

1في  
قناعة

 

االلتز  .ب 
1في 

وبرامج
 

التعه  .ج 
إن ال

قابلة 

المتط

وفقًا 

وأحكا
  

تمثل
 

تمثل

بمخاط

الخسا

العمال

االلتزا
 
 
 
 

 



  
  
  
  

سعودي 

 

  إلجمالي

       13,500,872
       55,378,159
         2,643,417
         8,563,465

80,085,913 

  إلجمالي

15,548,61 

55,418,19 

2,350,75 
9,225,93 

82,543,50 

س لایرمليون ,72 

201  

  المطلوبات   

  ذات العالقة

 1,617,991 

اإل  سنوات 5 

2
         9

7
     2, 5

3, 3

اإل  سنوات 5 

8

 9

1
3 7

3 5
 449ما مجموعه

2011  

1,125,000 

61,239,859 

20,178,646 

82,543,505 

11

  

  الموجودات 

2,043,860 

  كمستأجر:
2011  

14,887 

34,969 

19,484 

69,340 

 م2011و

ر منــأكث  ت

  - 
   375,582
  - 
  665,152

040,734

نـم رــأكث  

- 

141,800

- 
,227,620

,369,420
م م2012ديسمبر 

201  

   1,125,00 
59,518,17 
19,442,73 

80,085,91 

  

  المطلوبات 

  ذات العالقة

  

1,500,000   

  طة اإلقراض.

لتي أبرمها البنك ك

201  

      12,8 
      30,3 
      14,1 

57,3 

م و2012 بر

سنوات 5 –  1

        466,398
   17,287,737
            4,898
     4,155,290

21,914,323 

واتـسن 5 –  1

762,713 

17,260,918 

38,489 
4,434,290 

22,496,410 

 31ائمة كما في 

2

00
77
36

13

2012  

  وجودات 

ا  

ذ

1,648,1  0
وراق المالية وأنشط

 القابلة لإللغاء، ال

12

86
21
55

62
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  شهر 12

      4,218, 

    25,431, 
         146, 
         639, 

30,436, 

  شهـر 12

5,105, 

26,480, 

231, 
539, 

32,356, 

من قبل البنك والقا

  خرى:

المو

 (  85
األو واقتراضدي، 

جار التشغيلية غير

فيالمنتهيتين 

2-3  شهر

       8, 435
     12, 476
       2, 971
       1, 794

24, 676

2- 3  شهر

9 796

11 516

2 326
1 339

24 977
ؤها في أي وقت م

 خرى

سسات المالية األخ

12،13، 6إيضاح 

ليها لإلقراض العاد

اإليج موجب عقود

للسنتين ادة 

لتزامات المحتملة

أش 3خالل 

,816,039
,283,364
,491,548
,103,229

,694,180

أ 3خالل 

9,680,109

,534,965

2,080,936
,024,688

4,320,698
، والتي يمكن إلغاؤ

 ي).

حسب األطراف األخ

ضمانات لدى المؤس

طفأة والمتاحة للبيع (إ

عامة والمتعارف عل

 تشغيلية:

إليجار المستقبلية بم

لمالية الموحد

قاء التعهدات واالل

  

  مان 

 

  ن 

خدم من االلتزامات،

سعودي لایرمليون  

المحتملة حزامات 

  ت السعودية

  حكومية 

  ت مالية أخرى

: 

ودات المرهونة كض
  لسعودية

 مقتناة بالتكلفة المطف

ي ظل الشروط الع

بعقود اإليجار الت

األدنى لدفعات اإل

  ت السعودية

 

  خمس سنوات

  س سنوات

حول القوائم ال

االستحقاقات لق

  
 لرياالت السعودية

  مستندية   ت

   ضمان

 

 مؤكدة لمنح ائتم

  ي

  
  لرياالت السعودية

  مستندية  ت 

  ت ضمان

 

 مؤكدة لمنح ائتما

  ي

لجزء غير المستخد

 68,638م: 20

التعهدات وااللتز

بآالف الرياالت

حكومية وشبه

  شركات

بنوك ومؤسسات

  اإلجمالي

المرهونةجودات 

للموجويلي تحليًال 
بآالف الرياالت ال

  

استثمارات أخرى 

هذه العمليات فيي 

زامات المتعلقة ب

يلي تحليًال بالحد ا

بآالف الرياالت

  أقل من سنة

من سنة إلى خ

أكثر من خمس

  اإلجمالي 

 

 

إيضاحات ح
  

i.
 

2012 
بآالف ال

إعتمادات

خطابات

  قبوالت

التزامات

اإلجمالي
  

2011
بآالف ال

إعتمادات

خطابات

  قبوالت

التزامات

اإلجمالي

بلغ ال

)011
 

ii.

 

الموج  .د 

فيما ي

تجري
  

االلتز  .ه 

فيما ي



3 

2 

 
6 

       

4, 

4,9 

 
 

 

      

1, 
      

1, 

 

 

1, 

  2011  

    
 362,843
 211,105
 91,663 
 665,611
   51,695
 198,057
  915,363

  2011  

    
 130,799
 582,610
 4,920 
  718,329

  2011  

    

  300,532
 ,147,384
  504,003
 ,951,919
  
  
 283,713
 79,032 
  362,745
  ,589,174

 م2011و

2012  

 

    408,19 
    238,75 
      96,82 
    743,76 

      43,58 
4,375,95 

5,163,30 

2012  

 
      46,09 
    735,74 

 

    781,83 

2012  

 

    365,26 
1,253,31 
    568,82 

2,187,39 

    325,55 
      84,35 

    409,90 

1,777,48 

م و2012 بر

2

  

1
54

1
66

5
50

1

2

 
0
0
-

0

2

  

2
0
1

3

 
 
7
1

8

5
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ديسمب 31 ي فيالمنتهيتين  للسنتين ادة 

  خاصة

  أة

  الستحقاق

  

لمالية الموحد

ف العموالت الخ

  حة للبيع 

تناة بالتكلفة المطفأ

تناة حتى تاريخ اال

 ت المالية األخرى

  مالية األخرى

  صافي 

  صناديق

   والمشورة

  ى

  ت

 

  ت التداول

  ى

  عموالت

  ي 

حول القوائم ال

 دخل ومصاريف

  الت السعودية

  ت الخاصة

متا −  

مقت −

مقت −

 البنوك والمؤسسات

  ف

  الت السعودية

  عموالت الخاصة

ك والمؤسسات الما

  الء

   مصدرة 

 خدمات بنكية،

  الت السعودية

  ب والعموالت

ة األسهم وٕادارة الص

 الشركات والتجارة 

ت البنكية األخرى

ل األتعاب والعموالت

  ألتعاب والعموالت

ت مصرفية وخدمات

ت البنكية األخرى

اريف األتعاب والع

مات البنكية، صافي

 

 

إيضاحات ح
 

صافي – 20
 

بآالف الرياال

دخل العموالت

 االستثمارات

  
أرصدة لدى 

قروض وسلف

  اإلجمالي
 
 

بآالف الرياال

مصاريف الع

أرصدة للبنوك

ودائع العمال

سندات دين 

  اإلجمالي

 
أتعاب  – 21

 

بآالف الرياال

دخل األتعاب

وساطة −

تمويل  −

الخدمات −

إجمالي دخل

  

األمصاريف 

بطاقات −

الخدمات −

إجمالي مصا

أتعاب الخدما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



رة التي 

20  

3 

8 

7 

1 

62 

83 

خاطر. 

 متغير. 

ضاء من 

مراجعة 

ل وتشم 

.  

ئمة 

 لایر1 

 عنها / 

1,125 

ة الزكاة 

ة في ح

المتخذة 

ات الثابتة والمتغير

  جمالي التعويضات

2012  011

39,17 3,628

94,61 6,737

81,22 7,864

8,45 1,016

621,69 8,020

845,17 7,265

 قرارات تنم عن مخ

وآخر   جزء ثابت

  راتيجية.

رة من خمسة أعض

سياسة المكافآت وم

 المخاطر للبنك. 

.بتقييم األداء تبطة

ألسهم العادية القائ

 30.عودي) بواقع
ودي) تم اإلعالن 

5م: 2011م (20

سب تقدير مصلحة

تندت إليها المصلح

ئناف واإلجراءات ا

وع مبالغ التعويضا

إج   متغيرة

  االت السعودية

 2011  

7,270 76

14,783 9

6,248 26

- 58

73,376 95

 101,677 74

  زايا األخرى.

ي باتخاذ ص المعن

التعويضات على 

حقيق اهدافه االستر

عن مجلس اإلدارة

ضافة إلى إعداد س

ار إدارة خالل إط

المرتفآت والحوافز 

سط المرجح لعدد ا

سع لایرمليون  ,1

سعو لایرمليون  8

012ن أرباح عام 

حس 2009و  20

التي استن  القواعد

جة النهائية لالستئن

 م2011و

مل مجموظفين ويش

تعويضات 

بآالف الريا

20  2012  

26 8,468 

71 18,864 

71 7,211 

11 - 

554 75,458 

735 110,001

550 

1,285 

تطوير وبعض المز

جة ارتباط الشخص

لي. وتشمل هذه 

بنك ومدى تحي لل

ة علمكافآت المنبثق

جلس اإلدارة، باإلض

لى تطبيقها من خ

والمكافآ بالمنتجات 

 السنة على المتوس

950م: 2011 (
825م: 2011( 2

زيعات النهائية عن

008عن السنوات 
زكاة والدخل حول

ارة البنك أن النتيج

. 

م و2012 بر

بتعويضات الموظف

  ويضات ثابتة

2012  11

30,70 6,358

75,75 1,954

74,01 1,616

8,45 1,016

546,23 4,644

735,17 5,588

450,33 0,322

1,185,50 5,910

ظيف، التدريب والت

طبيعة ومستوى درج

 البنك ومركزه الما

 على األداء المالي

جنة الترشيحات وال

عليته نيابة عن مج

أجلها، والتأكيد عل

لمكافآت المتعلقة 

قسيم صافي دخل 

سعودي  لایريون 

2012سعودي  لایر
توزيي تم اقتراحه لل

ك الربط الزكوي ع

ودية ومصلحة الزك

لمصلحة. وترى إد

ي المرحلة الراهنة.

31/46 

ديسمب 31 ي

المتعلقة بلسعودي 

  

تعو  لموظفين

2  2011  

23 08

 283 55

 372 15

 166 58

4 4,412 37

5 5,256 73

31 ة*

04

ل، مصاريف التوظ

 سوق العمل، وط

 األفراد وانجازات 

ياس األداء وكذلك

نك. وتم تشكيل لج

وتطبيقه ومدى فاع

 الموضوعة من أ

وا البيعل مكافآت 

م  يتم احتسابه بتق

ملي 1,950 همين،

لایرمليون  975غ 

سعودي لایرمليون 

 ودي).

، واستلم البنك 20

لكة العربية السعو

ك في انتظار رد الم

بشكل موثوق به في

فيالمنتهيتين 

سة النقد العربي ال

بمختلف اشكالها: 

عدد ال

  

012

 29 ي تعيينهم)  

290 

375 

165 

4,475

5,334

ن األخرى ذات الصلة

 وحدة

مصاريف االنتقال 

ة، الممارسات في

دف إلى ربط أداء

ى عملية تقييم وقي

ضات والمزايا للبن

 نظام المكافآت و

 تحقيق األهداف

جزء المتغير فيشمل

م2011م و2012

ستحقة على المساه

ات اإلجمالية مبلغ

مل 975 م، ومبلغ

سعو لایرمليون  1

11حتى نهاية قة 
كافة البنوك بالممل

و مازال البنك 20

ال يمكن تحديدها ب

للسنتين ادة 

 وفقا لقواعد مؤسس

 ،2011و 2012

 العربي السعودي في

)، ومنافع الموظفين2

في قائمة الدخل المو

ينات االجتماعية،

لمتطلبات الوظيفية

ن في البنك، وتهد

خرى باالعتماد على

بعة سياسة التعويض

يملعام على تصم

 دورية للتأكد من

البدالت، أما الجا و 

2ديسمبر  31 في 

  لزكاة
الزكاة المست  خصم

 وتتضمن التوزيعا

م2012  من عام

50م: 2011ي (

السابقةللسنوات  ة 

هناك خالف بين ك

009و 2008ت 
لعربية السعودية ال

لمالية الموحد

   ين
البنك المحددة  يف

2 ديسمبر 31هية 

ممانعة مؤسسة النقد

  اطر

011( 2012 عام 

 بالموظفين كما هي ف

خرى التأمين، التأمي

تعويضات علي ال

ين وكافة الموظفين

ألداء والحوافز األخ

ولية العتماد ومتا

 اللجنة اإلشراف ا

 المكافآت بصفة

المزاياومختلف  ور

سنتين المنتهيتين فل

رح توزيعها وال
م، بعد خ2012ام 

للسهم الواحد)، لایر

النصف األولعن 

سعودي لایرمليون 

ل اإلقرارات الزكوية

وية إضافية . وهن

للسنوات ربط الزكوي

خرى في المملكة ا

حول القوائم ال

 ومزايا الموظفي
يالتالي فئات موظف

 خالل السنة المنته

  ن

المشترط عدم م(يين 

طين بأدوار تحمل مخا

  طين بأدوار رقابية 

  د شركات خارجية)

  ن 

مستحقة المتغيرة عن

ب والنفقات المتصلة 

افع الموظفين األخ

نك فيما يتعلق بالت

التنفيذيياسة كبار 

لرواتب، وحوافز األ

إلدارة بكامل المسئو

نفيذيين) . وتتولى

ة وفاعلية سياسة

األجوتة، الرواتب و 

 سهم 
سوالمخفض للسهم لل

ي األرباح المقتر
عات من أرباح عا

لایر 1.30م: 201

مرحلية ع ت أرباح

   دي).

م 150  الشرعية بـ

حة الزكاة و الدخل

 تضمن اعباء زكو

 باعتراض على الر

تعاون مع بنوك أخ

 

 

إيضاحات ح
 

رواتب  – 22
يلخص الجدول ا

للموظفين  دفعت
  

فئات الموظفين

  

  

المدراء التنفيذي

موظفين مرتبط

موظفين مرتبط

موظفين (عقود

موظفين آخرين

  اإلجمالي

التعويضات الم

مجموع الرواتب
  

مناتشمل *
  

تعتمد سياسة البن

وتشمل هذه السيا

وترتبط مراجعة ال
  

يحتفظ مجلس اإل

المجلس (غير تن

وتقييم مدى كفاية

الثابت التعويضات

 

ربح الس – 23
الربح األساسي وا

في نهاية السنة.

 

إجمالي – 24
غ صافي التوزيعبل

1للسهم الواحد (
صرفها كتوزيعات

سعود لایرمليون 
   

وقد قدرت الزكاة 
  

لمصلحقدم البنك 

والدخل و الذي 

  االحتساب.
  

البنك ب مو قد تقد

من قبل البنك بالت



ا. تدار 

سعودية 

 للقوائم 

الت 

  ة.

مانية 

حافظ 

مات 

2011  

10,659,890 
3,823,849 

14,483,739  

طاعات وتقيم ادائها

 المملكة العربية الس

ر جوهرية بالنسبة

.  

المكشوفة والتسهيال

حفظ لألوراق المالية

 والتسهيالت االئتم

وكذلك إدارة المح

رد البشرية والخدم

  

19   
   2   
22    

صيص الموارد للقطا

بشكل رئيسي في 

ال تعتبروالوكالة ع 

مادية أخرى للدخل

صية والحسابات ا

تقديم المشورة والح

سابات المكشوفة و

ضمنًا المشتقات و

ون المالية والموار

 م2011و

2012  

,373,695
,634,994
,008,689

سي من اجل تخص

مجموعة نشاطها ب

ج أعمال هذا الفرع

يلية أي عناصر م

م القروض الشخص

ل وٕادارة وترتيب وت

يم القروض والحس

دمات الخزانة متض

ز الرئيسي والشئو

 

م و2012 بر

ر التشغيلي الرئيسي

اخلية. وتمارس الم

 وااللتزامات ونتائج

ن القطاعات التشغي

صة باألفراد وتقديم

  الستثمارية.

طة بخدمات التعامل

صة بالشركات وتقد

مات التجارية وخد

 المتعلقة بالمركز

  الموزعة.ت غير 
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 :  

  )4يضاح 

  تاريخ االقتناء 

اخليا لصانع القرار

أنظمة التقارير الدا

طلوبات والتعهدات

ال يوجد بينما أنه 

  مما يلي:  

رية والودائع الخاص

والمنتجات اال ات،

األصول المرتبطةة 

ية والودائع الخاص

واق المال والخدم

ف غير الموزعة

وجودات والمطلوبات

فيالمنتهيتين 

موحدة من اآلتي 

وديعة النظامية (إي

 ثالثة أشهر من ت

لتي يتم توفيرها دا

ألمجموعة وكذلك 

 الموجودات والمط

 بشكل مستقل. كم

 8لية الدولية رقم 

بالحسابات الجاري 

البطاقا عن طريق 

ثمار وأنشطة إدارة

 بالحسابات الجارية

تقديم خدمات أسو

س المال والتكاليف

ساندة األخرى والموج

للسنتين ادة 

التدفقات النقدية الم

سعودي فيما عدا الو

خرى تستحق خالل

على المعلومات ال

لوب اإلداري في ال

ظرًا لكون إجمالي

رض هذه البيانات

معيار التقارير المال

 أساسي،ل بشكل 

ية الدائنة والمدينة 

خدمات إدارة االستث

ل بشكل أساسي، 

  .والمشتقات 

بتق أساسي،بشكل 

  ارية بالبنك.

 الدخل على رأس

جية واألقسام المس

لمالية الموحد

 
لمدرجة في قائمة ا

  

ة النقد العربي السع

سسات المالية األخ

  
ع ت التشغيلية بناءً 

األسلناء على ة، ب

. ونظوكالة خارجية

عام، فإنه لم يتم عر

 للمجموعة طبقا لم

ويتعامل

االئتماني

يشمل خ  طة:

ويتعامل

األخرى

ويقوم ب

االستثما

وتشمل

التكنولوج

الحول القوائم 

ة وشبه النقدية
ية وشبه النقدية ال

لرياالت السعودية

رصدة لدى مؤسسة

لدى البنوك والمؤس

  ي

  عات التشغيلية
القطاعات يعرضو  

، كل على حدةيلية

، و وخارجي واحد

لمجموعة بشكل ع

طاعات التشغيلية 

  

 االستثمار والوساط

  ت:

  مار: واالستث

 

 

إيضاحات ح

 
النقدية – 25

تتكون النقد
 

بآالف ال

نقدية وأر

أرصدة ل

اإلجمالي
 

 
القطاع – 26

 تحدد المجموعة

القطاعات التشغي

إضافة إلى فرع خ

لمالية الموحدة للا
 

وتتكون القط
  

 

قطاع األفراد:

قطاع خدمات

قطاع الشركات

قطاع الخزانة 

  أخرى:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



،  قطاع

190 

158 

6 

4 

1 

3 

1 

 

3 

180 

150 

6 

4 

1 

3 

3 

ين التاريخين لكل 

  اإلجمالـي

3 0,180,838

2 8,217,328

6,786,265

4,381,471

1,777,485

1 3,399,634

285,255 

1,179,659

(130,000)

  79,418 

 3,466,049

  اإلجمالـي

3 0,887,390

2 0,729,035

6,275,801

4,197,034

1,589,174

1 3,171,869

286,222 

661,712 

- 

45,421 

 3,149,353

في هذيلمنتهيتين 

  أخــرى  ر

3,771,516

2,475,797

331,834 

218,166 

- 

1,073,778

151,367 

- 

- 

79,418 

(662,526)

  أخــرى  ار

3,593,994

2,342,612

130,802 

94,484 

- 

1,163,975

143,095 

- 

- 

45,421 

(987,752)

 م2011و

للسنتين اي الدخل 

 الخزانة واالستثمار

       67,700 

         9,493 

         1,150 

            672 

            (13, 

            (95, 

                1 

          (130, 

         1,245 

ع الخزانة واالستثما

       63,262 

         7,614 

         1,069 

            647 

            (12, 

              30 

                   

         1,038 

م و2012 بر

 العمليات وصافي

قطاع   ركات

  86, 0,767

  92, 3,629

    2, 0,529

    1, ,264 

        ,939)

    1, ,242)

        1,595

        - 

,000)

- 

    1, 5,771

اعـــــقط  ركات

  86, 2,376

  95, 4,786

    2, 9,761

    1, 7,691

        ,875)

        0,973

          372

        - 

- 

- 

    2, 8,788

33/46 

ديسمب 31 ي

، ومصاريف ليات

مار 

قطاع الشر

,682,792

,084,229

,943,737

,927,285

 998,322

,203,288

     3,712

 961,230

- 

- 

,740,449

مار 

قطاع الشر

991,861

672,425

856,298

889,511

948,523

633,205

    3,603

413,154

- 

- 

223,093

فيالمنتهيتين 

 ر

، ودخل العملسمبر

ع خدمات االستثم

  ساطة

          53,2 

          59,8 

        353,5 

          12,9 

        342,0 

        124,0 

        229,4 

اع خدمات االستثم

  وساطة

            1,5 

          50,7 

        297,5 

          16,4 

        283,0 

        132,5 

        165,0 

للسنتين ادة 

ديسمبر 31 في 

ديس 31 كما في 

   للبنك كاآلتي:

  ع األفراد

قطـاع

والوس

31,972,5 258

54,103,8 825

2,006,6 523

1,550,7 974

451,0 011

1,093,7 055

128,5 - 

218,4 - 

- 

- 

912,8 468

  ع األفراد

قطـا

والوس

27,037,5 579

45,048,4 743

1,921,4 532

1,548,8 465

370,4 070

1,211,1 517

139,1 - 

248,5 - 

- 

- 

710,2 015

لمالية الموحد

ب القطاعات كما

طلوبات المجموعة

الرئيسة ل التشغيلية

قطاع

505

848

642
782  ة
  091

755

581
429  في
 -  ت

 -   صافي

887

قطا

580

469

408
883  ة

  456

199

152
558  في
 -  ت

 -  صافي

209

حول القوائم ال

ئج المالية حسب

لي موجودات ومط

ا القطاعات  تمثل

  ت السعودية

  جودات

  وبات 

  العمليات

 العموالت الخاصة

  صافي  ، بنكية

  ريف العمليات 

  فاء

صا االئتمان، سائر

فاض االستثمارات

الزميلة، لشركات 

  (الخسارة) 

   السعودية

  ودات

  وبات 

  العمليات

 العموالت الخاصة

 صافي  –ت بنكية

  ريف العمليات 

  فاء

صا االئتمان،سائر 

فاض االستثمارات

لشركات الزميلة، ص

  (الخسارة) 

 

 

إيضاحات ح

النتائ  .أ 
  

إجمال

والتي
 

2012   
بآالف الرياالت

إجمالي الموج

إجمالي المطلو

إجمالي دخل ا

صافي الدخل 

أتعاب خدمات

إجمالي مصار

وٕاطف استهالك

مخصص خس

مخصص انخف

حصة ارباح ال

صافي الدخل 
  

2011   

بآالف الرياالت

إجمالي الموجو

إجمالي المطلو

إجمالي دخل 

صافي الدخل 

أتعاب خدمات

إجمالي مصار

وٕاطف استهالك

مخصص خس

مخصص انخف

حصة ارباح ال

صافي الدخل 
  

  

  

  

  

  

  



مة 

ة خارج 

صنيف 

حصول 

مخاطر 

مخاطر 

خاطر. 

 البنك. 

. جغرافية

 (تركز 

  تركز.

نة. كما 

والسلف 

 لكفاية 

 لتفصيل

بينما تم 

طاعات 

  

157, 
   37, 
     2, 

  

156, 
   37, 
     2, 

ألخرى، وكذلك قيم

نية لألدوات المالية

 يستخدم البنك التص

ى خدمة الدين، والح

 وسياسات إدارة م

يقوم البنك بإدارة م

فترات التعرض للمخ

خاطر التي تحملها

ل أو المناطق الج

/ قطاع الخدمات

ي من تصنيفات الت

نن أو أنشطة معي

ض قيمة القروض و

يها أثناء مراجعتها

  تمانية.

)، ولمزيد من الت6

)، بي11إليضاح (

لقصوى حسب القط

 اإلجمالـي  مار

,987,844
,314,404
,643,694

 اإلجمالـي  ثمار

746,306
782,543
233,444

رى، والموجودات األ

يضا مخاطر ائتمان

لالئتمان. كما  ية

على وعدم قدرتهم 

ف بصورة مستمرة.

افة إلى ذلك يإلض

ك من فت والحد كذل

بة مستوى المخمراق

 في قطاع االعمال

) (ب) صناعةسم

أيي قد تطرأ على 

 العمالء في أماكن

ى انخفاض تدل عل

 تم الحصول عليه

ل الممارسات االئت

اإليضاح ( رى في

 بالمشتقات في اإل

رضات االئتمانية ال

 م2011و

ع الخزانة واالستثم

      38,959,3 

        2,643,6 

واالستث الخزانة ع 

      42,229,9 

        2,233,4 

، والعقارات األخرى

ة، ويوجد هناك أيض

وات تصنيف داخلي

لمالية للمقترضين 

الءة هذه األطراف

ارنة بالحدود، وباإل

ي ظروف مالئمة 

فاء بالتزاماتها، ولم

رى أو من التركز 

االس الفردي (تركز 

يجة التطورات التي

د أو مجموعة مـن

مالحظة مؤشرات 

ية للضمانات الت

ت األسواق وأفضل

ب األطراف األخر

 االئتمان الخاصة

عن مخاطر التعرض 

   المتعلقة بها.

م و2012 بر

قطاع  لشركات

87,65 371
37,31 - 

694

قطــاع  لشركات

87,85 978
37,78 - 

444

ممتلكات والمعدات

ألنشطة االستثمارية

خرى باستخدام أدو

الئتماني للمالءة ال

لمحددة، وتقييم مال

 إلى المخاطر مقا

ألطراف األخرى في

  

ف األخرى في الوفا

عالقة تجارية أخر

 االقتراض(أ) هة 

بية ألداء البنك نتي

طر الخاصة بأفراد

ف األخرى بمجرد م

رقب القيمة السوقية

لتغيرات في منتجات

 االستثمارات حسب

لمتعلقة بمخاطر 

 ) معلومات26 (

ى وأوزان المخاطر 

34/46 

ديسمب 31 ي

قطاع ال  ألفراد

31,36 58,719
14,404

- 

قطاع ال  ألفراد

26,66 51,456
82,543

- 

ا عدا النقدية، والم

روض والسلف واأل

 من األطراف األخ

 ضعف التحليل اال

ألطراف األخرى ال

يا التعرض الفعلي

بات ضمان مع األ

 مخاطر االئتمان.

إذا فشلت األطراف

  ض. 

االئتمان أو عشاط 

لجهتوزيع التمويل 

لى الحساسية النسب

 المفرط في المخاط

ضافية من األطراف

يات المبرمة، وترا

واألنظمة لتعكس ال

سيادية، ويتم تحليل

 عن المعلومات ا

ويوضح اإليضاح 

 االئتمانية القصوى

فيالمنتهيتين 

قطاع األ

69,754
- 
- 

قطاع األ

64,872
- 
- 

المالي ماة المركز 

   والمشتقات.

القرلتي ينتج عنها 

عدم الوفاء بالدين م

وتنشأ الخسارة من 

مع األ  للمعامالت

ويراقب البنك يومي

ة والدخول في ترتيب

راف أخرى لتقليل 

 عقود المشتقات إ

ا في أنشطة اإلقرا

نشلألطراف في  ء

التوازن في تعدم  

مخاطر االئتمان إل

ضمان عدم التركز 

بنك لضمانات إض

ضافية طبقا لالتفاقي

ت إدارة المخاطر و

، مخاطر ديون سي

 كما تم اإلفصاح

 ).19 اإليضاح (

خاطر التعرضات 

للسنتين ادة 

 

  ز المالي

   المالي

رية لمكونات قائمة

اللتزامات المحتملة

نشطة اإلقراض وال

 البنك احتمالية ع

و حيثما ينطبق. و

بتها ووضع حدود

ة لتلك المخاطر. و

يات مقاصة رئيسة

ل عنها لصالح أطر

المحتملة الستبدال

ب الفنية التي يتبعها

زيع غير المتكافي

تمانية من خالل 

يشير التركز في م

شطة اإلقراض لض

الئم، كما يسعى الب

طلب ضمانات إض

بانتظام سياساتك 

رية، بشكل أساسي،

). 7ى اإليضاح (

مات المحتملة في 

 معلومات عن مخ

لمالية الموحد

سب القطاعات 

  سعودية

ة في قائمة المركز

  ت المحتملة 

  سعودية

 في قائمة المركز 

  ت المحتملة 

ضمن القيمة الدفتر

اطر التعهدات واال

صفة أساسية من أن

ت القروض. ويقيم 

سة حسب توفرها و

    ذلك.

طر االئتمان بمراقب

ضع حدود مناسبة

 وذلك بإبرام اتفاقيا

معامالت أو التنازل

المشتقات التكلفة ا

دام نفس األساليب

الناشئة من التوز ر

في المحفظة االئت 

ويتركز اإلقليمي). 

ن وذلك بتنويع أنش

 حسب ما هو مال

ضمانات بتكرار وتط

لقيمة، ويراجع البنك

لمحفظة االستثماري

 يرجى الرجوع إلى

بالتعهدات وااللتزام

)33ن اإليضاح (

حول القوائم ال

طر االئتمان حس
201 

آالف الرياالت الس

موجودات المدرجة

تعهدات وااللتزامات

  مشتقات 

201 

آالف الرياالت الس

المدرجةموجودات 

تعهدات وااللتزامات

  مشتقات 

خاطر االئتمان تتض

دل االئتماني لمخا

 ر االئتمان
خاطر االئتمان بص

مالي مثل التزامات

االت تصنيف رئيس

المناسبة وخالف ذ

سيطرة على مخاط

عريف ومراقبة ووض

 بأنشطته التجارية

ك أحيانا بإقفال المع

الئتمان الخاصة با

ف األخرى باستخد

لمخاطرمن اتركز 

ث مخاطر التركز 

قاليم الجغرافية (الت

ئتمانرة مخاطر اال

 بأخذ الضمانات،

قيمة السوقية للض

ر االنخفاض في ال

دين المدرجة في ال

قروض والسلف، ي

معلومات المتعلقة ب

 عنها، كما يتضمن

 

 

إيضاحات ح

مخاط  .ب 
 

12
بآ 

الم

الت

الم
  

1

بآ 

الم

الت

الم
  

إن مخ

المعاد

  

مخاطر – 27
ينشأ التعرض لمخ

قائمة المركز الم

من وكا الخارجي

على المستندات ا
  

ويحاول البنك الس

البنك مصممة لتع

المتعلقة االئتمان

كما قد يقوم البنك

مخاطر اال وتمثل

يقيم البنك األطراف
  

التخاطر منتج تو 

تحدثوفقًا لذلك، 

القطاع) (ج) األق
  

 

ويقوم البنك بإدارة

يقوم البنك أيضًا 

  ذات العالقة.
 

وتراقب اإلدارة الق

مخصص خسائر
  

وتمثل سندات الد

حول مكونات الق

اإلفصاح عن الم

التشغيلية المقرر 



 

26 

3 

36 

117 

183 

 

6 

146 

152 

80 

2 

37 

 

17 

6 

36 

112 

173 

  

 

6 

139 

146 

82 

2 

37 

  اإلجمالي  ول أخرى

  

 ,270,523

19,54 ,190,989

761,58 ,664,024

 ,470,654

781,12 ,596,190
  

 

369,00 ,162,968

     7,24 ,214,567

376,24 ,377,535
  

347,02 ,085,913

 

4,86 ,643,694

69,43 ,314,404

  اإلجمالي  ول أخرى

  

 ,623,477

40,28 ,085,023

459,23 ,956,124

45,58 ,972,764

545,09 ,637,388

  

 

561,66 ,241,948

 ,822,500

561,66 ,064,448
  

37 ,543,505

  

4 ,233,444

18 ,782,543

دو  آسيانوب شرق 

  

 - 

167,30 46

71,89 80

 - 

239,19 26
 

 

 03

 45

 48
  

53 27

  

 65

10 36

دو  شرق آسيا نوب

  

 - 

88,61 80

390,10 30

 83

478,72 93

  

 

 64

 - 

 64
  

15,84 79

 

 44

7,92 89

جن  أمريكا الالتينية

    

- 1

- 03

3,617 92

- - 

3,617 96
 

 

- - 

- - 

- - 
    

- 30

  

- - 

- 06

جن  أمريكا الالتينية

    

- - 

- 17

6,487 03

- - 

6,487 20

  

 

- - 

- - 

- - 
    

- 44

  

- - 

- 22

 م2011و

  أمريكا الشمالية

  

- 

108,328 

11,610,847 

235,805 

11,954,980 

 

 

915,131 

1,312,692 

2,227,823 

  

6,448,137 

 

86,425 

3,224,069 

  أمريكا الشمالية

  

- 

696,225 

10,149,642 

248,525 

 11,094,392 

  

 

1,848,827 

- 

1,848,827 
  

6,942,086 

 

112,919 

3,471,043 

م و2012 بر
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 ت المالية 

ن 

  أوروبا

  

5 

1,774,851 

7,070,512 

392,145 

9,237,513 

 

 

843,314 

2,460,244 

3,303,558 

  

5,975,154 

 

1,288,897 

2,688,292 

ن 

  أوروبا  سط

  

9 

3,759,538 

9,533,992 

883,590 

14,177,129 

  

 

1,378,220 

447,825 

1,826,045 
  

7,969,373 

 

1,046,864 

3,512,417 

ديسمب 31 ي

انية وااللتزامات

دول مجلس التعاون

الخليجي األخرى 

ومنطقة الشرق 

  األوسط

  

- 

791,230 

1,827,899 

3,514,237 

6,133,366 

 

 

2,840,103 

3,004,965 

5,845,068 

  

799,702 

 

401,615 

246,749 

دول مجلس التعاون

الخليجي األخرى 

ومنطقة الشرق األوس

  

- 

861,837 

2,007,276 

5,147,379 

8,016,492 

  

 

1,661,244 

1,521,166 

3,182,410 
  

1,177,367 

 

336,142 

306,964 

فيالمنتهيتين 

لمخاطر االئتما

المملكة العربية 

  السعودية

  

26,270,517 

329,731 

15,317,677 

113,328,467 

155,246,392 
 

 

1,195,417 

139,429,421 

140,624,838 

  

66,515,363 

 

861,892 

31,085,752 

المملكة العربية 

  السعودية

  

17,623,468 

638,526 

14,409,394 

106,647,687 

139,319,075 

  

 

791,993 

137,853,509 

138,645,502 
  

66,438,456 

 

737,475 

30,484,008 

للسنتين ادة 

ودات المالية وال

 رافي للبنود 

   العربي السعودي

  لمالية األخرى 

  في الشركات الزميلة

  ة األخرى 

  بالمعادل االئتماني)

  لمحتملة

   العربي السعودي

  المالية األخرى 

  في الشركات الزميلة 

  ة األخرى 

   (بالمعادل االئتماني)

  لمحتملة

لمالية الموحد

 مخاطر الموجو

التوزيع الجغر 
 

  لرياالت السعودية

  ات

رصدة لدى مؤسسة النقد

لدى البنوك والمؤسسات ال

فت، صافي واالستثمارات 

  وسلف، صافي 

  ي

  ت

للبنوك والمؤسسات المالية

  عمالء 

  ي

  ت وااللتزامات المحتملة

قصى لمخاطر االئتمان (ب

  المشتقات

التعهدات وااللتزامات الم

  
  الرياالت السعودية

  دات

وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 لدى البنوك والمؤسسات ا

واالستثماراترات، صافي 

   وسلف، صافي 

  ي

  بات

 للبنوك والمؤسسات المالية

  لعمالء 

  ي

  ت وااللتزامات المحتملة

ألقصى لمخاطر االئتمان 

  المشتقات - 

التعهدات وااللتزامات ا - 

حول القوائم ال

 

 

 

تركز م – 28
 

.أ 
 

2012  
باآلف ال

الموجودا

نقدية وأر

أرصدة لد

استثمارات

قروض و

اإلجمالي
  

المطلوبات

أرصدة لل

ودائع الع

اإلجمالي
  

التعهدات

الحد األق

-

-

 

2011 
باآلف ا

الموجود

نقدية وأ

أرصدة 

استثمارا

قروض

اإلجمالي

  

المطلوب

أرصدة 

ودائع ال

اإلجمالي
  

التعهدات

الحد األ

 -

 -

 
 
 
 
 
 
 

إيضاحات ح



 أسعار 

لمتاجرة 

VAR  "

 VAR 

" يقدر  

، "  ف "

 VAR 

 أسعار 

احتفاظ  

 تتجاوز 

 النتائج 

ائر في 

لمحاكاة 

 التحمل 

 ودية
  ائر االئتمان

  2011  

 (926,195) 

 )926,195( 

سوق المتقلبة مثل

tradأو غير ال (

Rخدام مزيج من " 

ق البنك دوريّا الـ "

 VARالـ "  . إن

 وتغطية االختالف

 تصميم نماذج الـ"

ادلة والتقلبات في

) فترة 2داخلي. (

تقع الخسائر التي 

لممكن أن تختلف

نى لألرباح والخسا

رة وغير المتاجرة ل

 ظروف اختبارات 

    م:2011

  اإلجمالي

5.60 
3.07 
7.14 
0.76 

  اإلجمالي 

4.04 
3.29 

11.12 
1.51 

كة العربية السعو
مخصص خسا

2  

(1,469, 

(1,469, 

في عناصر الس ة

ing-bookجرة (

باستخ ها ومراقبتها

يطبقذه المخاطر، 

في ظروف السوق

ف منهج " االختال

 واحدة، وعادة يتم 

ت التاريخية المتبا

ألغراض التقرير الد

أيام يجب أن تق 1

قة المحدد. ومن ال

 يقدم مؤشرًا ذا معن

ر محافظ المتاجرة

لتي تحدث تحت ظ

1م و2012سمبر 

  سعار األسهم

 
 
 
 

  سعار األسهم

 
 
 
 

 م2011و

ط تحديدًا بالمملك
   

  012

 343)

 343)

 للتغيرات المتنوعة

 إلى مخاطر متاج

لمتاجرة فيتم إدارته

 ولكي يتم إدارة هذ

التغيرات فيات و ض

 ويستخدم البنك من

خية عن مدة سنة 

االرتباطات ىس عل

% أل95توى ثقة 

0% أنه خالل 9

 نطاق مستوى الثق

" ال ي VAR الـ " 

ل لكل من مخاطر

خسائر المحتملة ا

ديس 31ما هي في 

أس  خاصة

- 
- 
- 
- 

أس  خاصة

- 
- 
- 
- 

م و2012 بر

والمرتبط  المحدد
   غير العاملة، صافي

  2011  

 1,879,223 

 1,879,223 

وات المالية نتيجة

خاطر السوق إما 

ما مخاطر غير ال

 محفظة المتاجرة. 

جموعة من االفتراض

فترة زمنية معينة. 

ا إلي بيانات تاريخ

ه حدود ألنه يؤسس

يوم واحد عند مست

99م مستوى الثقة 

ن أن تحدث خارج 

فإن احتساب قيمة

ب اختبارات التحمل

يتم اإلبالغ عن الخ

% كم99توى ثقة 

سعر العمولة الخ

5.65 
2.88 
7.11 
0.74 

سعر العمولة الخ

3.20 
2.52 

10.81 
0.44 
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االئتمانخسائر 
القروض والسلف 

201  

2,037,13 

2,037,13 

ة المستقبلية لألدوا

البنك تعرضه لمخ

"، أم VAR –طر 

عند إدارة مخاطر م

لة استنادا إلى مج

حدد وعلى مدار ف

رة، استناداة المتاج

" له VARم الـ " 

فترة احتفاظ لمدة ي

ي. ويعني استخدام

 أي خسائر ممكن

، وبصفة خاصة ف

أيضا على أسلوب

ل البنك، ويل لكام

يوم واحد عند مست

  ف األجنبي

  ف األجنبي

فيالمنتهيتين 

ملة ومخصص خ

2

34

34

و التدفقات النقدية

ألسهم. ويصنف ا

عرضة إلى المخاط

  سية.

Tr( 

لمخاطر المقبولة ع

القتصادية المحتمل

عند مستوى ثقة مح

" لمخاطر محفظة 

ولذلك فإن استخدام

   اإلحصائية.

) ف1ساس التالي: (

راس المال النظامي

  مائة يوم. 

 اليوم وال تحتسب

ضة إلى المخاطر،

اله، يعتمد البنك أ

 الختبارات التحمل

. 

 فترة احتفاظ لمدة ي

أسعار الصرف

0.10 
1.03 
3.22 
0.03 

أسعار الصرف

1.75 
1.89 
3.04 
1.17 

للسنتين ادة 

والسلف غير العام

ت القيمة العادلة أو

ألجنبية وأسعار األ

تخدام " القيمة المع

مل وتحليل الحساس

rading Book

عرض) لمستوى الم

لتقدير الخسائر اال

ة في المحفظة ع

 VARتساب الـ " 

عتيادية للسوق، و

 ستتبع التوزيعات 

مخاطر علي األسا

ألغراض احتساب ر

ن مرة واحدة كل م

عملظ في نهاية 

خدام القيمة المعرض

  ادية.

V والمذكورة أعال ،"

تخدام ستة أساليب

ي البنك لمراجعتها.

 "VAR بفرض ف "

201  

2  

  

20  

2  

  

لمالية الموحد

رافي للقروض وا

  ة 

   

ر المتعلقة بتقلبات

األصرف العمالت 

رتها ومراقبتها باستخ

ر، واختبارات التحم

k( حفظة المتاجرة

دود مبنية على التع

ر السوق وأيضّا ل

 في القيمة السوقية

Varianc الحت "

ق في األحوال اال

حركات المستقبلية

 المعرضة إلي الم

% أل99توى ثقة 

سط، ليس أكثر من

V مخاطر المحافظ "

ك المحتسبة باستخ

ألحوال غير االعتيا

VARة منهج الـ" 

لثقة العادية، باستخ

ت والمطلوبات في

مات المرتبطة بالـ "

  ية

12ديسمبر  31ر في 
  2012 للمخاطر 

2012عرضة للمخاطر 
2012رضة للمخاطر 

  ة

011ديسمبر  31ر في
  2011 للمخاطر 

2011عرضة للمخاطر 
 2011ضة للمخاطر 

حول القوائم ال

التوزيع الجغر  .

آلف الرياالت السعودية

مملكة العربية السعودية

  جمالي

 ر السوق 
سوق هي المخاطر

لخاصة وأسعار ص

banking .(  

 المتاجرة يتم إدارت

المعرضة للمخاطر

مح – طر السوق

ع البنك حدودّا (حد

ييم أوضاع مخاطر

ال التغير السلبي 

ce – Covarian
س مخاطر السوق

ق ويفترض أن التح

تسب البنك القيمة

أيام عند مست 10 

VAR في المتوس ،"

VARل قيمة الـ " 

ية للمتاجرة عن تلك

السوق ذات األ ف

لب على محدودية

وف خارج نطاق ا

ظام للجنة الموجودات

 يلي نورد المعلوم

201  
اليين الرياالت السعودي

قيمة المعرضة للمخاطر

وسط القيمة المعرضة

حد األقصى للقيمة المع

حد األدنى للقيمة المعر

201  

اليين الرياالت السعودية

يمة المعرضة للمخاطر

وسط القيمة المعرضة ل

حد األقصى للقيمة المع

حد األدنى للقيمة المعرض

 

 

إيضاحات ح

ب 
  

باآل

المم

اإلج

 
مخاطر – 29

مخاطر الس

العموالت ال

)g-book
إن مخاطر

أي القيمة ا
 

خاطم  .أ 
 

يضع

" لتقي

احتما

nce
" لقيا

السوق
  

ويحت 

لمدة 

Rالـ" 
  

وتمثل

الفعلي

ظروف
  

وللتغل

الظرو

بانتظ
  

وفيما
  

12
مال

القي

متو

الح

الح
  

11

مال

القي

متو

الح

الح   



وقد أقر 

طة لجنة 

 ت.
. 

ى سعر 

ستخدمة 

 31يخ 

بواسطة 

لتقلبات 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

األدوات المالية. و 

يتم مراقبتها بواسط

مقررة لهذه الفجوات

وق المساهمين.حق

مدة عام، بناًء على

دوات المالية المس

احبة كما في تاري

قوق المساهمين ب

الت وتظهر آثار ال

  اإلجمالي

- 
         243.83 
           14.26 
             1.67 
             0.53 
             1.21 

  اإلجمالي

- 
       (243.83)
         (14.26)
           (1.67)
           (0.53)
           (1.21)

 ية المستقبلية من

MVaR والتي يت "

 سوق 
ضمن الحدود المق 

ى قائمة الدخل أو ح

موالت الخاصة لم

نا كذلك تأثير األد

مصار أي تغطية 

 الحساسية في حق

سب تركزات العمال

  سنوات 5 من 

           204 
               3 
               0 

  سنوات 5 من 

          (204. 
              (3. 
              (0. 

 م2011و

 أو التدفقات النقدي

R -رضة للمخاطر

آلجلة وعمليات السو

على هذه  المراكز

رات األخرى، على

في الدخل من العم

م، متضمن2011

لبيع متضمنًا تأثير

صة. ويتم تحليل 

راض المتاجرة حس

  وق المساهمين

أكثر  سنوات 5

- 
              4.19
              3.55
              0.42
              - 
              - 

  وق المساهمين

أكثر  سنوات 5

- 
(3 .19)
(1 .55)
 .42)
 - 
 - 

م و2012 بر

 في القيمة العادلة

قيمة السوقية المعر

صرف األجنبي اآل

كد من المحافظة ع

، مع تثبيت المتغير

ى صافلخاصة عل

م و2012سمبر 

 المالية المتاحة لل

ار العمولة الخاص

 غير المقتناة ألغر

  ت السعودية

التقلبات على حقو 

 واحدة   

5 – 1  قل

- 
   2  35.01
  0  10.27

   1.15
     0    0.43

   1.10

  ت السعودية

 التقلبات على حقو

واحدة    

5 – 1  قل

- 
 (2 35.01)
(0 10.27)

(1.15)
(0 (0.43)

(1.10)
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Ba( 

مكن أن يؤثر إما 

– NIIR و " القي "

خاطر عمليات الص

التغطية للتأك تجيا

 العمولة الخاصة،

 أسعار العمولة ال

ديس 31قائمة في 

 الثابت لألصول 

مفترضة في أسعا

ضات في المحافظ 

الرياالت بماليين

أثار 

شهـر     

  قل

سنة 

أو أق

- 
     1 2.90
    0 0.21
     0 - 
     0 0.05

0 - 

الرياالت بماليين

أثار 

ـر     شهـ

  قل

سنة 

أو أق

- 
 (1 .90)
(0 .21)

   (0 - 
   (0 .05)
  (0 - 

فيالمنتهيتين 

anking Book

ي سعرها والذي يم

–عرض للمخاطر 

للفجوات لتغطية مخ

ّا ويستخدم إستراتج

الممكن في أسعار

رات المفترضة في

المتاجرة والق لغير 

السعر عادة تقييم

على التغييرات الم

راقبة كافة التعرض

ت في 

  عموالت

أش 6

أو أق

1 - 
  ( 1.73
     0.23

  0.10
   0.05
   0.11

ت في 

  عموالت

أش 6

أو أق

   (1 - 
      .73)

  .23)
  .10)
  .05)

     .11)

للسنتين ادة 

k( راض المتاجرة
  

صة نظرا للتغير في

والت الخاصة المع

نك. ويوجد حدود ل

لبنك المراكز يوميّا

 للتغير المعقول وا

ل بأنها أثر التغيرا

ودات وااللتزامات 

قوق المساهمين بإ

دف إلي التأثير ع

حليل ومرت. ويتم ت

 عودية.

سعار 

  ط

التقلبــات

دخل الع

159.77
(56.46)
  30.42
 (1.45)
    8.94
  13.39

سعار 

  ط

التقلبــات

دخل الع

19.02)
    5.13
 (2.02)
 (0.21)
 (5.40)
  12.24

لمالية الموحد

محفظة لغير أغر
العموالت الخاصة

سعر العمولة الخاص

لصافي دخل العمو

ت والمطلوبات بالبنك

لعمالت. ويراقب ال

ل التالي الحساسية

ة التغير في الدخل

ة المتغيرة للموجود

سية التغير في حقو

م تهد2011م و2

صول أو المبادالت

اليين الرياالت السع

الزيادة  في أس

العمولة بالنقا

 +100 
+100 
+100 
+100 
+100 
+100 

في أسالنقص 

العمولة بالنقا

 - 100 
- 100 
- 100 
- 100 
- 100 
- 100 

حول القوائم ال

الم – طر السوق 
مخاطر أسعار ا

تنشأ مخاطر سع

البنك حدودا " ل

إدارة الموجودات

المالية لجميع ال

ويوضح الجدول

وتعرف حساسية

معدالت العمولة

 للتغطية.
وتحتسب حساس

2012ديسمبر 
استحقاقات األص

ذات الصلة بمال
 

2012  
  العملة

  سعودي لایر

  الدوالر

  اليورو

  اإلسترليني

  الين

  أخرى

2012  
  العملة

  سعودي لایر

  الدوالر

  اليورو

  اإلسترليني

  الين

  أخرى

 

 

إيضاحات ح

مخاط  .ب 
i.

 
 

  

 
 
 
 
  



ملخص 

ألدوات 

ات من 

  اإلجمالي

- 
247.14 

10.65 
2.27 
0.07 
3.72 

  اإلجمالي

- 
(247.14) 
(10.65) 

(2.27) 
(0.07) 
(3.72) 

جدول أدناه على م

ات والمطلوبات وا

موجودات والمطلوبا

  سنوات 5 من 

215 
2 
1 

1 

  سنوات 5من  

(215. 
(2. 
(1. 

(1. 

،  يتضمن الجسوق

ت بين قيم الموجودا

أسعار الموخ تجديد 

 م2011و

  قوق المساهمين

أكثر  سنوات 5

- 
 5.88

2.97
1.22

- 
1.85

  قوق المساهمين

أكثر  سنوات 

- 
(2 .88)
 .97)
 .22)

- 
 .85)

خاصة السائدة بالس

وجود فجواتق أو ل

طر بمطابقة تواريخ

م و2012 بر

  ت السعودية

 التقلبات على حقو

واحدة    

5 – 1  قل

- 
2 26.38
0 7.06 

0.98 
- 

0 1.76 

  ت السعودية

 التقلبات على حقو

 واحدة   

5 – 1  قل

- 
(2 26.38)
(0 (7.06)

(0.98)
- 

(0 (1.76)

    مركز المالي

سعار العموالت الخ

تيجة لعدم التطابق

 بإدارة هذه المخاط
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الرياالت بماليين

أثار

شهـر     

  قل

سنة 

أو أقل

- 
2 2.40
0 0.40
0 - 
0 - 
0 0.09

الرياالت بماليين

أثار

شهــر     

  قل

سنة 

أو أقل

- 
(2 .40)
(0 .40)
(0 - 
(0 - 
(0 .09)

 خارج قائمة الم

لقة بالتقلبات في أس

أسعار العموالت نت

حددة. ويقوم البنك 

فيالمنتهيتين 

ت في 

  عموالت

أش 6

أو أقل

1 - 
( 2.48
 0.22

0.07
0.07

 0.02

ت في 

  عموالت

أش 6

أو أقل

(1 - 
.48)

( .22)
.07)

 .07)
 .02)

مطلوبات والبنود

فقاته النقدية المتعلق

ض البنك لمخاطر أ

سعارها في فترة مح

للسنتين ادة 

سعار 

  ط

التقلبــات

دخل الع

113.18
(55.06)

69.97
0.20 
5.96 

(1.16)

سعار 

  ط

التقلبــات

دخل الع

72.45)
4.25 

(68.93)
0.37 

(3.32)
(2.31)

بالموجودات والم

 مركزه المالي وتدف

 الخاصة. ويتعرض

 أو سيتم تجديد أس

لمالية الموحد

الزيادة  في أس

العمولة بالنقاط

 + 100 
+ 100 
+ 100 
+ 100 
+ 100 
+ 100 

في أس النقص

العمولة بالنقاط

 - 100 
- 100 
- 100 
- 100 
- 100 
- 100 

موالت الخاصة ب

طر المختلفة على 

 أسعار العموالت 

مالي التي تستحق 

 رة المخاطر.

حول القوائم ال

2011  
  العملة

  سعودي لایر

  الدوالر

  اليورو

  اإلسترليني

  الين

  أخرى

2011  
  العملة

  سعودي لایر

  الدوالر

  اليورو

  اإلسترليني

  الين

  أخرى

 تغير أسعار العم

 البنك أثار المخاط

ض البنك لمخاطر

ج قائمة المركز الما

إدار استراتيجياتل 

 

 

إيضاحات ح
 

 
 

 

آثار 
  

يدير 

لتعرض

خارج

خالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 أو 

  ي

26,2  

3,1  

36,6  

117,4  

 4  

1,7  

4,3  

190,1  

6,1  

146,2  

5,8  

31,9  

190,1  

  ي

17,6 

6,0 

36,9 

112,9 

4 

1,8 

5,0 

180,8 

6,2 

139,8 

4,6 

30,1 

180,8 

ريخ تجديد األسعار

اإلجمالي   بعمولة

  

  270,523

90,989

  664,024

470,654

458,385

  737,902

  388,361

2  80,838

  

  62,968

7  214,567

  839,793

3  963,510

11  80,838

(91  

(91  

اإلجمالي   بعمولة

  

1 623,477

085,023

 956,124

972,764

440,896

 806,833

 002,273

2 887,390

 

241,948

6 822,500

 664,587

3 58,355

9 887,390

(76 

(76 

ريمصنفة حسب تا

غير مرتبطة  سنوات

  

9,744,523

32,753  

  3,877,263

  -  

458,385  

1,737,902

4,388,361

  20,239,187

  

1,103,221

72,498,866

5,839,793

31,963,510

11,405,390

  1,166,203)

-  

  1,166,203)

  -  

غير مرتبطة  سنوات

  

10,795,477

70,218 

 3,754,110

 - 

440,896 

1,806,833

5,002,273

 21,869,807

 

722,268 

62,584,472

4,664,587

30,158,355

98,129,682

 6,259,875)

- 

 6,259,875)

 - 

 والت.عم

ة بالقيمة الدفترية م

س 5أكثر من   نوات

  

-  

-  

  6,768,106  

  7,965,855  

-  

-  

-  

  14,733,961

  

-  

-  

-  

-  

-  

  14,733,961

-  

  14,733,961

  91,166,203

س 5أكثر من   وات

  

- 

- 

5,356,160 

 8,834,751 

- 

- 

- 

 14,190,911

 

- 

- 

- 

- 

- 

 14,190,911

- 

 14,190,911

 76,259,875

 مخاطر أسعار الع

 م2011و

بات البنك المسجلة

سنو    5 -1  

  

-  

-  

  7,168,381  

  37,818,346

-  

-  

-  

  44,986,727

  

-  

  -  

-  

-  

  -  

  44,986,727

- 

  44,986,727

  76,432,242

سنو    5 - 1  

  

- 

- 

5,828,297 

 33,941,642

- 

- 

- 

 39,769,939

 

- 

 - 

- 

- 

 - 

39,769,939

100,000 

39,869,939

 62,068,964

 تستخدم في إدارة

م و2012 بر
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 موجودات ومطلوب

 شهر 12-3  ر 

  

1  -  

  -  

  7,736,818  

  27,174,881

-  

-  

-  

  34,911,699

  

  191,286  

  23,677,764

-  

-  

  23,869,050

  11,042,649

100,000  

  11,142,649

  31,445,515

 شهر 12- 3  ر 

  

- 

153,752 

 8,689,078 

 23,244,022

- 

- 

- 

 32,086,852

 

4,750 

 29,837,931

- 

- 

 29,842,681

 2,244,171 

453,001 

 2,697,172 

 22,199,025

مالية المشتقة التي

ديسمب 31 ي

الخاصة ويتضمن 

أشهر 3خالل 

  

16,526,000 

3,158,236  

11,113,456

44,511,572

-  

-  

-  

75,309,264

  

4,868,461  

50,037,937

-  

-  

54,906,398

20,402,866  ي 

  (100,000)  ي

20,302,866

20,302,866
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6,828,000 

5,861,053 

13,328,479

46,952,349

- 

- 

- 

72,969,881

 

5,514,930 

47,400,097

- 

- 

52,915,027

20,054,854  ي 

 (553,001)  ي

19,501,853

19,501,853

السمية لألدوات الم

فيالمنتهيتين 

 أسعار العموالت ا

   

  في

اخل قائمة المركز المالي

خارج قائمة المركز المالي

  الخاصة

   الخاصة

 

  ي

خل قائمة المركز المالي

خارج قائمة المركز المالي

  لخاصة

   الخاصة

ي صافي القيمة اال

للسنتين ادة 

ض البنك لمخاطر 

 أوًال. حدث

 النقد العربي السعودي 

  سات المالية األخرى 

ي الشركات الزميلة صافي

  مين 

  المالية األخرى 

   المساهمين

الفجوة للبنود د –اصة 

الفجوة للبنود خ –اصة 

خاطر أسعار العموالت ا

مخاطر أسعار العموالت

  لنقد العربي السعودي 

  ات المالية األخرى 

ي الشركات الزميلة صافي

  ن 

  لمالية األخرى 

  لمساهمين

الفجوة للبنود داخ –خاصة 

الفجوة للبنود خا –خاصة 

خاطر أسعار العموالت ال

مخاطر أسعار العموالت

ائمة المركز المالي

لمالية الموحد

لجدول أدناه تعرض

الستحقاق، أيهما يح
20 

  ف الرياالت السعودية

  جودات 

ة وأرصدة لدى مؤسسة

دة لدى البنوك والمؤسس

مارات، واالستثمارات في

  ض وسلف، صافي 

  رات أخرى

  كات ومعدات، صافي

  ودات أخرى 

  الموجودات لي 

لوبات وحقوق المساهم

دة للبنوك والمؤسسات ا

  ع العمالء 

  وبات أخرى 

  ق المساهمين 

المطلوبات وحقوق لي 

طر أسعار العموالت الخا

طر أسعار العموالت الخا

لي الفجوة الخاضعة لمخ

قف التراكمي الخاضع لم

20 

  ف الرياالت السعودية

  جودات 

ة وأرصدة لدى مؤسسة ال

دة لدى البنوك والمؤسسا

مارات، واالستثمارات في

  ض وسلف، صافي 

  رت أخرى

  كات ومعدات، صافي

  ودات أخرى 

  الموجودات لي 

لوبات وحقوق المساهمين

دة للبنوك والمؤسسات ال

  ع العمالء 

  وبات أخرى 

  ق المساهمين 

وحقوق ال لي المطلوبات

طر أسعار العموالت الخ

طر أسعار العموالت الخ

لي الفجوة الخاضعة لمخ

قف التراكمي الخاضع لم

جوة للبنود خارج قا

حول القوائم ال
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لتي يتم 

 بشكل 

لمعقول 

وجودات 

لتدفقات 

 حقوق 

ولة لكل 

ي نهاية 

 

مؤشرات 

ع تثبيت 

مراكز العمالت وال

 تعرض لها البنك

 التحليل التأثير ال

للقيمة العادلة للموج

ستخدمة كتغطية لل

لدخل أو قائمة ا

  )لایرمليون 

  )لایرمليون 

ى المخاطر المقبو

 الجوهرية كما في

   (مدين) دائن20 

2,124,9 
115,9 
(27,3 

40,9 
78,3 

نة في مستويات م

ؤشرات األسهم مع

  )لایرمليون ( 
50.65

101.30
(50.65
(101.30

لم رة البنك حدوداً 

ناه العمالت التي 

المتوقعة. ويحسب

 حساسية العملة لل

جلة والمسجنبي اآل

ض المحتمل في

(م ى صافي الدخل

8.40 
0.79 
0.03 
0.06 
0.06 

(م ى صافي الدخل

6.28 
1.49 
0.09 
0.13 
0.15 

لمستوىوضع حدود 

بيةالعمالت األجن

011     ين)

  911
  919
  352)
  988
  349

والممكنت المقبولة 

لة والممكنة في مؤ

  2011ديسمبر

التأثير   %
5 
0 
5) 
0) 

 م2011و

قد أقر مجلس إدار

دول أدنويظهر الج

والتدفقات النقدية ا

 نتيجة التغير في 

وعقود الصرف األج

ر السلبي االنخفاض

األثر على

األثر على

 مجلس اإلدارة بو

تعرضات في اي ال

(مدين دائن2012 

(118,437) 
  (409,185) 

(140,891) 
   (407,626) 

        (44,995) 

ارية نتيجة للتغيرات

للتغيرات المقبول جة

د 31

ر في قيمة المؤشر%
+5 
+10 
-5 
-10 

م و2012 بر

صرف األجنبي. وق

ن هذه الحدود. وي

غراض المتاجرة، و

 قائمة الدخل، ( ن

مقايضات العملة و

بينما يظهر التأثير

  عملة %

  عملة %

قاته النقدية. ويقوم

لي تحليًال بصافي

ت البنك غير التجا

 المتاحة للبيع نتيج

التغير   )لایر
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ت في أسعار الص

راكز ستبقى ضمن

ت المالية لغير أغ

رات األخرى على

ي القيمة العادلة لم

قوق المساهمين ب

سعر الع التغير في

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

سعر الع التغير في

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

مركزه المالي وتدفق

ها يوميًا. وفيما يل

 محفظة استثمارات

 البنك في األسهم 

20  

لایرمليون (التأثير 
48.91 
97.82 

(48.91) 
(97.82) 

فيالمنتهيتين 

الية نتيجة التغيرات

طية للتأكد أن المر

وجودات والمطلوبات

المتغيراثبيت باقي 

 (نتيجة التغير في

ئمة الدخل أو حق

ئدة بالسوق على م

 حيث يتم مراقبته

لعادلة لألسهم في

ر على استثمارات 

012ديسمبر  31

  مؤشر %

للسنتين ادة 

 قيمة األدوات الما

للتغط استراتيجيات 

م في المو2011و

 السعودي، مع تث

 حقوق المساهمين

دة محتملة في قائ

عار الصرف السائ

ليًال وخالل اليوم،

 انخفاض القيمة ا

جدول التالي األثر

لتغير في قيمة الم
+5 

+10 
-5 

-10 

لمالية الموحد

 
خاطر التغير في 

كما يتم استخدام 

م و2012 يسمبر

لعملة مقابل اللایر

 التجارية ) وعلى 

ثير اإليجابي زياد

  2012يسمبر 

  كي

  يني

  ى

  2011يسمبر 

  ي

  ني

  رى

  األجنبية

ر التقلبات في أسع

 لمراكز العمالت ل

  عودية

 األسهم
ألسهم إلى مخاطر

لفردية. ويوضح الج

 :  

ا  ق

حول القوائم ال

مخاطر العملة

 مخاطر العملة مخ

ها بشكل يومي، ك

دي 31ي كما في 

كن لحركة سعر ال

زامات المالية غير

). ويظهر التأثة 

 همين.

دي 31كما في 

الدوالر األمريكي

  اليورو

الجنية اإلسترلي

  الين الياباني

العمالت األخرى

دي 31كما في 

الدوالر األمريكي

  اليورو

الجنية اإلسترلين

  الين الياباني

العمالت األخرى

مراكز العمالت ا

 البنك مخاطر آثار

ة وبشكل إجمالي 

 : ة

الف الرياالت السعو

  والر أمريكي 

  ن ياباني

  رو

  نية إسترليني 

  خرى

مخاطر أسعار ا

 مخاطر أسعار األ

م وقيمة األسهم الف

المتغيرات األخرى

  

مؤشرات السوق

  تداول
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ii.
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مراقبته

جوهري

والممك
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iii.

يدير 
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بآال
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ين

يور

جن
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iv.

تشير 

األسهم
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 مستوى 

خذ بعين 

ولة في 

عتمادها 

ل على 

إجمالي 

% من 

ا يمكن 

 دفعات 

 أساس 

 العمالء

والمبالغ 

خ قائمة 

 المبالغ 

  ة.

سوق أو انخفاض 

موجودات بعد األخ

كد من وضع السيو

ة يتم مراجعتها واع

رير مختصر يشتمل

%) من إ7م: 20

20ة ال يقل عن 
كما  ثالثين يومًا.

 

لمخصومة. وألن 

ت تم تحديدها على

 يقوم العديد من ا

 قبل المجموعة. و

  اإلجمالي

6,168,365 
146,696,955 

    2,028 
152,867,348 

  اإلجمالي

6,245,819 
140,261,199 

18,725 
146,525,743 

فترة المتبقية بتاريخ

ل المجموعة. ن قب

ة غير المخصومة

 اضطراب في الس

ل، وٕادارة المالتموي

 بشكل منتظم للتأك

طة بكفاية السيولة

 اللجنة دوريا بتقري

011% ( 7عادل 
ة باحتياطي سيولة

فترة ال تزيد عن ل

   ت المحتفظ بها.

دية للسداد غير ا

تعاقدية للمطلوبات

يتوقع البنك أن ال

تفاظ بالودائع من 

  واتـــــنس 5 من 

               9, 

               9, 

  واتـــــنس 5 من 

5, 

5, 

ت على أساس الف

حتفاظ بالودائع من

دية المتوقعةت النق

 م2011و

لسيولة عند وجود 

رة بتنويع مصادر ا

لتحمل اختبارات ا

 واإلجراءات المرتبط

زويدخارجية ويتم ت

نظامية تع بوديعة 

 الوديعة النظامية

يلها إلى نقد خالل

ة االسمية للسندات

ات التعاقد االلتزام

التن االستحقاقات 

لفعلي المتوقع. ويت

تلالحئع التاريخية 

رــأكث  نواتس

- 
       8 ,385
          - 
       8 ,385

رــأكث  نوات

- 
7 ,145

- 
7 ,145

جودات والمطلوبات

حقائع التاريخية لال

ة بناء على التدفقات

م و2012 بر

تحدث مخاطر ال 

خاطر، قامت اإلدار

ومي ويتم تطبيق ا

ميع السياسات و ج

ت البنك والفروع الخ

لدى مؤسسة النقد

بنك باإلضافة إلى

ت التي يمكن تحوي

% من القيمة 75 

م بناء على201

 المركز المالي. إن

اريخ االستحقاق ال

سبما تظهره الوقائ

س 5-1  هر

       - 
   22 34,740
            709
   23 35,449

نس 5-1  ر

- 
29 23,293

4,463 
29 27,756

ات التعاقدية للموج

 حسبما تظهره الوق

ر السيولة المحتملة
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صة به. ويمكن أن

قليل من هذه المخا

  لقابلة للتداول.

موقف السيولة اليو

خطورة للسوق. إن 

ولة تغطي عمليات

ي، يحتفظ البنك ل

ل. كما يحتفظ البن

مية أو الموجودات

ي السعودي لغاية

1م و2012سمبر 

 مع ما ورد بقائمة

 بعين االعتبار تا

لنقدية المتوقعة حس

شه 3-12

   191,495
2,924,091
          718
3,116,304

شهر 3-12

4,758 
9,191,239

7,984 
9,203,981

 تحديد االستحقاقا

الستحقاق الفعلي 

 المجموعة مخاطر

فيالمنتهيتين 

ت التمويل الخاص

صادر التمويل. وللتق

 واألوراق المالية ا

ها. ويراقب البنك م

ألوضاع األكثر خ

ومية لموقف السيو

  تي تمت. 

قد العربي السعودي

خار والودائع ألجل

ات التنمية الحكوم

مؤسسة النقد العربي

ديس 31وعة في 

اليات لن تتطابق 

لتعاقدية، وال تأخذ

ل على التدفقات ال

 ومة.

  شهور 3خالل 

     5,976,870 
122,928,739 
               601 
128,906,210 

  شهور 3خالل 

6,241,061 
110,341,522 

6,278 
116,588,861 

ت المجموعة. يتم

 االعتبار تاريخ اال

صومة، حيث تدير

للسنتين ادة 

بية صافى متطلبات

جئ في بعض مص

نقدية وشبه النقدية

لسيولة الالزمة له

ي وحتى في ظل األ

يتم تقديم تقارير يو

ات التصحيحية الت

رة عن مؤسسة النق

االدخجمالي ودائع 

أو الذهب أو سندا

عادة الشراء لدى م

المالية للمجموات 

جدول، فإن اإلجما

يخ االستحقاقات ال

ا ال يؤثر الجدول

بات غير المخصو

  المخصومة :

ومطلوبات اتوجود

دية وال تأخذ بعين

عاقدية غير المخص

لمالية الموحد

لمجموعة على تلب

ؤدي إلى شح مفاج

صيد كاٍف للنلى ر 

 للتأكد من كفاية ا

طى الوضع العادي

مطلوبات بالبنك. ي

ف السيولة واإلجراءا

 التعليمات الصادر

%) من إج4م: 2

حتياطي من النقد أ

 خالل تسهيالت إع

ستحقاقات للمطلوبا

اقدية متضمنة بالج

تاريخ  المالي حتى

 للسداد أدناه، كما

ت محفظة المطلوب

ت المستحقة غير 

  لمالية األخرى

  الي التعاقدات)

  مخصومةالغير 

  األخرىلمالية 

  لي التعاقدات)

  المخصومةير 

ة االستحقاقات لمو

الستحقاقات التعاقد

تدفقات النقدية التع

حول القوائم ال

  ر السيولة 
سيولة عدم مقدرة ا

ف االئتماني مما يؤد

سيولة، والحفاظ عل

راقبة االستحقاقات 

لمتعددة والتي تغط

رة الموجودات والم

ثت في موقفي حد

قبه البنوك وكذلك 

2011% (4طلب 
 ويتكون هذا االح

مبالغ إضافية من 

 أدناه محفظة االس

 لالستحقاقات التعا

ريخ قائمة المركز

في التاريخ المقدر

ول تمثل استحقاقات

مجموعة المطلوبات

  رياالت السعودية

والمؤسسات ا لبنوك

  مالء 

 وأدوات مالية (إجما

اللتزامات المالية غ

  رياالت السعودية

لبنوك والمؤسسات الم

  مالء 

 وأدوات مالية (إجمال

اللتزامات المالية غي

جدول أدناه محفظة

الي حتى تاريخ اال

في الجدول هي الت
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مخاطر – 30
تمثل مخاطر الس

درجات التصنيف

االعتبار توفر الس

وتقوم اإلدارة بمرا

ظل التطبيقات ال

بواسطة لجنة إدار

االستثناءات التي

وطبقًا لنظام مراق

الودائع تحت الط

التزامات ودائعه،

للبنك االحتفاظ بم

يلخص الجدول أ

العمولة الخاصة 

الفترة المتبقية بتار

بطلبات السداد ف

بالجدو ةالموضح

فيما يلي م

2012
باآلف الر

أرصدة لل

ودائع عم

مشتقات 

إجمالي ا
  

  

  
 

2011
باآلف الر

أرصدة للب

ودائع عم

مشتقات و

إجمالي ا
 

يلخص الج

المركز الما

الموضحة ف
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36, 
117,4 
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 1, 
4, 

190,  

  6, 
146,2 

5, 
 31,9 
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17,6 
6,0 

36,9 
112,9 

4 
1,8 
5,0 

180,8  

6,2 
139,8 

4,6 
30,1 

180,8  

مستحقة 

 متداولة 

ن يكون 

 احدث 

 اإلجمالي   محدد

  

270,523
190,989
664,024
470,654
458,385
737,902
388,361
180,838

  
162,968
214,567 
839,793
963,510
180,838

اإلجمالي  محدد

  

623,477
085,023
956,124
972,764
440,896
806,833
002,273
887,390

  
241,948
822,500
664,587
158,355
887,390

روض والسلف الم

 ئم المالية.

مشابهة ممماثلة او 

 اساليب تقييم حين

يق  او بناء على

ون تاريخ استحقاق 

        6,896,82 
 

        3,877,26 
 

           458,38 
        1,737,90 
        1,313,74 

14,284,12  

 
 

        5,270,80 
      31,963,51 

37,234,31  

ون تاريخ استحقاق مح

6,963,58 
 

3,754,11 
 

440,89 
1,806,83 
1,451,45 

14,416,88  

 
 

4,306,69 
30,158,35 
34,465,04  

حصيل، والقرت الت

) في القوائمi - ج 1

 او ادوات مالية م

ت المالية يستخدم 

لصناديمن مديري ا

 م2011و

بدو  سنوات 5 من 

    

28
- 

    7,613 63
  17,090 - 

85
02
45

24,703  23

  
- 

           9 - 
01
10

9  11

بدو  سنوات 5 من 

    

86
- 

5,773 10
15,353 - 

96
33
59

21,127  84

  
- 

5 - 
94
55

5  49

عودي، والبنود تحت

19 اإليضاح رقم (

 ألصول مشابهة،

  ها باألسواق.

سواق: تقييم األدوات

ت المالية المقدمة م

وم 2012 بر

ر ــأكث  سنوات 5

  

- 
- 

9,130 3,894
43,534 0,104

- 
- 
- 

52,664  3,998

  
- 

829 9,385
- 
- 

829  9,385

ر ــأكث  سنوات 5

  

- 
- 

7,807 3,477
39,367 3,735

- 
- 
- 

47,174  7,212

  
- 

716 5,145
- 
- 

716  5,145

 مؤسسة النقد السع

ت والتعهدات في 

  شطة.  

سواق تداول نشطة

وية يمكن مالحظته

ن مشاهدتها باألس

بناء على البيانات
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5 - 1  شهر 1

  

- 
- 

8,367 0,300
22,178 4,471

- 
- 
- 

30,546  4,771

  
191 - 

22,838 9,581
- 
- 

23,030  9,581

5 -1  شهر 12

  

- 
153,7 - 

10,170,9 7,473
19,643,1 7,470

- 
- 
- 

29,967,8  4,943

  
4,7 - 

29,116,3 6,430
- 
- 

29,121,1  6,430

ة، واألرصدة مع 

رتباطاتلمتراكمة لال

ماثلة في اسواق نش

 مالية مصدرها أس

على مشاهدات قو

مات وبيانات يمكن

ت للوحدة / للسهم ب

فيالمنتهيتين 

2- 3  شهور

19,3 - 
     3,1 - 

7,6 7,154
34,6 8,953

- 
- 

 3,0 - 
67,9  6,107

  
 5,9 ,286

122,5 8,798
     5 - 

- 
129,0  0,084

2-3  شهور 

10,65 - 
5,93 752
9,45 904

38,60 165
- 
- 

3,55 - 
68,20  821

  
6,23 750

109,98 356
35 - 

- 
116,57  106

ة تتكون من النقدية

لي االستحقاقات الم

:  

ل ألدوات مالية مم

ق: أسعار ادوات 

 تعتمد مدخالتها 

على معلوم ةرئيسي

صافي الموجودات

  دارة.

للسنتين ادة 

  طلوبات : 

ش 3خالل 

  

 373,695
190,989

675,413  لة
667,126

- 
- 

074,616
981,839

  
971,682
536,803
568,992

- 
077,477

3خالل 

  

 59,891
31,271

50,160  لة
08,394

- 
- 

50,814
00,530

  
37,198
84,569
57,893

- 
79,660

ت القروض القائمة

 وقد تم بيان إجمالي

 ات المالية
ة لألدوات المالية

درها أسواق التداول

ت مشاهدة باألسواق

ستخدام طرق تقييم

تعتمد مدخالتها الر

لتقييم على قيمة ص

غير الصناديق المد

لمالية الموحد

ت الموجودات والمط

  د العربي السعودي 

   المالية األخرى 

ت في الشركات الزميلة

  ن 

  لية األخرى 

  مساهمين 

  د العربي السعودي 

   المالية األخرى 

ت في الشركات الزميلة

  ن 

  لية األخرى 

  مساهمين 

مطلوبات والتزامات

مستحقة للعمالء. 

ودات والمطلوبا
حديد القيمة العادلة

وق المسجلة: مصد

 تعتمد على بيانات

ت مالية مقيمة باس

م أخري والتي ال ت

 مشاهد. ويعتمد ا

ة  للشركات من غ

حول القوائم ال

حليًال الستحقاقات

  ياالت السعودية

  ت 

صدة لدى مؤسسة النقد

ى البنوك والمؤسسات

واالستثمارات ، صافي

  سلف، صافي 

  خرى

  ومعدات، صافي

   أخرى 

  موجودات 

ت وحقوق المساهمين

نوك والمؤسسات المال

  مالء 

  أخرى  

  ساهمين

مطلوبات وحقوق الم

  ياالت السعودية

  ت 

صدة لدى مؤسسة النقد

ى البنوك والمؤسسات

واالستثمارات ، صافي

  سلف، صافي 

  خرى

  ومعدات، صافي

   أخرى 

  موجودات 

ت وحقوق المساهمين

نوك والمؤسسات المال

  مالء 

  أخرى  

  ساهمين

مطلوبات وحقوق الم

موجودة لمقابلة الم

قروض والسلف الم

 العادلة للموجو
 الهيكل التالي لتح

أسعار السو ألول:

طرق تقييم لثاني:

ادوات غير نشطة، و 

طرق تقييم لثالث:

د المدخالت غير

لية المدققة المتاحة
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فيما يلي تح

2012 
باآلف الري

الموجودات

نقدية وأرص

أرصدة لدى

استثمارات

قروض وس

عقارات أخ

ممتلكات و

موجودات 

إجمالي الم

المطلوبات

أرصدة للبن

ودائع العم

مطلوبات أ

حقوق المس

إجمالي الم

  

  

2011 
باآلف الريا

الموجودات

نقدية وأرص

أرصدة لدى

استثمارات

قروض وس

عقارات أخ

ممتلكات و

موجودات 

إجمالي الم

المطلوبات

أرصدة للبن

ودائع العم

مطلوبات أ

حقوق المس

إجمالي الم

 
 

 
 

األصول الم

للبنوك، والق
 

القيمة – 31
يستخدم البنك 

المستوى األ

المستوى ال

في اسواق 

المستوى ال

أو عددأحد 

القوائم المالي



ة للقيمة 

 المالية 

ح والتي 

م توفر 

 المالية 

لمدرجة 

 القيمة 

صدة لدى 

فرها أو 

ية على 

     2 
   16 

        

2 
15 

 

 الى مبالغ مختلقة

على احدث القوائم

ت المتوقعة لألرباح

قة. وفي حالة عد

  ب التقييم. 

م العادلة لألدوات

الن القيمة الدفترية 

مطفأة جوهريًا عن

ية، كما أن األرصد

ة بالسوق عند توف

للمشتقات المالي  ة

  اإلجمالي

  

,398,422
,615,510

 

 
 323,591

  اإلجمالي

  

,958,870
,209,735

 

 
139,415

فتراضات قد يؤدي

 الموجودات بناء ع

التوزيعاتبنية على 

المتاحة والمدققلي 

ضات البديلة ألساليب

ل األخرى. القيمعاد

ختلف جوهريًا عن

بالتكلفة الم لبنوكل

ن األسعار التعاقدي

األسعار المتداولة 

وتحدد القيم العادلة

 م2011و

  المستوى الثالث

  

- 
   1,686,880 

 

 
- 

  المستوى الثالث

  

- 
1,748,581 

 

 
- 

اف تقييم أخري او 

على قيمة صافي 

بصومة للحاضر الم

   يمكن تحديده.

 قوائم المركز المالي

لمختلفة واالفتراض

 شروط التعامل الع

خ االستحقاق، ال تخ

 البنوك وأرصدة ل

عن تختلف جوهرياً 

طفأة، على أساس

). و6 اإليضاح (

م و2012 بر

  ى الثاني

   2,39 
      61 

      32 

  ى الثاني

   2,95 
      36 

      13 

ن استخدام  طرق

 البنك في تقييمه ع

ت النقدية المخص

تراضات بديلة وال 

2  

2,300 

(3 
(94,3 

(139,8 
(317,6 
1,748  

يل أحدث بيانات 

ختيارات ااتباع اال

ي ذلك وتتم بنفس 

لمقتناة حتى تاريخ

ة، واألرصدة لدى

لمالية المماثلة ال ت

قتناة بالتكلفة المط

الستثمارات فيه ا

.   
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المستوى  ل

  

98,422
 12,445

 

 
23,591

المستوى  ل

  

58,870
 66,629

 

 
39,415

لثالث دقيقة، اال ا

ويعتمد  .باألسواق

خدام نماذج التدفقا

ب تقييم معقولة بافت

011

       ,789
 

        387)
        330)
        831)

660)
  ,581

ت استنادًا إلى تحلي

بل للقياس نتيجة ا

 مطلعة وراغبة في

ة، واالستثمارات ال

ء المرتبطة بعمولة

 السوق لألدوات الم

مارات األخرى المق

 القيمة العادلة لهذ

عير الفنية المناسبة

فيالمنتهيتين 

المستوى األول

  

- 
14,316,185

 

 
- 

المستوى األول

  

- 
13,094,525

 

 
- 

 ة.

ثماراته بالمستوي ا

رجية غير مقيمة ب

ألخرى للتقييم استخ

من استخدام اساليب

2012  

1,748,581
 

          419
   102,623
 (164,743)

- 
1,686,880

 لتلك االستثمارات

 هناك أثر غير قا

زام ما بين أطراف 

ناة بالتكلفة المطفأة

ف، وودائع العمالء

حالية السائدة في 

الستحقاق واالستثم

 تم اإلفصاح عن 

خدام أنظمة التسعي

سنتين اللدة 

ويات القيمة العادلة

لقيمة العادلة الستث

رات محلية و خار

ت. ومن الطرق األ

 التأثير المحتمل م

  الثالث:

تقييم للقيم العادلة

ى، ولذلك قد يكون

صل أو تسوية التز

رات األخرى المقتنا

ة للقروض والسلف

سعار العموالت الح

  ألجل.

ناة حتى تاريخ اال

على التوالي. وقد 

ها، أو بواسطة استخ

لمالية الموحد

  لألدوات المالية:

  للبيع

  للبيع

 الى هياكل ومستو

 في ان تقديراته لل

استثمالثالث على 

ل لتلك االستثمارات

ناء على ذلك فإن 

قة حركة المستوى

 

     

  لشامل

  )8ميلة (ايضاح 

ألصول كأسلوب ت

 طرق قياس أخرى

ي يتم بها تبادل أص

االستثمار  باستثناء

ختلف القيم العادلة

لمالية، حيث أن أس

 تعاقدية قصيرة األ

 لالستثمارات المقتن

ات بعمولة ثابتة ع

 السوق عند توفرها

حول القوائم ال

يد القيمة العادلة ل

  رياالت السعودية
  ت المالية

  مشتقات المالية 

رات المالية المتاحة ل

  ت المالية

  مشتقات المالية

 رياالت السعودية
  ت المالية

  مشتقات المالية 

رات المالية المتاحة ل

  ت المالية

  مشتقات المالية

هناك تحويل من / 

 من ان البنك يثق

تضمن المستوى ال

تاحة  للتقييم العادل

عنها معلومات. وبنا

دول التالي مطابق
  رياالت السعودية

  إلفتتاحي 

  ألرباح أو الخسائر

ة في قائمة الدخل  

ة في قائمة الدخل ال

  راء

على اساس شركة زم

  لختامي

ك طريقة صافي األ

ية، يمكن استخدام

دلة هي القيمة التي

ة المركز المالي، ب

 المالية. كما ال تخ

مدرجة في القوائم ال

ك هي ذات فترات 

ة العادلة المقدرة ل

سعير لبعض السندا

سعار المتداولة في 

 

 

إيضاحات ح

هيكل تحديد
2012

باآلف الر

الموجودات

أدوات الم

االستثمارا
  

االلتزامات

أدوات الم

  
2011

باآلف الر

الموجودات

أدوات الم

االستثمارا
  

االلتزامات

أدوات الم

هلم يكن   
  

على الرغم 

العادلة. ويت

المدققة المت

ال يتوفر عن
 

يوضح الجد
باآلف الر

الرصيد ا

إجمالي ا

مثبتة  -  

مثبتة  -  

إعادة شرا

مصنفة ع

الرصيد ال
  

ويتبع البنك

بيانات مالية
  

القيمة العاد

داخل قائمة

في القوائم 

الدفترية الم

ومن البنوك
  

تحدد القيمة

أنظمة التس

أساس األس
 
 
 
  



لصــادرة 

لنظــامي 

لــى مــن 

 أخــرى، 

بنوك والتعليمــات ال

2011  
 

    5,488,089  
23,512,784  

    1,494,532  
    3,865,975  
         35,651 

    1,607,473  

%  5ون نسبة 

2011  

       150,482  
       277,052  
       213,374  

4,821 
         28,007  

2,700 
5,248  

خدام رأس المــال الن

رجحــة لمخــاطر أعل

 وضــمن قياســات 

 لمال:

ام مراقبة البنفي نظ

  1

   

   4,8    9
24,6    4

   1,1    2
   4,0    5
           1

   1,2    3

مين أولئك الذين يمتلكو

  1

       1    2
       2    2
       1    4 
            1
            7
           0
            8

 رأس المــال واســتخ

ى الموجــودات المرج

ســمالها باســتخدام،

  

 عن كفاية رأس ال

 
  % النسبة

  

14.8%  
17.1%  

 م2011و

لمنصوص عليها ف

2012  
  

844,862
618,097
146,248
013,285
  43,379

 

267,548

م. يقصد بكبار المساه

2012  

137,727
261,670
186,903
    4,660
  32,832
    7,727
    5,248

فايــة  ويتم مراقبــة ك

لمــال النظــامي إلــى

قبــة مــدى كفايــة رأس

ة.بنوك في المملك

ا يلي اإلفصاحات

2011  
    مال

  

26,83    
30,88    

 

167,88  
10,79  

2,37  
181,05  

م و2012 بر

 العالقة للحدود الم

:  

 مباشرة أو غير مباشرة

 م المالية

دة رأسمالية قوية. 

ــبة إجمــالي رأس ال

وم المجموعــة بمراق

ند إشرافها على الب

م، ونورد فيما200

  

رأس الم  

    

  35,624
  83,950

2011

  

86,678
91,225
74,267
52,170
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 مع األطراف ذات

ديسمبر كاآلتي : 3

  سبة لهم :

ى أنشطة البنك سواء م

والمدرجة في القوائم

والحفاظ على قاعد

لمحافظــة علــى نســب

طة األعمــال. وتقــو

عربي السعودي عن

08يناير  1را من 

 

  % النسبة

  

15.3%  
17.7%  

فيالمنتهيتين 

خضع المعامالت م

31عامالت في لم

خرين والشركات المنتس

ط والتوجيه والرقابة على

و راف ذات العالقة

في تمويل أعماله و

ودي مــن البنــوك ال

أنشــط ر الكامنــة فــي

ها مؤسسة النقد الع

بي السعودي اعتبار

2012  

   

  

28    
32    

 

  

172   

11    

1    

184    

  

للسنتين ادة 

 
ف ذات عالقة، وتخ

الناتجة عن هذه ال

وكبار المساهمين اآلخ

  قض) 

طة والمسئولية للتخطيط

عامالت مع األطرا

  نبثقة منه 

 البنك لالستمرار ف

لنقــد العربــي الســعو

   بازل.

ة لتغطية المخاطر

مصرفي والتي تبنته

مؤسسة النقد العرب

  رأس المال

  

8,288,975
2,618,887

2012  

  

2,477,213
1,131,963
1,144,763
4,753,939

 

لمالية الموحد

ف ذات العالقة
لعادية، مع أطراف

. كانت األرصدة 

 كبار موظفي اإلدارة و

  دلة )

محتملة (غير قابلة للنق

  مدراء التنفيذيين

  رية :

شخاص الذين لهم السلط

 لبنك.

ريف المتعلقة بالمع

س اإلدارة واللجان المن

  ن

  فيذيين

 مالها حماية قدرة 

وتتطلب مؤسسة ال

 كما حددتها لجنة

 يتم إدارتها بفعالية

 بازل لإلشراف الم

لتوجيهات مثة وفقًا 

 

  ة

  ئتمان

 شغيلية

  وق

  ت المرجحة المخاطر

حول القوائم ال

الت مع األطراف
الل دورة أعماله ال

 العربي السعودي

  ياالت السعودية

ضاء مجلس اإلدارة و

  روض وسلف

  ودائع العمالء

العادلمشتقات ( بالقيمة 

لتعهدات وااللتزامات الم

مكافأة نهاية الخدمة للم

ناديق البنك االستثماري

  ودائع العمالء

هم األش يسونإلدارة الرئ

 رأس المال المصدر لل

باإليرادات والمصار

  ياالت السعودية

  الت خاصة 

   عموالت خاصة 

  مات بنكية، صافي 

مصاريف أعضاء مجلس

كافآت المدراء التنفيذيين

ية الخدمة للمدراء التنف

  أخرىت 

 رأس المال
 في إدارتها لرأس 

و إدارة المجموعة. 

%) المتفق عليها 

عة بقاعدة رأسمالية

لتي أسستها لجنة 

للركيزة الثالثة 2زل 

   الت السعودية

  الموحدة  رأس المال

  ألولى

ألولى + الشريحة الثانية

   الت السعودية

   المرجحة للمخاطر

 المرجحة لمخاطر االئت

 المرجحة للمخاطر التش

 المرجحة لمخاطر السو

كيزة األولى للموجودات
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المعامال – 32
يتعامل البنك، خال

عن مؤسسة النقد
  

  

بآالف الري

أعض  .أ 

قر

ود

ال

ال

م

 

صن  .ب 

ود
  

أعضاء اإل

فأكثر من 
 

بيلي تحليًال  فيما
 

بآالف الري

دخل عموال

مصاريف 

أتعاب خدم

مكافآت وم

رواتب ومك

مكافأة نهاي

مصروفات

 
كفاية ر – 33

تهدف المجموعة

له يوميا بواسطة 

 8النسبة الدنيا (
وتحتفظ المجموعة

القواعد والنسب ال

وقد تم تطبيق باز
 

باآلف الرياال

  

نسبة كفاية

الشريحة األو

الشريحة األو

باآلف الرياال

الموجودات 

الموجودات 

الموجودات 

الموجودات 

إجمالي الرك

    
  



م البنك 

% من 

 الدخل 

 لایرون 

ها طبقًا 
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تطلبات 

 المالية 

ت بناء 

ي حالة 

 اعتبارًا 

الحقوق 

 طبيعة 

سبة من 

لة، كما 

 العادلة 

 الدولية  

 اعتبارا 

 بإضافة

مثبتة و 

  

 1 من 

طريق قيام ي عن

6 وقد تصل إلى 

رنامج على قائمة

ألف مليون 19.7 

سعودي)، يتم إدارته

1ة التي تبدأ بعد 

متالتعديالت ملت 

القوائم - 27رقم 

توحيد لكل المنشئات

ة كما هو سائد في

ويسري - مشتركة 

لك ان ثم حساب ت

ر المالية من تقييم

  .2013يناير  

المحاس – الحالية 

تحديد القيمة العادل

صاح عنها بالقيمة 

لمعاير المحاسبية 

ل الشامل، ويسري

ب 7رقم ير المالية 

 األدوات المالية الم

 .2013يناير  1 

ويسري اعتبارا بلة

ع االشتراك الشهري

ت خدمة الموظف 

د تكاليف هذا البر

ت هذه الصناديق

س لایرلف مليون 

ت البنك المحاسبية

. شم2015يناير 

  س والتسجيل. 

لمحاسبة الدولية ر

ذج واحد للتر نمو 

ل ترتيبات تعاقدية

ح في المشاريع الم

ه و التزاماته و من

ن مستخدم التقارير

1سري اعتبارا من 

ية للتقارير المالية 

ادات عن كيفية تح

ا او االفصب قياسه

رت من مجلس ال

خري بقائمة الدخل

يير الدولية للتقارير

ضًا معلومات عن 

من اعتبارًا ويسري 

المقابعلقة بشروط 

 م2011و

 هذا البرنامج دفع

سلفًا حسب سنوات

يتم قيد .حة حالياً 

غ إجمالي موجودات

أل 5.3: م2011 (

يتم تفعيلها لسنوات

ي 1  اعتبارًا من 

القياس –ت المالية 

ة سابقا بمعيار ال

. و يقدم المعيا20

صويت أو من خالل

المصالح – 31م 

ط بها بتقييم حقوقه

معلومات التي تمكن

تدفقات النقدية ويس

في المعايير الدولية

ادلة و قدمت ارشا

أي بنود التي يجب

تالية و التي صدر

 عرض عمليات اخ

بالمعات االفصاح 

، كما تطلبت ايض3

) و32ي الدولي (

ض الجوانب المتع

م و2012 بر

ظف المشارك في

ب مئوية محددة س

المتا  االستثمارية

 االستثمارية، ويبلغ

سعودي  لایريون 

صدرت ولكن لم ي

ن المعيار ويسري

األدوات – 39 رقم 

المتطلبات المدرجة

013يناير  1 من 

 خالل حقوق التص

محاسبة الدولية رقم

ت المشتركة المرتبط

 إفصاح شامل للم

، األداء المالي والت

س القيمة العادلة ف

 المالية القيمة العا

لبات فيما يخص أ

 الدولية الحالية الت

ل لتوضيح طريقة 

تعديل متطلباتتم  

32سبة الدولية رقم 

ب المعيار المحاسبي

لتوضيح بعضعديل 
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رنامج يمكن للموظ

بنسب ساهمة شهرياً 

ي صناديق البنك

 بعض الصناديق 

ألف مليو 5.2دارة 

 / المعدلة والتي ص

نسخة المعدلة من

 المحاسبة الدولي 

ذا المعيار محل ا

ص ويسري اعتبارًا

سيطر عليها من 

ر محل معيار الم

د طبيعة الترتيبات

ت اخري. يتطلب

لى مركزها المالي،

ل األرشادات لقياس

ر الدولية للتقارير

من المتطلب 13ر 

 معايير المحاسبة 

التعديلتم  –مالية 

 –ألدوات المالية 

لمعيار المحاسب 42

بموجب هايتم تعيين

التعتم  –ت المالية 

فيالمنتهيتين 

ب شروط هذا البر

بالمس المجموعةوم 

صالح الموظف في

والتي تشمل إدارة 

ي الموجودات المد

 طبيقها
لجديدة ة الدولية ا

) الن2010مالية (

طب الحالية لمعيار

حل هذ – المالية 

ات الغرض الخاص

 كانت المنشأة  مس

ة. حل المعيارشترك

 مشتركة من تحديد

لمصالح في وحدات

علر تلك المصالح 

العادلة. حل محل

وقد عرفت المعايير

عام لم يغير المعيا

و  لتقارير المالية

عرض البيانات الم

األ افصاحات -) 7

2ددت طبقا للفقرة 

حتى لو لم ي، ضة

عرض األدوات – 

للسنتين ادة 

 للموظفين. بموجب

قوتبه األساسي، و 

مبالغ المحصلة لص

ل شركته التابعة و

). ويتضمن إجمالي

صادرة ولم يتم تط
يير التقارير المالية

IF( – األدوات الم

بل متطلبات الشطب

توحيد القوائم – 1

توحيد المنشئات ذ

(سواء   المستثمر

الترتيبات المش – 

طرف في ترتيبات 

  لمشتركة 

االفصاح عن ا – 

ات األخرى، وآثار

قياس القيمة  – 

. و2013يناير  1

 العادلة. وبشكل ع

المعايير الدولية لل

  بيقها:

ع – 1حاسبة رقم 

7(للتقارير المالية 

ة المثبتة والتي حد

المعاوض التفاقاتيذ 

) 32حاسبة رقم (

لمالية الموحد

خار االستثماري 

% من راتب15صى 

م استثمار تلك الم
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 ار
 لعمالئه من خالل

سعودي) لایريون 

ية الدولية الصا
طبيق المبكر لمعايي

FRS9ر المالية (

تزامات المالية مقاب

10رقم  ير المالية

)SIC – 12 (– ت

النظر عن طبيعة

  ص")

11رقم  ر المالية

يتطلب المعيار الط

وع من الترتيبات ا

 12رقم  ر المالية

لمصالح في الوحدا

13رقم  ر المالية

1سري اعتبارا من 

طرق قياس القيمة 
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المبكر للتعديالت 

تها وتقييم اثر تطبي

لمعيار الدولي للمح

  .2013ر 

بالمعايير الدولية ل

عن األدوات المالية

بلة للتنفيترتيبات قا

لمعيار الدولي للمح

20. 

حول القوائم ال

 ج التحفيزية
بتقديم برنامج االد

 محددة، بحد أقص

 بحٍد أقصى، ويتم

جرة سريان البرنام

ت إدارة االستثما
خدمات استثمارية 

ألف ملي 18.9 :م

 والت. 

 التقارير المالي
عدم التط مجموعة

ر الدولي للتقاريرا

صنيف والقياس لاللت

للتقاريريير الدولية 

صلة والموحدة، و(

 السيطرة، بغض ا

شئات بغرض خاص

يير الدولية للتقارير

. ي2013يناير  1

وفقا لهذا النوجبات 

يير الدولية للتقارير

اطر المرتبطة، والم

يير الدولية للتقارير

حد ويسل معيار مو 

ت اإلفصاح عن ط

ي 1ري اعتبارا من 

ك عدم التطبيق ال

راست البنك حاليًا بد

ال تعديالت  .أ 

يناير 1من 

تحسينات ب  .ب 

معلومات ع

للتخاضعة 

ال تعديالت  .ج 

014يناير 
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 1رقم  

 المالية 

سريان  

ت تحت 

 الزميلة 

 سنوي،

حتساب االرباح وال

 .2013يناير  1 

ويسري اعتب ،27 

 القوائم المالية الم

، 28سبة الدولي 

عديل التوجهات األ

حتوي على تعديالت

ي للتقارير المالية 

 االفتتاحي للقوائم

حاسبة الدولية الم

مارات في الكيانات

كون في الشركات 

فًة إلى التقرير الس

االعتراف باحجيل 

يسري اعتبارا من 

المحاسبة الدولي  

IAS  - متطلبات

  

معيار المحاس من 

غير هذا التعو لم ي

التي تحو  ،2011-

ار الدولييرر للمع

العرضمتطلبات و 

ر مجلس معايير 

االستثمب لحساب 

الستثناء الوحيد يك

www.riya إضاف

 م2011و

بتأجبتجريد الخيار 

 الشامل االخر. وي

معيارلمعدلة من 

 27طبقًا للمعيار 

  المالية الموحدة.

النسخة المعدلة م 

و )2011( 28ر 

-2009ة الدولية :

2013: 

: التطبيق المتكرر

لحد األدنى من الم

 .، الصيانة

 عات.

 ع.

): نشر27 الدولي 

المطلوبالمؤهلة و  

اال ربح أو الخسارة.

dbank.com ي

م و2012بر 

يقوم بت 19لدولي 

والدخل و الخسارة 

): النسخة ال201

ل كبير تعديلها ط

وائمالق – 10 رقم 

).2011( مشتركة

مشتركة في المعيار

يير التقارير المالية

3يناير  1تبارا من 

ة للتقارير المالية

ال رنة التي تتخطى

وخدمات،  معدات

ة الدخل من التوزيع

والمطلوبات للقطاع

 معيار المحاسبة 

يلكيان االستثمار 

دلة من خالل الرب

 .م0/2013

ع البنك  االلكتروني
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 بها في االرباح او

1لبيانات المالية (

 والتي لم يتم بشكل

رير المالية الدولية

ميلة والمشاريع الم

ت المج المشروعا

السنوية على معايي

تطبيق اعتللسيرات 

لمعايير الدوليةل ي

المقارنالمعلومات  

والمعدات: تصنيف

ية: عواقب ضريبة

حلية: الموجودات و
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ال توحيدء إلزامية 

شتركة بالقيمة العاد
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المنتهيتين في

التعديالت للم –ن 

يا يتم االعترافامز 
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ل البيانات المالية 

راجها بمعيار التقار

 في الشركات الزم

عديالت نتيجة ادرا

التحسينات  ة من

من المعايير والتفس

أول تبني – 1رقم 

ض القوائم المالية:

متلكات واآلالت وا

رض األدوات المالي

قارير المالية المرح

دولية للتقارير الما

مع استثنا 2014

زميلة ومشاريع مش

 

ع تصنيفات السنة ا
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رق للتقارير المالية
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 على المعايير الد

4يناير  1بارا من 

رات في شركات ز
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بعض اإلفصاح 2

سة النقد العربي الس
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معيار المح  .د 
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3يناير  1

والموحدة. م

معيار المح  .و 

اعتبارًا من
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-

-

-

-

-
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فض السيطرة
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