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  م ٢٠١٤م مع عالوة هامش الربح بعد نهاية عام ٢٠١٤  عام وقابلة لالستدعاء فيم٢٠١٩��م �� �����  ���ر�� ���ك ��ح

  البنك السعودي الهولندي

  )م٢٠/١٢/١٩٧٦ق المواف(هـ ٢٩/١٢/١٣٩٦ وتاريخ ٨٥/ تأسست وفقا للمرسوم الملكي رقم م١٠١٠٠٦٤٩٢٥شركة مساهمة سعودية بموجب سجل تجاري رقم 

  وقابلة لالستدعاءم٢٠١٩ مضاربة تنتهي في صكوك") المجموعة" بـ التابعةومع شركاته " البنك"أو " المصِدر"يشار إليه منفردا في نشرة اإلصدار هذه بـ (يصدر البنك السعودي الهولندي 
 و يستحق المستثمر عالوة هامش الربح بعد نهاية دون خصم أو عالوة إصدار")  المضاربةصكوك ("م٢٠١٤ في مع الربح )القيمة االسمية(و ذلك بإنهاء عقد المضاربة و رد رأس المال 

  .م٢٠١٤عام 

رف في كما هو مع( من هذه األيام يوم عمل ا أو إذا لم يكن أي، م٢٠١٩ ديسمبر ٣١م وحتى نهاية يوم ٢٠١٠ يونيو ٣٠من من كل سنة ابتداء شهر ديسمبر و شهر يونيو في آخر يوم من 
 المضاربة صكوك، يتوقع أن يدفع المصِدر إلى حملة ")تاريخ التوزيع الدوري"يطلق على كل يوم منها (، ففي يوم العمل التالي ")الشروط("من نشرة اإلصدار هذه " األحكام والشروط"باب 

 مضافا إليه هامش أو عالوة )سيبور( العرض ما بين البنوك السعوديةيحسب على أساس سعرو) كما هو معرف في الشروط(مبلغاً يعادل مبلغ التوزيع الدوري ")  المضاربةصكوكحملة ("
الذي يسبق مباشرة ) كما هو معرف في الشروط( المضاربة القائمة في تاريخ قيد التحويل صكوكمن القيمة االسمية لسنوية تحسب كنسبة مئوية ) كما هو معرف في الشروط( هامش الربح
  ).كما هي معرفة في الشروط(من فترة التوزيع المعنية اليوم األخير 

 صكوكالذي يعمل نيابة عن حملة و ()كما هو معرف أدناه( المضاربة صكوكل حملة ي تاريخ اإلقفال بين المصِدر ووكحدود فيمؤرخة في أو ") اتفاقية المضاربة("ووفقاً التفاقية مضاربة 
 تاريخ االنتهاء االختياري، أوفي تاريخ االنتهاء، ) كما هو معرف في الشروط( المضاربة بمبلغ االسترداد صكوك المضاربة من حملة صكوكداد ، يتعهد المصِدر باستر)المضاربة وباسمهم

 ). كما هو معرف في الشروط( تاريخ االنتهاء النظامي أو في تاريخ حالة اإلخالل أو
 صكوكوكيل حملة   ("السعودي الهولندي الماليةبين المصِدر وشركة ) كما هو معرف أدناه( تاريخ اإلقفال حدود فيؤرخ في أو ي") إعالن الوكالة(" المضاربة إلعالن وكالة صكوكتخضع 

  ").المضاربة

ي ذ، وال)ا هو معرف في الشروطكم( المضاربة صكوك المضاربة فقط من دخل صكوكقوم بدور مدير الدفعات، مبالغ التوزيع الدورية بموجب ت تي، السعودي الهولندي الماليةوزع الت
ووفقا للشروط، سوف يحتفظ المصدر بدخل المضاربة الذي يزيد .  المضاربة في كل تاريخ توزيع دوريصكوككون كافياً لتغطية مبالغ التوزيع الدوري التي تستحق الدفع لحملة ييتوقع أن 

وسيدفع المصدر المبالغ المتوفرة، إن . لمصدر استخدام واستثمار المبالغ المالية المتوفرة في االحتياطي لحسابه الخاصولن يحق ل"). االحتياطي("عن مبالغ التوزيع الدوري، وذلك كاحتياطي 
 كما  المضاربةصكوك المضاربة عن أي عجز في مبالغ التوزيع الدوري وعن أية خسائر في موجودات صكوك المضاربة من أجل تعويض حملة صكوكوجدت، في االحتياطي إلى حملة 

، فيما يستلم المصدر الرصيد المتبقي في )كل منها كما هو معرف في الشروط( النظامي أو تاريخ حالة اإلخالل تهاء أو تاريخ االن، تاريخ االنتهاء االختياريأوفي تاريخ االنتهاء، 
  . االحتياطي كمكافأة تحفيزية

عدا أن (مضاربة مبلغ التوزيع الدوري وبقي هذا النقص غير مدفوع على مدى ثالثة أيام عمل كاملة بعد استحقاقه  الصكوكإذا لم يوزع المصدر في أي تاريخ توزيع دوري على حملة 
االت معينة وفي ح) كما هي معرفة في الشروط( المصدر أو تقصيره في أداء التزاماته بمقتضى وثائق العملية خاللإلوكان ناجما كنتيجة مباشرة ) يكون ذلك ناجما عن خطأ إداري أو فني

  .  التفاقية المضاربةا المضاربة بأن يدفع لهم مبلغ االسترداد، وفقصكوك المضاربة الطلب من المصدر استرداد صكوك، يحق لحملة ")اإلخاللحاالت  ("١١أخرى موصوفة في الشرط 

 يباالتفاق بين المصِدر ومدير) كما هو معرف في الشروط ( هامش الربحعالوةو  المضاربة التي ستصدر والهامش صكوكيتحدد إجمالي القيمة االسمية وصافي المتحصالت المتوقع ل
  ).من نشرة اإلصدار هذه" االكتتاب و االصدار"فضالً راجع قسم (  تاريخ االقفال ويتم اإلعالن عنه في)  الشروط فيونمحددهم كما (ومديري استقبال العروض اإلصدار 

 المضاربة، صكوكولالطالع على بعض هذه المخاطر التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار بالنسبة لالستثمار في . لى مخاطر أمور احتمالية معينة المضاربة عصكوكينطوي االستثمار في 
  .في نشرة اإلصدار هذه" عوامل المخاطرة"يرجى مراجعة قسم 

 )"المسجل(" المضاربة صكوككمسجل ل)  "تداول" السوق المالية السعودية (وسوف يتم تعيين  . اليةهيئة االسوق الم المضاربة في القائمة الرسمية لدى صكوكوقد تم تقديم طلب لتسجيل 
وقسم ) السجل، الملكية وعمليات التحويل (٣كما هو موضح في الشرط ( المضاربة في نظام المقاصة والتسوية التابع لتداول صكوك، وسيتم قبول )وهو وصف يشمل أي مسجل يخلفه

 على أن يكون )"القيمة االسمية"(  ريال سعودي )١٠٠،٠٠٠(مائة ألف  المضاربة في نموذج مسجل من فئة  صكوكوستصدر . ه على التواليذمن نشرة اإلصدار ه" االصداراالكتتاب و "
 دون كوبونات مرفقة صك رئيسيص ممثلة في على شكل حصمسجلة  المضاربة في جميع األوقات صكوكوستكون  . ريال سعودي )٥٠٠،٠٠٠(  خمسمائة ألفالحد األدنى للملكية

 (definitive certificates)ورقية ثبوتية  شهادات المضاربة فقط كقيود دفترية غير ورقية ولن يتم إصدار صكوكوتحفظ .  المضاربةصكوكودع لدى وكيل حملة ي") الصك الرئيسي("
  . مضاربةصكوك المضاربة فيما يتعلق بما يملكونه من صكوكإلى حملة 

من نشرة " االكتتاب و االصدار" أيام عمل من ذلك التاريخ كما هو موضح في قسم ١٠  خالل وتنتهي)م١٤/١٢/٢٠٠٩الموافق (هـ ٢٧/١٢/١٤٣٠تبدأ فترة العرض للمستثمرين في 
  .ام عمل من تاريخ انتهاء فترة العرض للمستثمرين أي١٠ال يزيد عن ") تاريخ اإلقفال(" المضاربة في تاريخ صكوكوستصدر ") فترة العرض للمستثمرين("اإلصدار هذه 

ويتحمل ") الهيئة"والمشار إليها بـ(تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية  على معلومات تحتوي نشرة اإلصدار هذه
 صكوك، مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات المتعلقة بالمصِدر و هذه في نشرة اإلصدار"الهيكل العام للحوكمة" قسم يأعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسمائهم ف

وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها المضاربة الواردة في نشرة اإلصدار، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أية 
 تأكيدات تتعلق بدقتها أو ةوال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات نشرة اإلصدار، وال تعطي أي. في نشرة اإلصدار إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللة

  . أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار أو عن االعتماد على أي جزء منهااكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن

 العروض  مديرو استقبال  و اإلصدارومدير
  

                                                                                                                                                                               
  الشرعيةاللجنة  

 

م١٣/١٢/٢٠٠٩هـ الموافق ٢٦/١٢/١٤٣٠ صدرت هذه النشرة بتاريخ
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  إشعار هام

وعند تقديم طلب .  المضاربة المطروحة لالكتتابصكوكتقدم هذه النشرة تفاصيل عن المعلومات المتعلقة بالمصِدر و
لمستثمرون على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها نشرة  المضاربة، سيعامل اصكوكلالكتتاب في 

حسب تعريفهم (ومديري استقبال العروض  اإلصدار ياإلصدار هذه التي يمكن الحصول على نسخ منها من المصِدر ومدير
 أو sa.com.shb.www ،sa.com.shc.www ، اإللكترونيةهمقعا أو عن طريق زيارة مو،)في نشرة اإلصدار هذه

com.riyadcapital.www،  أو موقع الهيئة sa.org.cma.www.[  

 

مديرين الستقبال كمديرين لإلصدار وك شركة السعودي الهولندي الماليةشركة الرياض المالية و المصدر كال من عين 
وفيما يتعلق .  المضاربة موضوع هذه النشرةصكوكفيما يتعلق ب") مديري استقبال العروض" و"إلصدارامديري ("العروض 

 صكوك المضاربة، لم يتم تفويض أي شخص بإعطاء أية معلومات أو تقديم أية بيانات حول البنك أو صكوكبطرح 
، وفي حال أعطيت أي معلومات أو بيانات أخرى، فال يجوز االعتماد عليها على أنها )عدا ما تحتويه هذه الوثيقة(المضاربة 

   .مقدمة من البنك أو مديري اإلصدار أو مديري استقبال العروض

 بتاريخ الهيئة عن مجلس الصادرة واإلدراج التسجيل قواعد متطلبات حسب تقديمها تم معلومات على هذه اإلصدار نشرة تحتوي
 قسم في أسمائهم تظهر الذين اإلدارة مجلس أعضاء ويتحمل "). واإلدراج التسجيل قواعد(" بتعديالتها م، ٢٠٠٤ أكتوبر ٤
و  بالمصدر المتعلقة المعلومات دقة عن المسؤولية كامل ومنفردين مجتمعين هذه صداراإل نشرة من "الهيكل العام للحوكمة"

 وإلى الممكنة الدراسات جميع إجراء بعد واعتقادهم، علمهم حسب ويؤكدون هذه، اإلصدار نشرة في الواردة  المضاربةصكوك
 هنا واردة إفادة أية جعل إلى هذه اإلصدار شرةن في تضمينها عدم يؤدي أن يمكن أخرى وقائع أية توجد ال أنه المعقول، الحد

 اكتمالها، أو بدقتها تتعلق تأكيدات أي تعطي وال هذه، اإلصدار نشرة محتويات عن مسؤولية أي وتداول الهيئة تتحمل وال. مضللة
 أي على عتماداال عن أو هذه اإلصدار نشرة في ورد عما تنتج خسارة أي عن كانت مهما مسؤولية أي من صراحة نفسها وتخلي
  .منها جزء

 
 وأن إصدارها، تاريخ في هذه اإلصدار نشرة تضمنتها التي المعلومات صحة من للتأكد المعقولة بالتحريات قام لبنكا أن حين وفي

 أو المصدر من أي لدى يوجد ال أنه ومع خارجية، مصادر من مأخوذة والقطاع السوق عن الواردة المعلومات من كبيرا جزءا
 بأن لالعتقاد سبب أي المصدر مستشاري من أي لدى أو مستشاريهما لدى أو العروض استقبال ومديري اإلصدار يمدير

 المعلومات من مستقلة بصورة التحقق يتم لم أنه إال جوهري، بشكل دقيقة غير تعتبر والقطاع السوق عن الواردة المعلومات
 هذه من أٍي اكتمال أو بصحة ضمان أو بيان أي يوجد ال فإنه عليهو .والقطاع السوق عن هذه اإلصدار نشرة في المدرجة

  .المعلومات
 
 بالوضع يتعلق فيما الخصوص وجه وعلى للتغيير، عرضة إصدارها تاريخ في هذه اإلصدار نشرة تضمنتها التي المعلومات إن

 التمويل وتكاليف التضخم بعوامل المتعلقة ةالمستقبلي بالتطورات سلبي بشكٍل تتأثر أن يمكن التي صكوكال وقيمة للمصدر المالي
 تقديم اعتبار ينبغي وال .المصدر سيطرة نطاق عن خارجة أخرى سياسية أو اقتصادية عوامل أية أو الزكاة وحساب والضرائب

 ثاألحدا أو النتائج أو اإليرادات بتحقق إقرار أو وعد بأنه صكوكبال متعلق خطي أو شفهي تعامل أي أو اإلصدار نشرة
  .المستقبلية

  
 من ا استقبال العروض أو أييريو مدأال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من البنك أو مديري اإلصدار 

وتعتبر المعلومات الواردة في نشرة .  المضاربةصكوكمستشاريهم أو الشركات التابعة لهم للمشاركة في االكتتاب في 
ها دون اعتبار ألهداف االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية اإلصدار ذات طبيعة عامة تم إعداد

وعلى كل مستلم لنشرة اإلصدار، قبل اتخاذ قرار باالستثمار، أن يحصل على استشارة مهنية مستقلة بخصوص . الخاصة
 المضاربة وللمعلومات صكوكر في  المضاربة وأن يقوم بتقييم مستقل للبنك واالستثماصكوكالبنك أو االكتتاب في 

واالفتراضات الواردة في هذه النشرة مستخدما في ذلك االستشارات والتحليالت والتوقعات التي يراها ضرورية التخاذ أي 
شكل استشارة ضريبية أو استثمارية ت اوال يجوز للمستثمرين المحتملين تفسير محتويات هذه الوثيقة على أنه. قرار استثماري



 المضاربة، على المستثمر المحتمل استشارة مستشاريه القانونيين والتجاريين والضريبيين من صكوكوقبل شراء . انونيةأو ق
 المضاربة وتبعات هذا االستثمار بالنسبة له والتوصل إلى تقييم مستقل لهذا صكوكأجل تحديد مدى مالءمة االستثمار في 

وحيد من هذه النشرة هو توفير معلومات عامة عن البنك لمساعدة كل من يستلم وتجدر اإلشارة إلى أن الغرض ال. االستثمار
  .  المضاربةصكوكهذه النشرة في التوصل إلى تقييم مستقل لالكتتاب واالستثمار في 

يحتفظ البنك، إلى أقصى حد تسمح به القوانين واألنظمة المعمول بها، بحقه في أن ينهي في أي وقت أي مشاركة إضافية من 
. أو رفض جميع العروض دون تحمل أي تبعات أو مسؤوليات/  المضاربة وصكوكقبل أي جهة في عملية التقييم وطرح 

ويتحمل المستثمر المحتمل أو مقدم . ولن يكون البنك ملزما بإبالغ أي مستثمر أو مقدم عرض بأسباب هذا اإلنهاء أو الرفض
 المثال ال الحصر، سبيلوالتي تتضمن، على (النفقات التي يتكبدها العرض على حسابه الخاص مسؤولية جميع التكاليف و

ولن يكون البنك وال ) تكلفة االستعانة بخدمات المستشارين الماليين والمحاسبيين والفنيين والقانونيين ومصاريف السفر، الخ
ن هذا القبيل، بصرف النظر، مديري استقبال العروض أو مديري اإلصدار بأي شكل من األشكال مسؤولين عن أية تكاليف م

 . أو عملية التقييم واالختياراودون حصر، عن سير عملية العرض أو نتيجته

 المضاربة وبيعها وتسليمها يقتصر فقط على األشخاص الطبيعيين الذين يحملون الجنسية السعودية أو صكوكإن عرض 
ولديهم سجل تجاري ساري ") المملكة("لعربية السعودية األشخاص االعتباريين اآلخرين الذين لهم وجود دائم في المملكة ا

 المفعول صادر من وزارة التجارة والصناعة، والذين، في كلتا الحالتين، يجب أن يكون لهم حساب مصرفي في المملكة
  المضاربة وبيعها وتسليمها في بلدان أخرى غيرصكوكوقد يكون توزيع نشرة اإلصدار هذه وطرح . العربية السعودية

ولذا، فإن المصِدر ومديري اإلصدار ومديري استقبال العروض يشترطون على كل شخص . المملكة محظوراً بموجب النظام
ولإلطالع على وصف لبعض القيود التي تحكم . يحوز على نشرة اإلصدار هذه اإللمام بأي قيود أو موانع نظامية ومراعاتها

 المضاربة، صكوكنشرة اإلصدار هذه ومواد اإلصدار األخرى المتعلقة ب المضاربة وبيعها وتسليمها وتوزيع صكوكعرض 
  .في نشرة اإلصدار هذه" االكتتاب و االصدار"يرجى مراجعة قسم 

  معلومات القطاع والسوق 

في هذه النشرة، تم الحصول على المعلومات المتعلقة بالصناعة المصرفية وغيرها من البيانات المتعلقة بقطاع السوق الذي 
البيانات والتحليالت المتعلقة بالصناعة المصرفية، والتي تم الحصول عليها من ) ب(تقديرات البنك، و ) أ: (يعمل فيه من

متاحة للعموم، والتي يعتقد بأنها موثوقة، ولكن لم يتم التحقق منها بشكل مستقل من قبل البنك أو الخرى األمصادر المختلف 
 من مستشاريهم وليس هناك ا أو أيمن هذه النشرة" الهيكل العام للحوكمة" قسم ماؤهم في أعضاء مجلس إدارته الذين تظهر أس
  . أي بيان بشأن مدى دقتها أو اكتمالها

السوق عرضة للتغيير وال يمكن دائما التحقق منها بيقين تام بسبب القيود المفروضة على توافر وإن معلومات وبيانات القطاع 
تها والطابع الطوعي لعملية جمع البيانات وغيرها من القيود والشكوك التي ينطوي عليها عادة أي البيانات األولية ومصداقي

ولم يتم نشر أي من المنشورات والتقارير المنشورة أو غيرها من مصادر الصناعة المنشورة والمشار . مسح لحجم السوق
على طلبه، ولم يسع البنك إلى الحصول على موافقة من أي إليها في هذه النشرة بتكليف من البنك أو إعداد أي منها أو بناء 

 . من هذه المصادر إلدراج بيانات السوق في هذه النشرة ولم يحصل على مثل هذه الموافقة

  المعلومات المالية 

التي تمت ،   واإليضاحات المرفقة بها  وم٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ للبنك للسنوات المنتهية في المدققةتم إعداد البيانات المالية 
 ٢٠٠٦و ٢٠٠٧  لعامديلويت وتوش بكر أبو الخير وشركاهم و ام جي الفوزان والسدحان ويهمراجعتها من قبل كي ب
والجريد   ام جي الفوزان والسدحان يهوالتي تمت مراجعتها من قبل كي ب") المدققةالمالية  القوائم("واإليضاحات المرفقة بها 

، وهم مراجعو حسابات مسجلون حسب األصول لممارسة نشاط مراجعة )عضو برايس ووترهاوس كوبرز(وشركاه 
م ولألشهر التسعة ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠الحسابات في المملكة، وبيانات البنك المالية المؤقتة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

شار إليها إلى جانب البيانات المالية  يكما، "رحليةالمالبيانات المالية "يشار إليها مجتمعة بـ وم، ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠المنتهية في 
واإليضاحات المتعلقة بها، والمدرجة كل منها في أماكن أخرى في هذه النشرة، وفقا لمعايير ") البيانات المالية" بـ المدققة



المعايير ( "لية والمعايير الدولية للتقارير الما") ساما( "المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 
  . ويعد البنك بياناته المالية طبقا لنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات"). الدولية

 ال يملكون هم أو أقاربهم وديلويت وتوش بكر أبو الخير وشركاهم إم جي الفوزان والسدحان يهوتجدر اإلشارة إلى أن كي ب
  . البنكأو الشركات التابعة أي مساهمة أو مصلحة من أي نوع في 

 إشارة إلى العملة الرسمية تعتبر" ريال سعودي" "ريال "مةللك إشارةفي هذه النشرة، ما لم ينص على خالف ذلك، فإن أي 
  . لوحدة الفرعية للريالل إشارة "هللة" كلمة إلى اإلشارة تعتبرللمملكة العربية السعودية و

 في المقدمة لنفس الفئة المبينة األرقام فإن وبالتالي، والتعديل، ريبللتق هذه اإلصدار نشرة في الواردة األرقام بعض خضعت لقد
 التي لألرقام الحسابي الجمع حاصل الجداول بعض قليال وقد ال تكون األرقام الواردة كمجاميع في قد تختلف مختلفة جداول
  .تسبقها

  استخدام التواريخ 

  .  الميالديالتواريخ مذكورة بالتقويم الهجري وما يقابله في التقويم

  التوقعات واإلفادات المستقبلية

ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية بشكل عام من خالل ". إفادات مستقبلية"تمثل بعض التوقعات الواردة في نشرة اإلصدار 
أو " من المتوقع"أو " ينبغي" أو " سوف"أو " يمكن"أو " يتوقع"أو " يعتقد"أو " يقدر"أو " يخطط"ما يستخدم فيها من كلمات مثل 

وتعكس هذه اإلفادات . أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى" يرى"أو " قد"
وجهة نظر البنك الحالية بالنسبة ألحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي، حيث أن هناك العديد من العوامل 

 تجعل النتائج الفعلية للبنك أو األداء أو اإلنجازات التي يحققها تختلف اختالفا كبيرا عما كان متوقعاً صراحة أو ضمناً التي قد
وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر . حسب اإلفادات المذكورة

ففيما لو تحقق واحد أو . )من نشرة اإلصدار هذه" عوامل المخاطر"فضال راجع قسم (ة تفصيالً في أقسام أخرى من هذه النشر
أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير االحتمالية أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن 

  .النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة

 صكوكوبوجه خاص، قد يتأثر الوضع المالي الفعلي للبنك وقيمة .  المعلومات الواردة في هذه النشرة عرضة للتغييرنإ
المضاربة بصورة سلبية بالتطورات المستقبلية في معدالت التضخم ورسوم التمويل والضرائب واحتساب الزكاة أو غيرها من 

وطبقا لمتطلبات قواعد اإلدراج، فإن . وامل خارجة عن نطاق سيطرة المصدرالعوامل االقتصادية والسياسية وغيرها، وهي ع
البنك أو أعضاء المجلس ال يعتزمون تحديث أو تنقيح أي معلومات أو بيانات مستقبلية في هذه النشرة، سواء نتيجة لمعلومات 

األمور االحتمالية واالفتراضات، فإن ونتيجة لهذه العوامل وغيرها من المخاطر و. جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك
وعليه، يجب . األحداث والظروف المستقبلية التي تناولتها هذه النشرة قد ال تحدث كما هو متوقع، وقد ال تحدث على اإلطالق

شكل على المستثمرين المحتملين دراسة جميع اإلفادات والبيانات المستقبلية في ضوء هذه التوضيحات وعدم االعتماد عليها ب
 صكوك ليس من المقصود من أي اتصال شفهي أو مكتوب أو مطبوع في ما يتعلق بكماوال يعد تقديم هذه النشرة . أساسي

المضاربة أن يكون وعدا أو إفادة بشأن أي أرباح أو نتائج أو أحداث مستقبلية، وال ينبغي أن يفسر أو يعتمد عليه على أنه 
  . كذلك

  نشرة اإلصدار التكميلية

هـ الموافق ٢٦/١٢/١٤٣٠ في تشمل إشارة لهذه الوثيقة المؤرخة" هذه النشرة" في هذه الوثيقة إلى ةشار اإلإن
وسوف يقوم المصدر بإعداد ملحق لهذه النشرة . و تعديالت تطرأ عليهاأ إلى جنب مع أية مالحق لها  جنباًم١٣/١٢/٢٠٠٩

 المضاربة إلدراجها صكوكخ هذه النشرة، ولكن قبل أن يتم قبول وفقا لمتطلبات الهيئة، إذا علم المصدر في أي وقت بعد تاري
 :في القائمة الرسمية للهيئة، بأن



 مهما قد حدث في المسائل الجوهرية الواردة في نشرة اإلصدار هذه أو في أية وثيقة مطلوبة بموجب قواعد اتغيير  ) أ(
 التسجيل واإلدراج الصادرة عن الهيئة، أو

 .صبحت معروفة وكان يلزم تضمينها في نشرة اإلصدار هذه هناك مسائل مهمة أخرى أأن  ) ب(
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 خدام أسمائهم وشعاراتهم وعلـى على است الكتابية موافقتهم أعطوا أعاله المذكورين المستشارين وتجدر اإلشارة إلى أن جميع

 منهم موافقتـه  االسياق الواردين في هذه النشرة، ولم يسحب أي هذه بالشكل وفي اإلصدار نشرة في) أينما وردت( نشر إفاداتهم
  .هذه اإلصدار نشرة تاريخ حتى
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 ١

١. 678�   

 أماكن في المدرجة تفصيال األكثر المعلومات مع باالقتران كمقدمة قراءته وينبغي كامال ليس التالي المعلومات ملخص إن
 باالستثمار المحتملين المستثمرين قبل من قرار أي يكون أن ويجب. الملخص هذا منها استخلص والتي النشرة هذه من أخرى

 بما بعناية، كاملة الوثيقة هذه قراءة المحتملين المستثمرين وعلى. ككل النشرة هذه دراسة إلى مستندا المضاربة صكوك في
 المستثمرين على يتوجب الخصوص، وجه وعلى. االستثمار قرار اتخاذ قبل الصلة، ذات يضاحاتواإل المالية البيانات ذلك في

 غير ولكن  مستخدمة، مصطلحات وهناك". المخاطرة عوامل "عنوان تحت المبينة العوامل جميع بعناية يدرسوا أن المحتملين
  ". المضاربة صكوك وشروط أحكام "في له المحدد المعنى منها ولكل ، الملخص في معرفة

  

   المصدر عن ملخص١-١ 

الموافق لـ (هـ ٢٩/١٢/١٣٩٦ وتاريخ ٨٥/البنك هو شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم م
 في المملكة ويعمل حاليا بموجب السجل العام هولندا بنكم عندما تولى عمليات ١٩٧٧، وقد بدأ البنك عمله عام )م٢٠/١٢/١٩٧٦
 ريال ٣ ٣٠٧،٥٠٠،٠٠٠,ويبلغ رأس ماله). م٠٤/٠٢/١٩٨٧الموافق لـ (هـ ٦/٠٦/١٤٠٧ وتاريخ ١٠١٠٠٦٤٩٢٥تجاري رقم ال

  .  رياال لكل منها١٠ سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل بواقع  ٣٣٠،٧٥٠،٠٠٠سعودي مقسمة إلى 

صة مصرفية تؤهله إلجراء جميع أنواع العمليات التي أصدرت له رخ") ساما("يخضع البنك إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي 
، ")الهيئة("وكجزء من إعادة هيكلة خدماته المصرفية االستثمارية وإدارة األصول وفقا لمتطلبات هيئة السوق المالية . المصرفية

عودي على ترخيص لشركة فرعية تابعه له، شركة الس) م٢٢/٠٧/٢٠٠٧الموافق لـ (هـ ٠٨/٠٧/١٤٢٨حصل البنك بتاريخ 
 في المائة، والتي ستعنى بتقديم الخدمات المصرفية االستثمارية وخدمات الوساطة ٩٥الهولندي المالية، يملك فيها البنك حصة بنسبة 

  . وإدارة األصول

الء  مجموع األصول، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للعمحيثيحتل البنك المرتبة الثامنة بين البنوك في المملكة من 
ومع أن الخدمات المصرفية للشركات ظلت الجزء األساسي من عمل البنك، فقد قام باإلضافة إلى ذلك . من األفراد والشركات

 واستحدث مجموعة من المنتجات المالية اإلسالمية المتاحة للعمالء من الشركات واألفراد ���ادبتطوير نشاط الخدمات المصرفية 
  . على حد سواء

بيع كما في ال من محطات نقطة  ٦،١٢٩ جهاز صراف آلي، وأكثر من ٢١٩ فرعا و ٤٢نك شبكة توزيع في المملكة تضم ويمتلك الب
وقد حقق البنك في األشهر ". SHBonline"كما يقدم البنك الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت من خالل نظام . م٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠

 مليون ريال سعودي وبلغ مجموع حقوق المساهمين لديه ٥٢٥�٣٢ بلغتصافية  م أرباحا٢٠٠٩ً سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعة
ل أنشطة البنك الرئيسية في األعمال المصرفية للشركات والخدمات ث وتتم.م٢٠٠٩سبتمبر ٣٠ مليون ريال سعودي كما في ٦،٠٥٧

�ادالمصرفية �����  .  أقسام العمل  وأيضا المنتجات والخدمات  المتوافقة مع الشريعة في كافة وا���

  التنافسيةنقاط القوة 

  :مجموعة من نقاط القوة التنافسية، ومنه ما يليبيتمتع البنك 

   ومشرف عريقتاريخ 

 وكان أول بنك في المملكة حينما بدأ العمل ،الشركة التجارية الهولنديةم حينما تأسس باسم ١٩٢٦يعود تاريخ البنك بجذوره إلى عام 
وقد لعب البنك ). إندونيسيا حاليا(ة لخدمة حجاج بيت اهللا الحرام القادمين من جزر الهند الشرقية الهولندية بمكتب واحد في مدينة جد

دورا هاما في تطوير الصناعة المصرفية في المملكة، وكان بمثابة البنك المركزي في المملكة لفترة من الزمن حيث كان يحتفظ 
. وظل لبعض الوقت البنك الوحيد العامل في المملكة. امالت األولى ذات الصلة بالنفطبمخزون الذهب في البالد ويتولى تنفيذ التع

  . وبفضل تاريخه العريق في المملكة، فقد تمكن البنك من بناء قاعدة واسعة من العمالء األوفياء واكتسب شهرة كبيرة وسط الجمهور

  

  فريق إداري متمرس 

 في الصناعة المصرفية والمعرفة الدقيقة العميقةلخبرة الواسعة التي تجمع بين الدراية يتألف فريق إدارة البنك من عناصر من ذوي ا
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  . في السوق السعودية

  عالقات مصرفية قوية مع الشركات المتميزة

من يمتلك البنك قسما لخدمات الشركات يمتاز بالكفاءة العالية والذي يبقى يشكل خط العمل األساسي بالبنك حيث لديه قاعدة عريضة 
.  الشركات في المملكةكبرىالعمالء منذ فترة طويلة ويتمتع بسجل حافل في إقراض الشركات ولديه عالقات مصرفية مع عدد من 

  . وتعود عالقة الغالبية العظمى من عمالء البنك من الشركات الكبرى ألكثر من خمس سنوات

السعودي ( شركته الفرعية  عن طريقطة وإدارة األصول عالية في مجاالت الخدمات المصرفية االستثمارية والوساإمكانات
   )الهولندي المالية

 في مجال الخدمات المصرفية االستثمارية وخدمات الوساطة  حافالًيعد البنك واحدة من المؤسسات في المملكة التي تمتلك سجالً
ارية وإدارة األصول، حصل البنك على ترخيص وكجزء من إعادة هيكلة نشاطي الخدمات المصرفية االستثم. المالية وإدارة األصول

شركة السعودي الهولندي المالية، التي توفر الخدمات المصرفية االستثمارية وخدمات هي لبدء عملياته من خالل شركة فرعية جديدة 
وفر مجموعة واسعة كما تقدم السعودي الهولندي المالية المشورة للعمالء حول شؤون سوق رأس المال وت. الوساطة وإدارة األصول

من خدمات الوساطة المالية التي تتيح للعمالء إجراء تعامالتهم المحلية واإلقليمية والدولية في األوراق المالية حيث يوفر نظام التداول 
 كما تقدم اإللكتروني لديها للعمالء منصة للتداول تمكنهم من تنفيذ عمليات التداول في السوق المحلية عبر االنترنت بيسر وسهولة،

السعودي الهولندي المالية خدمات الوساطة المالية بواسطة فريق متخصص من المهنيين وإمكانية تنفيذ أوامر التداول عبر الهاتف 
تغطية لعمالء الة، وتقدم كذلك خدمة التعامل بهامش كومن شبكتها الواسعة من صاالت تداول األسهم المنتشرة في مختلف أرجاء الممل

  .  ذوي الخبرةطة مناالوس

 على جوائز عالمية يتولى إدارة الصناديق االستثمارية التقليدية  إلدارة األصول حائزاً السعودي الهولندي المالية قسماًشركةتمتلك 
تصميم  للمخاطر والمحافظ غير المقيدة والعديد من االستثمارات الخاصة الواإلسالمية المفتوحة االشتراك وإدارة المحافظ المعدلة تبعاً

وقد فازت وحدة إدارة األصول بالعديد من الجوائز المستندة . للعمالء من األفراد وعمالء الخدمات المصرفية الخاصة والمؤسسات
وفي عام . على األداء خالل السنوات الثالث الماضية حيث احتلت صناديقها المرتبة األولى والمراكز الثالثة األولى كل في فئته

وفي . ة األصول في السوق السعودية أول استثمار مركب ومضمون رأس المال مرتبط بمؤشر األسهم السعوديةم، أطلقت إدار٢٠٠٤
  ). سندات إسالمية ذات دخل ثابت( لالستثمار في الصكوك م، طرحت صندوقا٢٠٠٧ًعام 

  نشاط الخزينة يدعمه نشاط الخدمات المصرفية للشركات 

ت، رسخ البنك سمعته كمقدم لحلول تعامالت الخزينة، وبفضل التعاون الوثيق مع مديري  من عالقاته مع العمالء للشركاانطالقاً
عالقات الواسعة على مستوى المملكة يوفر العالقات الشركات، فإن فريق المستشارين في الخزينة من ذوي الخبرة العالية وشبكة 

رب من العمالء وعمق الخبرة وتعدد فرق العمل واتساع تشكيلة وتشمل أبرز المزايا التنافسية للبنك الق. تغطية مثلى لعمالء البنك
  . المنتجات

   لالفراد  المتميزةالخدمات المالية

، و3+��12 �0 ا�/.ء ا�,+�! ! %)ق ا�$()�' ا&%$#�آ! ���اد بوضع متميز في صدارة سوق الخدمات المصرفية يتمتع البنك حالياً
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  االستراتيجية 

المالية بالتعاون مع شركته  تشكيلة واسعة من الخدمات توفير خالل من  تميزاًكثراأل للخدماتسوف يواصل البنك تطوره كمقدم 
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، السعودي الهولندي المالية، المسؤولة عن توفير مجموعة من الخدمات في مجال الخدمات المصرفية االستثمارية والوساطة تابعةال
ة ء مجموعة شاملال توفر للعمكماوتوفر السعودي الهولندي المالية الدعم ألنشطة الخدمات المصرفية للشركات بالبنك . المالية

 من القوة والتطوير من خالل ابتكار المنتجات وسوف يكتسب قطاع الخدمات المصرفية للشركات مزيداً. ومتكاملة من الحلول المالية
 التجارية من والصفقات التعامالت منفي مجال إدارة النقدية وخدمات التجارة ومنتجات الخزينة، وذلك بهدف االستحواذ على المزيد 

  . حاليينالعمالء الجدد وال

ولتلبية احتياجات عمالء .  للتركيز من أجل النمو في المستقبل رئيسياً بوصفه مجاالً�اد�Eوقد حدد البنك قطاع الخدمات المصرفية 
، يسعى البنك إلى توسيع نطاق منتجات إدارة الثروات من خالل منتجات إدارة األصول واالستثمار عبر ���اد المصرفية الخدمات
كذلك سوف . إللكترونية، بما في ذلك الوساطة عبر االنترنت، ومواصلة ما دأب عليه من تطوير للمنتجات المالية المبتكرةالقنوات ا

وهو يتمتع بوضع يؤهله النتهاز الفرص .  للخدمات ذات الجودة العالية للعمالء المميزينقدميستمر البنك في ترسيخ وضعه كم
  . تمويل الرهن العقاريالجديدة، ومنها على سبيل المثال في 

العالمة التجارية التي اطلق استطاع البنك إرساء سمعة رفيعة في مجال منتجات التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من خالل 
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  ملخص اإلصدار١-٢ 

  األطراف

 ي الهولندي البنك السعود  : المصِدر

 السعودي الهولندي المالية و  شركة الرياض المالية  : ومديرو استقبال العروضمديرو اإلصدار 

  الماليةالسعودي الهولندي  : المضاربةصكوكوكيل حملة 

  الماليةالسعودي الهولندي  :مدير الدفعات

 ")تداول("السوق المالية السعودية   :المسجل

    ملخص المضاربة

 تاريخ حدود فيمؤرخة في أو ال") اتفاقية المضاربة ("مضاربةوفقا التفاقية   :ة المضاربةاتفاقي
 المضاربة نيابة عن صكوكووكيل حملة ) كمضارب(اإلقفال بين المصدر 

االستثمار ، سيتم استخدام متحصالت )كرب المال( المضاربة صكوكحملة 
التي تشكلها للمضاربة ") رأس المال(" المضاربة كرأس مال صكوك في

  "). المضاربة("اتفاقية المضاربة 

 ٣١موعد أقصاه الفي ) أ: (سوف تبدأ المضاربة في تاريخ اإلقفال وتنتهي إما
 المضاربة بالكامل، صكوك والتاريخ الذي يتم فيه استرداد م٢٠١٩ديسمبر 

 ديسمبر ٣١ المضاربة بالكامل قبل صكوكفي حالة استرداد ) ب(أو 
 .الذي يلي مباشرة ذلك االستردادفي اليوم ف ،م٢٠١٩

  : موجودات المضاربة

  

رأس مال المضاربة الذي سيتم استثماره بواسطة تشكل موجودات المضاربة 
 الخاصة في محفظة األعمال اإلسالمية) بوصفه المضارب(المصدر 

 مع  في وعاء الموجودات االسالميةيحق للمصدر خلط موجوداتهبالمصدر و 
   .موجودات المضاربة

 المضاربة أو مديرو استقبال صكوكحملة وكيل ال يتحمل المصدر أو 
 أداء موجودات  ضمان مسئولية عنأيةالعروض أو مديرو اإلصدار 

أو قيمتها التي توزع ) إن وجدت(المضاربة وربحيتها أو عن نسبة التوزيعات 
 . إال في حالة التقصير أو التفريط المضاربةصكوكعلى حملة 

سيكون الهدف من هذه المضاربة جني األرباح من استخدام رأس المال وفقا   :مضاربةال توزيع دخل
  . التفاقية المضاربة

 المضاربة وفقا للنسب صكوكسوف توزع هذه األرباح بين المصدر وحملة 
مطروحا منه ) كما هو محدد أدناه(التالية التي تطبق على صافي الربح 

  ): ي الشروطعلى النحو المحدد ف(تكاليف المضاربة 

؛ ")دخل المضاربة(" في المائة من صافي الربح ٩٠:  المضاربةصكوكحملة 
  و

  ").ربح المضارب(" في المائة من صافي الربح ١٠: المصدر
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سوف يوزع المصدر دخل المضاربة لغاية مبلغ التوزيع الدوري على حملة 

 التنضيض الحكمي المضاربة في كل تاريخ توزيع دوري على أساس صكوك

  . للمضاربة

إذا كان دخل المضاربة في أي فترة توزيع دوري يتجاوز مبلغ التوزيع 

وال "). االحتياطي(" كاحتياطي فائضالالدوري، فسوف يحتفظ المصدر بمبلغ 

في حساب ) إن وجدت(يحق للمصدر استخدام واستثمار األموال المتوفرة 

في ) إن وجدت(ة ويدفع المصدر المبالغ المتوفر. االحتياطي لحسابه الخاص

إن  ( المضاربة لتعويضهم عن أي نقصصكوكحساب االحتياطي إلى حملة 

 يتعلق بمبالغ التوزيع الدوري وعن أية خسارة تتعلق بموجودات )وجد

المضاربة كما في تاريخ االنتهاء أو تاريخ االنتهاء االختياري أو تاريخ 

 النحو المحدد في كل منها على (اللاإلخاإلنهاء النظامي أو تاريخ حالة 

في حساب ) إن وجدت(، على أن يدفع الرصيد المتبقي من األموال )الشروط

  .االحتياطي إلى المصدر كمكافأة تحفيزية له

يعني دخل االستثمار والتمويل والرسوم من محفظة األعمال " صافي الربح"

اإلسالمية مطروحا منها إجمالي التكاليف المكونة من التكاليف المباشرة 

والتكاليف المخصصة ومطروحا منها مخصصات تلك السنة المتعلقة بمحفظة 

 .األعمال اإلسالمية

  :التزامات الدفع الثانوية

  

 صكوككجزء من اتفاقية المضاربة، يقع على المصدر التزام باسترداد 

المضاربة عند حلول تاريخ االنتهاء، أو تاريخ االنتهاء االختياري أو تاريخ 

مي أو تاريخ حالة اإلخالل، مطروحا منها أية خسائر تتعلق اإلنهاء النظا

في حساب ) إن وجدت(بموجودات المضاربة وال تغطيها األموال المتوفرة 

  ). المضاربة) (٢) (ج (٥االحتياطي، كما هو محدد في الشرط 

 مبلغ بدفع تكون جميع التزامات المصدر وفقا التفاقية المضاربة سوف

 المضاربة عند حلول تاريخ االنتهاء أو تاريخ كوكصاالسترداد إلى حملة 

 اللاإلخ النظامي أو تاريخ حالة االنهاءاالنتهاء االختياري أو تاريخ 

في مرتبة ثانوية من حيث حق الدفع عند حدوث ") التزامات الدفع الثانوية("

للمصدر بعد التسديد ) على النحو المحدد في الشروط(أي دعوى تصفية 

ل لجميع مطلوبات الودائع وجميع المطلوبات األخرى من المسبق والكام

المصدر، ما عدا، في كل حالة، تلك االلتزامات التي من شروطها أن تكون 

 . من حيث حق الدفع مع التزامات الدفع الثانوية أو بعدهاوازيةفي مرتبة م

    المضاربة صكوكملخص 

  عاموقابلة لالستدعاء فيم ٣١/١٢/٢٠١٩في تنتهي صكوك مضاربة   ..........................:المضاربة صكوك
  .م٢٠١٤م مع عالوة هامش الربح بعد نهاية عام ٢٠١٤



 ٦

   المضاربة صكوك من إجمالي القيمة االسمية ل%١٠٠  .............................:سعر اإلصدار

  . المضاربة بالريال السعوديصكوكتصدر   .....................................:العملة

 ما لم يتم استردادها أو م٢٠١٩ ديسمبر٣١ المضاربة فيصكوكتنتهي   .......................................:المدة
  . إلغاؤها قبل ذلكشراؤها أو

 صكوك موجودات في مشاعة  المضاربة حصص ملكيةصكوك تمثل  ............................:الوضع النظامي
 وتصدر بينها فيما أولوية أو أفضلية أي دون القيمة المضاربة وهي متكافئة

   . غير مضمونة هي وبالنسبة لتسديد الديون األولوية في يةوثان بدرجة

اربة فقط على شكل مسجل وتتمثل في جميع األوقات في  المضصكوكتصدر   ...................: المضاربةصكوكصيغة 
 ٢ في الشرط ضحأو بشكل ذكورمكما هو  (صك رئيسي في مسجلةحصص 

 . المضاربةصكوكسيتم إيداعه لدى وكيل حملة و)) الصيغة والفئة(

 على أن يكون الحد األدنى ريال ١٠٠،٠٠٠ المضاربة بفئةصكوكتصدر   ...............................:فئة اإلصدار
 . ريال سعودي٥٠٠،٠٠٠ لالمتالك ما قيمته

التزامات الدفع الثانوية الواقعة على المصدر من حيث حق الدفع عند حدوث   .....................:التزامات الدفع الثانوي
للمصدر بعد التسديد ) على النحو المحدد في الشروط(أي دعوى تصفية 

المسبق والكامل لجميع مطلوبات الودائع وجميع المطلوبات األخرى من 
في كل حالة، تلك االلتزامات التي من شروطها أن تكون المصدر، ما عدا، 

  .في مرتبة متساوية من حيث حق الدفع مع التزامات الدفع الثانوية أو بعدها

 يونيو ٣٠ في كل سنة، بدءا من ،ديسمبر و يونيو اليوم األخير من كل   ....................:تواريخ التوزيع الدوري
 تاريخ التوزيع  وإذا لم يكن.٢٠١٩ ديسمبر ٣١ وحتى نهاية يوم ٢٠١٠

  .الدوري يوم عمل، فسوف يؤجل إلى يوم العمل التالي

 المضاربة في كل تاريخ توزيع دوري مبلغا صكوكيدفع المصدر إلى حملة   ......................: مبلغ التوزيع الدوري
  . لحصة نسبية من مبلغ التوزيع الدوريمضاربة مساٍو صكعن كل 

زيع دوري، مبلغا يحسب يعني، بالنسبة لكل فترة تو " مبلغ التوزيع الدوري"
  :على النحو التالي

حتى نهاية تاريخ التوزيع الدوري الذي يصادف أو يكون األقرب   ) أ(
سيبور ) ١: ( يساوي حاصل ما يليا مبلغ،٢٠١٤ ديسمبر ٣١إلى 

كما هو معرف (باإلضافة إلى الهامش ) كما هو محدد في الشروط(
 القائمة في  المضاربةصكوكإجمالي القيمة االسمية ل) ٢(، )أدناه

تاريخ تسجيل نقل الملكية الذي يسبق مباشرة اليوم األخير من فترة 
فترة التوزيع لعدد األيام الفعلي ) ٣(التوزيع الدوري المعنية، و 

الدوري المعنية التي يتم دفع التوزيع الدوري عنها مقسوما على 
  ؛ و٣٦٠

وري عن النصف الثاني من المدة، بما في ذلك تاريخ التوزيع الد  ) ب(
 مبلغ يساوي ٢٠١٩ ديسمبر ٣١الذي يصادف أو األقرب إلى 

عالوة  ،)كما هو محدد في الشروط(سيبور ) ١: (حاصل ما يلي



 ٧

إجمالي القيمة االسمية ) ٢(، )كما هو معرف أدناه( الربح هامش
 المضاربة القائمة في تاريخ تسجيل نقل الملكية الذي يسبق صكوكل

عدد ال) ٣(لتوزيع الدوري المعنية، و مباشرة اليوم األخير من فترة ا
الفعلي لأليام في فترة التوزيع الدوري التي يتم دفع مبلغ التوزيع 

 . ٣٦٠الدوري عنها مقسوما على 

يعني نسبة مئوية سنوية عن كل فترة توزيع دوري حتى نهاية " الهامش"
و فترة التوزيع الدورية المنتهية في تاريخ التوزيع الدوري الذي يصادف أ

 كما يحدده المصدر ومديرو استقبال ،٢٠١٤ ديسمبر ٣١األقرب إلى 
 المضاربة به في صكوك ومديرو اإلصدار والذي يتم إشعار حملة عروضال

  . تاريخ اإلقفال أو حوله

 أعلى من الهامش المتفق عليه يعني نسبة مئوية سنوية" الربح هامش  عالوة"
ترة التوزيع الدوري المنتهية في  لكل فترة توزيع دوري بعد فو يتم تطبيقها

 ،٢٠١٤ ديسمبر ٣١تاريخ التوزيع الدوري الذي يصادف في أو األقرب إلى 
 ومديرو اإلصدار والذي يتم عروضالكما يحدده المصدر ومديرو استقبال 

 و يعني ذلك انه . المضاربة به في تاريخ اإلقفال أو حولهصكوكإبالغ حملة 
 ديسمبر ٣١ و حتى نهاية المدة في ٢٠١٤ ديسمبر ٣١من بداية تاريخ 

  . سوف يتم استخدام عالوة هامش الربح بدالَ عن الهامش٢٠١٩

 في وقت سابق، ا المضاربة أو شراؤها أو إلغاؤهصكوكما لم يتم استرداد   ....................................:التصفية
 المضاربة في تاريخ التوزيع الدوري الذي يصادف في صكوكسيتم استرداد 
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 المضاربة من صكوكاالسترداد اإللزامي ل
  ...............................:قبل المصدر

 المضاربة صكوك المضاربة إلزام المصدر باسترداد صكوكيمكن لحملة 
 عند وقوع الظروف المحدودة  فقطبمبلغ االسترداد قبل تاريخ االنتهاء

  ).اللاإلخحاالت  (١١رط المنصوص عليها في الش



 ٨

 صكوك المضاربة التي تدفع عند استرداد صكوكإجمالي القيمة االسمية ل    .............................:مبلغ االسترداد

المضاربة من قبل المصدر عند حلول تاريخ االنتهاء أو تاريخ االنتهاء 

 ا، مطروحا منهاللاإلخ النظامي أو تاريخ حالة نهاءاالاالختياري أو تاريخ 

إن ( بأصول المضاربة التي ال تغطيها المبالغ المتوفرة الخسائر المتصلة

) ب)(ج (٥في حساب االحتياطي كما هو محدد في الشرط ) وجدت

  .ويعتبر التزام المصدر بدفع مبلغ االسترداد التزام دفع ثانوي). المضاربة(

 المضاربة خاضعة لضريبة صكوكميع الدفعات التعلقة بجسوف تكون   ..................................:الضرائب

  .في المملكة العربية السعوديةاالستقطاع 

�=$6� 9�ض  ...............................:عرضالقيود  1?�>B)ك  وUn 0?ه�jص ا�(+�dY8�9 ا �آ(+ ه) ( ا�(f+ر3
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 فسوف يستخدمها البنك في تعزيز قاعدة صكوكال االستثمار فيأما حصيلة   .......................:استخدام المتحصالت

 المضاربة رأس مال من صكوكرأس ماله حيث أن من المقرر أن تشكل 

ة العربية  في المملكنظاميةالألغراض ا  حسب (Tier II)الفئة الثانية 

 المضاربة صكوكوسوف تستخدم حصيلة االكتتاب في .  لذلكالسعودية

كرأس المال للمضاربة التي تنشأ بموجب اتفاقية المضاربة، والتي 

   . أعماله اإلسالميةةسيستخدمها البنك من أجل تنمية محفظ

   ..........: المضاربةصكوكاجتماعات حملة 

  

 المضاربة للنظر في المسائل صكوك ملخص شروط عقد اجتماعات حملة إن

اجتماعات حملة  (١٣ متوفر في الشرط صكوكالمتصلة بمصالحهم في هذه ال

  ). التعديل -   المضاربةصكوك

  ..........................:المقاصة والتسوية

  

 المضاربة ونقل ملكيتها وفقا لألنظمة واإلجراءات التي صكوكيمكن تحويل 

ات التي تقتضيها هذه يضعها المسجل وذلك عن طريق تزويد المسجل المعلوم

وقسم ) التحويل والملكية وحق السجل (٣راجع الشرط . األنظمة واإلجراءات

  .من هذه النشرة، على التوالي" االكتتاب و االصدار"

 المضاربة ونقل ملكيتها وفقا لألنظمة واإلجراءات التي صكوكيمكن تحويل   ................................:نقل الملكية

 المعلومات التي تقتضيها هذه يضعها المسجل وذلك عن طريق تزويد المسجل

)  وحق الملكية و التحويلالسجل (٣راجع الشرط . األنظمة واإلجراءات

  .من هذه النشرة، على التوالي" االكتتاب و االصدار"وقسم 

 المضاربة إال بعد الدراسة الدقيقة للظروف صكوك االستثمار فيال ينبغي   ..........................:عوامل المخاطرة
عوامل "راجع قسم . ضاربة المحتملين المصكوكاالستثمارية لحملة 

 . من نشرة اإلصدار هذه" المخاطرة

وثائق العملية هي اتفاقية المضاربة، إعالن الوكالة، اتفاقية إدارة المدفوعات،   ..............................:وثائق العملية
، واستمارة طلب االكتتاب وأي ) الصك الرئيسيبما فيها( المضاربة صكوكو



 ٩

 .خصوص أي من ذلكاتفاقيات ووثائق أخرى توقع وتقدم ب

  



 ١٠

  

 ملخص المعلومات المالية١-٣ 

)  للمركز المالي و نتائج العمليـات وتحليلهامناقشة اإلدارة  (٩ مع القسم زامنيجب قراءة ملخص المعلومات الوارد أدناه بالت 
م ٢٠٠٦، و   ٢٠٠٧،  ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١ للبنك واإليضاحات المتعلقة بها للسنوات المالية المنتهية في          المدققة المالية   قوائمالو

 ١م كما هو موضح في الملحق       ٢٠٠٨م و   ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ المنتهية في    التسعة للبنك عن األشهر     وليةالمالية األ  قوائموال
 ).  الماليةقوائمال(

 سبتمبر ٣٠ المنتهية في التسعةاألشهر   
 )غير مدققة(

  )ةمدقق( ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ) ألف ريال(ة ملخص المعلومات المالي
 ١،١٧٩،٧٩٢ ١،٢٠٠،٤٤٩ ١،٤٤٥،٠٥٩ ١،٠٧٧،٠٨٥ ١،١٧٨،٦٣٦  صافي اإليرادات من العموالت الخاصة 

 ٧٦٦،٦٦٨ ٥٧٥،٧٠٨ ٦٦٦،١١٥ ٥١٦،٠٣٣ ٤٥٢،٠٩٦  ١ أخرى تشغيلية إيرادات
 ١،٩٤٦،٤٦٠ ١،٧٧٦،١٥٧ ٢،١١١،١٧٤ ١،٥٩٣،١١٨ ١،٦٣٠،٧٣٢   التشغيلية اإليرادات مجموع
 (٦٤٥،٠٧٧) (٨٤١،٩٢٢) (٨٠٩،٨٢٧) (٦٣٩،٤٥٦) (٦١٠،٦٨٢)   التشغيلية النفقات

 (٣٤٨،٥٨٩) (٤٩٥،٦٦٦) (٧٧،٦٠٦) (٣٨،٨٦٠) (٤٩٤،٧٢٤)  واستثمارية ائتمانية خسائر مخصص
 ٩٥٢،٧٩٤ ٤٣٨،٥٦٩ ١،٢٢٣،٧٤١ ٩١٤،٨٠٢ ٥٢٥،٣٢٦   الدخل صافي
 ٤٦،٧٤٠،٠٦٤ ٥٠،٤١١،٣١٤ ٦١،٤٣٦،١٨٣ ٦١،٣٩٩،٨٨٥ ٦٣،١٦٤،٤٧٦  ٩ الموجودات إجمالي

 ١٠،٤٦٣،٣٨١ ١٢،٩٥٤،٢٨٨ ١٨،٣٦٨،٣٤٣ ١٥،٢٠٣،٦٥٣ ١٤،٢٧٢،٥٧٤  ٩ صافي االستثمارات،
 ٢٦،٤٧٩،٨٤٩ ٢٧،٥٥٤،٦١٩ ٣٨،٠١٧،١٠١ ٣٨،٩٠٩،٦٩٢ ٣٨،٩٤٩،٠٧٦  ٩ صافي والسلف، القروض
 ٦،٠١٩،٧١٩ ٥،٢٧١،٨٥٤ ٣٦٥،٠٩٥ ١،٢٩٩،٥٥١ ٣٣٠،١٨٧  ٩األخرى المالية والمؤسسات البنوك من مستحقات

 ٤،٢٥٧،٧٤٣ ٤،٥٤٦،٧٩٤ ٥،٧١٥،١٥١ ٥،٣٤٥،٠٠٣ ٦،٠٥٧،٢٩٦  ٩ المساهمين حقوق
 ٧٠٠،٠٠٠ ٧٠٠،٠٠٠ ١،٤٧٥،٠٠٠ ٧٠٠،٠٠٠ ١،٤٧٥،٠٠٠  ٩ ثانوية ديون
 ٣٢،٤١٣،٦٦٤ ٣٤،٦٠٤،٩٨٥ ٤٣،٠١٢،٣٢٧ ٤٤،٥٠٤،٧٢٧ ٤٧،٣٢٧،٠٤٢  ٩ العمالء ودائع

 ٨،٢٩٨،٤١٥ ٩،١٥٧،٦١٢ ٩،٢٨٦،١٥٠ ٩،٣١٩،٨٤٠ ٦،٩٣٥،٤٠٦  ٩ األخرى ليةالما والمؤسسات للبنوك مستحقات
 ١٢,٠% ١٠,١٧% ٩,٩% ٧,١% ١٠,١% ٢ (ratio ١ Tier) ١ الفئة  معدل
 ١٥,٠% ١٢,١٩% ١٢,٦% ٩,٧% ١٤,٥%  ٢ المال رأس إجمالي نسبة
 ٨١,٧% ٧٩,٦% ٨٨,٤% ٨٧,٤% ٨٢,٣%   ٣ الودائع إلى القروض نسبة

 ٢,٥% ٣,٨% ٢,٧% ٣,١% ٣,٧%  ٤ القروض إجمالي إلى العاملة غير القروض
 ٢,٩% ٤,١% ٢,٩% ٣,٤% ٤,٦%  ٤ القروض إجمالي إلى القروض خسائر مخصص

 ١١٤% ١١٠% ١٠٨% ١١٣,٩% ١٣٢,٨%   القروض خسائر مخصص تغطية
 ٢,٢%  ٠,٩% ٢,٣% ١,٧% ٠,٨%  ٥ الموجودات متوسط على العائد
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 ١١

   الشرعية والفتاوى الهيئة .٢

 أدناه في اتخاذ قرارهم بشأن االستثمار في ا المشار إليهلفتوىالعتماد على ا المضاربة المحتملين عدم اصكوكعلى حملة 
 المضاربة بل عليهم استشارة مستشاريهم الشرعيين بشأن التزام العملية المقترحة المبينة في الفتوى المشار إليها أعاله صكوك

  . بأحكام الشريعة اإلسالمية وتوافقها مع تلك األحكام

   الشرعية بالبنك هيئةللالفتوى المفصلة 

  علىطالع لال) الهيئة الشرعية على صكوك المضاربة للبنك السعودي الهولنديموافقة (-٢- رقم  لحق يرجى مراجعة الم
ح  والتي تؤكد برأيها أن اإلصدار المقتر المضاربةصكوك الشرعية بالبنك بخصوص الهيئة من الفتوى الصادرة عن ةنسخ

  .دئ الشريعةمبا المضاربة متوافق مع صكوكل

   للبنك الشرعيةالهيئةنبذة عن 

 من قبل مجلس إدارة البنك وتجتمع بصفة دورية لمراجعة المعامالت وتقييمها عينتهي لجنة مستقلة   الشرعية بالبنكالهيئة
  .لغرض التأكد من التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية

   الشرعية الهيئةأعضاء 

  عالشيخ عبداهللا بن سليمان المني

 عضوية مجلس القضاء األعلى بالمملكة منذ تأسيسه كان قد شغل وملكي السعوديديوان الالب مستشار دور  الشيخ عبد اهللايشغل
وهو أيضا عضو في مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وسبق أن شغل منصب نائب . هـ١٣٩١في العام 

  .  محكمة التمييز بمكة المكرمةرئيس محاكم مكة المكرمة وعمل قاضيا في

وهو أيضا عضو في العديد من . كما يشغل الشيخ عبداهللا عضوية لجنة الرقابة الشرعية في العديد من البنوك في المملكة
  ). البحرينو مقرها  (اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئةالمجالس الشرعية، بما في ذلك 

 الماجستير والدكتوراه وجمع عددا من رسائل عدد من مناقشة الدكتوراه وشارك في صكوكعلى عدد من أشرف الشيخ عبداهللا 
  .  عدد من الكتب حول التمويل اإلسالميو قد ألف عدداً، )اآلراء التفسيرية(األحكام الشرعية 

   القري  بن عليالشيخ الدكتور محمد

، )جدة(السابق لمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز الشيخ القري هو أستاذ االقتصاد اإلسالمي والمدير 
وهو خبير في مجمع الفقه . م٢٠٠٤ز على الجائزة العالمية للبنك اإلسالمي للتنمية للعلوم المصرفية والمالية اإلسالمية لعام ئوحا

  . لرابطة العالم اإلسالمياإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ومجمع الفقه اإلسالمي التابع 

الشيخ القري عضو في هيئة تحرير العديد من المنشورات األكاديمية في مجال الخدمات المالية والفقه اإلسالمية، بما فيها 
المجالت التي تصدر عن مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي للدراسات االقتصادية اإلسالمية، والبنك اإلسالمي 

 هارفارد في القانون لمجموعةوالمجلس االستشاري ) لندن(لتنمية، االقتصاد اإلسالمي للرابطة الدولية لالقتصاد اإلسالمي ل
  .اإلسالمي

وألف العديد من الكتب . كما يشغل الشيخ القري عضوية لجان شرعية مختلفة في العديد من المصارف والمؤسسات المالية
مؤتمرات التي تعقد في الوهو أيضا من المتحدثين البارزين في . مي باللغتين العربية واالنجليزيةوالمقاالت حول التمويل اإلسال

وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة . م١٩٩٥جميع أنحاء العالم، وسبق أن عمل أستاذا زائرا بجامعة هارفارد في عام 
  . كاليفورنيا الحكومية

  

  

  يز المصلح الشيخ الدكتور عبداهللا بن عبدالعز



 ١٢

هـ حتى ١٣٩٦لجامعة من العام ل لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في أبها وكان رئيسا مصلح فرعاًعبداهللا الأنشأ الشيخ 
وشغل أيضا منصب عميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والمدير العام لهيئة . هـ١٤١٥

 . والسنة الكريملقرآناإلعجاز العلمي في ا



 ١٣

 

   المخاطرةمل اعو. ٣

 في االستثمار في الراغبين المحتملين المستثمرين وعلى. المخاطر من عالية درجة على المضاربة صكوك في االستثمار ينطوي
 إن. نـشرة ال هذه في الواردة األخرى المعلومات وأيضا التالية المخاطرة عوامل اعتبارهم في يأخذوا أن هذه المضاربة صكوك

 قـد  مبـالغ المخاطر وحاالت عدم التيقن الموضحة أدناه هي التي يرى مجلس اإلدارة أنها قد تؤثر حاليا علـى البنـك وأيـة              
إضافة إلى ذلك فإن المخاطر الموضحة في هذا النشرة ال تشمل بالضرورة كافة المخـاطر               .  المضاربة صكوكتستثمرونها في   

كما أن المخاطر وعوامل عدم التيقن اإلضافية التي ال يدركها مجلس اإلدارة في             . لمضاربة ا صكوكذات العالقة باالستثمار في     
الوقت الحاضر أو تلك التي يرى مجلس اإلدارة أنها غير هامة حاليا قد تؤثر سلبا على أعمال البنك ووضعه المـالي ونتيجـة                       

 التالية تأثيرا سلبيا بالغا على أعمال البنك أو وضعه المالي           ومن الممكن أن يؤثر أيا من المخاطر      . عملياته أو اآلفاق المستقبلية   
 المضاربة ، أو قد ال يتمكن البنك من دفع مبلـغ التوزيـع              صكوكأو اآلفاق المستقبلية، أو قد يهبط سعر        /أو نتيجة العمليات و   

  .استثماراتهمالدوري أو مبلغ االسترداد، أو قد يخسر المستثمرون كل أو جزءا من 

  اطر المتعلقة بالبنكالمخ ١-٣

 :المالية واألوراق المصرفية األعمال سوق في ومتزايدة قوية منافسة البنك يواجه -١

ات يتميز السوق السعودي للخدمات المالية والمصرفية باحتدام المنافسة، حيث يتنافس البنك مع عدد مـن البنـوك األكبـر وذ                   
 للبنك كانت علـى     البنوك المنافسة وعلى الرغم من أن     . االمتداد الجغرافي األوسع والموارد الرأسمالية التي تفوق موارد البنك        

 فـتح األبـواب     ٢٠٠٥الدوام محصورة بالمستوى المحلي، إال أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في شهر نوفمبر                
ق، حيث منحت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا تصاريح بنكية لعدد من البنـوك المحليـة                لالعبين جدد لدخول هذه السو    

وسوف يؤدي دخول البنوك الجديدة كبنك اإلنماء وفتح فروع للبنوك األجنبيـة واألشـخاص              . واإلقليمية وأيضا البنوك العالمية   
 ، ويشمل ذلك حيثما ")الهيئة("من قبل هيئة السوق المالية الشركات التي تتعامل باألوراق المالية المرخصة       (الجدد المرخص لهم    

إلى المزيد  ) لها/يقتضي السياق أية لجنة أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل قد يتم إسناد أية مهمة من مهام هيئة سوق المال له                     
 .من المنافسة والضغوط التنافسية في السوق

وتشمل .  شركات جديدة لممارسة أعمال األوراق المالية      ١١٠ص ألكثر من    إضافة لذلك، فقد أصدرت هيئة السوق المالية تراخي       
. وخدمات الحفـظ   األصولتداول األوراق المالية وتقديم الخدمات االستشارية وخدمات الترتيب وإدارة          " أعمال األوراق المالية  "

وعلى ضوء ذلك فإن البنك     . إلى السوق ومن المتوقع أن يؤدي إصدار هذه التراخيص اإلضافية إلى إضافة المزيد من المنافسة              
ال يضمن، إذا ما قام هؤالء المنافسون بطرح منتجات ذات أسعار ومزايا تنافسية أفضل، أن يفضل عمالئـه المنتجـات التـي                 
يطرحها ، كما ال توجد هناك أية ضمانات بأن البنك سيكون قادرا على المنافـسة بـشكل فعـال أمـام المنافـسين الحـاليين                         

وهذه الضغوط التنافسية إضافة إلى الضغوط األخرى التي قد تظهر مستقبال قد تؤثر تأثيرا سلبيا واسـعا علـى                   . ليينوالمستقب
  . أعمال البنك أو وضعه المالي أو نتائج عملياته أو التدفقات النقدية واآلفاق المستقبلية

  :المؤهلين والموظفين الرئيسيين اإلدارة بأعضاء واالحتفاظ استقطاب على قدرته على البنك نجاح استمرار يعتمد -٢

وهناك العديد من أعضاء اإلدارة العليا بالبنك ممـن  . يعتمد البنك على إدارته العليا في تنفيذ إستراتيجيته  وأداء أنشطته اليومية      
 أجل إدارة البنك، ومع أن البنك قد دخل في عقود توظيف مع أعضاء اإلدارة الرئيسيين من         . يعتبرون من الموظفين الجدد نسبيا    

  .إال أنه ليس هناك أية ضمانات بأن يواصل األعضاء الحاليين في إدارة البنك تقديم خدماتهم للبنك على المدى البعيد

إضافة لذلك فإن نجاح البنك سوف  يعتمد، بشكل جزئي، على قدرته على مواصلة استقطاب واالحتفاظ بموظفين وأعضاء إدارة 
ومـن  .  الكافية وتحفيزهم، وقد يضطر إلى زيادة مستوى التعويضات واألجور لتحقيق ذلك الهـدف             مؤهلين ومن ذوي الخبرة   

الجدير بالذكر أيضا أن المنافسة على األفراد المؤهلين في مجال األنشطة البنكية شديدة في القطاع المـصرفي حاليـا نظـرا                     
إضافة لذلك فإن حاجـة     . د المؤهلين مقارنة بمستوى الطلب    أو األفرا /النخفاض أعداد الكوادر والكفاءات المتوفرة في السوق و       

ال توجد أية ضمانات بأن يكون البنك قـادرا علـى تعيـين    . البنك لموظفين مؤهلين سوف تزداد بشكل مضطرد مع نمو البنك        
عدم القدرة على توظيف    وقد يكون لفقدان أو تناقص كوادر وأفراد فريق اإلدارة العليا أو            . واالحتفاظ بالكفاءات العالية الالزمة   

وتدريب واالحتفاظ بالكوادر الالزمة آثارا سلبية بالغة على أعمال البنك ووضعه المالي ونتائج عملياته، وقد يعيق االستمرار في 
  .تنفيذ إستراتيجية العمل بالبنك



 ١٤

 علـى  قدرتـه  علـى  تعتمد المنافسة مواصلة على قدرته وإن لديه، المعلومات تقنية بأنظمة تتعلق لمخاطر البنك يخضع -٣
  :األنظمة تلك وتطوير تعزيز

يعتمد األداء المالي للبنك وعملياته على قدرة نظام تقنية المعلومات الشامل لدى البنك على الوفاء بأهداف البنك اإلسـتراتيجية                   
ل المصرفي الرئيسي لديـه  ويعتمد البنك على نظام التشغي. وتنفيذ عدد كبير من المعامالت في الوقت المحدد وبدون أي انقطاع         

وكنتيجة لذلك، فإن أي فشل كبير أو انقطاع في النظام قد يؤثر تأثيرا بالغا علـى                . بالنسبة ألغلب منتجاته وعروضه وعملياته    
  .عمليات البنك

تحويله من وبالتحديد، فإن النظام المذكور يجري   .  البنك في الوقت الحاضر بتطوير نظام التشغيل المصرفي الرئيسي لديه          يقوم 
نسخة متخصصة إلى نظام موحد وأكثر شمولية على الرغم من إضافة المزيد من المكونات له بما يسمح بأن يغطـي أعمـال                      

وقد يواجه البنك أثناء عملية التطوير هذه فترات        . وخدمات التمويل اإلسالمي ويضمن التعامل مع أنظمة وقواعد البيانات بالبنك         
نك، وال يمكن للبنك أن يضمن أن نظامه البنكي الجديد سوف يواصل العمل بمـستويات انقطـاع                 من االنقطاع على مستوى الب    

منخفضة ومقبولة  سواء خالل عملية تطوير نظام العمليات المصرفية األساسي أو ما بعد ذلك، خاصـة علـى ضـوء النمـو       
  .المقترحةالمحتمل لحجم المعامالت 

 تنقطع أو تتأثر إلى حد بعيد في حالة التعطل الجزئي أو الكلـي لنظـام التـشغيل                  ال يستطيع البنك أن يضمن بأن عملياته لن       
وقد ينشأ هذا االنقطاع بسبب استخدام برامج سيئة أو فيروسات الكومبيوتر أو إصدارات التنفيذ المرتبطة بإدخال                . الرئيسي لديه 

في حالة التعطل الجزئي أو الكامل لنظام التشغيل . نظامنظام تقنية المعلومات الرئيسي الجديد أو أخطاء التحويل بسبب تطوير ال
 دقيقة التي تسبق ١٥-١٠الرئيسي بالبنك، فقد يفقد البنك بعض أو كل المعلومات ذات العالقة بالمعامالت المنفذة خالل فترة الـ 

بعـض البيانـات ذات    ل علىإلعادة الحصوومع أن البنك قد يكون قادرا على استخدام السجالت الورقية   . مباشرة ذلك التعطل  
 البيانـات المرتبطـة بالمعـامالت       الحـصول علـى   العالقة بالمعامالت المنفذة في فروعه إال أنه لن يكون قادرا على إعادة             

وقد يؤدي أي فقدان للبيانات أو أي تعطل طويل المدى ألنظمة تقنية المعلومات إلى خسارة األعمـال الحاليـة أو          . اإلليكترونية
 . و قد يؤثر سلبا على أعمال البنك أو وضعه المالي أو نتائج عملياته أو اآلفاق المستقبليةالمحتملة أ

كما أنـشأ  . لعدد أكبر من المستخدمينتم نقل موقع مركز البيانات االحتياطية وتوسعته لخدمة كافة الفعاليات المصرفية األساسية      
إال أنـه ال    . االت الكوارث أو تعطل مركز البيانات األساسي بالبنك       البنك موقعا لمقابلة حاالت الطوارئ وذلك الستخدامه في ح        

وقد ال يتم تنفيذ الخطة     . توجد هناك أية ضمانات بأن تكون خطة مقابلة الطوارئ فعالة في حالة حصول أية كوارث ال قدر اهللا                 
الة فإن أعمال البنك ووضعه المالي ونتـائج        أو قد ال تغطي كافة الفعاليات بالبنك، وفي هذه الح         / فورا أو قد ال يتم تنفيذها أبدا      

  .عملياته قد تتأثر سلبا وربما تأثيرا بالغا

  : الالزم للنموالمال رأس توفير في صعوبات البنك يواجه قد -٤

لكي يتمكن البنك من تمويل إستراتيجيته للنمو والدخول في خطوط عمل جديدة يجب عليه توسيع قاعدة عملياته مع اسـتمراره                    
وفي حالة احتياج البنك لرأس مال إضافي في المـستقبل،          . فاء بمختلف المتطلبات النظامية كمتطلبات الكفاية الرأسمالية      في الو 

فليس هناك أية ضمانات بأن البنك سيكون قادرا على توفير رأس المال المطلوب على أسس ايجابية في الوقت المحدد، و قد ال                      
 .يستطيع توفير ذلك أبدا

   :األجل قصير التمويل على نكالب يعتمد -٥

كما هو الحال بالنسبة لكافة البنوك السعودية، يتم تلبية جزء كبير من احتياجات البنك التمويلية من مصادر التمويـل قـصيرة                     
وقد مثلت تلك الودائع في الماضي مصدرا ثابتا للتمويل، ولكن ال يمكن ضمان أن يواصل               . األجل وخاصة ودائع العمالء الثابتة    

وإذا ما أخفق العمالء في تجديد الودائع بقيمة إجمالية كبيرة عند استحقاقها أو إذا . العمالء تجديد أو االحتفاظ بودائعهم لدى البنك
ما قاموا بسحب ودائعهم من البنك فقد يتأثر مستوى السيولة ووضعه المالي سلبا، وقد يصبح لزاما عليه البحث عـن مـصادر                      

 .فة، مما سيكون له بدوره أثرا عكسيا بالغا على أعمال البنك ووضعه المالي ونتائج عملياتهتمويل قد تكون أكثر تكل

  :متوقعة غير أو محددة غير لمخاطر البنك المخاطر إدارة وأساليب إستراتيجيات تعرض قد -٦

ممارسات العالمية المتبعة   على الرغم من أن البنك وضع استراتيجيات وإجراءات وضوابط داخلية إلدارة المخاطر تتوافق مع ال              
واستثمر وقتا وجهودا كبيرة في وضع وتنفيذ ومراقبة إستراتيجيات وأساليب إدارة المخاطر، إال أنه ال يستطيع تخفيف مخاطره                  
بموجب كافة ظروف السوق، وقد يفشل في إدارة المخاطر بشكل كاف في بعض الظروف وخاصة عندما يواجه ظروفـا لـم                     

  . ومن شأن هذا أن يؤثر تأثيرا سلبيا بالغا على أعمال البنك ووضعه المالي ونتائج عملياته وسمعته.يحددها أو يتوقعها



 ١٥

  :المخاطر إدارة وحدود االلتزام وقواعد بإجراءات موظفيه تقيد عدم لمخاطر معرض البنك -٧

 ذات   الصالحيات المتعلقة باألنـشطة     وحدود و التي تخص قواعد االلتزام    المناسبة  ، و رغم وجود توجيهاته و تعليماته        إن البنك 
سوء التصرف من قبل الموظفين على إلزام       و قد ينطوي    . ، معرض لخطر عدم التقيد بهذه التعليمات من قبل موظفيه         المخاطرة

البنك بمعامالت تتجاوز حدود الصالحيات المفوضة أو تنطوي على مخاطر غير مقبولة أو قد تخفي عن البنك أنـشطة غيـر                     
كما أن حصول   .  تتم إدارتها  نير ناجحة، والتي في كال الحالتين قد يترتب عليها مخاطر غير معروفة أو خسائر ل              مفوضة و غ  

  . من هذه الحاالت قد يكون له أثر سلبي بالغ على أعمال البنك ووضعه المالي أو نتائج عملياته واآلفاق المستقبلية لهأياً

   مطبقة خطر عدم االلتزام باألنظمة و القواعد ال-٨

قدرة البنك على االلتزام باألنظمة والقواعد المطبقة مستمدة من قوة أنظمة االلتزام والمراجعة ورفع التقارير واإلجـراءات                 إن  
وفي حالة حصول أية . لديه وأيضا قدرته على استقطاب واالحتفاظ بنوعية عالية من الموظفين المتخصصين في إدارة المخاطر          

زام، سواء حصل ذلك فعال أم كان مجرد ادعاء، فقد يجد البنك نفسه عرضة للتفتـيش أو المقاضـاة                   مخالفات على نطاق االلت   
أو إلى حـد    /للتعويض عن األضرار، و   ) بما في ذلك من قبل العمالء     (القانونية مما قد ينتج عنه إصدار عقوبات أو رفع قضايا           

 .عمال البنك ووضعه المالي ونتائج عملياته وسمعتهفقدان ترخيصه البنكي العام مما سيكون له أثر عكسي بالغ على أ

  :سمعته تضرر حالة في األعمال أداء على البنك قدرة تضعف قد -٩

وقـد تتعـرض    . تعتبر سمعة البنك وقوته المالية ونزاهته أمرا هاما وحاسما بالنسبة لقدرته على استقطاب واالحتفاظ بالعمالء              
جراء عدد من العوامل بما في ذلك التراجع في نتائجه المالية  أو إعادة صياغتها أو أية سمعة البنك مستقبال للعديد من األضرار 

إجراءات تصحيحية أخرى لنتائجه المالية، أو أية إجراءات نظامية أو قانونية سلبية أو سوء تصرف من قبل الموظفين بما يؤدي 
ن خسارة األعمال الناتجة عن تضرر سمعة البنك أو صورته قـد            إ. لجعل البنك مخالفا للمتطلبات القانونية أو النظامية المطبقة       

 .يكون له أثار بالغة على وضعه المالي ونتائج عملياته

   :العمالء على التركيز -١٠

ولـذلك  .  بالبنك  والودائع  من الشركات جزءا كبيرا من إجمالي محفظة القروض         والمودعين  يشكل عدد محدود من المقترضين    
ل أي عميل كبير بنقل أعماله إلى بنك آخر  أو أي إخالل من جانب واحد أو أكثر من هؤالء العمـالء قـد                   فإن أي قرار من قب    

 .يكون له أثر سلبي بالغ على أعمال البنك ووضعه المالي ونتائج عملياته

  :السعودة نسبة -١١

 مـن    المـوظفين  من أفرادها % ٧٥تطلب وزارة العمل من  الشركات العاملة في المملكة بشكل عام أن توظف ما ال يقل عن                  
وإضافة لذلك فإن البنك يخضع لمتطلبات خاصة كما هو الحال بالنسبة للبنوك األخرى في المملكة، وهي .  المواطنين السعوديين

 وتبلغ نسبة الموظفين السعوديين الدائمين بالبنك     . من مجموع الموظفين الدائمين لديه    % ٨٦أن تكون نسبة المواطنين السعوديين      
ويهدف البنك إلى توظيف وتدريب موظفين سعوديين لتحقيق االلتزام الكامل باألنظمة           . من مجموع عدد الموظفين   % ٨٧حاليا  

 في الوفاء بنسب السعودة المستهدفة قد يستدعي مساءلة البنك من قبل وزارة العمل أو               خاللاإلإن  . المطبقة في هذا الخصوص   
إن حصول أي حادث من هذا القبيل قد يكون له أثر سلبي معاكس على أعمال البنك                . تطلباتمؤسسة النقد لعدم االلتزام بهذه الم     

 .أو وضعه المالي أو نتائج عملياته أو سمعته 

   

 :الشرعية الهيئة -١٢

ويجب أن تتم مراجعة واعتمـاد هـذه        . يقدم البنك في الوقت الحاضر مجموعة واسعة من  منتجات التمويل اإلسالمي للعمالء            
الشرعية بذل جهوده التفـسيرية     هيئة  وللقيام بذلك يجب على كل عضو من أعضاء ال        .  الشرعية بالبنك  الهيئةنتجات من قبل    الم

وعلى الرغم من أن مختلف مدارس الفكر اإلسالمي تتفـق علـى المنهجيـة العامـة               . أو مبادئ الفقه اإلسالمي   /وفقا لقواعد و  
 .في بعض المسائلتلف  إال أنها قد تخحكاموالمبادئ األساسية لأل

 في حال وجود أي شك فـي التـزام البنـك            وقد تتأثر أعمال البنك ووضعه المالي ونتائج عملياته أو سمعته لدى عمالئه سلباً            
  .بقرارات هيئته الشرعية



 ١٦

  :المخاطر ذات العالقة بالصناعة المصرفية ٢-٣ 

كما هو الحال بالنسبة لكافة األعمال والبيئات المصرفية فإن  المخاطر العامة للبنوك تتمثل في مخـاطر الـسيولة، ومخـاطر                     
 .األسواق، ومخاطر العمالت، ومخاطر االئتمان، ومخاطر العمليات

  

  :يةالتمويل بالتزاماته الوفاء من البنك تمكن دون السوق اضطرابات تحول قد -السيولة مخاطر

 البنك  لمخاطر السيولة الناشئة عن عدم التطابق بين استحقاقات الموجودات والمطلوبات بالبنك، مما قد ينتج عنه عدم           يتعرض
إن قدرة البنك على االستمرار في الوفاء باحتياجاته التمويلية قد تتأثر سلبا      . مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد       

مل بما في ذلك الظروف االقتصادية السعودية والعالمية، واضطرابات السوق أو خفض درجة التقييم االئتمـاني،                بعدد من العوا  
والتي يمكن أن تتسبب في عدم توفر بعض مصادر التمويل، وهو ما قد يكون له أثر سلبي كبير على أعمال البنك أو وضـعه                        

 .المالي أو نتائج عملياته

  :بالتزاماتةنظير طرف أي جانب من اإلخالل بسبب خسائر البنك تكبدي قد – االئتمانية المخاطر

مما يعرض الطرف  داةاألالمالية في الوفاء بأي من التزاماته بموجب تلك         داةاأل أحد طرفي    إخاللتتمثل المخاطر االئتمانية في     
وتتكون هذه المخصـصات مـن      . لمحتملة مخصصات مقابل الخسائر االئتمانية ا     حميلبتويقوم البنك   . الثاني لتكبد خسائر مالية   

ويتم تكوين المخصصات الخاصة لتغطية الديون التي يتبـين أنهـا    . عنصرين هما المخصصات الخاصة ومخصصات المحافظ     
 . ولكن ال يمكن تحديدها بشكل خاص، في محفظة القروضتحدثمتعثرة، أما مخصصات المحافظ فهي لحاالت التعثر التي قد 

مخصصات  حميلبتمليون ريال متعثرة قام البنك مقابلها   ١،٠٤٣تبين أن هناك قروضا بمبلغ       ٢٠٠٩يونيو   وكما في نهاية شهر   
يحاول البنـك   و. مليون ريال سعودي كمخصصات محافظ       ٤٩٩مبلغ   حميلبتكما قام   . مليون ريال سعودي   ٨٧٢خاصة بلغت   

الحد من المعامالت مع بعض األطراف النظيرة المحـددة         ضبط مخاطر االئتمان من خالل مراقبة  حدود االنكشاف االئتمانية و          
وفي بعض الحاالت قد يضطر البنك إلقفال المعامالت التجارية         . وأيضا تقييم الجدارة االئتمانية لألطراف النظيرة حسب المالئم       

ات التي يستند إليها البنك في      أما إذا تبين أن المعلوم    . أو تحويلها إلى أطراف نظيرة أخرى لتخفيف المخاطر االئتمانية المحتملة         
إجراء التقييم االئتماني لم تكن صحيحة، أو أن أحد األطراف النظيرة قد واجه انخفاضا غير متوقع في جدارته االئتمانية ممـا                     

تكون مقابل الخسائر المحتملة  قد ال      ة  حملالمنتج عنه أن أصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته للدائنين، فإن هذه المخصصات              
ال يمكن ضـمان عـدم حـصول    . كافية مما قد يكون له أثر سلبي كبير على األعمال أو الوضع المالي أو نتائج عمليات البنك             

  .إخالل من جانب األطراف النظيرة في المستقبل

   

 :الموجودات وقيم والعموالت العمالت أسعار تقلب بسبب خسائر البنك يتكبد قد – األسواق مخاطر

رض لمخاطر األسواق بما في ذلك مخاطر أسعار صرف العمالت ومخاطر أسعار العموالت والتقلب في أسـعار                 إن البنك مع  
كما أن البنك معرض لمخاطر أسعار العموالت كنتيجة لعدم التطابق أو الفجوات بـين مبـالغ الموجـودات                  . المنتجات المالية 

ومع أن البنـك يـضع   .  أو تتم إعادة تسعيرها ضمن فترة معينة  التي تستحققائمة المركز الماليوالمطلوبات  وأدوات خارج   
حدودا وينفذ إجراءات أخرى محددة بهدف تخفيف هذه المخاطر، كالتحوط والحماية ضد هذه المخاطر  من خـالل اسـتخدام                    

تمكن البنك من تخفيف المشتقات، إال أنه ال توجد أية ضمانات بأن يتم تنفيذ هذه اإلجراءات بشكل فعال أو أن تلك اإلجراءات  س
وإذا لم تفلح إجراءات وحدود إدارة المخاطر المتبعة مـن قبـل            . آثار تقلب أسعار صرف العمالت وأسعار العمولة على البنك        

  .البنك في تخفيف آثار مخاطر السوق على البنك، فإن أعماله ووضعه المالي ونتائج عمليته قد تتأثر سلبا بذلك

  

 في   جوهري  التي تكون في عهدته، ولذلك فإن أي انخفاض        صولك يضع سياسات استثمارية لكافة األ     من الجدير بالذكر أن البن    
قيمة الموجودات التي يستثمر فيها تلك األموال قد تؤدي إلى تكبده خسائر، وقد تتأثر أعمال البنك ووضعه المالي ونتائج عملياته 

  .بذلك سلبا وربما إلى حد كبير

  



 ١٧

  :البنك على سلبا تؤثر قد األسواق في العالمية التقلبات – العالمية األسواق مخاطر

 لتطـال األسـواق المـصرفية    ٢٠٠٦١ في عام  األمريكية امتدت آثار أزمة الرهن العقاري والتي ابتدأت في الواليات المتحدة     
. مة قائمة حتى وقتنـا هـذا      وأسواق المال على المستوى العالمي خالل فترة السنوات الثالثة الماضية، وال تزال آثار هذه األز              

وكانت االضطرابات المالية الحاصلة في األسواق األخرى في الماضي قد أثرت سلبا على األسعار في أسواق األوراق الماليـة        
فعلـى سـبيل    . ال يمكن للبنك أن يضمن أن هذه األزمة لن تؤثر على القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية                . العالمية

ل من الحجم اإلجمالي للطلب     يتقلالد تؤدي أية زيادة في أسعار الفائدة بشكل عام إلى رفع تكاليف التمويل على البنك و               المثال، ق 
على قروض جديدة بينما تزيد من مخاطر إخالل العمالء، ويمكن أن يؤدي التقلب في أسعار الفائدة بشكل عام  إلـى حـصول                   

وعلى الرغم من عدم وجود انكشاف مباشر للبنك لسوق الـرهن  . ألسعار الفائدةفجوة بين موجودات ومطلوبات البنك الحساسة      
أن تتحقق، فقد يكون لها أثر سلبي كبير على أعمال البنك ووضعه المـالي ونتـائج     لها   إذا كان     إال أن تلك المخاطر،    العقاري،

  . عملياته وتدفقاته النقدية

   

 العمليات مخاطر

 غير مالئمة او    جراءات داخلية إ عن  إن البنك معرض لمخاطر عامة ناشئة       . اعة المصرفية تمثل مخاطر العمليات صميم الصن    
 أو عدم كفاية الضوابط األمنية والحماية المادية أو خدمات العمالء أو مهارات الموظفين وأدائهم أو تطـوير المنتجـات                   خاطئة

اء الموظفين، وتعطل األنظمة، والحريق، والفيضانات      وهذه الفئة من المخاطر تنطوي على أخط      . والصيانة واألحداث الخارجية  
 في إدارة هذه المخاطر     خالللإلوقد يكون   . أو الخسائر األخرى في الموجودات الفعلية أو االحتيال أو األنشطة الجنائية األخرى           

   . بشكل كاف آثار سلبية واسعة على أعمال البنك ووضعه المالي ونتائج عملياته وسمعته

 التقاضي

رفع مطالبات وقضايا القانونية ضد أطراف أخرى، كما يمكن أن ترفع ضد البنك  بعمليات االعتيادية قد يقوم البنكال نطاق ضمن
يقوم مستشارو البنك القانونيين الخارجيين أيضا      ومن بين األشياء األخرى     . قضايا قانونية من قبل العمالء أو األطراف األخرى       

لقضائية األمريكية إلصدار مستندات تعود لبعض المعامالت المـصرفية التـي تمـت فـي          بمعالجة أمر صادر عن السلطات ا     
إن أي قرار غير ايجابي بخصوص واحد أو أكثر من هذه المواضيع يمكن أن              . الماضي، والتي ال يمكن تحديد نتيجتها المتوقعة      

راجع القسم  . و التدفقات النقدية واآلفاق المستقبلية    على أعمال البنك أو مركزه المالي أو نتائج عملياته أ         مهم  يكون له أثر سلبي     
  . لالطالع على المزيد من التفاصيل) المعلومات القانونية( ١٢

  النظامية في المملكة/ المخاطر ذات العالقة بالبيئة السياسية  ٣-٣

  :المستمر للتطوير خاضعة تزال ال والقانونية واالقتصادية السياسية البيئة

لسياسية واالقتصادية والقانونية في المملكة تبقى خاضعة للتطوير المستمر فإن المستثمرين يكونون عرضة لعدم         حيث أن البيئة ا   
إن عمليات البنك في المملكة معرضة لمخاطر مشتركة في كافة المناطق واألقاليم التي شهدت              . التيقن بالنسبة ألمن استثماراتهم   

اقتصادية بما في ذاك تطور البيئة النظامية والتضخم والتغيرات في الدخل القابـل   مؤخرا أو تشهد تغيرات سياسية واجتماعية و      
وكثير . أو إجمالي الناتج المحلي أو التغير في أسعار العموالت أو مستويات النمو االقتصادي والعوامل المماثلة األخرى                لإلنفاق

ماعية أو االقتصادية أو السياسية السلبية في المملكة أو         كما أن التطورات االجت   . من هذه العوامل هي خارج نطاق سيطرة البنك       
 قد يكون لها آثار سلبية كبيرة على أعمال البنك ووضعه المالي ونتـائج عملياتـه                 أو الدول األخرى في األقليم     الدول المجاورة 

  . والتدفقات النقدية

  للتغيير وقابلة التطور مستمرة المملكة في المصرفية النظامية البيئة إن

ويعمل البنك ضمن نطاق    . يخضع البنك إلشراف مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تنظم عمل القطاع المصرفي في المملكة             
 بما يتماشـى مـع التطـورات االقتـصادية          قواعد  وأنظمة وتوجيهات مؤسسة النقد والتي قد تشهد تغيرا من وقت إلى وقت             

. ب المستويات المتوقعة من المنظمين العالميين وتتبع توصيات لجنـة بـازل           وتعمل مؤسسة النقد حس   . والسياسية في المملكة    

                                                 
 ٢٠٠٩ يوليو ١البا، آخر تحديث  اعداد جايسون كوكس و لوري ج– جامعة ايوا، مركز التمويل الدولي و التنمية – الجدول الزمني لألزمة االئتمانية ١ 

pdf.Timeline_Crisis_Financial/timeline/ifdebook/edu.uiowa.www://http  



 ١٨

 في المملكة  المصرفية والقواعد النظامية والقوانينويمكن ألعمال البنك أن تتأثر مباشرة بالتغيرات التي قد تحصل في السياسات
كما .  التغيرات في السياسات الحكومية األخرى     كتلك التي تؤثر على الحد الذي يمكن فيه للبنك الدخول في أعمال محددة وأيضا             

تخضع األنظمة والقوانين المنظمة للقطاع المصرفي للتغيرات المستقبلية وال يمكن للبنك أن يقدم أية ضمانات بأن تلك التغيرات                
ه سيكون قادرا علـى     لن تؤثر سلبا على أعمال البنك ووضعه المالي ونتائج عملياته، كما ال يستطيع البنك أن يقدم ضمانات بأن                 

إن اإلخفاق في االلتزام بالقواعد واألنظمة والتوجيهات الصادرة عن مؤسـسة    . التكيف مع كافة تلك التغيرات في الوقت المحدد       
  .النقد قد يكون له أثر سلبي كبير على أعمال البنك ووضعه المالي ونتائج عملياته وسمعته

  :السعودي المصرفي قطاعلل المستقبلية للتطورات بالنسبة التيقن عدم

وقد يكون الحال كـذلك     . قد ال يكون معدل النمو للقطاع المصرفي السعودي مرتفعا أو قابال لالستمرار كما يتوقعه البنك حاليا               
على الرغم من أن من المتوقع بأن يشهد القطاع المصرفي توسعا كبيرا وأن يرتفع عدد عمالئه إلى حد كبير مع نمو االقتصاد                      

إن اآلثار  .  في المملكة وزيادة عدد السكان والتغيرات السكانية  واإلصالحات القانونية واإلجراءات األخرى المحتملة             السعودي
والمضامين التي قد تتركها بعض االتجاهات أو األحداث المعينة على القطاع المصرفي السعودي كتسارع النمو االقتصادي غير 

 القطاع المصرفي يخضع لعدد من حاالت عدم التيقن التي هي خارج نطاق سيطرة   إن نمو وتطور  . واضحة في الوقت الحاضر   
  .البنك والتي قد يكون لها آثار سلبية كبيرة على أعمال البنك ووضعه المالي ونتائج عملياته

  المضاربةصكوكالمخاطر ذات العالقة ب ٤-٣
 :االستثمارات مالئمة

 المضاربة أن صكوكويجب على كل مستثمر محتمل في .  المضاربة استثمارا مالئما لجميع المستثمرينصكوكقد ال تكون 
 :وتحديدا يجب على كل مستثمر القيام بالتالي. يحدد مدى مالئمة تلك االستثمارات على ضوء ظروفه الخاصة

 المضاربة ولمزايا ومخاطر االستثمار في صكوك لمفيد كافية بما يمكنه من إجراء تقييم أن تتوفر لديه معلومات وخبرة ●
 ؛ المضاربة والمعلومات الواردة في هذه النشرةصكوك

أن يكون على معرفة قوية ولديه القدرة على الوصول إلى أدوات تحليلية مالئمة تمكنه من القيام، ضمن سياق وضعه  ●
 المضاربة على صكوك المضاربة واآلثار التي ستترتب جراء استثماره في صكوكستثمار في المالي الخاص، بتقييم اال

  ؛محفظته االستثمارية العامة

 المضاربة بما في ذلك صكوكأن يكون لديه موارد مالية كافية وسيولة بما يمكنه من تحمل كافة مخاطر االستثمار في  ●
  ؛ن عملة المستثمر المحتملالحاالت التي تكون فيها عملة الدفع مختلفة ع

 المضاربة وأن يكون ملما بحركة كافة المؤشرات واألسواق المالية ذات صكوكأن يكون على دراية ومعرفة تامة بشروط  ●
  ؛العالقة

السيناريوهات المحتملة والعناصر االقتصادية أو العناصر ) إما لوحده أو بمساعدة مستشار مالي(أن يكون قادرا على تقييم  ●
  .ألخرى التي قد تؤثر على استثماراته وقدرته على تحمل المخاطر المرتبطة بذلكا

  

   محدودية السيولة 

ال يمكن أن يكون هناك أي تأكيد أو ضمان بعدم حدوث أعطال أو أخطاء في عمليات التداول أو المقاصة أو التسوية المتعلقة 
و بالتالي ال يمكن  صكوكشراء و بيع ال  ل نشطة ال توجد سوقن و من الممكن أوباإلضافة إلى ذلك،.  عند المسجلصكوكبال

 صكوك المضاربة قد تتقلب، ولذلك فإن أي بيع لصكوكإن القيمة السوقية ل. ضمان أن يتم بيع صكوك المضاربة بسهولة
وذلك اعتمادا ثانوية قد يكون بسعر إما أعلى أو أقل من سعر العرض األولي ال السوق في صكوكالمضاربة من قبل حملة ال

هذا، ولن .  المطبقة وأداء البنك والسوق بالنسبة لألوراق المالية المماثلةالعمولة على عدد من العوامل، بما في ذلك أسعار 
وبناء على .  المضاربة أو صنع السوق لهاصكوك العروض و مديري اإلصدار ملزمين بتقديم التسعير لاستقباليكون مديري 

 صكوك المضاربة، ويجب على المستثمر في صكوكأو سوق التداول ل لسيولةية ضمانات بالنسبة ذلك، ال يمكن إعطاء أ
  . لفترة غير محدودة حتى استحقاقهاصكوكالمضاربة أن يكون على استعداد لالحتفاظ بال
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  :المصدر من مضمونة غير التزامات هي المضاربة صكوك

أو تاريخ تصفية اختياري، فإن الطرف الوحيد  نظاميةو تاريخ تصفية في حال حصول حالة تصفية، أو تاريخ تصفية مجدول، أ
 المضاربة بموجب اتفاقية المضاربة وأداء التزاماته صكوك الرجوع عليه بالنسبة لدفع قيمة استرداد صكوكالذي يمكن لحملة ال

ة وسيلة رجوع على أية  المضاربة أيصكوكوخالف ذلك فلن يكون لحملة . صدراألخرى بموجب وثائق العملية هو الم
 أو أية شركة تابعة أليا من صكوكموجودات تخص المصدر أو مديري استقبال العروض أو مديري اإلصدار أو وكيل حملة ال

  .الكيانات المذكورة فيما يخص أي عجز في المبالغ المتوقعة

 

  :ثانوية دفع التزامات

 على )أي تالية في المرتبة من حيث حق الدفع (ت دفع ثانويةسوف تكون التزامات المصدر بموجب وثائق العملية التزاما
سوف تكون في وبناء على ذلك، فإن التزامات الدفع الثانوية،  في أية حالة من حاالت عجز المصدر عن الوفاء، . المصدر

مصدر، ما عدا، في كل  الدفع  بعد التسديد المسبق والكامل لجميع المطلوبات األخرى من ال وأولويةمرتبة ثانوية من حيث حق
التي من شروطها أن تكون في  و غير المضمونة والتزامات الدفع الثانوية للمصدر الحالية أو المستقبليةحالة، تلك االلتزامات

  .تكون تالية لها في حالة حصول أي دعوى تصفية الدفع مع التزامات الدفع الثانوية أو  وأولويةمن حيث حق موازيةمرتبة 

  

 :المضاربة صكوكب العالقة تذا الدفعات

يجب أن يعلم المستثمر المحتمل بأن مبلغ التوزيع الدوري أو مبلغ التوزيع الجزئي في تاريخ الدفع ذو العالقة سوف يدفع على 
وسوف يقوم المصدر . لمصدرل االداريةحسابات ال للمضاربة في تاريخ الدفع ذو العالقة بناء على التنضيض الحكميأساس 

  اللاإلخالنظامي أو تاريخ حالة  نهاءاالثة أيام عمل من حدوث تاريخ االنتهاء أو تاريخ االنتهاء االختياري أو تاريخ خالل ثال
بإجراء مراجعة تدقيق لمحفظة األعمال اإلسالمية للفترة التي تبدأ في تاريخ اإلقفال وتنتهي في تاريخ حصول تاريخ االنتهاء أو 

وإذا ما قرر المصدر، بناء . ، حسبما تكون الحالةاللاإلخ النظامي أو تاريخ حالة نهاء تاريخ االتاريخ االنتهاء االختياري أو
على المراجعة المذكورة بأن أي مبلغ توزيع دوري أو مبلغ توزيع جزئي يخص أية فترة توزيع دورية أو فترة توزيع جزئي 

فسوف يكون للمصدر الحق في بعض الحاالت بإجراء دورية، حسبما يكون الحال، يزيد عن دخل المضاربة لتلك الفترة 
 مقابل مبالغ االسترداد، حسبما تكون الحالة، التي ستدفع لهم من قبل المصدر صكوكحملة اللالمقاصة على المبالغ المستحقة 

  .  قد يتلقون أقل من المبلغ الكامل لمبلغ االستردادصكوكوكنتيجة لذلك فإن حملة ال. بموجب اتفاقية المضاربة

  :الشريعة مع التوافق

على المستثمر المحتمل أن يأخذ في اعتباره بأن مختلف المستشارين الشرعيين والمحاكم السعودية واللجان القضائية قد تختلف 
 ولذلك فإن من المحبذ أن يستشير المستثمر المحتمل مستشاره القانوني والشرعي الخاص . في الرأي حول نفس المواضيع

 في اعتباره أنه أن يأخذكما يجب على المستثمر المحتمل أيضا .  بهذا الخصوص إذا رغب في ذلك آخري رأعلىللحصول 
 الشريعة، إال أن أحكام المضاربة متوافقة مع صكوك الشرعية بالبنك قد أصدرت فتوى تؤكد فيها أن الهيئةن أعلى الرغم من 

، بما في ذلك ما يكون ضمن سياق أية إجراءات إعسار أو إفالس مثل تلك الفتوى لن تكون ملزمة ألية محكمة قضائية سعودية
ألية محكمة سعودية أو لجنة قضائية أن تقرر أن لها الحق في إصدار قرارها لوحدها حول ما إذا  يمكنتخص البنك، حيث 

لمملكة ومبادئ الشريعة متوافقة مع أنظمة ا) أو أي جزء منه( المضاربة  أو وثائق العملية والهيكل المرتبط بذلك صكوككانت 
بأن ) بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر البنك(وبناء عليه، ال يتعهد أي شخص . قابلة للتطبيقما إذا كانت وبالتالي 
و مع ثقة . صكوك  عند جميع العلماء، المضاربة أو الشروط أو وثائق العملية األخرى متوافقة مع الشريعة اإلسالميةصكوك

 المضاربة سوف تعتبر متوافقة مع الشريعة من قبل صكوكأية ضمانات بأن ة بهيئته الشرعية إال أن المصدر ال يقدمالبنك التام
  . الشرعية التابعة للبنكالهيئةأي شخص خالف أعضاء 

  :للتنفيذ والقابلية القضائية والصالحية المطبق القانون

د النافذة في المملكة العربية السعودية وأيضا وفقا للقواعد  المضاربة ويجب أن تفسر وفقا لألنظمة والقواعصكوكتخضع 
فإن لجنة حل منازعات األوراق المالية )  والصالحية القضائيةمطبقالقانون ال (١٧وحسب المادة . الشرعية المطبقة في المملكة

 وتسوية كافة اتو إجراءهي الجهة التي تتمتع بالصالحية الحصرية للنظر في وإصدار قرارها بشأن أية قضية قانونية أ
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ويجب على المستثمرين المحتملين أن يأخذوا في اعتبارهم أنه وحسب .  المضاربةصكوكالمنازعات التي قد تنشأ فيما يتعلق ب
 المضاربة ألي تفسير قضائي أو تنفيذ في صكوكعلم البنك لم يسبق أن خضعت أية أوراق مالية من نفس نوع وطبيعة 

أو الشروط أو وثائق / المضاربة وصكوكك فإنه من غير المؤكد تماما كيف وإلى أي مدى ستكون وبناء على ذل. المملكة
  .العملية قابلة للتنفيذ من قبل أية محكمة سعودية أو من قبل لجنة حل منازعات األوراق المالية
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  المضاربةصكوكشروط وأحكام . ٤

بعد االستكمال والتعديل، وباستثناء النص المدون بالخط ( المضاربة والتي ستكون صكوكتتضمن الفقرات التالية أحكام وشروط 
  ).وفقا لشروطها وأحكامها (الصك الرئيسيمرفقة بهذه النشرة و ستنطبق على ) المائل

  :مقدمةال

مع عالوة هامش الربح بعد نهاية م ٢٠١٤  فيالقابلة لالستدعاءو  م٢٠١٩في   المضاربة المستحقةصكوكمن  صكمثل كل ي
وتمثل حصة في ) معرف أدناهكما هو (حصص ملكية مشاعة في موجودات المضاربة ")  المضاربةصكوك ("م٢٠١٤عام 

 و حق الرجوعمحدودية والنظامي الوضع") ب(٤باألسلوب الموضح في الشرط ) معرف أدناهكما هو (التزامات الدفع الثانوية 
سوف يتم حفظ موجودات المضاربة لدى البنك و. وستكون في جميع األوقات متساوية فيما بينها "صكوك حملة الموافقة

وفقا التفاقية ") صكوكال حملة) ("كرب المال( المسجلين صكوكلمصلحة حاملي ال") المصدر) ("كمضارب(السعودي الهولندي 
 بالنيابة عن حملة صكوكبين المصدر ووكيل حملة ال) معرف أدناه هو اكم(حدود تاريخ اإلقفال المضاربة المؤرخة في أو في 

تالية في المرتبة  ( المضاربة التزامات دفع ثانويةصكوكوتعتبر التزامات المصدر فيما يخص "). المضاربة اتفاقية ("صكوكال
 .  وغير مضمونة)من حيث حق الدفع

الذي سيتم الدخول به في أو في حدود تاريخ اإلقفال بين المصدر وشركة السعودي ") الوكالة إعالن("وفقا إلعالن الوكالة 
 صكوكوهذا التعبير يشمل أي خلف لوكيل حملة ال") (صكوكال حملة وكيل  ("صكوكالهولندي المالية بصفتها وكيال لحملة ال

  .صكوكبصفة وكيل بالنيابة عن حملة ال للعمل صكوك، فسوف يتم تعيين وكيل حملة ال) المضاربةصكوكفيما يخص 

رئيسي حسب الموضح  صكب المضاربة الممثلة صكوكستعني إشارة إلى " المضاربة صكوك"إن اإلشارة في هذه الشروط إلى 
  ). الصيغة والفئة (٢في الشرط 

ول بها في أو في حدود تاريخ  سيتم الدخالتيو المضاربة بناء على  اتفاقية إدارة دفع صكوكسوف يتم سداد الدفعات المتعلقة ب
بصفته ( السعودي الهولندي الماليةو )بصفته المضارب( والمصدر صكوكبين وكيل حملة ال") الدفعات إدارة اتفاقية("اإلقفال 

  ").الدفعات مدير (")اتمدير الدفع

 صكوكل حملة الأولي سيعتبر أنه قد فوض وصادق ووافق على تعيين وكي صك المضاربة فإن كل حامل صكوكبامتالك 
التي هو طرف فيها وأيضا على شروط ) حسب الموضح أدناه( في وثائق العملية صكوكوكيال له وعلى دخول وكيل حملة ال

  .كل وثيقة من وثائق العملية

 المضاربة مؤهلة لتكون صكوكولغرض التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي التي يخضع لها المصدر فإن 
  . رأس مال الفئة الثانية حسب الموضح في تلك التوجيهاتبمثابة

 الحق في االستفادة من صكوكولحملة ال. تمثل بعض أحكام هذه الشروط ملخصات لوثائق العملية  وتخضع لشروطها التفصيلية
ائق العملية مزايا جميع نصوص وثائق العملية، وهم ملزمون ويعتبرون على أنهم قد أخذوا في اعتبارهم، كافة أحكام وث

 الحصول على نسخ من وثائق العملية للمعاينة اعتبارا من تاريخ اإلقفال خالل أوقات صكوكويمكن لحملة ال. قة عليهمبالمنط
" األطراف والمستشارون"، حسب الموضح في قسم صكوكالعمل الرسمي في المكاتب المحددة لكل من المصدر ووكيل حملة ال

  .في هذه النشرة

 تعريفات .١

  :سوف يكون للعبارات الواردة في هذه الشروط المعاني التالية )أ(

 فيما يخص صكوكالمستحقة الدفع لوكيل حملة ال) إن وجدت(األتعاب والمصروفات المستمرة :   "رسم الوكالة "
 رسما صكوكوكيل حملة المن بين األشياء األخرى فسوف يدفع ل(اتفاقية المضاربة حسب الموضح في إعالن الوكالة 

 سنة من أقل الفترة كانت إذا تناسبي مبلغأو (في السنة )  ريال سعوديالف مئة (  ريال سعودي١٠٠،٠٠٠ثابتا وقدره 
  ).واحدة

  .المملكة العربية السعوديةاليوم الذي تكون فيه البنوك التجارية مفتوحة للعمل المعتاد في   :"يوم عمل "

  )المضاربة) (أ(٥وله نفس المعنى الموضح في الشرط  : "رأس المال"
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 ."المقدمة"ولها نفس المعنى الموضح أعاله في  : "صكوكحملة ال" 

  ".المقدمة"وله نفس المعني الموضح أعاله في " : صكوكوكيل حملة ال"

  ،) و حق الملكية و التحويلالسجل) (هـ(٣لشرط ولها نفس المعنى الموضح في ا : "الفترة المقفلة"

  ، وله نفس المعنى الموضح في هذه النشرة":تاريخ اإلقفال"

 ، المضاربةصكوك وتعني أحكام وشروط ":الشروط"

 ، وتحمل نفس المعنى الموضح أعاله في المقدمة":إعالن الوكالة"

  ،)خاللإلاحاالت  (١١ولها نفس المعنى الموضح في الشرط : "اخاللحالة "

  ،)خاللاإلحاالت  (١١وله نفس المعنى الموضح في الشرط ": اللاإلختاريخ حالة "

  ،)اإلخاللحاالت  (١١وله نفس المعنى الموضح في الشرط ": اإلخاللإشعار حالة "

  ،)اإلخاللحاالت  (١١وله نفس المعنى الموضح في الشرط ": إشعار ممارسة"

  ،)اإلخاللحاالت  (١١لموضح في الشرط ولها نفس المعنى ا": فترة الممارسة"

  ،٢٠١٩ديسمبر  ٣١ويعني آخر تاريخ توزيع دوري يقع في ": تاريخ االنتهاء"

 المضاربة صكوك يمثلون على األقل نصف القيمة االسمية لصكوكوهو قرار يتخذ من قبل حملة ال": قرار غير عادي"
  ،كما في تاريخ ذلك القرار

  . المضاربةصكوكمثل ي ذيالالشامل  صكللة المسجلة وتعني الصيغ": الصك الرئيسي"

بما في ذلك على سبيل (ويعني بالنسبة لمديونية أي شخص، أية التزامات لشخص آخر بدفع تلك المديونية : "الضمان"
  ): الحصرالذكر وال

  ، أية التزامات بشراء تلك المديونية  )أ(

 في أسهم أو أية سندات أخرى أو لشراء موجودات أو أية التزامات بإقراض األموال لشراء أو االكتتاب  )ب(
  ،خدمات بغرض توفير األموال لتسديد تلك المديونيات

  ،أي تعويض عن نتائج التقصير في تسديد  تلك المديونية  )ج(

  ،أية ترتيبات أخرى لتحمل مسئولية تلك المديونية  ) د(

) على سبيل الذكر ال الحصر(أو مجمعة ويشمل ذلك موال مقترضة أوتعني أية مديونية ألي شخص عن ": المديونية"
  :أية مديونية عن أو فيما يتعلق بالتالي

  ،المبالغ المجمعة بموجب أية تسهيالت شراء سندات  )أ(

مبلغ أية مطلوبات تتعلق بأية عقود تأجير أو شراء بالتمليك والتي وفقا لألنظمة المطبقة والمبادئ المحاسبية   )ب(
  .تأجير تمويلي او رأسماليكالمعتمدة عموما، 

  ،و يوما٩٠مبلغ أية مطلوبات تخص أي سعر شراء لموجودات أو خدمات مؤجلة الدفع لفترة تتجاوز   )ج(

بما في ذلك على سبيل الذكر وليس الحصر أية اتفاقيات بيع أو (المبالغ المجمعة بموجب أية عمليات أخرى   )د(
  .القتراضتكون لها نفس اآلثار التجارية ل) شراء آجلة

 استقبال العروض ومديري اإلصدار قبل نهاية يمديرويعني النموذج المطلوب تقديمه إلى ": نموذج طلب االستثمار"
  .  المضاربةصكوك االستثمار فيفترة العرض للمستثمر من قبل الشخص الذي يرغب ب
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هـ ٢٧/١٢/١٤٣٠ فياربة وتبدأ  المضصكوكوتعني فترة تقديم الطلبات لالستثمار في ": العرض للمستثمرينفترة "
العروض  قبالاست أيام عمل ما لم يتم تجديدها من قبل المصدر ومديري ١٠ وتنتهي خالل )م١٤/١٢/٢٠٠٩ الموافق(

  .ومديري اإلصدار بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية

  .سالمية للمصدروتعني كافة األنشطة المصرفية وأنشطة التمويل اإل" محفظة األعمال اإلسالمية"

 المضاربة، حسبما يقتضي سياق صكوك بالنسبة ل ومضارباًوتعني البنك السعودي الهولندي بصفته مصدراً: "المصدر"
  .النص

 واللتان شركة الرياض الماليةوتعني شركة السعودي الهولندي المالية و ": العروض ومديري اإلصدار استقبالمديري "
  .عروض ومديري اإلصدار المشتركينال قبالاستتعمالن بصفة مديري 

  .في السنة من أي مبلغ مستحق لم يسدد% ٥ويعني مبلغا يعادل ": مبلغ تأخر الدفع"

 ويعني نسبة مئوية في السنة لكل فترة توزيع دورية لغاية فترة التوزيع الدوري المنتهية في تاريخ التوزيع ":الهامش"
العروض  قبالاست ضمنا، حسب المحدد من قبل المصدر ومديري م٢٠١٤ ديسمبر ٣١الدوري الواقع في أو في حدود 

  . في أو بحدود تاريخ اإلقفالصكوكحملة الل ذي تم ابالغهوالومديري اإلصدار 

  )المضاربة) (أ(٥ نفس المعنى الموضح في الشرط ا وله":ةالمضارب"

  )المضاربة) (أ(٥ولها نفس المعنى الموضح في الشرط ": موجودات المضاربة"

بما في ذلك ( وتعني رسوم الوكالة أو رسم مدير الدفعات وكافة المصروفات واألتعاب والرسوم ":تكلفة المضاربة"
وااللتزامات التي يتم تكبدها حسب المالئم من قبل المصدر أو وكيل حملة ) األتعاب القانونية ومصروفات المراجعة

م بموجب اتفاقية المضاربة أو إعالن الوكالة، حسبما تكون  أو مدير الدفعات أثناء تنفيذ واجباتهم ووظائفهصكوكال
  .الحالة

  ).المضاربة) (ب(٥وله نفس المعنى الموضح في الشرط ":دخل المضاربة"

  )المضاربة) (ب(٥وله نفس المعنى الموضح في الشرط " ربح المضارب"

  )المضاربة( )ب(٥وله نفس المعنى الموضح في الشرط  : "صافي الربح"

  ) المضاربةصكوكتصفية ) (ب(١٠وله نفس المعنى الموضح في الشرط : "االختياري النتهاءاتاريخ "

 المضاربة بسبب صكوكويعني بالنسبة ألي يوم يتعين فيه على المصدر استرداد ": مبلغ التوزيع الدوري الجزئي"
، مبلغا يعادل مبلغ التوزيع الدوري النظامي نهاءاال أو تاريخ االنتهاء االختياري، أو تاريخ اإلخاللوقوع تاريخ حالة 

 أو تاريخ االنتهاء االختياري أو اإلخاللالذي كان سيستحق في تاريخ التوزيع الدوري التالي لو لم يقع تاريخ حالة 
سوف يعني إجمالي القيمة "  س" على أنه ألغراض حساب مبلغ التوزيع الدوري فإن الرمز ( النظامي االنهاءتاريخ 

  المضاربة تلك السارية تنطبق في تاريخ قيد التحويل والذي يسبق مباشرة تاريخ ذلك االستردادصكوكاالسمية ل
، مقسوما على ستردادعدد األيام بين تاريخ التوزيع الدوري السابق مباشرة وتاريخ ذلك اال) ١( مضروبا بـ )صكوكلل
  .دوري المجدول القادمعدد األيام بين تاريخ التوزيع السابق مباشرة وتاريخ التوزيع ال) ٢(

 

  ، أعالهولها نفس المعنى الموضح في المقدمة": اتفاقية إدارة الدفعات"

والمستحقة الدفع لمدير الدفعات مقابل ) إن وجدت(وتعني األتعاب والمصروفات المستمرة ": رسم مدير الدفعات"
ومن بين األشياء األخرى فسوف يدفع (ات  فيما يختص باتفاقية المضاربة حسب الموضح في اتفاقية إدارة الدفعهخدمات

أي جزء تناسبي ( في السنة، أو ) مئة الف ريال سعودي (  ريال سعودي١٠٠،٠٠٠ لمدير الدفعات رسما ثابتا وقدره 
  ).إذا كانت الفترة اقل من سنة

  . أعالهوله نفس المعنى الموضح في المقدمة": مدير الدفعات"
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  ).التوزيع الدوري) (ب(٧المعنى المنسوب له في الشرط وله نفس ": تاريخ التحديد الدوري"

  ).التوزيع الدوري) (أ(٧ولها نفس المعنى الموضح في الشرط ": اتفاقية التوزيع الدوري"

 ٣١ لغاية ٢٠١٠ يونيو ٣٠ من كل سنة ويبدأ في ديسمبر و يونيو ويعني آخر يوم من كل ": تاريخ التوزيع الدوري"
تاريخ العمل هو الة عدم كون ذلك اليوم يوم عمل فسيكون تاريخ التوزيع الدوري  ضمنا، وفي ح٢٠١٩ديسمبر 

  .التالي

أول تاريخ توزيع )  ولكن ال تشمل(وتعني الفترة التي تبدأ من وتشمل تاريخ اإلقفال حتى : "الدوري التوزيعفترة "
تاريخ ) ولكن ال يشمل( حتى دوري، وكل فترة الحقة من أي توزيع دوري بما في ذلك تاريخ التوزيع الدوري،

  . التوزيع الدوري التالي

 ويعني أي فرد أو شركة أو مؤسسة أو شراكة أو مشروع مشترك أو جمعية أو منظمة أو وكالة حكومية ":الشخص"
  . أو أي كيان آخر سواء كان لها شخصية قانونية منفصلة أم ال

  . المضاربةصكوك الخاصة بم ٢٤/١٠/٢٠٠٩ وتعني نشرة اإلصدار هذه والمؤرخة في ":النشرة"

أي شخص معنوي ) ب(الشخص الطبيعي من مواطني المملكة العربية السعودية أو ) أ( ويعني ":الشخص المؤهل"
آخر لديه منشأة دائمة في المملكة العربية السعودية ويحمل رقم سجل تجاري ساري صادر عن وزارة التجارة 

  .يحتفظ بحساب مصرفي في المملكة العربية السعودية) ب (و) أ(والصناعة والذي في كال الحالتين 

 المضاربة من قبل صكوك المضاربة وتستحق عند استرداد صكوكويعني إجمالي القيمة االسمية ل": مبلغ االسترداد"
، لاإلخال النظامي أو تاريخ حالة االنهاءالمصدر عند وقوع تاريخ االنتهاء أو تاريخ االنتهاء االختياري أو تاريخ 

المتوفرة في االحتياطي حسب و) إن وجدت(مخصوما منها أية خسائر في موجودات المضاربة  لم تغطى بالمبالغ 
  .إن التزام المصدر بدفع قيمة االسترداد هو التزام دفع ثانوي على المصدر). المضاربة) (٢)(ج(٥المحدد في الشرط 

 رئيسية عاملة في سوق ما بين البنوك في  بنوكلكل من ثالثة وتعني المكتب الرئيسي في الرياض ":يةبنوك المرجعال"
 مدير الدفعات، ا بصفتهالسعودي الهولندي المالية والتي يتم اختيارها من قبل أو نيابة عن مملكة العربية السعوديةال

 يك البنك المرجع أو ممثله القانوني، فإن ذلمدير الدفعات أول مرة من قبل يبنك المرجعالعلى أنه حالما يتم اختيار 
  . ال يمكن تغييره إال إذا توقف عن كونه قادرا على لعب ذلك الدور

  .ويعني نظام التسجيل الذي يديره المسجل أو أي كيان يخلفه": التسجيل"

وتشمل أي مسجل يخلفه حسبما يتم تعيينه وفقا لشروط اتفاقية ")  (تداول(" ويعني السوق المالية السعودية ":سجلمال"
  ،"يلالتسج

 وتعني اتفاقية التسجيل والتداول التي سيتم الدخول بها فيما بين المصدر والمسجل فيما يخص ":اتفاقية التسجيل"
  ، المضاربة في أو في حدود تاريخ اإلقفالصكوك

  ). المضاربةصكوكتصفية ) (ج(١٠وله المعنى الموضح في الشرط ":  النظامينهاءاالتاريخ "

  ). المضاربةصكوكتصفية ) (ج(١٠وله المعنى الموضح في الشرط : " النظامينهاءاالإشعار "

  . المضاربة القائمةصكوكويعني القيمة االسمية اإلجمالية لكافة " : المبلغ الممثل"

من إجمالي القيمة % ٥٠ الذين يملكون أكثر من صكوككما في أي تاريخ، تعني حملة ال :  "صكوكحملة النصاب "
  . السارية في ذلك التاريخ المضاربةصكوكاالسمية ل

  ).المضاربة) (ب(٥ وله نفس المعني الموضح في الشرط ":االحتياطي"

لودائع لستة أشهر بالريال السعودي والذي يظهر على شاشة ا ويعني سعر العمولة األساسي سعر ":سعر الشاشة"
أي صفحة بديلة على  أو (SAIB٦M) أو شاشة بلومبيرغ صفحة "AVG"من العنوان ) SUAA( صفحة –رويترز 
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 مدير الدفعات، والتي ابصفته السعودي الهولندي المالية من قبل تحديدهاتلك الخدمة أو أية خدمة تخلفها حسبما يتم 
  .تعرض نفس المعلومات

  ).المضاربة) (ج(٥ وله نفس المعنى الموضح في الشرط ":العجز"

البنوك السعودية للودائع بالريال السعودي لفترة ستة  ويعني لكل فترة توزيع دورية، سعر العرض ما بين ":سيبور"
  ).التوزيع الدوري) (ب(٧أشهر والمحدد وفقا للشرط 
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يعني أن كافة التزامات المصدر بدفع دفعات من ": التزامات دفع ثانوية"صكوك .�9وة ه+�� ا���3 3>َ& 09 ا�#+��
 لشروطها ستكون االلتزامات ثانوية بالنسبة  بموجب اتفاقية المضاربة، والتي وفقاًصكوكمبلغ االسترداد إلى حملة ال
ر بعد التسديد المسبق والكامل لجميع مطلوبات الودائع وجميع أي دعوى تصفية للمصدلحقوق الدفع عند حصول 

 وازيةمالمطلوبات األخرى من المصدر، ما عدا، في كل حالة، تلك االلتزامات التي من شروطها أن تكون في مرتبة 
   .بعدهاما أو من حيث حق الدفع مع التزامات الدفع الثانوية 

 المضاربة، صكوك إعالن الوكالة، اتفاقية التسجيل، اتفاقية إدارة الدفعات،  وتعني اتفاقية المضاربة،": العمليةائقوث"
  .نموذج طلب االستثمار وأية اتفاقيات أخرى أو وثائق يتم إصدارها أو توقيعها فيما يخص ذلك

 وتعني أية ضرائب حالية أو مستقبلية أو زكاة أو مفروضات أو تقييمات أو رسوم حكومية ايا كانت ":الضرائب"
بيعتها يتم فرضها أو احتسابها أو تحصيلها أو استبقائها أو ربطها من قبل أو نيابة عن المملكة العربية السعودية أو ط

  .أيا من اإلدارات التابعة لها أو أية سلطة فيها لديها صالحية فرض الضريبة

  )التحويلالتسجيل وحق الملكية و (٣وله نفس المعنى الموضح في الشرط ": تاريخ قيد التحويل"

  ").اإلخاللحاالت ) ("ز(١١ نفس المعنى الموضح في الشرط ا وله":إجراءات التصفية"

ما لم يكن قد " قائم"المضاربة على أنه  صكمع عدم المساس بوضعها بالنسبة ألية أغراض أخرى، سوف يتم اعتبار 
أو )  المضاربةصكوكشراء ( ٨أو شراؤه بموجب الشرط )  المضاربةصكوكتصفية  (١٠تمت تصفيته وفقا للشرط 
 صكوكشراء ) (ب(٨ه وفقا للشرط ئ، وتم في أي من هذه الحاالت إلغا)اإلخاللحاالت  (١١استرداده بموجب الشرط 

الشرط ) ٢(، صكوكالتأكد من حق حضور والتصويت في أي اجتماع لحملة ال) ١(، على أنه، لغرض )المضاربة
، )صكوكشروط انعقاد اجتماعات حملة ال( من إعالن الوكالة ٢ جدولوال) التعديل -  صكوكاجتماع حملة ال)(أ(١٣

التنفيذ  (١٢الشرط ) ٤(و ) اإلخاللحاالت  (١١ المطلوبين ألغراض الشرط صكوكتحديد نصاب حملة ال) ٣(
 ألي شخص لمصلحة المصدر سوف تعتبر والمملوكة حالياً) إن وجدت( المضاربة تلك صكوكفإن ) وممارسة الحقوق

  .على أنها ليست قائمة)  ولحين انتهاء االحتفاظ بها على هذا األساسما لم(

  

بما في ذلك اتفاقية المضاربة، إعالن (إن أي ذكر في هذه الشروط ألي اتفاقية أو مستند أو وثيقة أخرى    ) ب(
تفاقية أو سيفسر على أنه إشارة إلى  تلك اال)  المضاربةصكوكالوكالة، اتفاقية التسجيل، اتفاقية إدارة الدفعات و

  . حسبما يتم تعديلها أو إلحاقها أو استبدالها أو تحديثها من حين آلخروثيقة أخرىأو  االداة

  

  : الصيغة و فئة اإلصدار.   ٢

    

 على أن يكون الحد األدنى  سعودي لكل منهاريال ١٠٠،٠٠٠ المضاربة على شكل إليكتروني مسجلة بفئات صكوك تصدر 
سيتم إيداعه   و الذي الصك الرئيسي المضاربة ممثلة بصكوك وستكون جميع  .عودي ريال س٥٠٠،٠٠٠لالمتالك 

 فلن يتم إصدارها، إال أنه الصك الرئيسي المضاربة الفردية التي تمثل ملكيات صكوكأما . صكوكلدى وكيل حملة ال
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الصك مثل يوسوف .  المضاربةصكوك الحصول على كشف من المسجل يبين ملكياتهم من صكوكيحق لحملة ال
  .   لحصة مشاعة في موجودات المضاربةصكوك المضاربة القائمة وملكية حملة الصكوك جميع الرئيسي

  

 :السجل وحق الملكية والتحويل .٣

 :السجل )أ(

 حامل"وفي هذه الشروط، فإن .  المضاربة وفقا لشروط اتفاقية التسجيلصكوكسوف يحتفظ المسجل بسجل خاص ب
أو في حالة الملكية المشتركة، . (المضاربة في حينه في السجل صكي باسمه يتم تسجيل يعني الشخص الذ"  صكال

  . سوى األشخاص المؤهلينصكوكوال يجوز تسجيل أي شخص كحامل ). صكوكفباسم أول حامل لل

 :الملكية )ب( 

 المضاربة صكوكعلى أنه المالك المطلق ل)  تتطلب األنظمة والقوانين خالف ذلك لمما( صكسوف يعامل كل حامل 
سواء كانت مستحقة الدفع أم ال وبغض النظر عن أي إشعار بالملكية أو األمانة أو أية مصلحة (تلك لكافة األغراض 

  ).صكوكأخرى في ال

 التحويل )ج( 

 المضاربة وفقا للقواعد واإلجراءات المحددة من قبل صكوكأدناه يجوز تحويل  )هـ( و )د( مع مراعاة الفقرات 
 صكوكوال يجوز تحويل . ن خالل تسليم المسجل تلك المعلومات التي تتطلبها األنظمة واإلجراءاتالمسجل م

  .المضاربة ما لم يكن المحول له شخص مؤهل

   رسوم التحويل )د(

 المضاربة لرسم يتقاضاه المسجل وفقا لجدول الرسوم المطبق من قبله عن الخدمات التي صكوكيخضع تحويل 
. المحول والمحول له وفقا للممارسات المعتمدة لدى المسجل صكالة تلك الرسوم على نفقة حامل يقدمها، وتكون كاف

 مسئوال عن دفع أيا من تلك الرسوم المفروضة من قبل صكوكفلن يكون المصدر أو وكيل حملة ال، ولتجنب الشك 
  .المسجل

 :تواريخ قيد التحويل والفترات المقفلة )هـ( 

 المضاربة المنفذة خالل الفترة التي تبدأ عند صكوك يتم اإلعالن ما إذا كانت عمليات تحويل قبل تاريخ اإلقفال سوف
أيام عمل على األقل تاريخ استحقاق الدفع المقرر ألي مبلغ توزيع دوري أو ) ٧(العمل الذي يسبق بسبعة بداية يوم 

 تاريخ("يوم عمل، ففي يوم العمل التالي  المضاربة، أو إذا لم يكن ذلك اليوم صكوكأي مبلغ أصلي أو توزيع يخص 
يجوز ف") المقفلة الفترة"ويطلق على كل فترة من هذه الفترات (وتنتهي بنهاية تاريخ االستحقاق المعني  ") التحويل قيد

جيل إذا كان من الممكن تس. تسجيلها بالطريقة االعتيادية أو ما إذا كان يمكن تسجيلها خالل الفترة المقفلة ذات العالقة
عمليات التحويل تلك بالطريقة المعتادة، فعندها وبغض النظر عن ذلك التسجيل، سوف يستمر سداد كافة الدفعات 

ويجوز للمسجل .  المضاربة عند بدء العمل في تاريخ قيد التحويل المعنيصكوكلهؤالء األشخاص المسجلين كحملة 
لق فيه بتسجيل عمليات التحويل المنفذة خالل الفترات المقفلة بعد تاريخ اإلقفال تعديل هذه الشروط إلى الحد الذي تتع

  .صكوكبموجب إشعار للمصدر وحملة ال

 :القواعد المتعلقة بالتحويل والتسجيل )و(

 المضاربة والقيد في السجل للقواعد واإلجراءات المتبعة لدى المسجل وأحكام صكوكتخضع كافة عمليات تحويل 
 .ر القواعد من قبل المسجل في أي وقتويجوز تغيي. اتفاقية التسجيل

   صكوكالوضع النظامي ومحدودية حق الرجوع وموافقة حملة ال. ٤
  
  :الوضع النظامي   )أ(
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 في الملكية غير قابلة للتجزئة لموجودات المضاربة وتمثل حصصا في  مشاعة المضاربة حصصاًصكوكتشكل 
أدناه  وستكون في جميع ) ب( حسب الموضح في الفقرة و) حسب المعرف في هذه الشروط(التزامات الدفع الثانوية 

إن التزامات المصدر ليست مغطاة بأية موجودات أو ضمانات وهي . األوقات في مرتبة مساوية لبعضها البعض
  .)تالية في المرتبة من حيث حق الدفع(ثانوية التزامات 

 
  :)في مرتبة تالية من حيث حق الدفع (التزامات دفع ثانوية)     ب(

  

 والممثلة لمبالغ االسترداد وفقا التفاقية المضاربة وكافة المبالغ صكوكإن كافة الدفعات المستحقة من المصدر لحملة ال
وفقا لشروطها ") الثانوية الدفع التزامات"ويشار لها جميعا بعبارة (عملية  من وثائق الالمستحقة بموجب كل وثيقة 

 حق الدفع عند حصول أية إجراءات من حيثضاربة ستكون في مرتبة تالية وأحكامها وحسب الموضح في اتفاقية الم
تصفية  للمصدر حيث ستكون األولوية للسداد الكامل لكافة مطلوبات الودائع وكافة المطلوبات األخرى المترتبة على 

الدفع مع أو ذات المصدر، ويستثنى من ذلك، في كل حالة، المطلوبات التي بطبيعتها وشروطها تكون متساوية في حق 
  .أولوية تالية اللتزامات الدفع الثانوية

  

تنازال غير قابل للرجوع عن ) صكوكالذي يتصرف نيابة عن حملة ال (صكوك ووكيل حملة الصكوكويتنازل حملة ال
لتزامات شروط ا تنفيذومن أجل . الشروط المتعلقة بالتزامات الدفع الثانوية لتنفيذحقوقهم إلى الحد الذي يكون ضروريا 

) صكوكالذي يتصرف نيابة عن حملة ال (صكوك ووكيل حملة الصكوكالدفع الثانوية المذكورة، فإن المصدر وحملة ال
 قابلة وافقوا في اتفاقية المضاربة أنه عندما تحصل إجراءات التصفية للمصدر وتستمر فإن كافة المبالغ التي تكون 

  :استخدامها على النحو التالي سيتم الدفع

  

أوال نحو السداد  الكامل لكافة مطالبات المودعين وكافة التزامات المصدر األخرى   المصنفة على أنها ذات )  أ(
تلك المطالبات استحقت بعد تاريخ بداية  منبما في ذلك أية مبالغ (أولوية  في حق الدفع على التزامات الدفع الثانوية 

  ،)إجراءات التصفية المذكورة للمصدر

، المبالغ المستحقة بموجب التزامات الدفع الثانوية وكافة التزامات المصدر بشكل متساوي نحو سداد ، ثانيا) ب(
  .المتساوية في حقوق الدفع مع التزامات الدفع الثانوية

  

ممارسة أو المطالبة بأي حق مقاصة فيما يخص أية مبالغ تستحق له من قبل المصدر  صكال يجوز ألي حامل 
، بموجب اشتراكه في صكأو فيما يتعلق بالتزامات الدفع الثانوية ، وسوف يعتبر كل حامل والناشئة بموجب 

 المضاربة، على أنه تنازل عن كافة حقوق المقاصة تلك إلى الحد صكوك، أو شراء أو امتالك أيا من صكوكال
  .األقصى الذي تجيزه األنظمة والقوانين النافذة

 صكوك حملة الستطيع ي،، ففي حالة حصول إجراءات تصفية للمصدر هذهويةوكنتيجة لشروط التزامات الدفع الثان
األساسية على  األخرى المطلوبات أصحاب أو المودعين أن يتم استيفاء مطلوبات هم ولكن بعد صكوكقيمة استرداد 
  .  ) غير الثانوية(المصدر 

 

 :الرجوع على المصدر )ج(

أو في (، صكوك ذات العالقة التي هو طرف فيها مباشرة إلى حملة ال العمليةائقإن المصدر ملزم بالدفع بموجب وث
، وسوف يكون لحملة ) تعويضه تعويضا مقبوال له حمايته وبشرط ( )صكوكبعض الظروف إلى وكيل حملة ال

الحق في الرجوع مباشرة على ) صكوك كوكيل يتصرف بالنيابة عن حملة الصكوكأو وكيل حملة ال (صكوكال



 ٢٨

 صكوك أو وكيل حملة الصكوكاس التزامات الدفع الثانوية السترداد الدفعات المستحقة لحملة الالمصدر على أس
  . العملية تلكائق وفقا لوثصكوكلحساب حملة ال

 

 :المضاربة .٥

 :موجودات المضاربة )أ(

 رأس"(مال   المضاربة لتكوين رأسصكوك االستثمار فيوفقا التفاقية المضاربة فسوف يتم استخدام متحصالت 
وسوف تبدأ المضاربة في تاريخ اإلقفال وتنتهي إما "). المضاربة("الناشئة بموجب اتفاقية المضاربة لمضاربة ل") المال

في حالة أنه ) ٢( المضاربة بالكامل أيهما يقع آخرا ، أوصكوكفي تاريخ االنتهاء أو التاريخ الذي يتم فيه استرداد ) ١(
  .ل قبل تاريخ االنتهاء، ففي اليوم الذي يلي ذلك االسترداد مباشرة المضاربة بالكامصكوكتم استرداد 

  

في محفظة األعمال اإلسالمية العائدة له ، ) مضاربالبصفته (مال المضاربة من قبل المصدر  سوف يتم استثمار رأس
"). بةالمضار موجودات("وسوف يشكل رأس المال المستثمر في محفظة األعمال اإلسالمية موجودات المضاربة 

  .وسوف يكون من حق المصدر أن يدمج  موجوداته الخاصة مع موجودات المضاربة

  

أداء ضمان  أو مديري استقبال العروض أو مديري اإلصدار مسئولين عن صكوكلن يكون المصدر أو وكيل حملة ال
في حالة التقصير أو  إال صكوكالموزع لحملة ال) إن وجد(أو ربحية موجودات المضاربة أو عن حصة ومبلغ التوزيع 

  .التفريط

 

 دخل المضاربة–استخدام المتحصالت  )ب(

. صكوك وبالنيابة عن حملة الهوفقا لشروط اتفاقية المضاربة فسوف يحتفظ المصدر بموجودات المضاربة لصالح
 التمويالت ودخل األتعاب من محفظة األعمال و االستثمارات  الدخل المتحصل منوسوف يقوم المصدر بتجميع

وبعد ) المكونة من مصروفات مباشرة والتكاليف المخصصة لتلك األنشطة(اإلسالمية  بعد خصم إجمالي المصروفات 
  ").الربح صافي("خصم المخصصات لتلك السنة والتي ترتبط بمحفظة األعمال اإلسالمية  

 والمصدر صكوكصة بحملة الوسوف يتم احتساب الحصة التناسبية لصافي الربح، بعد اقتطاع تكاليف المضاربة، الخا
  :باستخدام النسب التالية

  ")المضاربة دخل("من صافي الربح % ٩٠  :      صكوكحملة ال

  ")المضارب ربح("من صافي الربح % ١٠:              المصدر 

  

سوف المتحصل من موجودات المضاربة عن أية فترة توزيع دورية  مبلغ التوزيع الدوري، ف لربحاإذا تجاوز صافي 
وسوف يقيد المصدر االحتياطي من خالل قيد دفتري في "). االحتياطي("يحتفظ المصدر بأي فائض لديه  كاحتياطي 

ولن يكون للمصدر الحق في استخدام واستثمار . حساب افتراضي، ولن يتم حفظها في حساب مصرفي منفصل ومحدد
  .المتوفرة في االحتياطي لحسابه الخاص) إن وجدت(األموال 

 : االحتياطي–استخدام المتحصالت  )ج( 

) إن وجدت(وفقا التفاقية إدارة موجودات المضاربة فسوف يحتفظ المصدر باالحتياطي ويدفع المبالغ المستحقة 
  :والمتوفرة في االحتياطي وفقا لنصوص هذا الشرط  حسب التوزيع التالي
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 اإلخالل النظامي أو تاريخ حالة االنهاءري أو تاريخ عند وقوع تاريخ االنتهاء أو تاريخ االنتهاء االختيا   )  ١(
المتوفرة في حساب االحتياطي حسب األولوية ) إن وجدت(فسوف يقوم المصدر بدفع المبالغ المستحقة  

  :التالية

 في أي تواريخ توزيع صكوكأوال، نحو سداد إجمالي مبلغ أي عجز بين المبالغ المدفوعة لحملة ال )أ( 
وذلك ") العجز"ويشار لكل منها بعبارة (الغ التوزيع الدورية المقابلة لتلك التواريخ دورية سابقة ومب

  ،وإلى الحد الذي تبقى فيه هذه المبالغ غير مدفوعة

  .ثانيا، نحو سداد أي مبلغ عجز لفترة التوزيع الدوري الجزئي )ب( 

 عن أية خسائر صكوكيض حملة ال المتوفرة في االحتياطي من أجل تعوالمبالغسوف يتم استخدام رصيد  )٢( 
 النظامي أو االنهاءتتعلق بموجودات المضاربة كما في تاريخ االنتهاء أو تاريخ االنتهاء االختياري أو تاريخ 

في االحتياطي والتي يتم استالمها من قبل المصدر ) إن وجدت( مع رصيد األموال اإلخاللتاريخ حالة 
المتعلقة بموجودات المضاربة كما في تاريخ االنتهاء أو تاريخ وألجل حساب الخسائر .  تشجيعيةكحوافز

 فسوف يقوم المصدر خالل ثالثة أيام اإلخالل النظامي أو تاريخ حالة االنهاءاالنتهاء االختياري أو تاريخ 
 لاإلخال النظامي أو تاريخ حالة االنهاءعمل من وقوع تاريخ االنتهاء أو تاريخ االنتهاء االختياري أو تاريخ 

بإجراء مراجعة تدقيقية لمحفظة األعمال اإلسالمية للفترة التي تبدأ في تاريخ اإلقفال وتنتهي في تاريخ 
، حسبما اإلخالل أو تاريخ حالة  أو تاريخ االنهاء النظاميحصول تاريخ اإلنهاء أو تاريخ اإلنهاء االختياري

االنتهاء أو تاريخ االنتهاء االختياري أو تكون الحالة، ومقارنة قيمة موجودات المضاربة كما في تاريخ 
، حسبما تكون الحالة، مع قيمة موجودات المضاربة كما في اإلخاللهاء النظامي أو تاريخ حالة االنتاريخ 

  .تاريخ اإلقفال وفقا للمعايير المحاسبية المطبقة على المصدر

   

 :المواثيق والتعهدات .٦

 المضاربة قائمة، فإنه لن صكوك، من جملة أمور أخرى ، طالما كانت أيا من تعهد المصدر في اتفاقية المضاربة بأنه
  :يقوم بأي من اآلتي

أنشاء ، أو إصدار أو تولي أو تكبد أية قروض أو مديونيات أو ضمانات أو أية التزامات أو أعباء أخرى،  )أ( 
در، والتي في وقت إنشائها أو   يدعى بأنه يشكل، التزامات دين ثانوية على المص يمكن له أنمما يشكل أو

إصدارها أو توليها أو تكبدها خالف ذلك في أي وقت فيما بعد، ستعتبر بمثابة رأس مال للمصدر ألية 
ولوية الدفع أو تتساوى في أل بالنسبةأغراض نظامية إال إذا كانت تلك االلتزامات تأتي في  الدرجة التالية 

 في حالة أية توزيعات لموجودات المصدر كنتيجة لوقوع أية حالة حقوق الدفع مع التزامات الدين الثانوية
  .تصفية للمصدر

  

من خالل  ( إنشاء أية أعباء أخرى رهن حيازي، أوبيع أو تحويل أو التنازل عن أو المشاركة في أو رهن أو  )ب(
 ترتيبات أفضلية وأو أفضلية أو أولوية أو أية اتفاقيات ضمانات أ) نظامي أو خالفه(أية ضمانات أو حجز 

على أية أجزاء من حصته في ) ذلك أو استمرار أو أن يسمح بحدوث ) (من أي نوع كانت أو خالف ذلك
 .موجودات المضاربة باستثناء ما كان وفقا لوثائق العملية

 . المضاربة ألي غرض  خالف األغراض الموضحة في هذه النشرةصكوكاستخدام متحصالت إصدار  )ج(
 )" استخدام متحصالت االكتتاب.٥"راجع قسم (

أن يقدم ألعضاء مجلسه أو المساهمين أي قرار من أجل أو تعيين أي مصفي لتصفيته أو أي قرار للبدء في  )د(
  .أية إجراءات إفالس أو إعسار تتعلق به



 ٣٠

  الدورياتالتوزيع .٧

 :تواريخ التوزيع الدوري )أ(

 مدير الدفعات ابصفته سعودي الهولندي الماليةالوزع تسوف ) الدفعات (٩والشرط ) المضاربة) (ب(٥وفقا للشرط 
 المضاربة صكوك كل حسب نسبة ما له من  مبالغ التوزيع المجمعة في حساب العملية المتعلقة بصكوكعلى حملة ال

ي أي من تواريخ التوزيع الدور وقعوفي حالة . يعادل مبلغ التوزيع الدوري المعنيمبلغا في كل تاريخ توزيع دوري 
 . غير يوم عمل فسوف يؤجل ليوم العمل التاليفي 

 :في هذه الشروط

 :يقصد به لكل فترة توزيع دورية، مبلغا يتم احتسابه على النحو التالي" الدوري التوزيع مبلغ "

  ي×)هـ+ص(×س 

       ٣٦٠  

 : حيث

قيد  التحويل الذي يسبق مباشرة  المضاربة تلك القائمة في تاريخ صكوكلقيمة االسمية لاإجمالي       =       س   
  .اليوم األخير من فترة التوزيع الدوري المعنية

  .العدد الفعلي لأليام في فترة التوزيع الدوري المعنية    = ي

   التوزيع الدوري المعنية لفترة لفترة ستة أشهر  )بوريس( سعر العرض ما بين البنوك السعودية    = ص

  . حسبما ما ينطبقالربح هامشعالوة الهامش أو    = هـ

 : لفترة ستة أشهر)سيبور (العرض ما بين البنوك السعودية تحديد سعر )ب( 

 مدير ا، بصفتهسعودي الهولندي الماليةالسوف يتم تحديد سعر سيبور لكل فترة توزيع دورية من قبل أو بالنيابة عن 
  :، وفقا لألحكام التاليةاتالدفع

في يوم ) بتوقيت مدينة الرياض( صباحا ١١:٠٠ الشاشة في حدود الساعة سعر مدير الدفعاتسوف يحدد  )١( 
وسوف يمثل سعر الشاشة ") الدوري التحديد تاريخ("العمل الثاني قبل اليوم األول من كل فترة توزيع دوري 

  المذكور سعر سيبورلفترة ستة أشهر لفترة التوزيع الدورية التالية، أو

  :بالتالي مدير الدفعاتاشة فسوف يقوم في حالة عدم توفر سعر الش )٢( 

الطلب من المكتب الرئيسي في المملكة لكل بنك مرجعي أو أي بنك مرجعي بديل في سوق ما بين  )أ( 
البنوك السعودية يتم تحديده من قبل المصدر، تزويده بأسعار العرض على ودائع الريال السعودي 

 صباحا بتوقيت الرياض في تاريخ ١١:٠٠ في سوق ما بين البنوك السعودية في حدود الساعة
لبنوك الرئيسية في سوق ما بين البنوك السعودية لفترة تعادل فترة التوزيع لدى االتحديد الدوري  
وطالما قدم اثنان من البنوك .  في تلك السوق في ذلك الوقتالممثلمبلغ البوالدوري المعنية 

المقرب إن لزم (توسط الحسابي لتلك األسعار المرجعية على األقل تلك األسعار فسوف يحدد الم
حسبما يتم حسابه من قبل )  تقرب صعودا٠,٠٠٠٠٠٥األمر ألقرب عشرة آالف من النقطة المئوية 

  .وهو سعر سيبور لفترة التوزيع الدوري التالية مدير الدفعات

 سيبور لفترة إذا تعذر تحديد سعر سيبور وفقا للموضح أعاله فسوف يكون ذلك السعر هو سعر )ب( 
تم تحديده والذي  المضاربة خالل فترة التوزيع الدوري المعنية صكوكالتوزيع التالية المنطبق على 

  .للمضاربة بخصوص آخر فترة توزيع دوري
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 النشر )ج(

اإلجراءات الالزمة نحو إبالغ سعر الشاشة ومبلغ التوزيع الدوري الذي حدده، َإضافة إلى  مدير الدفعاتسوف يتخذ 
 حينئذ مدرجة فيها صكوك تكون الأوراق مالية  وكل سوقصكوكاريخ التوزيع الدوري المعني، إلى وكيل حملة الت

. بأسرع ما يمكن بعد ذلك التحديد ولكن تحت أي ظرف في موعد أقصاه أول يوم من فترة التوزيع الدوري المعنية
إعادة حساب أي مبلغ توزيع  مدير الدفعاتق وسوف يكون من ح.  بذلك  على الفورصكوككذلك يجب إشعار حملة ال

  .بدون إشعار في حالة تمديد أو تقصير فترة التوزيع الدوري ذات العالقة) بناء على األحكام السابقة(دوري 

 توقف التراكم )د( 

 صكوكالالسترداد ، ما لم يكن قد تم، عند تقديم  امضاربة اعتبارا من تاريخ صكلن يتم دفع أية مبالغ أخرى على أي 
، أو ما لم يكن قد حصل إخالل فيما نظامي المضاربة بشكل غير صكوكلالسترداد حجب أو رفض الدفع فيما يخص 

 المضاربة سوف تبقى مستحقة للدفع، وسيكون صكوكيخص الدفع، وفي هذه الحالة فإن المبالغ المستحقة على 
 من قبل وكيل حملة ا يتم تحديدهة خيريجمعيةمتأخرة ل على تلك الدفعات التأخر الدفعالمصدر ملتزما بأن يدفع مبلغ 

  .صكوكال

 

  :حساب مبالغ التوزيع بالنسبة للمبالغ الدورية الجزئية )هـ(

في الحاالت التي يلزم فيها حساب مبلغ التوزيع بالنسبة  لفترة تقل عن فترة التوزيع الدوري الكاملة فسوف يتم حساب 
  . يوما في السنة٣٦٠لفعلي التي انقضت  من تلك الفترة وعلى أساس ذلك المبلغ على أساس عدد األيام ا

 اإلشعارات )و( 

 والعمليات الحسابية وعروض األسعار والقرارات صكوكسوف تكون كافة اإلشعارات واآلراء وعمليات التحديد وال
شريطة خلوها (ل المصدر المتخذة أو المقدمة أو المعطاة أو تلك التي يتم الحصول عليها ألغراض هذا الشرط من قب

 و صكوك وحملة الصكوكملزمة للمصدر ولوكيل حملة ال) من أي سوء تصرف متعمد أو احتيال أو أخطاء ظاهرة
فلن يتحمل المصدر أية مسئولية قانونية تجاه أي شخص فيما يتعلق بممارسته أو ) مع مراعاة ما سبق ذكره أعاله(

  .اراته التقديرية بموجب هذا الشرط لمثل هذه األغراضعدم ممارسته لصالحياته أو واجباته أو قر

 :التسوية والمقاصة )ز( 

سوف يتم دفع كافة مبالغ التوزيع الدوري ومبالغ التوزيع الدوري الجزئي، إن وجدت، في التواريخ ذات العالقة على 
لدوري الجزئي بناء على  للمضاربة في تاريخ التوزيع الدوري المعني أو تاريخ التوزيع االتنضيض الحكميأساس 

  .الحسابات اإلدارية للمصدر للفترة المعنية

 االنهاءسوف يقوم المصدر خالل ثالثة أيام عمل من حصول تاريخ االنتهاء أو تاريخ االنتهاء االختياري أو تاريخ 
التي تبدأ في تاريخ  بإجراء مراجعة تدقيقية لمحفظة األعمال اإلسالمية لديه للفترة اإلخاللالنظامي أو تاريخ حالة 

 النظامي أو تاريخ حالة االنهاءاإلقفال وتنتهي في تاريخ وقوع تاريخ االنتهاء أو تاريخ االنتهاء االختياري أو تاريخ 
وإذا ما قرر المصدر بناء على تلك المراجعة التدقيقية بأن أي مبلغ توزيع دوري أو . ، حسبما تكون الحالةاإلخالل

ي فترة توزيع دوري أو فترة توزيع دوري جزئي، حسبما تكون الحالة، هو أكبر من دخل مبلغ توزيع جزئي يخص أ
المتوفرة في ) إن وجدت (المبالغالمضاربة لتلك الفترة فعندها سيكون للمصدر الحق في اقتطاع أي عجز من 

جز فسوف يكون من حق المتوفرة في االحتياطي كافية لتغطية ذلك الع) إن وجدت (المبالغوإذا لم تكن . االحتياطي
 مقابل مبلغ االسترداد المستحق الدفع لهم من قبل المصدر صكوكحملة اللالمصدر اقتطاع ذلك من أية مبالغ تستحق 

  .بموجب اتفاقية المضاربة



 ٣٢

  المضاربةصكوكشراء  .٨

 الشراء )أ(

والمصدر وذلك بعد  صكال المضاربة بأي سعر يتم االتفاق عليه بين حامل صكوكلمصدر في أي وقت شراء ليجوز 
  . العربي السعوديالحصول على الموافقة المسبقة من مؤسسة النقد

 :اإللغاء )ب( 

 المضاربة، إن وجدت، التي يتم شراؤها من قبل المصدر و ال يجوز إعادة إصدارها أو صكوكسوف يتم إلغاء كافة 
  .إعادة بيعها

 الدفعات .٩

 عام )أ(

 المضاربة عن طريق تحويلها إلى حساب المستفيد بالريال السعودي لدى بنك صكوكسوف يتم سداد الدفعات بموجب 
 يوما على األقل من تاريخ ١٥يعمل في المملكة العربية السعودية وذلك حسب المبلغ خطيا للمسجل والمصدر قبل 

  .الدفع ذو العالقة

 :معمول بهاالالدفعات الخاضعة لألنظمة  )ب( 

 المضاربة خاضعة في جميع األحوال للقواعد واألنظمة المالية واللوائح صكوكعالقة بسوف تكون كافة الدفعات ذات ال
 أية مصروفات أو توزيعات فيما يخص هذه صكوكهذا ولن يتم تحميل حملة ال. األخرى المطبقة في مكان الدفع

  .الدفعات

 :الدفع في أيام العمل )ج( 

ستحقاق، أو إذا لم يكن يوم االستحقاق يوم عمل فتكون في أول  في تاريخ االقعسوف يتم إصدار تعليمات الدفع بحيث ت
 عن التأخير في الدفع صكوكلحملة ال اضافيةهذا ولن يتم صرف أية توزيعات أو أية دفعات . يوم عمل يلي ذلك اليوم

  .الناتج عن عدم كون تاريخ االستحقاق يوم عمل

 تاريخ قيد  التحويل )د( 

  يومفي السجل في بداية صكال المضاربة للشخص الموضح كحامل صكوكلمتعلقة بسوف يتم سداد كافة الدفعات ا
  .العمل في موقع مكتب المسجل في تاريخ سجل التحويل

  

 :المضاربة صكوك تصفية .١٠

 :المجدولة التصفية )أ(

 وفقا النتهاءا تاريخ في المضاربة صكوك استرداد يتم فسوف وإلغاؤها شراؤها أو مسبقا تصفيتها تمت قد يكن لم إن
) ه الدورياتالتوزيع) (ز(٧والشرط ) صكوك حق الرجوع وموافقة حملة الومحدودية النظاميالوضع ) (ب(٤ للشرط

  .حصته من مبلغ االسترداد صكوسوف يتلقى كل حامل 

 :المصدر خيار على بناء التصفية )ب( 

 من غير ضمان المضاربة صكوكل االسمية القيمة إجمالي من أقل المضاربة موجودات قيمة تكون ال أن مراعاة مع
 الشرط في الموضح حسب االحتياطي في المتوفرة) وجدتإن  (المبالغ االعتبار في األخذ وبعد ،على المصدر

 على الحصول شريطة جزئيا، ليس ولكن بالكامل، يسترد أن المصدر حق من يكون فسوف) المضاربة) (٢)(ج(٥
 الشرط مراعاة مع االسترداد بمبلغ صكوكال حملة من المضاربة صكوك نقد،ال لمؤسسة المسبقة الخطية الموافقة

تاريخ  (التاسعة السنة وحتى التاريخ ذلك بعد سنة كل نهاية في أو الخامسة السنة نهاية في) الدوريالتوزيع )(ز(٧
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 تزيد ال و يوما عشر خمسة عن تقل ال فترة قبل صكوكال لحملة المصدر يقدمه إشعار على بناء) االختياري االنتهاء
  .لإللغاء قابل غير يكون اإلشعار وهذا يوما ٣٠ عن

  :النظامي المال رأس  ألسباب التصفية      ) ج(

 النقد لمؤسسة المسبقة الخطية الموافقة على الحصول بعد المصدر خيار حسب المضاربة صكوك استرداد يمكن
كليا وليس جزئيا، في أي وقت بعد إعطاء ) ظاميالن نهاءاال تاريخ(العربي السعودي في أي تاريخ توزيع دوري 

 ١٦ وفقا للشرط صكوكلحملة ال") النظامي نهاءاال إشعار(" يوما ٦٠ يوما و ال يزيد عن ٣٠ مدته عن تقلإشعار ال 
 وموافقة الرجوع حقالوضع النظامي، محدودية ) ب(٤ووفقا للشرط ) وهذا اإلشعار غير قابل لإللغاء) (اإلشعارات(

 مبلغ من له المملوكة للنسبة طبقا حصته صك حامل كل يستلم فسوف) الدوريالتوزيع )(ج(٧ والشرط) كوكصال حملة
  :التالية الحاالت في االسترداد

 ملتزما يصبح سوف أو التزم قد بأنه اإلشعار ذلك تقديم قبل مباشرة صكوكال حملة وكيل المصدر أقنع إذا : أوال) ١(
 أو تغيير ألي كنتيجة التالي الدوري التوزيع تاريخ في" الضريبة"١٤ الشرط في رفالمعحسب   (الضريبة مبلغ بدفع

 المملكة في النافذة) ذلك بموجب إصدارها يتم إدارية  قرارات أية أو أحكام أو قواعد أيةأو  (األنظمة في تعديل
 األخرى اإلدارية القرارات أو ينوالقوان األنظمة لتلك الرسمي التفسير أو تطبيق في تغيير أي أو السعودية، العربية

 فرض صالحية تملك المملكة في جهة أية قبل من أو اختصاص ذات محكمة أية قبل من االقتطاع ذلك فيبما (
 من المصدر يتمكن لم حالة في : ثانياو المضاربة صكوك إصدار تاريخ بعد أو في نافذا يصبح والذي) الضريبة

  .له متاحة معقولة إجراءات اتخاذ خالل من االلتزامات تلك تجنب

 المضاربة لم تعد صكوك إذا قرر المصدر وأعلن ، أو كنتيجة ألي تغير في األنظمة والقوانين أو تفسيراتها، أن  )٢(
 .الرأسمالية والكفاية النظامي المال رأس ألغراض للمصدر  الثانية رأسمال من الفئة شكلمؤهلة لت

 نهاء أعاله فلن يتم إعطاء إشعار اال )١ (الفقرة في الموضح حسب ضريبية ألغراض االسترداد حالة في أنه العلم مع
 تاريخ يكون فيه المصدر ملزما بدفع مبلغ تلك الضريبة إذا كانت أية دفعة تتعلق ول يوما قبل أ٩٠ من بأكثرالنظامي 

  . المضاربة قد استحقت آنذاكصكوكب

 يمسئول من اثنين قبل من موقعة شهادة  صكوكال حملة للوكي المصدر يقدم سوف نظامي، انهاء إشعار أي نشر قبل
 ال و حصلت قد تلك بالطريقة المضاربة صكوك استرداد في المصدر بحق الخاصةالمصدر تفيد بأن الشروط المسبقة 

 حسب ضريبية ألسباب االسترداد حالة في وأنه له المتاحة المعقولة اإلجراءات باتخاذ المصدر قبل من تجنبها يمكن
 أعاله سوف  )١( على أن التغيير أو التعديل الموضح في تنص أعاله فإن تلك الشهادة يجب أن  )١  (في موضحال

 رأيا يكون صكوكينطبق على تاريخ التوزيع الدوري التالي، وإضافة لذلك فسوف يقدم المصدر أيضا لوكيل حملة ال
ة أو مستشارين قانونيين مستقلين من ذوي  من قبل مستشاري ضريبصكوكمرضيا شكال ومضمونا  لوكيل حملة ال

المكانة المرموقة يفيد بأن المصدر قد أصبح أو سوف يصبح ملزما بدفع مبلغ الضريبة المذكور كنتيجة للتغيير أو 
 الشروط الستيفاء كاف كدليل والرأي الشهادة تلك قبول صكوكال حملة وكيل حق من يكون وسوف. التعديل الحاصل

 أية يتكبد لن كما الظروف، تلك حول أخرى استقصاءات أية إجراء عليه لزاما يكون ولن أعاله الموضحة المسبقة
 تلك من أيا تكون وسوف. الشهادة تلك على العتماده كنتيجة) صك حامل أي ذلك فيبما  (شخص أي تجاه مسئولية

 .صكوكال لحملة وملزمة قاطعة بينة صكوكال

 فسوف أعاله) ج(و) ب (و) أ (الفقرات في المحددة الظروف في العملية وثائق بموجب المستحقة المبالغ كافة دفع عند
  .وإلغائها المصدر قبل من المضاربة صكوك واسترداد المضاربة تصفية يتم

 اإلخالل حاالت .١١

  ":إخاللحالة " يشكل حدوث أي من الحاالت والظروف التالية سوف

  :الدوري التوزيع مبلغ دفع عدم )أ( 

 مبلغ التوزيع الدوري وبقي العجز أو أي صكوكإذا أخفق المصدر في أي تاريخ توزيع دوري في أن يوزع  لحملة ال          
) باستثناء ما كان بسبب أخطاء إدارية أو فنية(جزء منه دون سداد بالكامل لفترة ثالثة أيام عمل بعد تاريخ استحقاقه 

   أوفي أداء واجباته بموجب وثائق العملية أو إهمال المصدر اللوحصل ذلك كنتيجة مباشرة إلخ



 ٣٤

  

   : بالتزامات الدفع الثانويةاإلخالل    )ب( 

 واستمر دفعها ووجوب استحقاقها عند المضاربة اتفاقية بموجب الثانوية الدفع بالتزامات الوفاء في المصدر أخفق إذا
   أو لفترة خمس أيام عملاإلخالل ذلك

  :األخرى بااللتزامات اإلخالل )ج(

 أخفق المصدر في الوفاء بأي من التزاماته األخرى بموجب أو فيما يتعلق باتفاقية المضاربة أو وثائق العملية إذا
 اإلشعار لن يكون االستمرار أو الحالة هذه في حيث للتصحيح غير قابل اإلخاللباستثناء الحاالت التي يكون فيها (

 يوما بعد تقديم وتسليم إشعار خطي ٣٠ بدون تصحيح لمدة لاإلخال ذلك وبقي) الزما النشرة هذه فيحسب الموضح 
   أوصكوكبذلك موجه للمصدر من قبل وكيل حملة ال

  المصدر قبل من المتقاطع اإلخالل )د( 

 ضمن أية فترة سماح مطبقة أصال ) حسبما تكون الحالة( مديونية على المصدر لم تسدد عند االستحقاق أو أية )١(

 إخالل لحادث كنتيجة المحدد استحقاقها تاريخ لبق الدفع وواجبة مستحقة المديونيات تلك من أيا أصبحت إذا )٢(
  )مهما يكن (ى تصعيد آخرحالة أي أو

 .  أخفق المصدر في دفع، عند االستحقاق، أي مبلغ مستحق الدفع عليه بموجب أي ضمان ألية مديونيةإذا )٣( 

 للدفع المستحق المبلغأو /و  أعاله)٢(الفقرةأو /و) ١ (الفقرة في هال المشار المديونية مبلغ يكون أن يجب أنه على
 سعودي ريال مليون ١٠٠ من أكبر إجماال أو مستقلة بصورة سواء أعاله) ٣(الفقرة في لها مشار ضمانات أية بموجب

   أو)أخرى  عمالت أو عملة بأية يعادله ماأو (

  :المنفذة غير األحكام  )هـ( 

 سعودي ريال مليون ١٠٠ يتجاوز مبلغ بدفع المصدر ضد أمر من أكثر أو أمر أو حكم من كثرأ أو حكم صدر ما إذا
 تنفيذه يتم لم أو استيفاء بدون وبقي المصدر ضد إجماال أو مستقلة بصورة سواء) األخرى بالعمالت يعادله ماأو (

  .للدفع فيه المحدد التاريخ ففي لذلك الحقا كان إذا  أو تاريخه، من يوما ٣٠ لفترة

  :اإلعسار )و( 

 لجميع أو   مصفي أو مدير تعيين تم) ٢ (استحقاقها عند ديونه تسديد على قادر غير أو معسرا المصدر أصبح) ١ (إذا
أو تقديم طلـب لمثـل هـذا        (على األقل من تعهدات وموجودات وإيرادات المصدر        %) ٢٥(لخمسة وعشرين بالمائة    

 إجراء لتعديل أو تأجيل أي   أي المصدر اتخذ) ٣ (يوما،) ٢٨ (ينل ثمانية وعشر  ولم يتم إلغاء هذا التعيين خال     ) التعيين
ـ     (من التزاماته أو أجرى تنازال عاما أو ترتيبا أو صلحا مع دائنيه أو لصالحهم                 بموجـب   اتبما في ذلك القيام بترتيب

 أو منهـا  مقدم لمديونية ضمان أي أو ديونه من أي سداد بتأجيل قرارا أعلن إذاأو  ) نظام التسوية الواقية من اإلفالس    
 أو االنـدماج  ألغراض ذلك يكون أنإال    (منها األقل على% ٢٥ أو أنشطته جميع بوقف هدد أو المصدر أوقف) ٤(

  أو)عادي غير بقرار معتمد المالية المالءة مع هيكلة، إعادة أو تنظيم إعادة عملية
              

  : أعمال المصدرأنقضاء )ز(

 بناء أو ألغراض ذلك كان إذا عداما  (المصدر أوحل لتصفية المفعول ساري قرار اعتماد أو أمر رإصدا حالة في
 أليويشار  (عادي غير بقرار المالية المالءة بقاء مع الهيكلة إعادة عملية أو التنظيم إعادة عملية أو االندماج على

  ").التصفية إجراءات" بعبارة الحوادث هذه من حادث

  :لمشابها الحدث )ح (
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 ألي مشابهة آثار عليه يترتب السعودية العربية المملكة في النافذة واللوائح واألنظمة القوانين بموجب           أي حادث يقع  
  .أعاله، )االنقضاء) (ز (إلى) المنفذة غيراألحكام ) (هـ (من الفقرات في لها المشار األحداث من

  :إجراء اتخاذ في اإلخالل )ط(

 من وقت أي في إجراؤه أو أداؤه أو اتخاذه مطلوب شيء أو شرط أو إجراء بأي القيام أو تنفيذ أو اتخاذ في اإلخالل   
 صكوك يخص فيماو بموجب بالتزاماته وااللتزام وأداء حقوقه وممارسة في الدخول من المصدر تمكين): ١ (أجل

  .للتنفيذ وقابلة وملزمة وسارية يةقانون االلتزامات هذه أن التحقق) ٢ (و العملية وثائق أو المضاربة

  :المشروعية عدم )ي( 

 يتعلق فيما أو بموجب التزاماته كل أو من أيا بأداء المصدر قيام المشروع غير من سيصبح أو أصبح أو كان إذا            
  العملية وثائق أو المضاربة صكوكب

  :المضاربة موجودات صالحية عدم  ) ك(

 المشروع  للمصدر أداء أي من التزاماته األساسية بموجب موجودات المضاربة أو أية  أصبح أو سيصبح من غيرإذا
وثائق تتعلق بموجودات المضاربة المحفوظة لدى  وثائق تتعلق بموجودات المضاربة أو أي موجودات مضاربة أو

 تتعلق وثائق أية من صلالتن في نية أظهر أو المصدر تنصل ما إذا أو المحكمة وتكون غير سارية المفعول قانونياً
  .المضاربة بموجودات

 تسلمه بعد ، ممكنةعملية فرصة أقرب في صكوكال حملة وكيل يقوم الحالة، تلك واستمرار إخالل حالة وقوع حالة   في
 طالبا منهم أن يبدوا خالل فتـرة تـصل          صكوك المعنية إلى حملة ال    اإلخالل حالة بحدوث إشعار بتقديم بذلك، إشعارا

ـ      صكوكأيام أو أي تاريخ وفقا لما يتم إبالغه إلى حملة ال          ) ٥(ة  لغاية خمس  فتـرة  ("  صكوك بواسطة وكيل حملـة ال
 يجـوز   الحالة هذه في حيث المضاربة، اتفاقية في عليها منصوصما إذا كانوا يريدون ممارسة حقوقهم ال      ) "الممارسة

 يصرح فيه أن صكوكممارسة إلى وكيل حملة الخالل فترة ال") إخالل حالة إشعار(" أن يقدم إشعارا صكوكألي حامل 
 المضاربة التي يملكونها    صكوك أصبحت  قابلة للشراء، أو ما إذا كانوا يرفضون التصريح بأن             صكوكما يملكه من    

  .للشراء قابلة أصبحت قد
  
 الممارسة، إذا لم  بشأنها إال بعد انتهاء فترةإخالل  حالة وقوع إشعار تقديم تم التي المضاربة صكوك تحويل يجوز ال

 إشعارا بوقوع صكوكوإذا تلقى وكيل حملة ال. يتم شرائها من قبل المصدر خالل فترة الممارسة وذلك وفقا للشروط
  الل فورا بتقديم إشعار للمصدر بأنه تلقى ذلك اإلشعار بوقوع حالة إخصكوك  فسوف يقوم وكيل حملة الاللحالة إخ

ن بشرط تقديم ذلك اإلشعار بخصوص أول إشعار شراء تم استالمه بخصوص حالة ولك(محددا الحالة المشار لها فيه 
 يشكل نصاب حملة صكوك من عدد من حملة الالل إخحالة بوقوع إشعارات صكوكال حملة وكيل تسلم وإذا). اإلخالل

 قابلة  المضاربة التي بحوزتهم قد أصبحتصكوك بأن فيها ويصرحون ، على األقل خالل فترة الممارسةصكوكال
 أن يقدم للمصدر إشعار ممارسة على األقل مع نسخة منه إلى حملة صكوكللشراء وجب حينها على وكيل حملة ال

 صكوك لم يستلم وكيل حملة الماو.  المعنية بإشعار الممارسة ما زالت مستمرةاللبشرط أن تكون حالة اإلخ) صكوكال
 وما لم يرفض حملة ، على األقل خالل فترة الممارسةينالمطلوب صكوكال حملةإشعارات بوقوع حاالت إخالل من 

 صكوك  فسوف يقوم وكيل حملة الللشراء قابلة المضاربة التي بحوزتهم قد أصبحت صكوك بأن اإلعالن صكوكال
") إشعار الممارسة("فورا، بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة لمؤسسة النقد بإعطاء المصدر إشعار ممارسة 

 المتعلقة اإلخالل حالة تكون أن شريطة،  وسوف يقوم المصدر، )صكوكمع نسخة لحملة ال(يه المصدر بذلك يبلغ ف
 جميع من المضاربة صكوك باسترداد ذلك بعد مباشرة المضاربة، التفاقية وفقا ، ال تزال مستمرةالممارسة بإشعار
 حالة وقوع إشعار استالم تاريخ في كما  ربةالمضا صكوك على المطبق االسترداد مبلغ دفع خالل من صكوكال حملة

 في كما محسوبا الجزئي الدوري التوزيع مبلغ دفع مع") اللتاريخ حالة اإلخ(" ألول مرة صكوك من حملة الاإلخالل
 .    االسترداد ذلك تاريخ

 :الحقوق وممارسة التنفيذ .١٢

 ودون إشعار اتخاذ اإلجراءات التي يراها المطلقره  في أي وقت من األوقات ووفقا لتقديصكوك لوكيل حملة اليجوز )أ(
 المضاربة، ولن يكون ملزما بأي حال من األحوال صكوكمالئمة ضد المصدر لتطبيق شروط اتفاقية المضاربة أو 
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خطيا من ) ٢(بموجب قرار غير عادي، أو ) ١(باتخاذ مثل ذلك اإلجراء ما لم يتم توجيهه أو يطلب منه القيام بذلك 
 المطلوبين، وفي أي من الحالتين بشرط أن يتلقى تعهدا بالتعويض مقنعا له ضد كافة االلتزامات صكوكلة القبل حم

 .التي بموجب ذلك يعتبر نفسه مسئوال عنها أو التي قد تترتب عليه لقيامه بذلك

  :التالية الحاالت في إال المصدر ضد مباشرة قضائية دعوى رفع صك حامل ألي يحق ال )ب(

 إقامة وجوب من يوما ٦٠ خالل ذلك يفعل ولم المصدر بحق دعوى إقامة صكوكال حملة وكيل على توجب اإذ) ١(
 ينوون والذين اآلخرين صكوكال حملة معأو  (بمفرده يملك المعني صكوكال حامل كان إذا) ٢(و ذلك واستمر الدعوى

 آنذاك القائمة المضاربة صكوكل االسمية القيمة مجموع من األقل على% ٢٥ نسبة) المصدر ضد مباشرة دعوى إقامة
 في حق أي صكوكال حملة من أيا أو صكوكال حملة لوكيل الظروف من ظرف أي تحت يجوز ال و. التاريخ ذلك في
 الوحيد الحق يكون وسوف المضاربة، التفاقية وفقا إال المضاربة موجودات من أي في طريقة بأية التصرف أو بيع

 حالة في الدوري، التوزيع مبلغ بدفع المصدر التزامات تنفيذ هو المصدر ضد صكوكال ةوحمل صكوكال حملة لوكيل
  .للدفع استحقاقه

 :التعديل - صكوكال حملة اجتماعات .١٣

  صكوكال حملة اجتماعات )أ(

ا  للنظر في األمور التي تؤثر على مصالحهم، بمصكوك لعقد اجتماعات حملة الا وأحكامشروطا الوكالة إعالن يتضمن
 المضاربة أو هذه الشروط  أو أية شروط وأحكام ذات صكوكفي ذلك المصادقة على القرار غير العادي بشأن تعديل 

وتتم الدعوة لعقد هذا االجتماع بواسطة . عالقة بإعالن الوكالة مع مراعاة الحصول على موافقة المصدر أيضا
يقل عن ثلث مجموع القيمة االسمية اإلجمالية  المالكين لما صكوكالمصدر، وبناء على طلب خطي من حملة ال

وسوف يكون النصاب القانوني ألي اجتماع يتم عقده للتصويت على .  المضاربة القائمة كما في ذلك التاريخصكوكل
 المضاربة صكوكقرار غير عادي شخصين أو أكثر يملكون أو يمثلون ما ال يقل عن نصف إجمالي القيمة االسمية ل

 صكوكا في ذلك التاريخ، أو في أي اجتماع يؤجل إليه، ما ال يقل عن ربع إجمالي القيمة االسمية لتلك القائمة كم
  .المضاربة تلك القائمة كما في ذلك التاريخ

 

 نصف عن األقل على واحد بصوت يزيد األصوات من عددا اإليجابي للتصويت عادي غير قرار أي إصدار ويتطلب
 الموجودات حسب االجتماع ذلك عن يصدر عادي غير قرار أي يكون وسوف.  نافذا يكون لكي االجتماع في الممثلين

 إعالن الوكالة على أن قرارا خطيا موقعا من ينص و. ذلك غير أم حاضرين كانوا سواء صكوكال حملة لكافة ملزما
 كما في ذلك التاريخ  المضاربة القائمةصكوك ال يقلون عن ثلثي إجمالي القيمة االسمية لصكوك حملة نيابة أو قبل

  .سوف يكون نافذا وملزما كقرار غير عادي تم اتخاذه حسب الموجودات

  :التعديل   ) ب(

مع  (تعديل أي على يوافق أن ،صكوكال حملة موافقة دون ،صكوكال حملة لوكيل يجوز أنه على الوكالة إعالن ينص
 أو الوكالة إعالن أحكام من أي أو وطالشر لهذه) الوكالة إعالن في عليها المنصوص االستثناءات بعض مراعاة
 على أنها كذلك، إذا رأى وكيل حملة اإلخالل حالة اعتبار عدم يقرر قد أو لهما، انتهاك أي إعفاء أو عن التنازل

 في أي من هذه الحاالت، أو على أية  تعديالت صكوك أنها ال تؤثر بصورة جوهرية على مصالح حملة الصكوكال
ذو ) صكوكبرأي وكيل حملة ال( أو أيا من شروط إعالن الوكالة إذا كان ذلك التعديل  على أي من هذه الشروط

.  إلزامية انونيةطبيعة شكلية أو ثانوية أو فنية أو يهدف إلى تصحيح خطأ ظاهر لاللتزام بالشروط أو التقيد بأحكام ق
 حملة وكيل يوافق لم وما ، صكوكال ملةلح ملزما  القبيل هذا من قرار أو إعفاء أو تنازل أو تعديل أي يعتبر وسوف

 ذلك بعد ممكنا ذلك يكون حالما صكوكال لحملة إبالغه يتم سوف القبيل هذا من تعديل أي فإن لذلك، خالفا صكوكال
  ).اإلشعارات (١٦ رقم للشرط وفقا

 الذكر سبيل على لتشموالتي  (اجتهاداته أو سلطاته أو صالحياته من أليا صكوكال حملة وكيل بممارسة يتصل وفيما
 حملة مصالح اعتباره في صكوكال حملة وكيل يأخذ فسوف، )استبدال أو تفويض أو تنازل أو تعديل أي الحصر ال
 على المترتبة النتائج مراعاة الضروري من ليس حصر، دون ولكن  الخصوص، وجه وعلى واحدة، ككتلة صكوكال

تيجة لكونهم موجودين أو مقيمين ألي غرض في بلدان أو  بشكل فردي نصكوك الحملة من أي على الممارسة هذه
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 أن يطلب من المصدر، كما ال صكوكيخضعون للوالية القضائية لبلد ما أو في منطقة محددة  وال يحق لوكيل حملة ال
 المصدر أو أي شخص آخر بأية تعويضات أو دفعات فيما يخص أي نتائج ضريبية يطالب أن صك حامل ألي يحق

  . بشكل فرديصكوكتلك الممارسة على أي من حملة التترتب على 

  يبةالضر .١٤

 
 أي من وخالية صافية المصدر عن بالنيابة أو قبل من المضاربة صكوكب المتعلقة والتوزيعات الدفعات كافة دفع يتم

قواعد  استقطاع أو خصم تلك االقتطاعات أو الخصومات مطلوبا بموجب اليكن لم ما ضريبية خصومات أو اقتطاعات
  .السعودية العربية المملكة في  المتعلقة بضريبة الدخلعمول بها وواألنظمة الم

 :صكوكال حملة وكيل ومسئولية بالتعويض التعهد .١٥

 في بعض الظروف وإلعفائه من صكوك إعالن الوكالة أحكاما تتعلق بحماية وتعويض وكيل حملة اليتضمن
أو تقديم ضمان بشكل مرض له، وخاصة /فع الدعاوى ما لم يتم تعويضه والمسئولية، بما في ذلك أحكاما تعفيه من ر

 تحت أي صكوكهذا وليس على  وكيل حملة ال. المضاربة موجوداتبفيما يتعلق بممارسة أيا من حقوقه ذات العالقة 
التنفيذ  (١٢شرط ظرف من الظروف اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إقامة أية دعوى إال ذا طلب منه القيام بذلك وفقا لل

  . أو تقديم ضمان بشكل مرض له/ومن ثم فقط إذا تم تعويضه و) وممارسة الحقوق

  

 التزامات تطبيق قابلية أو كفاية أو صالحية عن مسئولية أية يتحمل ولن تعهدات أية صكوكال حملة وكيل يقدم ال
 أية الظروف من ظرف أي تحت يتحمل نل كما طرفا، المصدر فيها يكون التي العملية وثائق من أي بموجب المصدر
 قبل من تسدد أن يتعين دفعة أي يخص فيما صكوكال حملة تجاه مسئوال يكون بأن ملزما يكون ولن قانونية مسئولية
 موجودات عن ناشئة مسئولية أية الظروف من ظرف أي تحت يتحمل لن كما تسدد، لم ولكنها عنه، نيابة أو المصدر

  .الوكالة إعالن في ورد أو صراحة الشروط هذه عليه نصت ما خالف المضاربة

 مبالغ أية أو المضاربة لموجودات سرقة أو خسارة أية بخصوص مسئولية أية) ١: (من صكوكال حملة وكيل يعفى
 حيازة عن ناشئة دعوى أية) ٣ (أو نقدية، مبالغ أية أو المضاربة موجودات على بالتأمين التزامات أية) ٢ (نقدية،
 أو الخسارة تلك تكن لم ما اإليداع، قيد أو عنه نيابة أو نقدية مبالغ أية أو المضاربة لموجودات صكوكال لةحم وكيل

  .صكوكال حملة وكيل جانب من احتيال أو متعمد تصرف سوء أو فادح تقصير عن ناشئة السرقة

 اإلشعارات .١٦

 عناوينهم على المسجل بالبريد لهم رسالهاإ حالة في نافذة صكوكال لحملة الموجهة اإلشعارات كافة تكون سوف
 اإلرسال تاريخ بعد الخامس اليوم في لهم سلمت قد أنها على اإلشعارات تلك تعتبر وسوف. السجل في الموضحة

  .بالبريد

 :القضائي واالختصاص التطبيق الواجب القانون .١٧

 :التطبيق الواجب القانون )أ( 

 ومبادئ السعودية العربية المملكة في النافذة والقوانين لألنظمة وفقا تفسرو المضاربة صكوكو العملية وثائق تخضع
  .السعودية العربية المملكة في المطبقة اإلسالمية الشريعة

 :القضائي االختصاص )ب( 

 في الحصري القضائي االختصاص ذات الوحيدة الجهة هي") اللجنة ("المالية األوراق منازعات في الفصل لجنة تعتبر
 أو المضاربة صكوكب يتعلق فيما تنشأ قد نزاعات أية وتسوية قضائي إجراء أو دعوى أو قضية أية في والبت رالنظ

 بشكل يقرون) صكوكال وحملة المصدر ذلك فيبما  (العالقة ذات األطراف جميع فإن األغراض ولهذه العملية، وثائق
 قد قضائية إجراءات أية أو دعاوى أو قضايا يةأ رفع يجوز وال. للجنة القضائي لالختصاص بخضوعهم وقطعي بات



 ٣٨

 ألية يكون ولن السعودية، العربية المملكة  خارج جهة أية لدى  العملية وثائق أو المضاربة صكوكب يتعلق فيما تنشأ
  .الخصوص بهذا دعوى أية في للنظر قضائي اختصاص أي السعودية العربية المملكة خارج قضائية سلطة أو محكمة
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  استخدام متحصالت االكتتاب   . ٥

0 9�S r=9 5�وضا� المضاربة باالتفاق بين المصدر ومديري استقبال صكوكيحدد إجمالي متحصالت �S� و�>��ي اnH>ار و

$�ة  ����0 ا�S�ض\#+�)M$>)�)  المضاربة فسوف صكوكأما حصيلة طرح ). من هذه النشرة" االكتتاب و االصدار"راجع قسم 

 Tier) المضاربة الفئة الثانية من رأس المال صكوك تعزيز قاعدة رأس ماله حيث أن من المقرر أن تشكل يستخدمها البنك في

II)المضاربة كرأس المال صكوكوسوف تستخدم حصيلة االكتتاب في .  ألغراض تنظيمية في المملكة العربية السعودية 

  .البنك من أجل تنمية محفظته أعماله اإلسالميةللمضاربة التي تنشأ بموجب اتفاقية المضاربة، والتي سيستخدمها 



 ٤٠

  الرسملة والمديونية   . ٦

وفترة التسعة ،م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١لفترة السنة المنتهية في للبنك  المدققة يبين الجدول أدناه رسملة البنك حسب البيانات المالية 
 ٩ مناقشة اإلدارة وتحليلها في القسم معان أن هذه المعلومات يجب أن تقرأ باالقتر. ٢٠٠٩ سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في 

والبيانات المالية للبنك، بما فيها اإليضاحات المتعلقة بها، والمدرجة ) للمركز المالي و نتائج العمليات مناقشة اإلدارة وتحليلها(
  ).البيانات المالية (١في الملحق 
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  البنك / المصدر
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 +#��١٠�� ر�+&ت %S)د .  

دت في م، وافقت الجمعية العمومية غير العادية التي عق٢٠٠٦ ديسمبر ٣١بعد نشر البيانات المالية للسنة المنتهية في 
مليون ريال  ٢،٦٤٦ مليون ريال إلى  ٢،٢٠٥على زيادة رأسمال البنك من ) م٢٠/٠٣/٢٠٠٧الموافق لـ  (هـ٠١/٠٣/١٤٢٨

االحتياطيات مليون ريال من   ٤٤١  أسهم يملكها المساهم وتم تمويل هذه العملية بتحويلخمسةمن خالل إصدار سهم واحد لكل 
  .العامة

م، وافقت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١سنة المنتهية في بعد نشر البيانات المالية لل
مليون   ٣،٣٠٧,٥ مليون ريال إلى  ٢،٦٤٦على زيادة رأسمال البنك من ) م٢٤/٠٣/٢٠٠٩الموافق لـ (هـ ٢٧/٠٣/١٤٣٠

مليون ريال من   ٦٦١,٥ملية بتحويل  أسهم يملكها المساهم وتم تمويل هذه العخمسةريال من خالل إصدار سهم واحد لكل 
  . رحلةالم ألرباحا

  

، يتعين تحويل ما ال يقل ")النظام األساسي("والنظام األساسي للبنك") نظام مراقبة البنوك("وفقا لنظام مراقبة البنوك السعودي 
. طي رأس المال المدفوع للبنك في المائة من صافي األرباح السنوي إلى االحتياطي النظامي إلى أن يساوي هذا االحتيا٢٥عن 

في عام سعودي  مليون ريال ١١٠ بمقارنة ،  م٢٠٠٨ مليون ريال من صافي أرباح عام ٣٠٦وبناء عليه، فقد تم تحويل مبلغ 
وباإلضافة إلى ذلك، يجوز للجمعية العمومية العادية . ، حيث أن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع قبل تصفية البنكم٢٠٠٧

  .  على توصية من مجلس اإلدارة تخصيص مبلغ كاحتياطي عام لألغراض التي تحددها الجمعية العمومية العاديةبناء

  . حاليا، ال يخضع أي سهم في رأس مال البنك أو أي من شركاته الفرعية ألي خيار



 ٤١

تستحق في عام ") السندات(" مليون ريال قابلة لالستدعاء بسعر عائم ٧٠٠م، أصدر البنك سندات بقيمة ٢٠٠٤ ديسمبر ٢٨في 
ويجوز للبنك وحسب اختياره، ولكن شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد، استرداد السندات . م٢٠١١

م أو بعده أو في حالة حدوث بعض ٢٠٠٩ ديسمبر ٢٨ إما في تاريخ دفع العمولة الخاصة الذي يصادف في ةبقيمتها األصلي
وهذه السندات ذات مرتبة ثانوية من . لى الضريبة والمعالجة النظامية لهذه السندات بالنسبة لرأس المالالتغيرات التي تؤثر ع

 من رأس المال ٢حيث حق تسديد مطالبات المودعين أو أي التزامات دفع أساسية أخرى على البنك وقابلة لإلدراج ضمن الفئة 
  . لغرض قياس كفاية رأس المال

! 9+م Un)ك  ريال مليون٧٧٥أصدر البنك م، ٢٠٠٨ ديسمبر ٢٤وفي  e,$>B9+ء و<$%�� ��3+G � �J �9وة  ٢٠١٨ �f+ر3

!ه+�� ا���3 ��� ا��=>، . م٢٠١٣ 9+م  \#+>%j� 0� �=/>� �?KD �=� ا�,6)ل 8�9 �)اK��d 0Uر2/$5، و� r>7 :�/�� e,�و
� اU6)كا%$�داد ا�n+ا�� ��()Sا� J� إ�+ ! B+ر�� د?�nY3=?($#+ ا  ��7+�� ٢٠١٣ د�<(/� g�٣١ي �6+دف ! B+ر ! Q<S3 م أو

� �#Qg ا�?�+p�� ا�A�+S)وا� �/��f8�9 ا� ��jB !$ات ا��?s$ا� �S3 ك7>وث(U6ل+)أس ا��� �/>�� U6)كوهQg ا�.  3+�/B�� ذات 
�3� ��د+Gو :��> �K+�/+ت ا�()د9?0 أو أي ا�$�ا�+ت دJ أ%+%?� أD�ى 8�9 ا�/<>B e7 �?7 0� ��(\+� �xX0 ا�)V 0 رأس ٢راج� 

� رأس ا�(+ل�+Xس آ+?G ض�s� ا�(+ل .  

�)#� �! B+ر��5 �>ى ا�/�: أي ا�$�ا�+ت أو V(+\+ت أD�ى �,$(� <_(� &.   
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   السعودي المصرفي القطاع  . ٧

   اقتصادية خلفية ٧-١ 

 االقتصاد نمو معدل انخفض حيث العظيم، الكساد نذم واجهته التي التحديات أكبر من واحدا الماضيين العامين خالل العالمي االقتصاد شهد

 العالمي السوق لكن. م٢٠٠٩ عام في٪ ١,٣ بنسبة تقديري سلبي نمو معدل إلى م٢٠٠٧ عام في٪ ٢,٧ بنسبة ايجابي نمو معدل من العالمي

  . مسبوقة يرغ ونقدية مالية تدابير واتخاذ منسق حكومي تدخل بعد م٢٠٠٩ مارس منتصف في مستوياته أدنى من انتعش

 أعلى من هبطت التي النفط أسعار بانخفاض السعودي االقتصاد تأثر فقد المملكة، إيرادات من٪ ٩٠ حوالي تشكل النفط مبيعات أن وحيث

 المملكة لحكومة المحافظة السياسات أن إال م،٢٠٠٩ فبراير في دوالرا ٣٠ نحو إلى م٢٠٠٨ يوليو في دوالرا ١٤٧ وهو لها، مستوى

 لالقتصاد الكبير التوسع تحفيز في االستمرار من الحكومة مكن ما وهذا. الماضيين للعامين الميزانية في فائض وجود إلى أدت") ةالحكوم("

 األسس مع تمشيا الدولية االئتمانية تعامالتها لقلة نظرا أيضا قليال العالمية باألزمة المصرفية الصناعة تأثر كان الحال، وكذلك. السعودي

  . العالم بقية مع بالمقارنة أفضل وضعا السعودي االقتصاد منح الذي األمر النقد، مؤسسة هاتضع التي

 األنشطة جميع شهدت حيث ريال مليار ٨٤٨,٥ إلى ليصل٪ ٤,٤ بنسبة ٢٠٠٨ عام في للمملكة االسمي اإلجمالي المحلي الناتج ارتفع

 تراجع وقد. محلية مشاريع على سنوات خمس مدى على دوالر مليون ٤٠٠ باستثمار أيضا ملتزمة والحكومة. ملحوظا نموا االقتصادية

. المالي توسعها الحكومة مواصلة إثر جزئيا عافيته الحين ذلك منذ استعاد لكنه م٢٠٠٨ عام نهاية مع٪ ٥٦,٥ بنسبة السعودية األسهم سوق

 نطاق ضمن النفط أسعار تراوح ومع. نقطة   ٦،٣٢٢ إلى ليصل العام بداية منذ٪ ٣٢ بنسبة تداول مؤشر ارتفع ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ ففي

 اإلنتاج، وحجم األسعار هذه عن راضية فيها األعضاء الدول بأن أوبك وتصريحات م٢٠٠٩ عام النصف الثاني من  في دوالرا ٧٥- ٦٥

 في يحصل أن يتوقع ما وهو ،النمو إلى العالمية االقتصادات تعود أن إلى الوقت لبعض المستوى هذا ضمن النفط يبقى أن المتوقع من فإن

  .ثانية األسعار ترتفع أن فيه يمكن الذي الوقت وهو م٢٠١٠ عام من الثاني النصف

 :  حول المملكة للسنوات الموضحةاالقتصادية المعلومات ألبرز ملخصا التالي الجدول ويتضمن

  ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ 
       االقتصادي األداء
  ٩٣٩  ١,١٨٣  ١,٣٣٦ ١،٤٣٩ ١،٧٥٨  * معدل االسمي اإلجمالي المحلي الناتج
 %١٦,٧ %٢٦,٠ %١٢,٩ ٧,١% ٢٢,١%   االسمي اإلجمالي المحلي الناتج نمو

 ٧٢٢ ٧٦٢ ٧٨٦ ٨١٣ ٨٤٩   *الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج
 %٥,٣ %٥,٦ %٣,١ ٣,٤% ٤,٤%   الحقيقي المحلي الناتج نمو
 ٢٢,٧ ٢٣,١ ٢٣,٧ ٢٤,٢ ٢٨  )بالماليين (السكان عدد

        الحكومي التمويل
 ٣٩٢ ٥٦٤ ٦٧٤ ٦٤٣ ١،١٠١   *اإليرادات إجمالي
 ٢٨٥ ٣٤٧ ٣٩٣ ٤٦٦ ٥٢٠   *المصروفات إجمالي
 ١٠٧ ٢١٨ ٢٨٠ ١٧٧ ٥٨١   *)العجز/ (الفائض

 %٤١,٨ %٤٧,٧ %٥٠,٤ ٤٤,٧% ٦٢,٦%  اإلجمالي المحلي الناتج/ الحكومية اإليرادات
 ٦٠,٣ ١٣٧,٠ ٨٤,١ ١٠٥,١ ١٠٩,٨   *االستثمار صناديق أصول

       والتضخم النقدي المعروض
M٢٧١ ٢٨٤ ٣١٣ ٣٨٤ ٤٢٥  ) الفترة نهاية (١ 
M٤٠٨ ٤٤٩ ٥٣٩ ٦٦٧ ٧٩٣  ) الفترة نهاية (٢ 
M٤٩٦ ٥٥٤ ٦٦١ ٧٩٠ ٩٢٩  ) الفترة نهاية (٣ 

 %١,٧ %٣,٨ %٥,٠ ٤,٨% ٢,٩% (٣M) البنوك بين العرض سعر متوسط
 %٠,٣ %٠,٧ %٢�٢ ٤,١% ٩,٩%  تهالكيةاالس المواد أسعار تضخم معدل

 ___________   
  . النقد لمؤسسة  واألربعون الخامس السنوي التقرير: المصدر

  بليون ريال سعودي* 

  

  

   القطاع المصرفي٧-٢
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� ا\f(+م وB .r=9>اولU�))إ�8 ا� �)p�� ا�$A+رة �?)�+Sا� !� ا�(6�! ا�=K+ع 8�9 ا�=?)د �XD م،٢٠٠٥ 9+م />�� ��%$M(+رات 3+�?/�_Yا 

�>ة<Aآ+ت ا�ن �<()7+ 3+ت 7?� ا��[�� �?/�_Yا :�)B +� '6�! ٦٠ إ�8  �� ا�/�)ك أ%#1 �0 ا�(+^�� هQg آ+\� )ا�<(Sد/>�! ا� e3+>٤٠ ا� 

! �� و��,�) ا�(+^>%j� <=�� ا�/�)ك �/B �S�اDj� �?D�ا ا�?/�_Yا ')S�� ! ،�U�))ا� <Gو �,$ �S3 Qgك ه(�� ا�/?/�_Yا D�)ا�� +#� 

�و9+ +#� ! �U�))أ9(+�#+ و3>أت ا� +=! 3#+ ا�S)()ل ��(ا^� و �U�))ا� .  

 !� ٣٠  (�?\(����!  و?(�+ . ٣المملكـة  في بيع ةنقط  ٧٥،٢٦٩ و آلي صراف جهاز ٩،٥١٣ و للبنوك فرعا١،٤٥٠  هناك كان ،م٢٠٠٩  

�,)� �! ا�(,�?� ا�/�)ك 9 09+� �U�))ا� :  

___  
  

  السعودية البنوك
 الموجودات إجمالي

 )ريال مليون(
 دد نقاط البيعع  )٢(عدد أجهزة الصراف  )٢( الفروع عدد

 ٥،٦٥٦ ٢١٦ ٤٢ ٦٩،٠٢٢  البنك السعودي الهولندي 
 ١٧،١٥٣ ٢،٣٨٢ ٤٣٤ ١٦٤،٦١٦  مصرف الراجحي 

 ١٠،٧٠١ ٨٨٦ ١٣٩ ١١٥،٠٨٣  البنك العربي الوطني 
 ٥٢٣ ٤٣٤ ٦٤ ١٦،٤١٠  بنك البالد 

  غير متوفر ٣٢٢ ٣٠ ٢٨،٩٣٩  بنك الجزيرة
 ٦،٠٥٢ ٣٠٣ ٧٦ ١٢٢،٨٢٢  البنك السعودي الفرنسي 

 ١٤،٢٥٠ ١،٤٦٧ ٢٧٩ ٢٥٦،٩٠٥  البنك األهلي التجاري 
 ٨،٦٧٠ ٢،٢٥٨ ٢٠٣ ١٧٢،٧٦٧  بنك الرياض 

 ٥،٥٦٩ ٤٩٠ ٦٥ ١٧٧،٠٥١  مجموعة سامبا المالية 
 ٦،٥٦٣ ٤٧٢ ٦٩ ١٢١،٩٥٧  ) ساب(البنك السعودي البريطاني 

 ١٣٢ ٢٥٩ ٣٩ ٥٠،٧٣١  ودي لالستثمار البنك السع
 _________  

3��:                    : ا�(6>ر '�U� ��(�� و\�t6 ا��<�(��3?+\�+ت \=�+ط ا�/?�J وأ_#��ة ا��6�اف ا���! ��<$(>ة ��0 ا���]�ة ا��          و إ_(+�! ا�()_�)دات ��<$(>ة ��0 ا�$=�+ر�� ا��<��#[/  ��(��% J�3�ا� 
!3�Sا� <=�� ا�>%j)� .  

  

  :��ع ا@���7ت ا@?^���L @8	�آ�ت 

 �� ه! G�وض ��]�آ+تأ�2/?U�))ا� ! �?� ٢ا�(+^� في ٥٠ أكثر من � وا�$! �Ud،اnY)ل ا�(6�?! آ(+ �0 إ_)+�! ا(nYل ا�(6� ٣١ 
   �/)>�� .م٢٠٠٨ و   ٢٠٠١ بين عـامي     ٤المائةفي    ٢٩,٤٣ للشركات بمعدل سنوي مركب نسبته       القائمة ازدادت القروض    وقد .م٢٠٠٨د

 الرتفاع أسعار النفط وزيادة االستثمار داخل المملكة في مختلف القطاعات مثل الكهرباء             نتيجةقوي  ال ما يعزى إلى النمو االقتصادي       وهو
 أسـهم   وقـد .  النفط والغاز والبنية التحتية والتعلـيم      توالمياه والخدمات الصحية، والبناء والتشييد والتجارة ومشاريع الحكومة في مجاال         

  . كبير في أصول الشركاتالنمو اليد في  األخير في صناعة البناء والتشينتعاشاال

 حضور نشط   لهاكن  ي أن المصارف السعودية لم      إال في البلدان المتقدمة،     ا مربح ناشطا تعد العقارية التجارية    القروض أنعلى الرغم من    
 القروض ضمن ال تندرج هذه، و توفيره ألغراض التطوير العقارييتم أن التمويل حيث ، بسبب العوائق القانونية والتشغيليةالمجالفي هذا 
  . التجاريةةالعقاري

 تقديم خدمات المعلومـات االئتمانيـة       حاليا حول األفراد وتدرس     يةمعلومات ائتمان ") سمة(" الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية      توفرو
بنوك األعضاء، مما يعطي تغطيـة واسـعة        ا سيساعد على تبادل المعلومات االئتمانية ذات الصلة فيما بين ال          م وهذا. التجارية للشركات 

  . لعمالء في السعوديةل االئتماني للوضع

 جديـدة   ٥شركة ٨٠ شهدت األنشطة المصرفية االستثمارية نموا سريعا في المملكة وأصدرت هيئة السوق المالية تراخيص ألكثر من                 كما

  .  األوراق التجاريةنشاط لمزاولة

 ويتوقع.  العديد من المشاريع خالل العامين الماضيينتنفيذ مع ا قوياكان من القطاعات التي شهدت نمو فقدع يرا تمويل المشلنشاط وبالنسبة

  . ساسية تتجه نحو البنية التحتية والصناعات األالتيالستثمارات لستمر في النمو نتيجة ي أن قطاعهذا الل

                                                 
� �U' وا7> �0 ا�/�)ك ا�(]+ر إ�?#+ أQ�9 : ا�(6>ر ٢�(�  ا�$=+ر�� ا�<
�)ك:   ا�(6>ر٣/�� ��(�  ا�$=+ر�� ا�<
� ا��=>:  ا�(6>ر٤>%j�  
� ا��=>: ا�(6>ر ٥>%j�   



 ٤٤

   @;��اد الخدمات المصرفية قطاع

'Ud    !اض ا&%$#�آ�GHا�(+  ١٦ ا !     �?� �0 إ_)+�! ا(nYل ا�(6�^  ��U�))ا� !� و��S>  ٢٠٠٨ د��<(/�  ٣١ر��+ل، �!    ��?�+ر  ١٩٢,٩، أو  

 �S)3>ل %��)ي ��آ�r \�</$5     \()ا أرn>ة ا�=�وض ا&%$#�آ?� d#>ت 7?� ا�=K+ع ا�(6�! ا�<S)دي     V(0\()ا  �]�ا^�  اوا7>ا �0 أ%�ع    
٢٤ !�+9 0?3  �  :  9)ا�' ��#+9>ة ا�=)ي ! ا�$()�' ا&%$#�آ!  وراء هgا ا��()وt=B .م٢٠٠٨ و ٢٠٠١ ! ا�(+^

  ا��() ا&G$6+دي ا�=)ي؛  •

9� �0 ا�S�وض؛  •()A� ! J�  اU$3+ر ا�(�$A+ت، وا�$)%J ا�<�

  ز�+دة ا\$]+ر ا�/G+K+ت ا&^$(+\?�، و  •

  . (<+9>ة ! إدارة ��+Z� ا&^$(+نا� إ�B 8#>ف $! ا�%(�إ\]+ء  •

#) ا&^$(+ن +ت %)ق G+K3أ�+ +f�)�+ \()ا  e=7أG 0(V ع+KG �?� G�وض G+K3+ت ا&^$(+ن ازدادت 7?� ���اد ا��>�+ت ا�(6�)?G 3 ل<S)
 5$/>\ rي ��آ(�%٢٣ ! �?(+  م٢٠٠٨و م  ٢٠٠١  3?0 9+�! ا�(+^ �s�3 G � ر�+ل  آ(+ ! ��?+ر  ٩,٤٥٢ G�وض G+K3+ت ا&^$(+ن %)ق?(

  . تزايد استخدام أشكال الدفع اإللكتروني داخل المملكةمع االئتمان أن يستمر ات المتوقع لهذا النمو في بطاقومن .م٢٠٠٨ديسمبر  ٣١

�ادغالبية القروض �� �K/B�� '�� �)+، �واrB ا&�U$�و\! ��(,$�+3Yز _)دة ا�Sل و(n<,� 3 �K/B�)ا� �Z+�)0 ا�� �?�+SX3 وض�=�+

� إ�8 ه)ا�� أ8�9،���اد ا�=�وض أ8K9 وهgا �+ ،���اد+VH+3  ،اض ا�]�آ+ت�G0 إ� ��_+ذ3?��)ك ا�<S)د/�� �/>��+3 �n+D  .  

� D>�+ت ا�(�S)�+ت ^#+ %(� B+f9Y=>مU�))ا� ! �� ا&^$(+\?n+اد ا���Y+3 .<Gو �x[\أ �)% ! �U�))ا� ! ���+Sا� ��� ا�/�)ك ا�$A+رK%3)ا 

� ا��=>+ \p+م ا�/�)ك ا�(S()ل 3#+ 7+�?إZ+ر>%j� 09 م . وا��)ا^� ا�6+درة(=Bو �)% J?)A$3 �f9+ء اY ا�/�)ك �>ى ا�($)�ة ا��(�S)+ت ا&^$(+\?

!U� �(B ك(�� ا&^$(+\?��(�+Z� أآM� اآ$(+& n)رة ?� ا�$! B=>م ا�$<#?�ت ا&^$(+\��/'?)S��  .  

  ا@�?�< ا=>;�� 

! ا�<�)ات آ+ن و&G$6+د ا�(+�! ا�<S)دي ا ! \()ا ا3Y�ز ا�=K+9+ت أ7> ا�$()�' اH%��! آ+ن �وا7>ا �0 أه1 ا�$K)رات ! اY%)اق ا�(+�?

�  SB>و. اDY?�ةU�))اق وأ%�9أ7> ا�(%Yا #+ أآ/� ا()\ !1�+Sا� ! �?��%Hا �?9� ا�6وA�  .1fB+ل ا��>�+ت ا�(6�+�n ?�� ?���%Hا � 

    t�$�� 0� ت+>%j)0 ا�� +A��� �U�))ا� !�  B$�اوح ��+ �3?0 ا�/��)ك اH%��    وا�$!xX+ت ا�?� �� ا�$�! B=�>م     ا إ��U�+3  8+��'  ا��6�����)ك ا�$=�?>/�

� ��D 0ل أG<+م     ?��%Hا �?�6� \)اg/ ا��>�+ت ا�(6�X��  .;X$,��     و�U�))ا� !��> �0 ا�/��)ك <Sا� ) ? +�)3 +�# :�� ��s�ض � ? �A�3 9��d+ن )  ا�/

 e?/KBم+U7أ �?��%Hا �S�� _(?J ا�(�$A+ت اH%��?ا9$(+د SB+��ت ا�$()�' و8�9 ا�]� .  

وبمعدل سنوي % ١٨,٥بمعدل سنوي مركب بلغ في المملكة  ارتفعت إجمالي أصول البنوك التجارية ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣في الفترة بين عامي 

 دوالر  مليـار  ٦٠والتي تبلغ أكثر من      أصول البنوك اإلسالمية     يتوقع أن تواصل  و. م٢٠٠٩للنصف األول من عام     % ٢,٧مركب وقدره   

قـوي   طلـب     نظـرا لوجـود    ٢٠١٠بمستويات جيدة بعد عام      من إجمالي األصول المصرفية      بالمائة ٤٥ ي وتشكل حوال  أمريكي حوالي 

  . المملكةلمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في ا  على فراداألومتواصل من قبل 

التـي تغطـي   و فرادلشركات واألا لشريحتيالنسبة بمية  السوق مجموعة واسعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة اإلسال    في حاليا   تتوفر

  . نةي الخزمنتجاتقطاعات االئتمان والودائع واالستثمار و

�           ��<$)ى  أG)ى   ���اد شهد قطاع الخدمات المصرفية      وقد?���%Hا �? ��U�d ا�nY)ل   7?��  ��0 ا�r��K 8��9 ا�(�$�A+ت وا���>�+ت ا�(�6�

  �?���%Hا ��=�S$)ا� �A0 ا�?U�#$>��)�+3 ء�ا Y  0�� ���/إآ  �� إ��8 ��$��A+ت ا�)دا^�J،   و. _(��+�! ا�()_�)دات ا&%�$#�آ?+��VH+3')[��B  '��� ��7)ل ا�$()

�?��%Hت ا&^$(+ن ا+G+K3ري و+=Sا� '��B J�ا�> ا��]+ط ا�$A+ري ! KG+ع ا�S=+رات وB�ا�> 9>د ا�<U+ن، و. اH%��! ا�$()�' ا�]�6! وا�$()

�' ا�(�+زل ا�($)ا�0()B 'U[��  ا�($)JG أن ?��%Hا �S�� �=<1 ر^?<?+ �,�آ+J� e ا�]�?��%Hا �?  . في المستقبل���اد اnY)ل ا�(6�

عقب إطالق مشاريع البنية التحتية واالهتمام المتزايـد فـي           سريعاً نموا من شريحة الشركات     ية االئتمان التسهيالت يشهد الطلب على     كما

 ثنائية وكذا من خالل القروض المشتركة       ائتمانيةتسهيالت  كاإلجارة والمرابحة وتقدم     عروض المنتجات    أبرز وتشمل. الصناعة التحويلية 

 البنوك اإلسالمية حلوال مبتكرة متوافقة مع أحكام        قدمتلتلبية احتياجات هذا القطاع من السوق       و. بواسطة مجموعة من المؤسسات المالية    

 جـذبت  والتـي  التمويل اإلسالمي للمـشاريع  مجال فيلحجم ا عمليات كبيرة في العامين الماضيين، كانت هناك عدة  ف. الشريعة اإلسالمية 



 ٤٥

 تلجـأ  التـي الـشركات  ف.  التقليديه لنظيرمنافس وضع وضع في القطاع المصرفي اإلسالمي في ماهذا و. مشاركة عدد كبير من البنوك 

 فـي  ا تقليدي تمويالاي جمع األموال إذا كان لديه صعوبة فواجهو المساهمات في رأس مال، تأ عن الديون بحثاسواق رأس المال، سواء    أل

  .  تسهيالت إسالميةإلى التقليدية تسهيالتهاالعديد من الشركات إلى تحويل ب ذلك دفعوقد . ميزانياتها

 في االكتتاب وجـذب اسـتثمارات       فائضا الجديدة   صدارات من اإل  ا عدد شهدت حيث في سوق الصكوك     سريعاً ا شهدت المملكة تطور   كما

 سوق الصكوك والسندات الجديد والذي يقدم العديد من ٢٠٠٩إضافة لذلك فقد طرح السوق السعودي لتداول األسهم في شهر يونيو           . رةكبي

وسوف يمكن السوق الجديد المستثمرين من تنويع        .الخدمات كاإلدراج والتقديم وتنفيذ الصفقات والمقاصة والتسوية ونشر بيانات األسعار         

الل شراء وبيع الصكوك والسندات من خالل شركات الوساطة الحالية ومن خالل استخدام نفس المحافظ المستخدمة في                 استثماراتهم من خ  

 من االئتمان   على تزايد الطلب    توقع اإلسالمي في النمو بنفس الوتيرة مع        يفرقطاع المص ال يستمر أن المتوقع ومن. تداول األوراق المالية  

تزايد الوعي و العروض والمنتجات اإلسالمية المبتكرة في متزامنة ذلك مع زيادة يترافق المتوقع أيضا أن ومن. فراداألولشركات ا شريحتي

  . لحلول المتطورة المتوافقة مع الشريعة اإلسالميةا علىعام ال الجمهور جانب منوالطلب 

   نةيالخز

 اسـتخدام   تزايـد  األسواق المالية أكثر تطورا مع       باتتة حيث    البنوك السعودية خالل السنوات القليلة الماضي      لدىنة  ي أنشطة الخز  ازدادت

 أيضا مع الـشريعة     متوافقة تستخدم المشتقات وال   مركبة بعض المصارف السعودية أن تقدم لعمالئها منتجات         وباستطاعة. األدوات المالية 

  . اإلسالمية

  الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة األصول 

 ازدهرت خـدمات    حيث مدى السنوات الماضية     علىة االستثمارية وصناديق االستثمار المشترك نموا كبيرا         نشاط الخدمات المصرفي   شهد

 يةتصحيحال الحركاتبعد  و. اإلطالق على مستوياته أعلى تداول حينما بلغ    م٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٣ بين   ما خاصة خالل الفترة     بصفةالوساطة  

 القطاع المـصرفي    أرباح كنسبة مئوية من إجمالي      وساطة رسوم ال  ةفضمخكبير،  ، تراجعت أحجام التداول بشكل      م٢٠٠٦لسوق في عام    ل

  . مماثلة صورة يةصناديق االستثمارال على إقبال السوق أظهرخالل نفس الفترة و. م٢٠٠٦بشكل ملحوظ خالل النصف الثاني من عام 

 بخـدمات  الـشركات  تزويـد  البنك، في    هاف، بما في   عدد من المصار   بدأظام فعال لسوق رأس المال،      ن تطويرحملة الحكومة ل  ل ومواكبة

 الطرح األولي العام عمليات تنفيذ عدد من تم، م٢٠٠٣منذ عام و.  في مجال تمويل الشركات وأسواق األسهم وأسواق رأس المالاستشارية

  .  جانب الحكومةمن مبادرات هاوالتي كان العديد من

لعدد من الشركات المالية للعمل بصفة أصيل أو وكيـل فـي ترتيـب معـامالت إدارة                   قد رخصت  هيئة السوق المالية  الجدير بالذكر أن    
مت عدد من البنوك في     و على هذا قا    .إصدارات األسهم وترتيبات إدارة األسهم وتقديم الخدمات االستشارية وخدمات حفظ األوراق المالية           

 و ادارة األصول و األوراق المالية لديها و انشاء شـركات تابعـة              المملكة العربية السعودية بفصل عمل الخدمات المصرفية االستثمارية       
  . منفصلة للقيام بهذه األعمال



 ٤٦

  

  اإلطار التنظيمي ٧-٣ 

   الحكومة

ـ  بفـضل موال  األحاجة القتراض   ال بتراجعلحكومة  ا لدى القطاع المصرفي    استثمارات االنخفاض الذي طرأ مؤخرا في       يرتبط ائض و الف

 سياسـات التحـرر   طبيق الحكومة سعت إلى تأنلى ذلك إ يضاف. ي السنوات القليلة الماضيةف الحكومة حققتها  التي في الموازنة    الكبرى

  .  ما كان من أهدافه زيادة مشاركة القطاع الخاص غير النفطي في االقتصادوهواالقتصادي واستراتيجيات التنويع، 

  مؤسسة النقد العربي السعودي 

 �ـ )اeا�( (هـ٢٥/٠٧/١٣٧٢ $+ر��3 ١٠٤٦/١/٤/٣٠بموجب المرسوم الملكي رقم ") مؤسسة النقد( "عودي  مؤسسة النقد العربي الستأسست

� ا��=> و=+ ��(�%)م ا�(�U! ر1G وG>). م٢٠/٠٤/١٩٥٢>%j� �^رت �)ا<n ٢٣ 3 �� و�0). م١٥/١٢/١٩٥٧ ـ �)اeا�( (هـ٢٣/٠٥/١٣٧٧$+ر

� ا� اYه>اف?>?^��<=�� ا�>%j) :  

� ا�إn>ار •�)Sا� #$)?G 19ود �� وD+ر_#+؛ +(,�?U�))ا� 'Dدا  

• ')Sص ا�+D :��؛ � آ/�(U,� 

� ا� •/Gك��ا(�� و/��؛ �j%<+ت ا�$A+ر  ا�6�ا

�؛  •?/�_Yت ا�)S0 ا�� �U�))ت ا�+?Z+?$7إدارة ا 

•  ���S$� ��<=��g?X ا�<?+%� ا�Bر+S%Yأ وا%$=�ار اS%+ ر ا�6�ف، و 

 . $5 \() ا��p+م ا�(+�! وV(+ن %��د19 •

� ا�/��)ك r�_()3 ا�(�%�)م ا�(��U! ر1�G م             n>ر/Gم ��ا+p\ /٥ 3   ��� ا�    ) م١٢/٠٦/١٩٦٦ ـ ��  )ا�e ا�( (ه�ـ ٢٢/٠٢/١٣٨٦$�+ر����)ك 3#�>ف 7(+/ 

� و_)ددا^J ا�S(�ء وا�(<+ه(?0 وV(+ن وو?�+ت آ+($>� 0���J .  ا�<?)�)��هgاوh3 ك �0 ا�=?+م(��(0U أن r/>B أV�ارا � ا��p+م ا�/ �K[\أ 

�اد وا�]�آ+ت ا%$�>ام آ�(� و�,p�#+ �(<+ه(?#+ و9(�^Y8�9 ا ":�� دون ا�,6)ل " 3?�6� �K[\ي أh3 أ%(+^#1 أو ا�=?+م ! +#B+أو ��اد

<=�� ا�>%j� 0� �?D�B 8�9 .  

 �_Lق ا@?�@ا@ه�Q�L   

�>%hB     �� ا�<)ق ا�(+�?x?ه ")�x?#ا� ("r_()3 م+p\ ا� �+)ق ا�(>�?    1Gر !U�)3 ٣٠/م ا�6+در 3+�(�%)م ا�� ـ �� )ا�e ا�( (ه�ـ ٠٢/٠٦/١٤٢٤ �$+ر

� وه!). م٣١/٠٧/٢٠٠٣?�(U7 �>%j� J$)$B 3��=$%+�??�+� �� و?�+p\�� وإدار .  

8�SB ا� �x?#1?p�! أ%)اق رأس ا�(+ل $3 �U�))6>ر ا�Bم و+U7أ g?X�$� �� ا��ز��g?X��<)ق ا�)+�ا� \p+م ا�=(ا9> وا��)ا^� ا�$? +?S% د�8 إ+A�� إx?3 

� ��%$M(+ر/%+�� .�$�Bو!�� +)3 �x?#ا�  :  

•  1?p�Bق ا�(+�ا�(>�?��(KB؛ ه+ و 

�K)ي 8�9 ا��s وا��>اع وا�r�9�$ وا�$�>اول            •B !$ا� ��0 و9+�� ا�A(#)ر �0 ا�((+ر%+ت 2?� ا�S+د�� و2?� ا�<�?(�)M$>)ا� ��+)7

 ؛ ?�ا�Dد ��S)�+ت 8�9 3�+ء

•  ! �?+X[ءة وا�+XUوا� � S+��ت اYوراق ا�(+�?�؛ e?=,BB ا�S>ا�

• 3 �=�S$)ا� �Z+�)ا3?� ��,> �0 ا�<B JV؛ $و� S+��ت اYوراق ا�(+�?

� إn>ار اYوراق ا�(+�?� وB>او� •/G1 و��ا?p�Bو ��(KB+# ؛ 

•  �x?ه �3+G�� �SV+ت ا��+#Aا� �K[\أ �/G1 و��ا?p�Bق ا�(+�ا�(>� ؛ ?

• B '�+U6+ح ا�Hا �/G1 و��ا?p�� Y+3وراق ا�(+�?� وا�A#+ت ا��=�S$))�+ت ا��S6>رة؛ و �() 
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•  1?p�Bت+/�Z '?حو9(�?+تا�]�اء و ا�$)آ�Kم ا&آ$$+ب/  ا�+Sا� . 

� رأس ا@?�ل �cآ  

� ا��=>،      دBe?G,� إd�اف   >%j� r\+_ 0�  ;X$�,B        �� ��J�?)_ 3    0 ا�/��)ك ا�(,�?��?�  %�?(+ وأن ه��+ك   ا�(�+ل،  رأس(�<$)�+ت آ+�?\+Uودة  إ�<�,� 

�' 8�9 ��,6)ل()B '�(Z ا '_Y�?s3 1#%Yا )أ%)ا 'M�0�� ا��<r وSB$/�). ق ا�>�<S)ا� +S/B � �?�+9 �Z+�)��n+Dو �xXا� � r/>3 ارXB+ع \</
?#+ UB)ن ا�$! رأس ا�(+ل وارXB+ع �<$)ى ا&%$M(+رات ! ا�()_)دات         �0 ١ ��¥ن  أد\�+Q،   في الجدول آ(+ ه) �/?0  و. �S>و�� ا��K)رة \</ 

   ��� ا�(�K)ب ا�,> اYد\8  �=+ر\� �J ة _?> ?� رأ%(+� =)اJ$)$B 3 <9ا�6)+رف ا�<(SدxX�� +�+p\ و١ !�+)_H �/>�! ا�(+^� و ٤ رأس ا�(+ل 3 ٨ 

 !  

 المال رأس إجمالي ١ الفئة  )٢٠٠٩ يونيو ٣٠في ( رأس المال لدى البنوك السعودية كفاية
 ١٣,٦٧% ٩,٨٠%  البنك السعودي الهولندي 

 ١٢,٦٠% ١٠,٥٠%  مصرف الراجحي 
 ١٤,٣٨% ١٣,١٨%  البنك العربي الوطني 

 ٢٢,٦٠% ٢٢,٣٠%  بنك البالد 
 ١٧,٤٠% ١٦,٥٠%  بنك الجزيرة

 ١٥,٠٤% ١١,٦٧%  البنك السعودي الفرنسي 
 ١٤,٩٦% ١٧,٢٥%  البنك األهلي التجاري 

 ١٧,٤٠% ١٥,٩٠%  بنك الرياض 
 ١٥,٢٠% ١٢,٣٠%  مجموعة سامبا المالية 

 ١٢,٣٦% ١١,٧٨%  ) ساب(البنك السعودي البريطاني 
 ١٧,٧٩% ١٧,٢٨%  عودي لالستثمار البنك الس

__________  
  أعاله المذكورة السنوية للبنوك التقارير: المصدر

    

  

ا@�?�dCا eL�^��   

0?/�� ا&^$(+\?� ا�A>ول ا�6$�?X+ت��)ك ا�<S)د/�� �  :  ا�,+�?

كابيتال  فيتش  موديز   االئتماني للبنوك السعودية التصنيف
  انتليجنس

 -C- A- A  ديالبنك السعودي الهولن
 +C A+ A  مصرف الراجحي 

 +C A A  البنك العربي الوطني 
  مصنفغير  مصنف غير مصنف غير  بنك البالد 

  مصنفغير +D+ BBB  بنك الجزيرة
 C+ A A  البنك السعودي الفرنسي 

 -C A+ AA  البنك األهلي التجاري 
 +C A+ A  بنك الرياض 

 -C+ A+ AA  مجموعة سامبا المالية 
 +C+ A A  ) ساب(نك السعودي البريطاني الب

 -C- A- A  البنك السعودي لالستثمار 
__________  

 ٢٠٠٩ Bankscope, September: المصدر

* Financial Strength by Moody’s & Capital 

Intelligence 

** IDR Long Term ratings by Fitch  

      

  
   ا@?7^^�ت ووijض و�Nا@ �fدة

0)f$�)?� و=�ا�A)دة � �=+ر\�+�??0  ا�A>و�?0 ا�$Bا�(�66+تض و��  :  3?0 ا�/�)ك ا�<S)د

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨  )  د٣١�E?Qآ?� �� ( ا@�Nوض وا@e8Q إf?�@�/ ا@�Nوض ا@?��klة



 ٤٨

 ٢,٥١% ٣,٧٥% ٢,٧٣%  ا�/�: ا�<S)دي ا�#)��>ي
 ٢,٠٤% ٢,٨٩% ٢,٢٨%   ا��ا_,! �6�ف

:��! ا�S�3! ا�/Z(٠,٧٣% ٠,٥١% ٠,٣٩%   ا� 
:� ٠,٣٦% ٠,٨٠% ١,٢١%   ا�/�د 3
:���ة 3�A٣,١١% ١,٩٥% ١,٥٠%  ا� 

:� ١,١٦% ٠,٧٢% ٠,٩٣%   ا�X�\<! ا�<S)دي ا�/
:� ٢,٠٧% ٢,١٧% ٢,٣٩%   ا�$A+ري اYه�! ا�/
:� ١,٥٦% ١,٦٣% ٢,٣٩%   ا���+ض 3

�9()A� +/�+% � ٢,١٩% ٢,٣٣% ١,٨٢%   ا�(+�?
:� ٠,٣٨% ٠,٣١% ٠,٢٤%  ) %+ب (ا�/��K+\! ا�<S)دي ا�/
:� ١,٠١% ١,٢٤% ٠,٩٧%   ��%$)M+ر ا�<(Sدي ا�/

__________  
� ا�$=+ر��: ا�(6>ر�(�  .أQ�9 ا�(gآ)رة ا�/�)ك �U� 0' ا�<

      

  

 ٣١ �� آ?� (ا@?��klة ا@�Nوض/ ا@�Nوض �L�n� �d�Qo �7^^�ت
�E?Q  ) د

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ 

:� ١١٣,٦٤% ١١٠,٠٣% ١٠٧,٨%  ا�#)��>ي ا�<S)دي ا�/
 ١٤٧,٢٤% ١٠٩,١٢% ٧٩,٦٦%   �ا_,!ا� �6�ف

:��! ا�S�3! ا�/Z(٣٢٠,٥٣% ٣٥٤,٠٠% ٣٤٨,٩٨%   ا� 
:� .٦٠,٠٩% ٦٥,٨٠% ٩٠,٥٦%   ا�/�د 3
:���ة 3�A١٧٢,٦٥% ١٦١,١٤% ١٦٣,٨٦%  ا� 

:� ١٤٨,٢٦% ١٨٩,٥٥% ١١٠,٩٩%   ا�X�\<! ا�<S)دي ا�/
:� ١٧٦,١٢% ١٤٠,٨٠% ١١٠,٩٤%   ا�$A+ري اYه�! ا�/
:� ١٧٦,٧٨% ٤١,٣١% ٢٥,٧٤%   ا���+ض 3

�9()A� +/�+% � ١٨٢,٤١% ١٥٩,٥٨% ١٦٧,٠١%   ا�(+�?
:� ٣٠١,٤٥% ٢٨٩,٧٤% ٣٢٥,٠٤%  ) %+ب (ا�/��K+\! ا�<S)دي ا�/
:� ٣٥٧,٦٨% ٢٤٣,٢٠% ٢٥١,٩٤%   ��%$)M+ر ا�<(Sدي ا�/

__________  
� ا�$=+ر��: ا�(6>ر�(�  أQ�9 ا�(gآ)رة ا�/�)ك �U� 0' ا�<

      

  

�X63 ،��+9 ;X$,B ا�(6+رف ��� _?>ة 66�)3+ت ا�<(Sد?Ks$� �^+>D ا�=�وض r>\و �?KsB �?�+9 .�+VH+38 و�H ،:ن ذ�¥ اYز�� أ�� 

�� ا�(+�??)�+Sا� ��=�ب �+ أن و1U,3. �,>ودا �U)ن أن ا�(�_� �0 ا�=6?� ا�(>ى ! ا�<S)دي ا�(6�! ا�=K+ع 8�9 ا�,+�? ٨٦ �0 ! � ا�(+^

�<$M(� ا�(6�! �=K+عا �)_)دات إ_(+�! �0 !� ا�/�)ك SB+��ت ¥ن ا�(,�?�، اnY)ل � ا�/�)ك وSB$/�. �٦,>ودة ا�>و�?� nY+3)ل ا�<S)د

��! ا�<S)د JVو <?_ +?/>\ �� ا�(+�?� ا&KV�ا3+ت �ª+ر �()ا_#� . ا�A+ر

                                                 
�� ا�=K+ع ا�(6�! ا�<S)دي: ا�(6>ر ٦�=B : ،�Xn+Sو_5 ا� !  م ٢٠٠٨ أآ$)3� ٢١، EFG Hermesا�6()د 
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   البنك. ٨

   عامة لمحة ١-٨


pEة �L7   و����N ��ر

 :��� ��<+ه(�  �d�آ�  ه�)  ا�/��  %��S)د�A>��  !�  ��U�))ا� �>��%hBو  r�_()3  ا�(�%�)م  !�U�)1 ا���G٨٥/م ر  �� ���ـ ا�()ا�e  (ه�ـ ٢٩/١٢/١٣٩٦ و�B+ر
)�8 9�>�+ م١٩٧٧ 9+م 9(�5 ا�/�: 3>أ وG> ،)م٢٠/١٢/١٩٧٦B 9(�?+ت :�!ه)��>ا ا�S+م  3 �U�))ا�.  

�S)د ���(+ م١٩٢٦ 9+م إ�gA3 8ورQ ا�/�: B+ر?7 }%hB ��<�� ا�#)���:3 أول وآ+ن ،ا�]�آ� ا�$A+ر ! �U�))ا� +)�! واr$U)3 <7 ا�S(' 3>أ 7? 

���� ا�#�> _�ر �0 ا�=+د�?0 ا�,�ام ا¯ A7 �?3+ج ��>�� _>ة �>?G�[ا� ��<�! ه+�+ دورا �S/� وG>). 7+�?+ إ\>و\?<?+ )ا�#�( ��(KB  �9+� ا��6

�?! ا�(6� ،�U�))وآ+ن ا� �3+M)3 :��!  ا�(�آ��ي  ا�/  ��U�))ة  ا���$X�  0��  0��آ�+ن  7?��  ا��  ;X$�,��g�?X  و�$�)�8  ا��/�د  �!  ا��gهr  3(���ون  B 

3�: \?gر&\> ١٩٦٤! 9+م . 3+��X. ا��6� ذات اYو�8 ا�$S+��ت ��)A?ا� !$?%(% v\<�  ).ان.3!.أي( أg?\ �/nر&\>B�ا

')S� :���9  ٤٢ ��Dل  ��0 ) م٠٤/٠٢/١٩٨٧ ��ـ  ا�()ا�e  (ه�ـ ٠٦/٠٦/١٤٠٧ و�B+ر��  ١٠١٠٠٦٤٩٢٥ ر1�G  ا�$A+ري ا�<r_()3 'A ا�/+  !� 
 ��U�))ا�  v��35 �9>د  و��?Xu(�  0?)^١،٤٧٧ ا��>ا   !� ٣١ }K>��2م٢٠٠٩ أ . Jf����  ��dH�اف ا�/��:  و>�%j�  <�=�6�  8��9  و��7+^� ا��D9(��' ر 

!�، ا�S(�?+ت أ\)اع _(?J �(�او�� jBه�6� 5�?  . ١١٤٣١ ا���+ض ١٤٦٧ ب. ص ا�f/+ب، d+رع ه) ا�(<A' و9�)ا\5 ا�(6�

'u :��! B+ر��Z 5)ال ا�/sم ا�(=�! \]. 3>ور  ��(KB ')Sا� !� وا�(�$A+ت ا�(6�?! ا�(6� ،�U�))ن ا�+U ا����G+\  .Xت �)ل �0 أول 

� �B>م آ+\� ا�$!U�))ا� :�gت أول وآ+�,d rهgا� ��(U,�� .<Gو �)#%أ Qgا��وح ه �! ا�?)م B 8$7<#1 زا�� و�+ ا3H>ا9? �?)B :� �S3>ة  ا�/

�0ا %�>ات أn>ر �0 أول آ+ن أ\5 3?�#+ �0 أ�)ر<� r_()3 م+p\ ا�<)ق ��> ا�(+�?<Aا� !�1 م٢٠٠٤ 9+م <=Bا�(])رة و ��<+ب �]�آ� ! أآ/� 

�' �]�وع()B !��%آ+ت إ�[�� ! �U�))ا� !  .م٢٠٠٦ 9+م 

!� أ%#1 إn>ار أ9=+ب ,�� ! ٣٣٠،٧٥٠،٠٠٠إ�8 �=<(� %S)دي ر�+ل  ٣،٣٠٧،٥٠٠،٠٠٠ ا�/�: ا�(+ل رأس أn/� ،م٢٠٠٩ مارس 
�ا �>)ع 1#%)?=� '�+U�+3 JGت ١٠ 3)ا&+��#(+ �U' ر� .<G1 وB '�()B ار<nأ%#1 إ �,��e 09 ا�(�Z '�(,B ل ��?)ن ٦٦١,٥+�األرباح  �0 ر

  . للبنك المبقاة

0?S$�� r_()3 ا�/�)ك 8�9 )p\Yة اg+�� ا�>%j)� <=��' ا�(,B ٢٥ ! �! �0 ا�(+^+n +#7+3إ�8 أر  !Z+�?$7&ا  !�+�p� ه�gا  ��<+وي  أن إ��8  ا�
!Z+?$7&ع ا�(+ل رأس ا(��S+دل  ��+  أي ر��+ل،  ��?�)ن   ١،٩١٥ ��/��:  ا���p+�!  ا&v�3 !Z+?$7 ،م٢٠٠٨ د�<(/� ٣١ و!. ا�(>  (�,\ ٧٢  !� 

�  .ا�(+ل رأس �0 ا�(+^

'$,� :�� ا�//B�)ا� ���+Mك 3?0 ا�(�! ا�/ �U�))ع 7?� �0 ا�()A� ل(nYم ا<=�9� و()A� �S%ت �0 وا+A$��اد �S� 0(�^5 وا��>�+ت ا�(Yا 

� ا��>�+ت أن و�J. وا�]�آ+ت?�  �G+م  =�>  ا�/��:،  9(�'  �0 اY%+%! ا�A�ء ��u ��]�آ+ت ا�(6�+�VH+3  8ذ��:  إ��  ��(�K$3  ا���>�+ت  \�]+ط 

�?�: ا��^?<! ا�(=� و�=J. ا�(=/�� ا�<�)ات ! ا��() e?=,B 3#>ف ���اد ا�(6�/�� ! وه) /�،وا�� _>ة ! إ�G?(?$?0 إدارB?0 و��/�: ا���+ض 

:�� D+رج ر%(f7 !)ر أي �5 و�?{ �,�! 3U�))ت. ا�+?�)Sوا� �?� ا�(6���: ا�$A+ر/�+3 �))6� ! .K�� !�U?0  ه)f�$�  +�+>�Gأ  r>�7 

�  ا���>�+ت  (ا��]+ط \)ع?�  ���]�آ+ت  ا�(�6�����  وا���>�+ت  وا���?��اد  ا�(�6�E� ( ى��Dوأ  r>�7  ��=K��  ا�(�?3?��  ا�)%�8K  (ا�sA�ا�sوا� 

�?G�[وا�( <G67' و :�� D�B?� 8�9) م٢٢/٠٧/٢٠٠٧ �ـ ا�()اe (هـ٠٨/٠٧/١٤٢٨ ! ا�/x?ا�<)ق ه � ا�#)���>ي  ا��<S)دي  ��]�آ�  ا�(+�?

،�� d�آ� وه! ا�(+�?S3+B :�/�� :�)� �/>\ ٩٥ ! ��8 وا�$! ��#+، ا�(+^SB �?�  ا��>�+ت $3)?�  ا�(�6���  و�D>�+ت  ا&%�$M(+رZ+�%(وإدارة ا� 

  . اnY)ل

e=7 :�� أd#� تسعةال $�ة �Dل ا�/?#$�� أر3+7+ م٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ ! ا�(?+n +ره<G ل مليون ٣٧٥+� بالتالي حسن �+ وه) %S)دي، ر
� وM)$B' . البنكمال رأس وضعK[\Yا ��: ا��^?<?/�� ! :  

�,$': @8	�آ�ت ا@?^���L ا@���7ت :�?� 7?� �0 الثامن ا�(�آ� ا�/(B ا��>�+ت �?! ��]�آ+ت ا�(6� U�))ا�� ا�]�آ+ت أn)ل إ�8 ا%$�+دا 

! آ(+ ٣١ �/)>��: ا��^?<! ا��]+ط ا�]�آ+ت إG�اض و�]U' .م٢٠٠٨ د/��  '�M)��!  ٥٨ و  � e�=7  1>�G  و�G> . ا�()_�)دات  إ_(�+�!  ��0  ا�(+^�

� ا��>�+ت?�!  ٥٠ �0 أآM� ��]�آ+ت ا�(6�  ��  ا�/��:  إ���ادات  إ_(�+�!  ��0  ا�(+^�?�?s[�$ا�  !� \�]+ط  �d#>  م،٢٠٠٨ �9+م  و�!  .م٢٠٠٨ �9+م  

�S+ \()ا ا�]�آ+ت D>�+ت�% ��+s�� 1#>?� +)3 ب�=� 0� ٤٢ ! �  . واYر3+ح ا�()_)دات إ_(+�! �0 ا�(+^



 ٥٠

��آ�: @;��اد ا@?^���L ا@���7ت :�� 8�9 ا�/?)�B �K[\وات  إدارة أ��Mا�  '��()B0،  و?U�#$>�)7?��  ا�  v��3  !+�n  ا�=��وض  � ٤,٨ ا&%�$#�آ?

��! آ(�+  ر���+ل ��?�+ر  ٣١  �/)>���  ا��>���� وSB$/��� .م٢٠٠٨ د?�  ا�($(?���ة ا�(�6���<Dو" �� \��]+ط ���0 _��ءا  ا���M�وات إدارة ��A+ل  ��!" ا�$=��>

�اد ا��>�+ت�� :�/�+3 .<Gو e=7 1>G ا��>�+ت �?٢٦ \,) ���اد ا�(6� ! ��  ا�/��:  إ��ادات إ_(+�! �0 ا�(+^?�?s[�$ا�  !� .م٢٠٠٨ �9+م  

g��  ا��>�+ت \() آ+ن ا�,?0، ذ�: و�?�  ا���>�+ت  ��J  3+�(=+ر\��  _�>ا  �$)اS�V+  اد����  ا�(�6�? ا���>�+ت  �¥ن  ذ��:،  و��J . ���]�آ+ت  ا�(�6�

�?�اد ا�(6��� rS�B ر^?<?+ دورا ! J�(�B J^ادات وآ+\�. ا�)دا��Hا��>�+ت �0 ا  �� ا���>�+ت  �G<1  ��0  _��ءا ) ا�B  1#�%Y>اول  (ا&%�$M(+ر

�?8$7 ���اد ا�(6� ���، ($�K/+تا� �B J(]?+ و�0U،. م٢٠٠٧ 9+م \#+?)?p�=> ا�$ 1B '�(,B J?)_ �K[\Yذات ا � d�آ� إ�M$%&+3 8(+ر ا��6

�S3+B ��6X�� �S3+B ،:�/�� ��Yي اgض إ�8 أدى ا�+X�\ا 'D1 د>G ا��>�+ت �?  . م٢٠٠٧ S3+م �=+ر\� م٢٠٠٨ �S+م ���اد ا�(6�

��q7@ا :�(B إدارة ����اد ا�]�آ+ت �S�� 0(�ء 3+�/�: ا���Y��7  وا&(  !��  و3?�(�+ . وا&%�$M(+ر  ا�$,�)ط  ��A+ل  (�B إدارة  �����$�A+ت  ا���� 

�/! ا�6�ف_Yا ��<=�#! \]Bh#+، �0 ا� ')SB 8�9 دة+�� زK[\ا�(]$=+ت أ) �!) ا�(�آ/ <=��/! ا�_Yر ا+S%وأ ��()Sا� �n+ا�� .�+VH+3 8إ� 

 �K[�\Yا ��  ��B]�ف S�+�3(�ء،  ا�(�6��$����  8���9 ا����(?�% :������' ا�=�6?�  >ىا�(�� 8��9  ا�/(Kء . وا���A0 وآ���  Qgه� ،���  ا�(#(��<�� 1>��G ����� ا���
�، وا&%$M(+رات ا�/�: ا%$M(+راتn+وا�$! ا�� �s�3 ل ��?+ر ١٨+�! آ(+ ر ٣١ �/)>��,�$X;  ا�S+دي، ا�S(' %?+ق وV(0 .م٢٠٠٨ د  :�� ا�/

J^3)دا !�f+ح ! �/?0 ه) آ(+ ا��+رج H(٢٩ ا �ا�$�آ? !! ا�)اردة +�?�ا�( ا�/?+\+ت !) ا�sA�ا e,�)ا�=)ا^1 (١ ا� �   ).ا�(+�?

0?/�! ا�/�)ك 3?0 ا�<)ق ! ا�/�: ��آ� ا�$+�! ا�A>ول  �U�))آ(+ ا� ! ٣١ �/)>�   م٢٠٠٨ د

    إf?�@�  ر�ل ��L8ن
 ا@?��fدات

 ?��fداتا@
 )ا@	�آ�ت(

    ا@?��fدات
 )أ��اد(

       ���fدات
 أ�oى

:� ١٠٢،٥٤٢ ٤٥،٦٩٧ ٧٣،٥٦٣ ٢٢١،٨٠٢  ا�$A+ري اYه�! ا�/
�9()A� +/�+% � ٦٧،٣٧٢ ٣٢،٦٢٠ ٧٨،٨٩٩ ١٧٨،٨٩١  ا�(+�?
 ٤٦،١١١ ٦٣،٩٥٠ ٥٤،٨٧٠ ١٦٤،٩٣٠  ا��ا_,! �6�ف

:� ٦١،١٠٦ ١٦،٥٣٥ ٨٢،٠١١ ١٥٩،٦٥٣  ا���+ض 3
:� ٣٩،٥٨٨ ١٥،٥٣٨ ٧٠،٧٣٩ ١٢٥،٨٦٥  ا�X�\<! ا�<S)دي ا�/
:� ٤٣،٠٧٠ ٢٥،٣٩٢ ٥٢،٨٤٦ ١٢١،٣٠٧  )%+ب (ا�/��K+\! ا�<S)دي ا�/
:��! ا�S�3! ا�/Z(٤٩،١٧٨ ٢٤،٠٣٣ ٥٨،٤٥٠ ١٣١،٦٦١  ا� 
:� ٢١،١١٥ ٤،٧٩٨ ٣٥،٥٢٣ ٦١،٤٣٦  ا�#)��>ي ا�<S)دي ا�/
:� ٢١،١٩٢ ١٢،٦٣٢ ١٩،٧٢٢ ٥٣،٥٩٦  ��%$)M+ر ا�<(Sدي ا�/
:���ة 3�A١١،٨٣٨ ٢،٥٦٢ ١٣،١١٩ ٢٧،٥٢٠  ا� 
:� ٦،٦٨٩ ٢،٢٢٥ ٧،١٣٧ ١٦،٠٥٢   ا�/�د 3

____________  
� ا�$=+ر��: (6>را��(��: ا�</��  
  

        

  

t�6� :��{ وآ+3?$+ل و?$� �)د�� G/' �0 7+�?+ ا�/A?�$\آ(+ ا !�� :  

  q ا
�u�TL8 آ����Lل �t�L ��د
�' ا�(>ى 8�9(Kا�   A١/ Prime ١ A- A- 
 A٢ F٢ P١   ا�=6?� ا�(>ى 8�9

 �<$=� �<$=�  مستقر  ا�(<$=/�?� ا�+ق
____________     

� 8�9 ا�6$�?t وآ+&ت �)اJG :ا�(6>رU/d �\�$\Hا     
  

  

  التنافسية القوة نقاط ٢-٨

�($+ز :�9� ا�/()A)3 0� ا�=)ة \=+ط ،�?>+��#+ وا�$! ا�$� :  

Av ��ر��   و�	�ف 



 ٥١

�S)د ��3��:  أول وآ�+ن  م١٩٢٦ 9+م إ�gA3 8ورQ ا�/�: B+ر  !�  ��U�))5  وآ�+ن  ا��V�2  !�  '�nYا  ���<D  ج+�A7  ��?3 ¯0  =�+د�?0 ا� ا�,��ام  ا�� 

! ه+�+ دورا ا�/�: �rS وG>. إ\>و\?<?+ ��(KB �9+�� ا�6?! ا�(6� �U�))7?� ا� 'u ة�$X� 0� 0��ا� �3+M)3 :�� ا�(�آ�ي ا�/U�))��  يgا�� 

;X$7ون ا�3(� rهgا� !�g?X وB)�8 ا�/�د B ت��+S$و�8 ا�Yذات ا �! ا�S+�' ا�)7?> ا�/�: ا�)�S/� �G وآ+ن. 3+��X. ا��6 �U�))ا� .'fX3و 

5���B e+ر�Sا� ! ،�U�))0 ا�U)B :�� G+9>ة 3�+ء �0 ا�/S%ء �0 وا�)Sء ا�+?  . ا�A(#)ر و%. آ/?�ة d#�ة واآ$<r اYو

v   ��?�س إداري ��

t�h$� e��� ا��/�ة ذوي �0 9�+n� �0 ا�/�: إدارة S%ا�$! ا�)ا J(AB 0?3 ��� ا�>را=?)Sا� ! �9+�� ا�6?� ا�(6��S)ا وا��=?G<� ! ا�<)ق 
��  . ا�<S)د

�;:�ت �L��^� ��: i� آ�ت�	ة ا@qL?�?@ا  

:�$)� :�� XU�+3+ءة �($+ز ا�]�آ+ت ��>�+ت G<(+ ا�/?�+Sي ا�g8 وا�=/� 'U[� .D ')Sا� !%+%Yا :�/�+3 �?7 5�� G+9>ة �>f��g ا�S(�ء �9 0�� 
$�ة ���(Z J$)$�' A>3' و+7 !�� G�9+ت و�>�5 ا�]�آ+ت إG�اض ?�6 �S%وا J� ا��]�آ+ت  ىآ/��  ��0  9>د  !�  ��U�))د . ا�(�SBو  ��G�9 

�?/�+s8 ا�)pSء ا��)S� :��)ات Y 0� })DآM� ا�U/�ى ا�]�آ+ت �0 ا�/% .  

الـسعودي الهولنـدي   ( شركته الفرعية   عن طريق  ا�x�zل  وإدارة وا@�>�y�x  اk�x<C?�ر�  ا@?�L��^x  ا@���7ت �C�Tت �� ��@�L إ���
�ت
  )المالية

<S� :�! ا�(j%<+ت �0 وا7>ة ا�/ �U�))ا�$! ا� :�$)B �A% �+7 !� ا��>�+ت �A+ل ?� ا�(6��� وD>�+ت ا&%$M(+رZ+%(ا� � وإدارة ا�(+�?
� إ9+دة �0 وآA�ء. اnY)ل�U?ه !Z+[\ ا��>�+ت �?� ا�(6�� ��5�B+?�)9  0  �/�>ء  D��B?�  8��9  ا�/�: 67' و G> اnY)ل، وإدارة ا&%$M(+ر

�d 9�آ� �Dل�� ا�$! ا�(+�?�، ا�#)��>ي ا�<S)دي d�آ� ه!_>�>ة، ?(B ا��>�+ت �?� ا�(6��� وD>�+ت ا&%$M(+رZ+%(ل وإدارة ا�(nYا .
� ا�(+ل رأس %)ق jdون 7)ل ��S(�ء ا�(])رة ا�(+�?� ا�#)��>ي ا�<S)دي B=>م آ(+(Bو �9()A� �S%ت �0 وا+�<D �Z+%(ا� � B$?� ا�$! ا�(+�?

� ا�(,�?� ��SB1#B+ إ_�اء ��S(�ء?)?�GHوا �� 7?� ا�(+�?� اYوراق ! وا�>و�?(�6� ��S(�ء �>�#+ اU�H$�و\! ا�$>اول \p+م ��#1 ��$>اول �U)B 
0� g?X�B ا�$>اول 9(�?+ت !� D>�+ت ا�(+�?� ا�#)��>ي ا�<S)دي B=>م آ(+ و%#)��، 3?<� ا&\$�\� 9/� ا�(,�?� ا�<)ق Z+%(ا� �� ا�(+�?K%3)ا 

e�� �6�$� 0� 0??�� ا�(#?\+Uوإ� g?X�B �9/� ا�$>اول أوا� tB+#و�0 ا� +#$U/d �S%ت  ��0  ا�)ا&+�n  اول<�B  1#�%Yة  ا�[�$��!  ا�(  t��$�� 
�، أر_+ءU�))م ا�<=Bو :�gآ ��<D '�+S$3#+�� ا� �?KsB ء�)S� �Z+%(ا��/�ة ذوي �0 ا� .  

:�$)B �� _)ا^� 8�9 ^�ا7+ اnY)ل Hدارة G<(+ ا�(+�?� ا�#)��>ي ا�<S)دي d�آ?)�+8 9�($�� ا�6�+د�e إدارة �� ا&%$M(+ر�� ا�$=�?>?��%Hوا 
�7($X)اك ا��$d&وإدارة ا ;� ا�(,+�<S)ا� +S/B �Z+�)�� ;�> ا�(=?>ة 2?� وا�(,+<Sرات �0 وا�+)M$%&ا �n+ء ا�$6(?1 ا���)S�� 0�  اد��Yا 
� ا��>�+ت و9(�ء?� ا�(6�n+ت ا��+>%j)وا� .<Gز  و+���>  ا�nY)ل  إدارة و�7>ة  ت<S�+3  0��  �^ا(�Aة  ا�<� ا��<�)ات  ��Dل  اYداء 8��9  ا�(�<$
� ا��Mث?V+)ا7$�� 7?� ا� +#=��+دn �/B�)و�8 ا�Yا �وا�(�اآ ���Mو�8 ا�Yآ' ا ! 5$x .! ا�<)ق ! اnY)ل إدارة أ�Z=� م،٢٠٠٤ 9+م و

���  ا�dj)3  1#�%Y�  و���B/.  ا�(�+ل  رأس و��f()ن  ��آ�r  ا%$)M+ر أول ا�<(Sد��>وZ  +G���7  م،٢٠٠٧ �9+م  و�! . ا��<S)د�n  ر+)M$�%��  !� 
�>ات (ا�U6)ك% �  ). �+�3 دD' ذات إ%��?


	�ط ��q7@ا |?��   @8	�آ�ت ا@?^���L ا@���7ت 
	�ط 

+G�K\5 �0 اB+G�9 J� ء�)Sر%��  ���]�آ+ت،  ا�  :���،  �SB+��ت  �,��)ل  آ(=�>م  %�(S$5  ا�/��� �G�9+ت  �ي��>�  ��J  ا�)�?�e  ا�$�S+ون  وf�X3'  ا���
¥ن ا�]�آ+ت، e�� 0�! ا�(<$]+ر ���� ا��/�ة ذوي �0 ا���?�+Sا� �U/dت و+G�Sا� �S%ى 8�9 ا�)ا($>� �U�))ا� �(� �?KsB  8��M�  ء��)S� 

:�� ا�(�ا�+ أ3�ز وB]('. ا�/?>+��ق وSB>د ا��/�ة وe)9 ا�S(�ء �0 ا�=�ب ��/�: ا�$ ')Sع ا�+>Bوا ��?U[B ت+A$�  . ا�(

   ا@?�?qLة @;��اد ا@?�@�L ���تا@7 
	�ط

J$)$� :��  ا���>�+ت  %)ق n>ارة ! �$?)� JV(3 7+�?+ ا�/?�!  ا&%�$#�آ!  ا�$()��'  %�)ق  �!  ا�,�+�!  ا��/.ء  ��0  و�3+��12  ،����اد  ا�(�6� 

=> ا�<)ق، ;+7 :��اد اGH�اض %)ق �0 67$5 8�9 ا�/E� 0� ل�D �?(B �9()A� 0�  ت+�A$� ا3H=�+ء  ا�/��:  و�S$��م . ا�gAا�3�  ا�(+�?��  ا�(

8�9 Q�?آ�B 8�9 وات إدارة�Mا� .<G0 وU)B 0� دة+��5 ا�M�وات إدارة 9(�ء 9>د ز<�   0??V+)0 ا�?�+Sل ا��D، +)? J%5 �0 وZ+[\ ! ��A+ل  

��<D ء�)Sاد ا��Yا ا<?X$>� 0� ح�Z ت+A$��>ة �<_ +#�� وا�=�وض ا&^$(+ن G+K3+ت �?��%Hاد ا�E� e��+دnرا&%$ و+)M ا�(]$�ك .  

   ا=>;�� ا@�?�< :�رات



 ٥٢

�=>م :�9� ا�/()A� S%وا��$A+ت �0 � '��اد �S� 0(�^5 اH%��! ا�$()Yت  وا�]�آ+ت ا+>�%j)وا� . ')[�Bو  ��?U[�B  ت+�A$� ا�$�)رق  ه�Qg  ا�(

�� U7Y+م و=+ اnY)ل إدارة ��$A+ت وآ�g: وا�(]+رآ� واH_+رة وا�(�ا3,S�� ا�]�?��%Hا .')S��:ا� و/ 'U[3 8�9 دؤوب ��(KB 5B+A$�� 

5Bض وإ_�اءا�s3 �?/�B ت+/�K$)ة ا��?s$). ��<)ق ا��آ���� 8�9 ا�/�: و(KB ت+A$��1 إ�8 وn)& ا�(�$A+ت \K+ق s3 J?%(B�ض _>�>ة �<=B 

� �7)ل?��()B ة�U$/� رة(K$و� �=��K3 �=� �J �$)اS�� ا�]�?��%Hت  أ7>ث 3?0 �0 وآ+ن. ا+�A$�� ��0    � ا�$,�)ط  ��7)ل  �G>�#+  ا�$�!  ا�(��+),�

�  ا&^$(�+ن  و�G+K3+ت ) =+��f+ت ذات %�=t �,�>د      ا�( ذ��:  �M+ل (ا��S� �3>ل B=�/+ت?���%Hا  '���  وا�,�<+3+ت  ��(��+زل  اH%���!  وا�$()�� ا�A+ر

�?��%Hا .  

<Gو h[\أ :��' دا^�ة ا�/()$�� !��%H1 اfB +=�� 0� �n+�Sا��/�ة ذات ا� �S%ا�)ا ! �G5 آ+\� و?�  ا���>�+ت  رد��)ا  ?�  ا�(�6�?���%Hا 

�,?,d .اg0 �+ وه)f� 0?U)B :��� �0 ا�/(KB ت+A$��1 ا�(<=Bا�,�)ل و �=� �J ا�($)اS�� ا�]�?��%H�9>ة  إ�8 ا+G  5�^�)9  ة<���3<�9�  ا�($�ا 

  . �8f و�G أي �0 أآ/�

67� آ<r أ_' و�0  !���<+9>  �(�+  �!،اH%��  ا�$()��'  و�G<1  ا�(/?�S+ت  ��ق  �3?0  و�?��SB  e+ون  ه��+ك  ا��<)ق،    !� X�n=+ت  8��9  ا�,�6)ل  

� وSB+��ت�� ا�(/?S+ت و�S�ز _>�>ة AB+ر(��e و�X� ��(KB ت+A$�� ��S)�+ت ا�()?G 09 ا�<)ق .<Gو �X%ا أgه +f� ا�$()�' \]+ط \() 09 أ
t�>وا� �?��%Hا �Mآh3 0� ١١ ! �� ا�D �#dYل ا�(+^S>$و�8 ا�Yم٢٠٠٩ 9+م �0 ا.   

0� ��  3+���>�+ت  ا�(�6�$�  وا�,�)ل ا&AB+ه+ت أ7>ث �)اآ/� �0 ا�/�: �()Xu! 3> & أD�ى، _#?�  ا�(�6�?���%Hا . اg�#�  ،ض��sص  ا���,� 

:��p?1 8�9 ا�/B دورات ،�?/�� ودورات ا�$hه?' q�+\�3 ا�]hن هgا ! ا�(/+درات �S3 وB ')[B>ر?/�� B>ر))6?6+ �6D !Xu()� :� �0 ا�/

J?)_ م+>GYا .  

�3 ا&�$�ام و�U)نS��[�+ 'U[� �A7 ��! ا��او ')Sا� !¥ن اH%��!، ا�(6� :��V g?X(+ن 8�9 �,�ص ا�/B J?)_ ت��+S)اءات ا��_Hوا 

+=� �($�K/+ت وS��، ا�]�?��%Hل �0 وذ�: ا�D إ_�اء �S_ا�� �?�?B3+ت رو+>,�� �� أf9+ء 3(]+رآx?#ا� ��: ا�]�9?/�+3 .  

�l اq�@Cام�	@��   

1>G ا�( ا��>�+ت�?�6 �?��%Hا :�/�+3 '6X�� 09 ��$1 7?� ا�/�: أ9(+ل 3=? <?G ت��+S)ا� !��<(�  �D+ص  3����  ��/��:  ا��^?�<!  ا��p+م  

<�� ا�(S+��ت $3,>?��%H5 وإ_�اء اB+3+>7 'U[3 ،'6X��  1$���  �?�ا\?��  إ�9>اد  و�)^+Gأر�3+ح  و  �^+>�D�6$?0  و�X� و�d  1$�B#�ي  أ%�+س  8��9  �

+)#$S_اره(+ �1 و�0 ��ا<n1 آ(+ .إ$��� إ9>اد �=B )3+ت 3+�()_)دات�Kوا�( �?��%Hأ%+س 8�9 ا J3ي ر(�% '%��� إ�8 >%j� <=�  . ا�

:�gآ <_(� :�/�+3 e��� ا��/�ة ذوي �0 ?� ا�(6�?��%Hا ')S��  ��)d&+3  J��  !Xu$�اك �S_ام  ا�(�ا�ن  8��9  وا&�$�+)�V ت  آ�'  أن+�?�)Sا� 

�?��%Hا Bم�86 �$Gh3 �?�+S� �S��#+ ا�K�ق، �0 9>د �Dل �0 �$,=e �+ وهgا. %��?�اH ا�]�� �M� أن J?)_ ت+A$��>ة ا�(<A1 ا�$� +#)?)6B 

��ه+(KBن 3,?� و(UB �=� أU7+م �J �$)اS�� ا�]�?��%Hا J� ا9$(+د +#�U?0 وو�+^=#+ ه� '/G �x?#ا� ��: ا�]�9?/�+3 '/G ق�Zإ q$� و9�>. ا�(

� ا%$U(+ل �!ا�(S ا�=<1 8�9 �$S?0 ا�(�$q إ�Zق)^+G ��<آh$ 0� ام�3+�(/+دئ ا&�$ �� B�ا_J وهQg ا�]�9?K%(!  3)ا>�G  e?G<�$ام  ا��آ(�+ . وا&�$� 

�A�ي ��� ا��>�+ت إدارة ! ا&�$�ام �>?� ا�(6�?��%H9(�?+ت ا �S_ا�� ���?� و=+ دور+S)�� �. ا��>ا�D!  ا�$>S$�+3 J� 1>G e?G+ون ا�]�9?

<S3ذ�: و �G+�B ،q^+$�?#+ 3(+ ا� .Kة ا��<S)ا� ��J ا�=<1 إدارة �J ا�X�+�)+ت، �$<(�Bإ�8 و �x?#ا� ��: ا�]�9?/�+3 .  

  

  

  

   االستراتيجية ٣-٨

�)اn' %)ف :�?�  ��Dل  ��0  ����>�+ت  B(?��ا  أآ�M�  آ)=�>م  (KBرQ ا�/(�B  ��?U[�B  �S�%ا���>�+ت  ��0  وا  �9?��،  �d�آ�S$�+3  J��  5$+ون  ا�(+�?��Xا� 

?� j> 09و��ا�( ا�(+�?�، ا�#)��>ي ا�<S)دي(B �9()A� 0�  ا���>�+ت  !��  ا���>�+ت  ��A+ل  ?�  ا�(�6���  ا&%�$M(+رZ+�%(وا�  �� . ا�(+�?�(�Bو 

� ا�>19 ا�(+�?� ا�#)��>ي ا�<S)ديK[\Y  ا���>�+ت  �?��:  ���]�آ+ت  ا�(�6�/�+3  �(�Bء  و��)S��  ��9()A�  ���+�d  ����+U$ا�,��)ل  ��0  و�  �. ا�(+�?�



 ٥٣

� ا��>�+ت KG+ع �r>$U و%)ف?�� ا�=)ة �0 ���>ا آ+ت��]� ا�(6�(K$ل �0 وا��D ر+U$3ت ا+A$�� إدارة �A+ل ! ا�(�<=� ا�$A+رة وD>�+ت ا�

�، و��$A+ت��  . وا�,+�??0 ا�A>د ا�S(�ء �0 ا�$S+��ت �0 ا�(��> 8�9 ا&%$,)اذ 3#>ف وذ�: ا���

:�gف آ(% �)$>� :�! ا�/ ���SB 5Bر(n م<=)ت آ+�<��� �Mا أآ�?)B 0� ل�D �?(B [B��?U �S%ا��>�+ت �0 وا � d�آS$�+3 J� 5$+ون ا�(+�?

،�?9�Xدي ا�(S>ي ا�<��� د19 إ�8 ا��ا�?� ا�A#)د B=)د ا�$! ا�(+�?� ا�#)�(KB  1>�G  ا���>�+ت  �?�  ا�(�6�?���%Hا  �Z+�%(وا�  � و%�)ف . ا�(+�?�

�jدي J%($1 \,) ا��<=B ا��>�+ت �?� ا�(6�?��%Hد19 إ�8 ا �K[\ا��>�+ت أ �?��:  �]�آ+ت� ا�(6�/�+3  <���9�  ا�S(��ء  وB�و()A)3  ���+�d 

���+U$ا�,�)ل �0 و� �� وز�+دة ا�(+�?K[\Yآ(+. ���%)م ا�(>رة ا r>$U?% ع+KG  ا���>�+ت  �? ��0  وا�$�K)ر  ا�=�)ة  ��0  ����>ا  ���]�آ+ت  ا�(�6�

� إدارة �A+ل ! ا�(�$A+ت اU$3+ر �Dل�<=��، و��$A+ت ا�$A+رة وD>�+ت ا��� وا�X6=+ت ا�$S+��ت  �0ا�(��> 8�9 $,)اذا&% 3#>ف وذ�: ا���

��  . وا�,+�??0 ا�A>د ا�S(�ء �J ا�$A+ر

<G7>د و :�� ا��>�+ت KG+ع ا�/?5 ���اد ا�(6�Xn(3 &+A� +?>?^ر �أ_' �0 ��$�آ? ()� ا���>�+ت  9(��ء  ا7$?+_+ت و�$�/?�. ا�(<$=/' ! ا�

�?8 ،���اد ا�(6�S>� :� اU�H$�و\?�، ا�=�)ات 9/� وا&%$M(+ر اnY)ل إدارة ��$A+ت �Dل �0 ا�M�وات إدارة ��$A+ت \K+ق J?%(B إ�8 ا�/

+)3 !� ذ�: Z+%(ا&\$�\�، 9/� ا� ��n0 �9?5 دأب �+ و�)ا� ��(KB ت+A$�)�� ��<$(� %)ف آ�g:. ا�(/$U�ة ا�(+�? :�! ا�/ �?%�B  5S�Vو 

� ا�A)دة ذات ���>�+ت آ(�ود?�+Sء ا��)S�� 0��$J$) وه(. ا�((?� JV(3 5ه�j��>ة، ا�X�ص &\$#+ز <Aا� +#��' ا�(M+ل %/?' 8�9 و�()B 0ا��ه 

  . ا�S=+ري

� إر%+ء ا�/�: ا%$K+عS)% �S?�$�A+ت  ��A+ل  ! ر�  '���  ا�$()�=�  ��J  ا�($)اS��  ا��]�?���%Hل  ��0  ا��D  q$���  ،"ا�?�<�  "��n+Dو  !� �KG+ع  

� ا��>�+ت?�gDh ا�gي ���اد ا�(6� +S3+Z �Mأآ +#_(B (,\ e� �J ا�$)اS�� ا�]�?��%Hا �/>��+3 5B+A$�9� ز�+دة %?$1 آ(+. �(()A� ت+A$� ا�(

�?��%Hا �  .ا�$A+ر�?S�� 0(�ء ا�($+7

0� ��(?� �U! ا�/�: �9?#+ %?�آ� ا�$! ا�(�ا�+ �0 وا7>ة ا��>�� _)دة %$U)ن أD�ى، _# 5>X\ 09 ت+>%j)ا� �� ا�(+�?>+� وG>. ا�<)ق ! ا�(

! d�ع ��S_ا� J?)_" 6+ل \=+طB&ا "J� ء�)Sل 3#>ف ا�+Dت إد+�?>,B 8�9 J?)_ ة<SnYا !�+ت ($>� �  . ��S(�ء B=>م ا�$! ا��>�

�� ا�/�: %?)اn' آ(+�SB 5SG(� <^آ�ا ! 1�<=B ا��>�+ت ��اد ��]�آ+ت ا�(+�?Yاء 7> 8�9 وا(% !�  ا�<)ق ��>  و%�)ف . ا��<S)د$>�B  ��?)�B 

�q#\ 1p 8�9 ا9Y(+ل� (,\ e?=,B <^+9 8�9 ا�()_)دات ��(K��  ا�S(�'  و�7>ات  B=)م 3?�)+ ا��(Kرة، 8�9 ا�(�S_3(�ا  � �KG+ع  r>�7  ا��3,?�

� AB�ي آ(+. وا�(�$q ا�<)قS_ا�� �?_+$\Hءة ا+XUوا� �?�?s[$ا� 'U[3 �)$>� 0� '_0 أ?>,B J� رX�U$إ�8 ا� 'D<ادات و�$)%. ا��� �0 ا�/�: إ

  .�)tu آ'

�)M$>�! آ/?�ة و�)ارد ��v/+ ا�/�: و <�<,B  ��(�KBادر  و(�Uا�  rا�)ا�9>ة  وا�()اه�  !��0  ��>راء  و_�)د  ���U�  0)f!  ا�(�<$=/'  ��?)$�  !�S? ور

�)ات ا�(<$)ى>� ��K�ح و%)ف. G+د� :��+ت  �V(+ن  إ�B 8#>ف _>�>ة �/+درات ا�/($>��  �?�  ا�(�)Xu?0  أداء ��9  0+�?�(�Bو  'f��  أ�x?3  '�)9 

��U)� 1#� .  

  البنك إدارة ٤-٨

J�KfB دارةHا +?�Sا� :�/�� ��. اHدارة ��A{ إd�اف S�� �,B(�?+ت ا�?)�?� اHدارة j>)�+3 09و�?/>� ا�(+�?� ا�#)��>ي ا�<S)دي �]�آ� و3+�
+#� }�A� ص إدارة+D +#3 1f�� ا��>�+ت 9+م و�>�� ��S(�?+ت ا�$�g?Xي وا�(>�� ا�$�g?Xي ا��^?{ ? ا�$�g?Xي وا��^?{ 3+�/�: ��]�آ+ت ا�(6�
�[���0 ا�(+�?� ا�#)��>ي ا�<S)دي آ(f9ر_??0 و+D �?2 0?�g?X�B.  

   ا@�L8l =دارةا

t�h$B دارةHا +?�Sا� :�/�� 0� 0����?0 ا�(>g?X��ن ا@?�راء ("أ%(+ؤه1 ا�$+�?� ا�$pLc��@ا :("  

}<Cا  �c^@ا  �LQ�T@ا �?l@ا 
�>ر +ن 3?�\>?�  (fSب ا�<$� ٤١ ه)��>ي ا�(
0X?$% وب�B  ���S !\+K(�?+ت��   9+م�>�٥٣ 3 

5�Hل 9/>اª �?[ا�  ��� ا��>�+ت 9+م �>? ٥١ %S)دي  ��]�آ+ت ا�(6�
� ا��>�+ت 9+م �>��  ا�>3+غ إ�#+ب? ٣٨ %S)دي ���اد ا�(6�
<?X�� 9+م �>��   وار\v د���K+\! ا����٦١ 3 



 ٥٤

� 9+م �>��  ا�,(+دي 9>+�<=K� ٥٣   %S)دي  ا�)%8K ا�(
� 9+م �>��  _+ن �+��=K��ا ا�(?3�s�  دي(S%  ٤٣ 
<�+D �)S)ا�  ��� ا�S+م ا�(>=K�� ا�(?G�[دي  ا�(S%  ٤٠ 

t?$% ن($��K+\!  ا�(�+Z� إدارة ر^?{  آ��٥١   3 
�U+ت ا\+\M+را�+ن?  �� ٤٩  ه�>ي  �ا�(+�?  9+م�>

<��و أ�?0 %�  ا�=+\)\?� ا�]jون ا�S+م �>��  ذوق 
  ��A{ ا&دارة

!\+�/�  ٥٦ 

 ٤١  ه�s+ري  ا�>ا�D! ا�$>e?G ر^?{  %�ا�)%! _+3)ر
<S% r_ر  �� ٤٧  %S)دي   ا&�$�ام إدارة9+م  �>
<S% q�Sا�  ��� ا�()ارد 9+م �>� ٤٩  %S)دي  ا�/]�

�Gي  د<dر  ��� 9+م �>?�=B ت+�(�S)٤٠  أرد\!   ا� 
�� ادارة  �?+ن أ�A> آ(+ل<� �?� ا�(6�?��%H٤٠  3+آ<$+\!  ا 

______________  
   !�)ن �($ال ، ٢٠٠٩ %/$(/� ٣٠آ(+ g?X� ا��gي �(��:   _�+ن  ?(�+ �9>ا ��+��   1#�% �! ا�/��:    أ  أيQ أ��9  أ%�(+ءه1 ا�(,>دة�: أي �0 ا�(>راء ا�$
٢،٣٤٣1#%   

  

9�)ان ')Sء ا�+f9Y دارةHا +?�Sا� :�� ،١١٤٣١ ا���+ض ١٤٦٧ ب. ص ا�#)��>ي، ا�<S)دي ا�/�: ه) ��/U�))ا� �?3�Sا� ����! و?)+. ا�<(Sد 

�: ا��S?+ اHدارة أf9+ء �0 وا7> آ' 09 ��$6�ة \/gة/�� :  


� ا@�آ��ر�L� ر ��ن��L@ -  ا@?���ب ��l@ا)�?l@٤١ ا (  

�>ر +ن ا�>آ$)ر 9ُ??0?�) ١٩٦٨ (r6�)3 (fSب ا�<$�3�   ا�(+?��+3 :��/��  !�      (�+�� �#�d٢٠٠٩         8��9 :��� ����A� 0{ ادارة ا�/�=و B(�� ا�()ا

� ا9$/+رًا�0    �?nأ �X63 ب<$�� (fS5 آ�??SB١٧�/) ��0  ا�(=�ر ا�$�p?(! اZH+ر r_()3 ا�/�: �)9?+ت 09 ا�S+م ا�j>)ول وه(، ٢٠٠٩  \(

�>%j� <=�! ا�/�: إ�8 ا\1f وG>. ا� �/)� م٢٠٠٦ \)X?u(3 ��� 9+م �>�� اY%�)اق  ��$�A+ت  _(?�J  و�B>اول  B)ز��j>��  Jو�?�  B)�8 7?� ا���

��  ا�S(��ت  �M' (ا�(+�?�?/�_Yر  ا+S�%ت  وأ&(�)Sا�  ��n+ا��  ���<=��  8��9  وا�dH�اف ) ا�(�]$=+ت  و��$�A+ت  ا��(?�%  :�� ا�=�6?�  ا�(�>�?0  8��9  ا�/

'�(Kوا� '_Yرات وإدارة ا+)M$%ا :��>ر +ن ا�>آ$)ر B=�> ا�/�:، إ�8 ا\f(+�5 وG/'. آU' ا�/?� rn+�� ��� �9?+ إدارX�$�� ! :�3 5� إن 3! أ

9� ا�<?)�� وإدارة ��$()�' ا�S+�(! ا��^?{ ��r6 و��#+ أ��و()A)� 5أ���  ا��S+�(!  ا���^?{  أ���و،  إن �3!  (�K$�  ت+�A$� ا�$�g�?Xي  وا�(�>��  ا�(

��>ر � �+ن  ا��>آ$)ر  و�,('. ا�M+�3 ا�>SB 'D+��ت �S(�?+ت?  ��  ��0  ا��>آ$)راQ  در_��S�+_  �����Bاو  !��  ��0  ا�(+_�<$?�  ودر_��  ه)���>ا  �S�+_ 

،0s?)?\ ،ا<�� �0 ا�(+_<$?� ودر_� ه)�S�+_ ،رد(� 3�ادU�))ن ا�>آ$)ر وآ+ن. ا�($,>ة ا�+�>ر ?� <G 1f\إ�8 ا :�0 ��$>3+ ا�/� :�3 5� إن 3! أ

�: 5B+G�9 آ' 3+�$+�! وJKG ا�/�: آ+در Xu(� 8�9+ أn/� ا�,?0 ذ�: ��g و�0U أ��و،/5 3�  . أ��و إن 3! أ

UcL�< وب�� - �  ) ٥٣ ا@�L8?l@) �?lت��م  ا ��

1f\ذ ا+$%Yوب ا�B) ١٩٥٦ (8إ� :�! ا�/ �/)�u(3 م٢٠٠٧ \)X? ���$�)�8  ا�$! �S(�?+تا 9+م�>  +�#?  ��  ا�S(�?�+ت  ��<jو�?�?�=Bت  و+��(�S)ا� 

� وا�]jون� ا�(�>��  �B�وب  ا��<?>  آ+ن 3+�/�:، ا�$,+5G وG/'. وا�$,6?' وا0�Y وا�<��� ا��>�+ت و_)دة اr?�+%Y و وا�$�p?1 وا�(/+\! اHدار

! ا�$G 0?�h<1 ور^?{ ا�S+م �B3! إس إ !%  !�  ��U�))1  ا�$�!  >ةا�($,�  ا�f�\إ�?#�+  ا  !� ا���>�+ت  ��A+ل  �!  دو�?��  D/��ة  و�>��5  م١٩٧٩ �9+م  

�?�اد ا�(6�E� ت وا�]�آ+ت+�<D0 و?�h$وا�$=+9>، ا� ��Sو� ��(G !)�� �A+ل K$ا� !A?B9(+ل ا&%$�اE� وإ9+دة  +#K?[��B  !� 9(�?�+ت  و

q�<7?> وا&%$,)اذ ا�(Bت و+?�)Sا� <S3 م١٩٩٨ إ�8 ١٩٩٧ و�0. ا&%$,)اذ، 'sd ذ+$%Yوب ا�B r6�� r^+\ }?^�ي ا�g?X� 3! إس �BH ا�$

�!  %�!  �3!  إس إS�  ��B(�?�+ت  ر^?�<+  أ�n/�  �1 و�A?% 0)روس %!  '�����B  r6)�8  م٢٠٠٣ �9+م  و�! . م١٩٩٨ �9+م  ا�/�از�  r�^+\  }?^�ا�� 

! أn/� �1 و�B 0�آ?+ %! 3! إس �BH ا�$�g?Xي }X\ م+S9 ��^?{ و\+^/+ ا�$=+9> �=<1 ر^?<+ ا�()A��  0?�h�$وب  وا��<?> . ا���B  '�n+7  8��9 

� �0 ا�<?+%?� وا��S)م ا�=+\)ن ! �+_<$?� d#+دةS�+_ ،ج<�� آ+�/�U�))ا�($,>ة ا� .  

  ) ٥١ ا@l?� (@8	�آ�ت ا@?^���L ا@���7ت ��م ��� - ا@	AL �ل ��Eا=@|

e,$ذ ا�+$%Yل   اª�?d) ١٩٥٩ (:�/�+3 ! (?�(���ا م١٩٩٨ <� +?)?�Gإ �=K�)�� 8K%(و9?0 ا� <S3 :ذ� r6�)3 ��� ا��>�+ت 9+م �>? ا�(6�

�J�Kf وا�gي م٢٠٠١ 9+م ! ��]�آ+ت 5? ��1 ا�(+�?� وا�(j%<+ت ا�]�آ+ت ا�S(�ء D>�+ت إدارة j>)�+3 09و�?<=Bت و+A$� ذ�: ! 3(+ ا�(

��(KB وض�G :��' اH%��! ا�$()�' و9(�?+ت ��]�آ+ت ا�/()Bرة و+A$وإدارة ا� ��<=��  توا��>�+ ا�?�  ا�(�6���!  f�9)  وه�) . ا&%�$M(+ر 

� �A+ن 9>ة��/ ا�(�+Z� و�A+ن إدار/Gا�(�ا .'/G5 و�+)f\إ�8 ا ،:��+r�n  9>ة sd' 7?� ا�X�\<! ا�<S)دي 3+�/�: ا�]?� ªل ا�<?> 9(' ا�/� 



 ٥٥

���#+ إدار� ���  ���>�+ت ا�GH?(! ا�(>?�!  f�9)  ا��]?�  ªل واY%�$+ذ . ���]�آ+ت  ا�(�6�  }�+�A� ا��]�آ  إدارة�  �� ا��<?+7?�  ���]?U+ت  ا��<S)د

�� وا�]�آ� ا�(+�?� ا�#)��>ي ا�<S)دي وd�آ��  ��0  ا9Y(�+ل  إدارة �!  ا�(+_�<$?�  �d#+دة  8��9  �7+^�  وه�) . ا&^$(+\?��  ���(�S)+ت ا�<S)د�S�+_ 

� ا�($,>ة ا�)&�+ت �U?>U)، \?) ا�<$�ن?U���Yا .  

   )٣٨ l?�ا@ (@;��اد �Lا@?^�� ا@���7ت ��م ��� - ا@���غ ا� �U� �E ��?� إ��ب

1f\ذ ا+$%Yإ�8) ١٩٧١ (ا�>3+غ ا :���ا  �9?0  م،٢٠٠٨ �9+م  و�! . ا�(�$�A+ت  ود1�9  ا�$�<)�e  3=�<1  إدار��+  �$�>ر3+  م١٩٩٤ 9+م ! ا�/<��  +��+9 

� ���>�+ت?� ا�S+م اYداء j>� 09و& وه) ���اد ا�(6�?A?Bوا&%$�ا ��(K$وا� �9()A)3 ا��>�+ت �?3(+ ���اد ا�(6� +#? �U/d وع�Xا� .

� D/�ة ا�>3+غ اآ$<r ا�/�:، �5B�?>� J و�Dل?�2 ! ��(KB وإدارة t�$�� ت+A$� �nE)ل وا�$<)�e ا�(66�$� وا�(/?S+ت وا��>�+ت ا�(

�?� وا��>�+ت ا&%$#�آ?� ا�(6�?�+B rn=�> آ(+. ا�($(?�ة ا�(6�� ��! إدار ��(KB  ت+�A$��  وا���>�+ت  وا�$�<)�e  ا�(?��اد � ا�(�6��. 

� �A+ن 9>ة ! f9) ا�>3+غ وا�<?>�� إدار?A?Bوا%$�ا �?#?_(Bوه) و 'n+7 8�9 �! ا�/U+�)ر�)س در_ e��  �0 ا�$<)�S�+_  :��)ا�  <�#  !� 

�U�))ا� .  

�Lc��م ��� وار
�، د ��q7@ا) �?l@٦١ ا (  

e,$ذ ا�+$%Yا <?X��:) ١٩٤٨ (د/�+3 ! ��� 9+م آ(>�� ا�,+�! ��5/6 وB)�8 م١٩٩٤ /�ا��! ا��� (���J�Kf  وا��gي  م٢٠٠٩ �+  5  ��0���D 

��/! ا�6�ف ��$A+ت �M' (ا�(+�?� اY%)اق ��$A+ت _(?J وB>اول B)ز�j>)3 Jو�?_Yوا�(]$=+ت ا  ���<=��  ذات ا���()Sا�  ��n+اف ) ا����dHوا 

� ��آ� 8�9�(?% :�)�' ا�=6?� ا�(>ى 8�9 ا�/Kوا� '_Y(+رات وإدارة اM$%ا :�� ر^?{ وه). ا�/�A� 3+ت ا�()_)دات(�K)وا� :�/�+3  r�^+\و 

� ر^?{�A� راء<� ���� ا�/�)ك ! ا�����+rn 9>ة وار\sd v' ا�,+�!، ��B 5/6)�?5 وG/'. ا�<S)د� !� 3=<1 ا��S?+ اHدارة ���: ا���/�+3(+ 3 

!�  �j%<+ت 9>ة ! وار\v ا�<?> 9(' ا�/�:، إ�8 ا\f(+�5 وG/'. ا�<)ق ��+Z� و�>�� ا�S+م ا�(>�� �<+9> ذ�: �G(���  '�M�  رg���#� ود �'، 

�  ��J  ا�/�U+�)ر�)س  در_��  n+7 8�9' وه). و2?�ه+ U?�?B)م 3��$?� ا\<$�و��${، UB<+س�/B��  ا��]�ف  !�  ��%<�3+^?��  ا�#�#U0  ا���  ��S�+_ 

3���A#+م ! ا%$)ن.   

Q������م ��� - ا@�?�دي  �N��?@ا �  ) ٥٣ ا@l?� (ا@�>�

1f\ذ ا+$%Yإ�8) ١٩٥٦ (ا�,(+دي ا :���ا و9?0 إداري آ($>رب م١٩٨٤ 9+م ! ا�/<� +�+9 �=K�)�� 8K%(ا� ! ��+�� أ�n/�  7?� م٢٠٠١ 

� ا��>�+ت j>� 09و&?�اد ��]�آ+ت ا�(6�Yوا :�/�+3 ! �=K�! ا�S(�ء G�9+ت وإدارة وا�(/?S+ت ا�(+�! اYداء ذ�: ! )3+ ا�8K%(، ا�( 

�=K��  ��<?�5B  و��Dل . آU' ا�(���(Kا�  J�� ا ،:��/�  r>�$ة  ا�,(�+دي  اآ��/D  �S�%وا  !�KsB  J�?)_  ت&+�A�  ا���>�+ت  �����اد  و�D>�+ت  ا�$A+رYا 

� وا��>�+ت وا�]�آ+ت?� ا�(6��)�� \+7?$! �0 وذ�: اnY)ل، وإدارة ا&%$M(+رKB 9(+لYوإدارة ا �Z+�)ا� / ��/Gآ(�+ . ا�(�ا  's�d  ذ+$�%Yا 

�> ا�,(+دي<S0 ا�� rn+�� ا�(�� ا�=�وض �A+&ت ! اHدار�6$� �A+ن 9>ة ! f9) وه). ا�(<$#�U?0 وSB+��ت ا�(�+Z� وإدارة ا�$A+ر�� 

�/ وا�(�+H+3 �Zدارة/Gا�,(+دي وا�<?>. ا�(�ا 'n+7 8�9 �� �0 ا�داب ! ا�/U+�)ر�)س در_S�+_ +\و��� ا�($,>ة ا�)&�+ت ، ار?U���Yا .  

��م ��� - �fن ���� �N��?@ا �L��n@ا) �?l@٤٣ ا (  

e,$١٩٦٦ (_+ن <?>ا� ا� (:�/�+3  !�  �/)�  م٢٠٠٧ \�)�X?u(3  ���  �9+م  ��>?A?Bا  �9?0  ��1  و��0  ا&%�$�ا��<��  +��+9  ��=K�)��  ��?3�sا�  !�  '�� أ3�

� ا��>�+ت j>� 09و& أn/� و7?�#+ م٢٠٠٨?�اد ��]�آ+ت ا�(6�Yوا  :��/�+3  !�  ��=K�3?��،  ا�(�s3(�+  ا�  !� وا�(/?�S+ت  ا�(�+�!  اYداء ذ��:  

! �ءا�G�9 )S+ت وإدارة �=K��  ا���>�+ت  ر^�?{  ���r6  _+ن اY%$+ذ sd' ا�/�:، إ�8 ا\f(+�5 وG/'. آU' ا�(?�  ا�(�6����!  ا�$A+ر  :�� ا�/

� ا9Y(+ل إدارة j>� 09و& آ+ن 7?�) %+ب (ا�/��K+\! ا�<S)دي?� ��]�آ+ت ا�(6��� ا�s6?�ة وا�]�آ+ت ا�$A+رK%($)وا� ! J?)_ أ\,+ء 

���U�))ن ا���<?> وآ��+ن. ا�+��_ <��G اe��,$� ��3<+ب ��� ا����>�+ت 3=��<1 ��7<+ب آ(��>? ��^$(��+ن ���>��ا ���6/� أن G/��' م١٩٩٦ ��9+م ����]�آ+ت ا�(��6�

�Z+�)وا�) �=K�� ا�(?G�[ا� (!� (وا�(�+Z� ا&^$(+ن �>راء آ/?� أn/� �1 و�0. م١٩٩٩ 9+م =K� G  5�?�(B/�'  م٢٠٠٢ �9+م  �! ) ا�)%�8K  ا�(

5/6�� �?DYا !� �0 ا&G$6+د ! ا�/U+�)ر�)س در_� 8�9 7+^� _+ن وا�<?>. %+ب S�+_ :�)د ا�(S%  !��!  ا�(+_�<$?�  ودر_��  ا����+ض   

� �0 ا�$K/?=! ا&G$6+دS�+_ و��ن+% �>�� ا�($,>ة ا�)&�+ت دا&س، ! �?M)د?U���Yا .  

�@�o ���
 ،�?l?@ا �  ) ٤٠ ا@l?� (ا@	�:�N��?8@ �L ا@�lم ا@?�

1f\ذ ا+$%Yا �)S)إ�8) ١٩٦٩ (ا� :�� م٢٠٠٠ م9+ ! ا�/X?u(3 ��9� ا�G�S+ت �>()A)3 ا��>�+ت �? م،٢٠٠٨ �9+م  و�! . ��]�آ+ت ا�(6�

��ا 9?0<� +�+9 �=K�)�� �?G�[7?� ا� �/nو& أj>� 09 ا��>�+ت �?�اد ��]�آ+ت ا�(6�Yوا :�/�+3 ! �=K��، ا�(?G�[3(+ ا� ! اYداء ذ�: 

� �<$)ى 8�9 ا�S(�ء G�9+ت وإدارة وا�(/?S+ت ا�(+�!=K�� ا�(S(� ا�<?> 9(' ��/�:، ا\f(+�5 وG/'. ا�(X?u(3 eG<� و�<$]+را أول ! � d�آ



 ٥٦

! أ\>رª 0%ر�� ،�U�))ا� e/%9(' أن و ! :��!  ا��]�آ+ت  ���>�+ت  ر^?�<+  ا�/���K+\!  ا�<S)دي ا�/  ��=K��  ا�(?G�[ا��  !� ا��<S)دي  ا�/��:  و

!>\�X7?� ا� r>$ة اآ�/D !)�� ا�$()�' �A+ل KBت و+�<D �[ت وإدارة آ+تا�+G�9 (�ءSل. ا��D5 وB�?>� J� ،:� �9>ة  ا�(sd �)S' ا�/

rn+�� ��9� إدار()A)3 ت+�<D ا�]�آ+ت r>$ة واآ�/D !)�� وا�$<)�e وا�S(�ء G�9+ت إدارة K$(� وا�<?>. وا�S)ا� (f9 ! �A+ن 9>ة 

��� إدار?3+Gور �?#?_(Bوه). و 'n+7 8�9 دة+#d س(�! ا�/U+�)ر �� �0 ا�(,+%/S�+_ :�)ا� <#! وا�(S+دن ��/$�ول  �U�))ا� .  

eL�< ،ن����م ��� آ; �y�7?@ا) �?l@٥١ ا (  

�) ١٩٥٨ (آ��$)ن ا�<?> 9?0X?u)3 ولj>� أول �Z+(��� ! t6$� ا��]�آ+ت  �D>�+ت  _(?�j>�)�+3  0�9  Jو�?�  اJ�K�V  7?��  م٢٠٠٩ 9+م �

�اد وا�S(�ء وا�<)قYوإدارة ا �Z+�)ا� �?�?s[$ا� !� ر^?{ وه). /�:ا� �A� ا&^$(+ن ��A٢ 3+زل إدارة و� ��Aإدارة و� �Z+�)ا�  ،�?�?s[�$ا� 

(f9و !� �A+ن 9>ة �� إدار?3+Gور 'M)�! ا�/�: و ��A� ي��<� �Z+�� ف ا�$! ا&^$(+ن�[B +#?�9 �>%j� <=�وكان السيد كاليتون قـد     . ا�

عة اتش اس بي سي وشغل منصاب قيادية في لندن وباريس وأيضا مراكـز          سنة حيث التحق بمجمو    ٢٩ابتدأ عمله في القطاع البنكي منذ       

  .قيادية عليا في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة وبريطانيا واإلمارات العربية المتحدة وهونج كونج


�kرا��ن�
��م��� ����Lت، أ  L@�?@ا�) �?l@٤٩ ا(  

�U+ت أ\+\� ا�<?>?) ١٩٦٠ (+/%+,� !\(\+G �0 ،ي+�?d ،<�! ا�/�: إ�8 ا\1f ا�# '�� 5B+?7 3>أ وآ+ن م٢٠٠٨ أ3�?� ��J  م١٩٨٤ 9+م ! ا�(#

�� d�آ+ت أآ/� إ7>ى ?�2<)ن، إف أ�d 5�آS_وا��]�آ+ت  ا�,�<+3+ت  ��ا  ���!  ا&%$�]+ر  <����>  وإدارة G?�+دة  �B)�8  و�G> . ا�#<Sا�(#�+م  ��0  ا� 

��� ا&%$]+ر?! ا�(6� <��!  ه+وس ووB� 3�ا�{ �J أ�f+ه+ %�$?0 >تا�$ و_?�ة $�ة وS3>. ا�#  ،+�?=���=?�+  �3+رآ�?�  3��:  إ��8  ا\�1f  إ� إ

� 8fG 1pS� 5B+?7 7?� م١٩٩٢ 9+م ! اYو%. وا�]�ق?� ١٠٠ أآ/��  �3?0  ��0  وا�7>ا  آ�+ن  ،٢٠٠٦ �9+م  �!  3+رآ�?� 3�: B�ك و9�>�+. ا�(#

�=?+ 3+رآ�?� ! �<jول��U+ت اY%$+ذ sd' وG>. إ?�+rn 9>ة ةا�X$� ه�D Qgل � �S?? 3(+ ر+# ��(f9 }�A� دارةH0 ا?��وع أآ/� �0 &� 

:�! 3+رآ�?� 3 +?=���. أ+VH+35 إ�8 وB�/D !�U+ت �$($J ا�(+�?�، اHدارة ?  . ا�(�+Z� وإدارة ا�]�آ+ت و7)آ(� ا�(]+ر�J إدارة ! �3/�ة 

�
�L ا@	�ون ��م ��� ذوق، ���
�N@دارو  اCا u8T� �< ULةأ�) �?l@٥٦ ا (  

1f\ا�<?> ا <��! ا�/�: إ�8) ١٩٥٤ (ذوق  (��9?+ ��+sd rn' 7?� م،١٩٨٤ �+ !�G 5/' آ(<$]+ر وا&�$�ام ا�=+\)\?� ا�]jون إدارة ??SB 

أ��?X6�35    ��% 0$  و��<jو&  3+�/��:،  ا�=+\)\?��  ا��Y)ر  j>� 09و& �?U)ن م١٩٩٠ 9+م !  أ�?�A� �% 0{ ا&دارة   ا�=+\)\?� ��دارة 9+م �>��ا

� ا�$=+ر�� _(?J  09 ا�/�: ��A{ ا&دارة ?�+p�� إ�B 8�%' ا�$! ا�>%j� <=��  ا��x?ا��<)ق  وه  �9�  ا�$�A+رة  ووزارة ا�(+�?�+� اآ$�<r  و�G> . وا��6

� D/�ة ذوق اY%$+ذS%وا !� ا&�$�ام وأ�)ر ا�=+\)\?� ا�]jون ,+Uال 2<' و�(�Yاءات وا�=)ا9> ا�_Hوا !. S)ديا��<  ا�(�6�!  ا�=�K+ع  

� �A+ن 9>ة ! f9) وه)��/ ا�(�+Z� إدارة و�A+ن إدار/Gا�(�ا .'/G5 و�+)f\إ�8 ا ،:��  �3]�آ�  G+\)\?�+  �<$�]+را  ذوق ا��<?>  9(�'  ا�/�?)� ا�$

���f,ا� �?X�� �0 ا�,=)ق ! ا�(+_<$?� در_� n+7 8�9' وه). �/�+ن ! ا�(,+�+ة و�+رس وا��S�+_ ن _+ن&(� !�\<+ �?)ن،  .  

  ) ٤١ ا@l?� (ا@�ا�8o ا@��:vL رuLd - ��>�ا>���f qر

�: ا�>ا�D! ا�$>G e?G<1 ��^?{ \+^/+) ١٩٦٨ (ا�)%!%� ا�<?> 9?0/�+3 !! B)�8 7?� ٢٠٠٩يوليو   Qgه �X?u(ا� �� أ9(+ل �<jو�?S_ا�(�ا 

�?�Dا�>ا 'Dدا �9()A)ا� .'/G5 و�+)f\إ�8 ا ،:��)ات  ٩ (أ���و  إن 3! أ�5 و3�:) ات%�) ٤ (�?)\?5 آ��>ي �>ى d+�)%! اY%$+ذ 9(' ا�/�% (

! /$U�?5 !! d+�)%! 9(' هQg، 9+�+ ١٥ ا�ـ $�ة و�Dل. وأ�<$�دام 3)دا3<�  t^+uو �X�$�� 0)V ل+A� �S_ا�,<+3+ت ��ا  ��3+G�وا� 

�: d+�)%! ا�$,e وG>. وا&�$�ام ا�(]+ر�J وإدارة ا�(�+Z� وإدارة/�+3 ! (�� م٢٠٠٧ �+X?u(3 مستشار rSأ%+%?+ رادو و� ! وإ�Zق إ\]+ء 

�� ا�gراع (ا�(+�?� ا�#)��>ي ا�<S)دي d�آ�9� ا&%$M(+ر()A)�� (�?7 8�(B دور �� �S$(> �,+%r وه). ا&�$�ام و�>�� ��S(�?+ت ا�$�g?Xي ا�(>

'n+78�9 و �� �0 ا9Y(+ل إدارة ! ا�(+_<$?� در_S�+_ �>3م 3)دا(�S�� ��  . ا&G$6+د

�l< �E�  ) ٤٧ ا@l?� (اq�@Cام��م ادارة  ��� ر�f، ا� 

1f\ذ ا+$%Yا r_إ�8) ١٩٦٢ (ر :�! ا�/ '��B r6)�8 م٢٠٠٧ \)(/� و��g م،٢٠٠١ أ3�� ���U)ن وا�gي ا&�$�ام9+م ادارة  �> 5? �<jو& 

� إدارة 09/Gام و��ا�ى 8�9 ا&�$($>� :�� �3/�ة �$J$) وه(. آU' ا�/?�،  ١٣ G)ا�#+ �6���%  +�#��)ات  ١٠ ��%  !�  :���!  ��D#�+  9(�'  ا�/ 

� وا�(�+Z� وا�$,6?' ا&%$#�آ?� ا�=�وض �A+&ت?�+p��  ا9Y(�+ل  \�]+ط  ر_�r  ا��<?>  �M' م،٢٠٠٦ إ�8 ٢٠٠٣ و�0. ا�?��اد  ا�(�6��� 

:�/�+3 (fS0 آ)V  e��Xا� !%+%Yم ا+p��� !U� �0 +لا9Y( إدارة ! U3+�)ر�)س n+7 8�9' ر_r واY%$+ذ. �Dj�ا KB/?=5 _�ى ا�gي ا�/
�S�+_ ،0>\(U>��، ا�($,>ة ا�)&�+ت و?U���Yوه) ا (f9 ! �K3ام را�العالمية ا&�$ �?S)_ام و�ت ا&�$+?G�D(> آ+در وه). ا�]�آ+ت وأ$S� 

!� ا�(�+Z� إدارة �A+ل ?�?s[$وا�=�وض ا� ��]?. B,6?' و�>�� �S$(> ا�$�ام و�<jول ا&%$#�آ?Bو .  



 ٥٧

�l< ،���l@ا �� ا@?�ارد ��م ���	E@ا) �?l@٤٨ ا (  

e,$ذ ا�+$%Yا q�S١٩٦١ (ا� (:�/�+3 !�  ا�(�)ارد  �9+م  ��>��  إ��8  ر�G!  ��1  م٢٠٠٦ �9+م  � ه�8f�$=)3  Qg  أ�n/�  7?��  م٢٠٠٨ �9+م  �!  ا�/�]�

�X?u(و& ا�j>� 09 �?A?Bا%$�ا :�� ا�/n+�3+�()ارد  ا��  ���  وB+?�)9#�+  ا�/�]����  اHدار?�?s[�$وا�  ��?)�B0  ا�/�]�ي  ا�(�+ل  رأس و��  ��Dإدارة ل 

� وا�G�S+ت ا�()jd 0?Xuون?)�U,(! ا�>Gو t?u($ا� r�q  ا��<?>  و�$($J. وا�$>ر��Sره+  �3/��ة  ا�<�G ٢٣  +��+9  !� وا�(�)ارد  ا�(�+�!  ا�=�K+ع  

���> �>ى �D 5�)9ل �0 اآ$</#+ ا�/]�<Sك �0 ا�(�� ا�/�� وا�j)%<+ت ا�<(Sد?/�� �A+ن 9>ة ! f9) وه). ا�$>ر�� إدار?A?Bوا%$�ا ?_(Bو�?# 

'),�� �0 ا9Y(+ل إدارة ! ا�(+_<$?� در_� وS�+_ ،���� �9E(+ل، �+\]<$� آ�?� وU�))ا�($,>ة ا� .  

��م ��� دقةرشدي  �L�N� ���8تl?@ا) �?l@٤١ ا(   

 �Gي د<dذ ر+�$%Yا e,$9+م ) ١٩٦٨(ا� !�: ا�<S)دي ا�#)��>ي /�+3٢٠٠٩. ،�?^+3�#Uا� �%<� ا�$,e 3]�آ� S3> ا%$U(+ل درا5$% ! 7=' ا�#

! اYردن     �[$�9� ا���>�+ت ا�(+�?��  S� ')9 �?7١١#+  �(>ة ) آ+\� SB�ف %+3=+ 3]�آ� أ\>ر%)ن ��%$]+رات   ( أآ<()A� J� +#/�2أ ��%  .

� ا��]�ق اYو%�.       �=K�� !���)ك /�� �)p\Yا qت ا&%$]+رة ود�+�<D 0� �S%وا �9()A� ة�$Xا� :�B ل�D م<Gو .     e�,$ا� �[�$�و�d <�S3�آ� أآ<

��         ر<�� ��X?u8 و�(�B 1� .%وYا�]�ق ا �=K�� !�)ك /�� J��1 ا�(]+ر<=B 09 &(x>� وآ+ن J�� آ/?� �>راء ا�(]+رX?u(3 +U?_(� �d>ي  3]�آ

! d�آ� �)_?U+ ���]�ق اYو%�.          ��و��Dل $��ة J�� 5��)9 ا��]�آ$?0 أآ<�$�]� و�)_?SB  +�U+��' ر�d>ي ��t��$�� J               . 9+م ا��>�+ت ا&%$]+ر

� �j%<+ت ا��>�+ت ا?�+)�)�?��%Hو2?� ا �?��%Hا (��(Uوا� �KGو ��� ا�<S)د?3�Sا� �U�))ردن وا�Yا !  

  ) ٤٠ ا@l?� (ا=>;��L ا@?^���L ا@���7ت ��� – ��Lن أ��T آ?�ل

1f\ذ ا+$%Yإ�8) ١٩٦٩ (�?+ن ا :�� ���>�+ت ر^?<+ م٢٠٠٦ %/$(/� ! ا�/?� ا�(6�?��%Hول وه) اj>09 ا�( ��(KB +A$�� تا�(?��%Hا 

t�$9(+ل و��Yا ��! ا�$A+ر  ���!  ا��/��ة  ��0  %��)ات  ١٠ ��h�3  0آM�  �?�+ن  ا��<?>  و�$($�J . ا�(�A+&ت  آ+  '��+S$ا�  J��  t��$��  r�\ا(_  '�)Sا� 

!� �)7>ة ر^?<+ �?+ن 9(' 3+�/�:، ا�$,+5G وG/'. اH%��! وا�$()��! ا�(6��U?ه ��(KBت و+A$�� ا�(?��%Hى ا<� �B3! إس إ  !�%  � ،أ�+\�

:�3 �Bوه). د3! %!، 3! اس ا 'n+7 8�9 ��' �6�B ا�=+\)ن ! ا�(+_<$?� در_()B ا�]�آ+ت '�� ا�,=)ق آ�?� �0 ا�>و�! وا�$()S�+A3 

�، ا�($,>ة ا�)&�+ت �+%+d)%${، ه+ر+رد،?U���Yا '),��  �6��B  ا�=�+\)ن،  ! ا��?<+\{ در_� وS���d  ،��  ��0  إ%���?�S�+Aا�  �?���%Hا 

،�?)�+S3+د، مإ%� ا�ª ��  ��0  ر�+V?+ت، �6�B ا��S)م، ! ا�/U+�)ر�)س ودر_�S�+_  ،ب+�A� �3>ور  �?�+ن  ا��<?>  �G+م  آ(�+ . 3+آ�<$+ن  &ه�)ر،  ا�/

! 7?)ي  ��(�KB  �9+��  ا��6?9�  أ3,�+ث  �!  ا�(�]+رآ�  ��Dل  ��0  اH%���!  وا�$()��'  ا�(�6�+��  ا��6?�  ا�(�6�?���%Hوإ_��اء  ا  r� ا�$�>ر

3� ا��>وات ! وا�$,>ث+$Uل7) وا� '�! وآ$r. اH%��! ا�$() �� U7Y+م و=+ ا�$=??1 "09 �6 اDY?�ة ا�و\S�� ا�]�?��%Hات  ا��djو� 

1#%Yا �?��%Hا "!  '���!  ا��U6)ك  0�9  و�=�+ل  ا9Y(�+ل،  �=�+\)ن  _��)ب  ��0  9(��!  د�?�'  اH%���!،  ا�$()  ���A�  !\(رو��(� إ\$�\+�d?)\+ل  

}$�)$>X\إ <\ª �?$�  . ٢٠٠٨  ر�U% (?X?)ر

   للحوكمة العام الهيكل ٥-٨

��$�م :�� \p+م U7h3+م ا�//Gك ��ا(� ��ـ  ا�()ا�e  (ه�ـ ٢٢/٠٣/١٣٨٥ و�B+ر��  ٦ / م ر1�G  ا�(��U!  ا�(�%�)م  8f�$=)3  ا��6+در  ا�]�آ+ت و\p+م ا�/

� s?63$5 ،)م٢٠/٠٧/١٩٦٥�<S)م ("ا�+p\ ا�]�آ+ت ("�� 09 ا�6+درة ا�]�آ+ت 7)آ(� و&^,>%j� <=�� ا�x?ا�(+�? ا�<)ق وه� و_�5  و8��9 . 

��$�م ا��6)ص، :�� 09 م٢٩/١١/٢٠٠٦ 3$+ر�� ا�6+در RH/١٠٧٦ ر1G ا�$U7h3 1?)S+م ا�/x?ا�<)ق ه � ا�]�آ+ت 7)آ(� 6�3)ص ا�(+�?

�+ءM$%+3 +� 5B�Gأ �?S)Aا� �?�()Sا� :�  : ا�$+�?� واH_�اءات ا�<?+%+ت �0 ��/

• �?�+S� ��(f9 }�A)ا� �?�)S؛ وا��  و ا&\$�+3?

• �?�)9 +?$Dرا ��A� تµ+U)ت ا�+,?d�$وا� +#Bوإ_�اءا . 

   ا9H>اد G?> ه! أQ�9 ا�(gآ)رة واH_�اءات ا�<?+%+تإن 

u8T� ا=دارة   

:�/�� }�A� وا7> إدارة") u8T?@ا ("t�h$�! ��ات أرJ3 و�A$(J )ه�+ك ��r6 واd <7+2� 7+�?ً+(أ�d+ص ١٠ �0  ��  . ا�<



 ٥٨

�/$S� }�A)ول ا�j>)ا� !^+#�� ا�<?+%+ت 09 ا��+Sا� :�/�� 5Bا�<?+%+ت وا9$(+د إدار �?A?Bا&%$�ا �� وا�(,+%/??)?p�� وا�$?���+ه+ ا�$! وا�$()/$� 

:�� ا��S?+ اHدارة 8�9 اdH�اف ا�(j>� }�Aو�?+ت وB]('. ا�/=�> ا�$! ا�=�وض 8�9 وا�()ا�B +#B<�  0�9  ات؛  ���ث(� ا�S=�+رات  و�d�اء  %�

+#S?3؛ و+#��?0 ذ�� وإ3�اء وره��:�� ا�(>/ 1#، �0B+ا��ل ا�$(/G1 و?U,$ا� .  

0?S� }�A� 3?0 �0 ا&دارة Qء+f9و ر^?<ً+ ا (fSب ا�<$�� %S)دي ا��^?{ �U)ن و ا�(?>�Aا� .�)>� <=9 }?%h$ا��+ص ا� :�/�+3 :�/� 5� 3! أ

�($�: أ\N.V+)�+Z 5 ا��و أن ��S?0 أن ا�/�:  أ0� 1#% ٪٤٠ 67 J3راء أر<� ! }�A� 9=> �0 ١٧ ا�(+دة(، ا&دارة }?%h$ن أن و()ا�(U� 

� V(0 ا�(>راء �0 ا��+ن�Aا�� ��g?X�! .)ا�$h%?{ 9=> �0 ٢٦ ا�(+دة( ا�$  ��G(ك  ا�,�+�!،  ا�+���1�B  1#  ��>راء  ���ث  ه�??SB  0��  '�/G  5�� أن �3!  أ

!  N.Vا��و }�A� 1 �0 ا&دارة#��]s' ا�gي �?�>ر +ن 3?�\> ا�>آ$)ر 3? r6�� (fSب ا�<$�! ا�( �G(1  �=�>  .0ا���اه  ا��B  0?�?SB   ا��>آ$)ر

+ن �?�>ر آ <\�?3(fS ب<$�� �3+?��+3 ! (��م٢٠٠٩ �+??SB 8�9 ي<�� 5 و G> وا�A� e{ ادارة ا�/�: ا�<S)دي ا�#)�X63 :��$>ب ��/� (fSآ 

� ا9$/+رًا �0 �?n١٧أ �/)�)S' و .٢٠٠٩ \( +ً?�+7 :�3 5�!  N.Vا��و أن 3! أ �?d�B ��d  ��Dª  's[��  r6���   ��A� (f�9ا&دارة } 

  .ا�]+2�

  0U)�}?^�� }�A)ة ا�(د9 }�A)د ا�+=S\�� ؤس�B5 وB+9+)$_ت  ا+�?S)Aوا�  ��?�()Sا�  '�?M)Bو  :�� ا��<�K+ت  _(?�J  أ��+م  ا�#)���>ي  ا��<S)دي  ا�/

�?�S)ا� .  

�$U)ن }�A� إدارة :�  : �0 7+�?+ ا�/

��l@ا@?�^�  (١)ا �c^@ا  �LQ�T@ا  �?l@د ا�� }�<z(٢)ا 
 ٦،٢٥٠ ٦٢ %S)دي �<$=' �A  (f9{ا�( ر^?{  ا��X�ة �/+رك

8�� �<$='f9 (f9 �?2)  (٤)ا��S?+ن %�?(+ن �/� ٢،٦٢٥ ٥٤ %S)د
<# ٥٦،٦٤٠ ٥٤ %S)دي �<$=' f9 (f9)  ا�(/+رك 9/>ا¯ 

���S7(> 9/>ا� <#Xا�  (f9 (f9 '=$>� دي(S% ٢،٦٢٥ ٥٥ 
�t 9/>ا�#+دي+d  (f9 (f9 '=$>� دي(S% ٢،٥٠٠ ٦١ 

 ١،٠١٢  ٣٠ %S)دي �<$=' f9 f9( �?2)  (٥) ا�,<?0 إ�+د
_�? (٣)١،٢٥٠  ٤٧ إ%/+\! �<$=' f9 (f9 �?2)  (٦)�+�>و\+دو +
� (٣)١،٢٥٠  ٦١ ه)��>ي �<$=' f9 (f9 �?2)  (٦)آ)3(+ن +ن

�>ر+ن 3?�\>?� (٦)  (fSب ا�<$��g?Xي/ f9'=$>� �?2)  ا�(B ي<� ٦،٢٥٠  ٤١ ه)�

 �2+d(٧)  (f9  (f9 �?2 '=$>�       
 ____________  

)١ (!#$�B ��(f9 J?)_ ء+f9Yا ! ٣١ �/)>�  . م٢٠١٠ د
! آ(+ اf9Y+ء �0 وا7> آ' �(�5U ا�gي اY%#1 9>د) ٢( ٣١ �/)>�  . ٢٠٠٨ د
�(�U#+ ا�$! ا�$hه?' أ1#%) ٣( :�3 5�) \?+3� .N.V أ��و  إن 3! أfS0 ا�?Sا�( �M)� 5� ! }�A)ا� += .ا�]�آ+ت ��p+م و
� ��%$M(+ر ا�(,>ودةو d 'M)B�آ� ا��S?+ن ا�<) ٤(�  .S)د
)٥ ( 'M)��و >%j)ا� ��+Sت ا�+�?�h$�� �  .ا&_$(+9?
3�: اي 3! ان ا��و )٦( 'M)�   N.Vو 
)٧ (')S� +ً?�+7 :�3 5�!  N.Vا��و أن 3! أ �?d�B ��d �Dª 's[� r6�  .ا�]+�A� (f9 �2{ ا&دارة �

  

9�)ان ')Sء ا��+ص ا�+f9h3 }�A� إدارة :�� ،١١٤٣١ ا���+ض ،١٤٦٧ ب. ص ا�#)��>ي، ديا�<S) ا�/�: ه) ا�/U�))ا� �?3�Sا� ��. ا�<S)د

+)?  : ا�/�: إدارة ��A{ أf9+ء �0 وا7> آ' g/\ 09ة ��! و

� وا@��T8 ا@?u8T رuLd - ا@�c7ة ��EركpLc��@ا) �?l@٦٢ ا(   

! f9)ا) ١٩٤٧ (ا��X�ة اY%$+ذ 9ُ?0 }�A� إدارة  :���!  ا�/  ��+����3�  ��(��A{  ر^?�<+  �$?Y  0��  �%0آ�M�  و�u'  م٢٠٠٨ +?��  ور^?�<+  3+��x?#�� 

�?U�)ا� '?/A�� J/��9� وزارة وآ?' ��sd r6' م،١٩٩٧ إ�8 ١٩٨٦ و�0. و+�� ��]jون وا�U#�3+ء ا�6?9+� إ��8  ١٩٧٧ �0 ا�X$�ة و!. ا�6

0 ��B r6)�8 م،١٩٨٦?�Yم ا+Sا�  ���A�� ر  ا�(�+ل  رأس+)M$�%&وا  !�/�_Yا  ��S3+$زارة  ا�(��  �9+� �d#+دة  ا���X�ة  ا��<?>  و�,(�' . +ءوا�U#��3  ا��6

! U3+�)ر�)س �%<�� ا�#?9+�� �0 ا�6S�+_ ،ن+s?[$?� ت+�� ا�)$,>ة ا�(&?U���Yم ود�3)م ا<=$� !  .آ�>ا �0 اHدارة 



 ٥٩

��E@ ن�?L8< ن�L8l@ا – ��� u8T� ا=دارة ��T8@وا �pLc��@ا) �?l@٥٤ ا (  

��! f9)ا ��ة Yول) ١٩٥٤ (ا��S?+ن ا�<?>ة 9ُ? A)ا�}�  !��g�?Xي  2?��  ��>��  أ��f+  وه�! . م٢٠٠٥ �9+م  B  � ا�(,�>ودة  �3!  �3!  د�3?�)  �3]�آ

(f9و ! }�+A� آ+ت 9>ة إدارة�d �S3+B �9()A)� ،ن+?�Sا� !>�Aإدارة و� �S�+_ <?>\إ  ��S�+_آ)ر\?�'،  و  (f�9و  !�    ��� ا&%$�]+ر��Aا�� 

�?�U� ،�X9 !� "أ��+ء ��A{ و>%j� �UX3! ا��Sا� "! ا��<?>ة  s[�B'  آ(�+ . ا��S+�(!  ا&G$6+دي ��(�$>ى ا�$+J3 ا�S+�(! ا&G$6+دي ا�(�A{ و

� ا��S?+ن�(f9 ن+Aا�� �� B+?7#+ ا��S?+ن ا�<?>ة 3>أت وG>. 2�وب و%?$! %! إل 3! رو�{ رو�� ا��+ر_?�، ا�G�S+ت �(�A{ ا�>و�?� ا&%$]+ر

�?��)رك، �)ر2+ن 3! _! ! ا�(#(?�9� ا�$,=� �1 و�3 0()A)3 ن+?�Sا� ! �� وه!. م١٩٨٣ 9+م ! +ضا���n+7 8�9 دة+#d س(� ا�/U+�)ر

! �� �0 ا��را9S�+_ '?\آ)ر �! أدارة ا9Y(+لا�(+_<$?� ودر_ 0� �S�+_ ،+\+�� ا�($,>ة ا�)&�+ت ا\>?U���Yا .  

��� - ا@?�Eرك ��Eا� ��� u8T� ا=دارة uLdور ��T@ @اvL:��) �?l@٥٤ ا(  

! ��ة Yول) ١٩٥٥ (ا�(/+رك ا�>آ$)ر 9ُ?0 }�A� إدارة :�! ا�/ ��+�� ��]�آ�  ا�$�g�?Xي  وا���^?{  اHدارة ���A{  ر^?{ أ�f+ وه) م٢٠٠٥ 

� %$+\�! �)ر2+ن�9� ور^?{ و�j%{ ا�<S)د()A� آ+3?$+ل . rS3+رزا دورا و� ! �?�)9 �6�6D ��  ا&6B+&ت d�آ��!  و%�+9>  ا��<S)د 

6�6� 7)ل درا%+ت إ9>ادD ا��>�+ت ��<�! ا�/� ��� وا��U?+ت ا�<S)د?�! ا�$= '?/Aا� J/��! U3+�)ر�)س d#+دة ا�(/+رك ا�>آ$)ر و�,('. و 

���%<�� واHدارة ا9Y(��+ل إدارة ��! ا�(+_��<$?� ��d#+داتو ا�(>\?��� ا�#?��%<�� ���0 وا���f�ا^r وا�(,+%��/� ا�#��S�+_ ،0$��%(?ت ه+��� ا�)$,��>ة ا�(&

�?U���Yو\+ل. ا +f��_+ �0 ا9Y(+ل إدارة ! ا�>آ$)راQ در_� أS� ،0$%(?ت ه+�� ا�)$,>ة ا�(&?U���Yا .  

��E ا@�آ��ر qql@ا ��c@ا – ��� u8T� ا=دارة) �?l@٥٥ ا (  

! ��ة Yول) ١٩٥٤ (ا�X#> ا�>آ$)ر 9ُ?0 }�A� إدارة :��  ا%$�]+رات  d�آ� وS� r7+n$(> G+\)\! �<$]+ر وه) م٢٠٠٥ 9+م ! ا�/�?\(\+G 

! �U�))7+�?+ وه). ا� (f9 ! ��A� ��(KB رة+A$ا� �� ا�>و�?S3+$ا� }�A)� �� ا�$A+رة 2��! وf9) ا�<S)د �x?#ا� �?)�Sا� ��Aا��/��اء  و� 

�S3+$ا� }�A)� ا�)زراء ! �U�))آ(+. ا� 's[�� ا�X#> ا�>آ$)ر �(f9 }�+A� ا�]�آ+ت �0 9>د إدارة ��+Sا� �n+وا�� ! �U�))وه). ا� 'n+7 

� �0 ا�=+\)ن ! ا�>آ$)راd Q#+دة 8�9S�+_ ،'?��، ا�($,>ة ا�)&�+ت ?U���Yوز�?' ا �و%. ا�]�ق درا%+ت ��آYا �S�+A3 ،رد+ ا�)&�+ت ه+ر

� ا�($,>ة?U���Yا .  

��Eا@��دي e�� – ��� u8T� ا=دارة ��T8@وا �pLc��@ا) �?l@٦١ ا (  

�t اY%$+ذ 9ُ?0+d) ١٩٤٨ (! }�A� إدارة :�! ا�/ ��+���  ا�$�A+ري  اYه��!  :��/��  ا�(�$>ب ا�fS) وآ+ن م٢٠٠٨ �U�))�+3  0�� ١٩٧٥  8�$7 

� �0 ا&G$6+د ! ا�/U+�)ر�)س در_� 8�9 7+^� وه). م٢٠٠٥S�+Aا� � ا�(��:  ��0  اYآ/��  ا&%�$=�ل  و�d+ح  و\�+ل . �/�+ن 3?�وت، ! ا�Y?�آ?

� ��: ا�M+\!، 9/>ا¯U�))ا� �� اYرد\??)d+#ا� .  

��� – ا@�ULQ إ�د u8T� إدارة) �?l@٣٠ ا (  

!) ١٩٧٩ (ا�,<?Y 0%$+ذا 9ُ?0 }�A� إدارة :�! ا�/ ��+���r6 أ�f+ و�]s'. م٢٠٠٨ � ��3� ا�S+م ا�(>+G��� ! �>%j)ا� ��+Sت ا�+�?�h$�� 

��!  ا�/�U+�)ر�)س  در_��  n+7 8�9' وه). م٢٠٠٠ 9+م ��g ا���+ض ! ا&_$(+9?  ��  ��0  ا�(,+%�/�S�+_  :��)د  ا�(S�%  !� ودر_��  ا����+ض  

�ا�( ! AB+رة �+_<$?�?�+ �?=?/K$0 ا�� �S�+_ ،<?��  . أ%$�ا�?+ أد

f�L�� دو�
���  ��@�و u8T� ا=دارة) �?l@٤٧ ا (  

!) ١٩٦٢ (�+�>و\+دو ا�<?> 9ُ?0 }�A� إدارة :�! ا�/ ��+��! f9) أ�f+ وه) م٢٠٠٨  }�A� إدارة :�3 5� ا��gي  ه)���>ا،  أ���و،  إن 3! أ

8�($� 5? � %!، إل d+\ !3?)\+ل أ3! 3]�آ� ا�M�وات Hدارة ا�$�g?Xي ا��^?{ ��r6 ٢٠٠٤ 9+م ��g 'و�]s. ا�(]$�آ� اnY)ل 09 ا�(<jو�?

�U�))ا�$! ا�($,>ة، ا� e,$د�+ 3#+ ا�+G 0� (U\+3 5، إس %+\$+\>ر��]s' آ+ن 7?� ا%/+\?+، أ r6��  �� وا&%�$,)اذ  ا&\�>�+ج  9Y(�+ل  ا��S+م  ا�(�>

��' ا�>و�?()Bا�]�آ+ت و .'),�� �0 ا�=+\)ن ! d#+دة دو�+�>و\+ اY%$+ذ وS�+_ <��!  ا�,=�)ق  آ�?��  �0 ا�>آ$)راQ ودر_� �>ر  ��S�+_  رث(�\ 

! و%$�ن ،(2+U?d ت+�� ا�)$,>ة ا�(&?U���Yا .  

���  آ��?�ن �ن u8T� ا=دارة) �?l@٦١ ا (  

! ��ة Yول) ١٩٤٨ (آ)3(+ن ا�<?> 9ُ?0 }�A� إدارة :���r6  م٢٠٠٧ %�/$(/�  8�$7  ٢٠٠٧ )�+� �0 ا�X$�ة �Dل و9 'sd+�+ ١٥ G/' ا�/� 

(fSب ا�<$�! ا�S(�?+ت 09 ا�(<jو�?� B)�8 7?� 3+�)آ+�� ا�( :�� �0 ا�(=�ر ا�$�Z�� !)?p+ر و=+ ا�/>%j� <=�! f9) أ�f+ وه). ا� ��A� 



 ٦٠

µت، ا�$�d?,+ت+U)5 وا��� ا��/�ة �0 9+�+ ٣٠ و�>?� ا�(6��� واHدار?)�+Sا� :�/3 5��Dª r6�ه+ آ+ن وا�$! أ��و، إن 3! أ� r^+\ }?^�ا� 

�: ا�sA�ا! ا�$�آ?� j>� 09و& ا�(#�! �])ار�D Qل وآ+ن. ا�$�g?Xي/� 5��=?+ اYو%. وا�]�ق أورو3+ ! أ��و إن 3! أ� ا�)%8K، وª%?+ وأ

�f� ا��/�ة/ ا�$�آ?� 09 ?��: �A� 'M+&ت ! ا�(#���  ا�]/U+تإدارة ا�>و�!، وا�$()�' ا����+Sإدارة ،ا� �??s$ا� ،�?A?Bا&%$,)اذ، وا&%$�ا 

� ا�G�S+ت ا&\>�+ج،?�(U,ا� ��+ء ا�S(�ء ا�]�آ+ت، ا�S(�ء ا�(<$)ى، 9+�?��Yع �0 _>ا ا+K=ر ا��+ص ا�(�Yذات وا  � آ(�+ . �3+&�$�ام  ا���6

J$)$�� D/�ة آ)3(+ن اY%$+ذ S%ن آ�^?{ وا+A�� �?3+G�ن  ا�+�Aو�  ��S_ن  ��0  و2?�ه�+  ا�(�ا+�A�  ا ا��]�آ+ت ��S3+$�  :��/�  5�� وه�)  أ���و،  إن �3!  أ

'n+7 8�9 إ_+زة !� �0 ا�=+\)ن S�+_ 0A�  . ه)��>ا ! _�و\?

  )الطالع على السيرة الذاتية، راجع قسم إدارة البنك أعاله () سنة٤١(  العضو المنتدب–بيرند فان ليندر 

! d+2� ��آ� 7+�?+ ه�+ك ��?U[B }�A� إدارة .  

   ا@?�T@ u8Tن

'Ud }�A� داHن ��ث رةا+A� �S3+B 5� !ه ��Aا�� ��g?X�� ا�$�Aو� �S_ا�(�ا ��Aت و�+,?d�$ت ا�+f�(S$وا� .  

��T8@ا �pLc��@ا   

0?S� }�A)ا� ��A� ��g?X�B 1fB (fSب ا�<$�� ا�(S3ء وأر+f90 أ��Dª 0� 0?3 ء+f9أ }�A)ك. ا�+���M)ن (f9ان 7+�?+ وه :�3  5�� إن �3!  أ

?� �+�>و\+دو3?�\> +ن �?�>ر و _. ه(+ دوأ��+. J)$ABو ��Aا�� ��g?X��S=> &و  d#� آ' ��ة ا�$� 5? }�A)ا� .  

<9+>B ��Aا�� ��g?X�! ا�(�$>ب ا�fS) ا�$ �� ا�Y)ر _(?J� J وS$B+�' ا�/�: hB%?{ 9=> �0 ٢٦ ا�(+دة r_()3 53 إ�?5 ا�(<�>ة ا�(<jو�?+ت hBد

� و�?{. ا�(G }�A/' �0 إ�?#+ B,+ل ا�$!�A�� �g?X�� sB?� أن �ا�$��$�gه+ G�ارات أ }�A)ن. ا�(U$Bو ��Aا�� ��g?X��: ا�$/�� +?�+0 7� :  

� ر^?{ (ا��X�ة �/+رك •�Aا�� ��g?X�  ؛)ا�$

• 8�  ا��S?+ن؛ �/

�>ر؛�? +ن 3?�\>. د •  

• _�?  و �+�>و\+دو؛ +

�t 9/>ا�#+دي •+d . 

��T@ @اvL:��    

�/$SB ��A� ا�  e?G<$ ءا�أ & _�A$� 0� 'U?#داري ا�Hم ا+Sا� :�/�� .+=� �$)_?#+ت وو>%j� ،<=� أf�9+ء  �0 اGY' 8�9 وا7> �U)ن أن �rA ا�

��Aذو ا�� �?X�D 0 آ/?�ة� ��S)ا� ��  أf�9+ء  و��S?0 . ا�/��:  ��)Xu!  2?��  ��0   ا�(D  }��A+رج �0 اGY' 8�9 وf9)ان وا�(,+%/?� ا�(+�?��A� 

�S_0 ا�(�ا� '/G }�A� دارةHن. ا(U$Bو ��A� �S_0 �0 7+�?+ ا�(�ا�(f9 ،+)ه <#! ،)�<$=' n 0?>7) (f9+�� و( ر^?<+ (ا�(/+رك  7?0 

! ا�M+�� ا�fS) ��آ� أن �A2�ا ا��+d يgوا� �p��! ا�(�A{ ر^?{  0??SB (f9 <�<_ 5�s[� .0و� JG($)م ا�+)f\ا (f9 ��+� 8إ�  ���A� 

�S_7+ل ا�(�ا �=� و1fB. �9?5 ا�(� }�A)ا�A� �S_ا�(�ا ! +#$�(f9 +?�+7 0 آ�� :  

  ) أ�;�" ا=دارة �u8T "��ب U?j ا@pا���L< �L| وردت) (ا@��E�) uLdرك ���. د

�@�� ULQX) ��� >N�Q�( :  ��+n0?>7 'n+7 8�9 دة+#d �?$>_+)0 ا�� �S�+_ '?\3�و ! �U�))5 ا�($,>ة ا�� �0 9+�+ ٣٥ �0 أآM� و�>

! ا��/�ة t�$�� ت&+A)ا� �?! ا�(6� �=K�� ا���?A! +ونا�$�A� S{ دول �+Vإ��8  إ  +?�%ª  .?�,)ا�#�+دئ  وا� . <�G5  �3>أ  و�B+?7  ��?��!  ا�(# 

0���!  ا�/��:  إ�8 ا\1f ذ�: وS3> ،)7+�?+ %! 3! اس ا�B (ا&و%. ��]�ق ا�/��K+\! ا�/�: �J م١٩٧٠ 9+م ! ا�/,���$!  ا�/,�(�U1  و��0  ا��� 

�>�! إ�8 2+در��2 :��)ات J>B �(>ة 3 �?7 ')9% +/��=B .!9� ا�$,e ،م١٩٨١ 9+م و()A)3 :�! B)�8 7?� ا�<S)دي ا�$A+ري اYه�! ا�/ 
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����ا 9(' �1 ا�$A+ري، اYه�! ��/�: J3+B وه) ا�/,��0، ا�%?)ي، ا�S�3! ا�/�: إدارة ا�/>ا<� +�+9 :� 9+م 7$8 ا�<S)دي ا�$A+ري اYه�! 3+�/

� Xn=+ت ! d+رك 7?� م٢٠٠٥?�+� J� ء�)Sا� ! <�<S�3>ان �0 ا� +?%ª و%. وا�]�ق وأورو3+ ا�#+دئ �(,?.واYا �=K� sd' آ(+. ا���?q و�

  ��+n0?>7 r6�� ��9� ا�$A+ري، اYه�! ��/�: ا�GH?(! ا�(>()A� ا��>�+ت �?�  ���]�آ+ت  ا�(6��=K�)�+3  �?G�[و�=�ه�+  ا��  ���� ا��>�+م،  �>

�U�))ا� �?3�Sا� ،��� �3/�ة n?>70+��  و�$($J. م٢٠٠٧ إ�8 ٢٠٠٥ �0 ا�X$�ة ! وذ�: ا�<S)دS%وا ! وآ�g: ا���?A!، ا�$S+ون ��A{ دول 

!� ا��>�+ت �A+&ت ! ا�#+دئ وا�ª .?,)%?+ أ%(اق ?�اد ا�(6�E� '�()Bا�(+ل، رأس وأ%)اق ا�]�آ+ت و 's[�� و�(f9 }�+A� إدارة 

�!  و�$,�>ث  �t��j  وه�) . وا��]�آ+ت  ا�(+�?��  وا�(j%�<+ت  ا�/�)ك �0 9>د  ��?MUات  ��0  ا��)Bj�)ع � �7)ل  ا�(�V(  � واHدارة ا��]�آ+ت  7)آ(�

  . وا�=?+دة

J/$B ��A� �S_ا�(�ا !3� وSB(' اHدارة �(�A{ اHداري ا�<�1 +M)3 'M)� 5� ! �/Gام ��ا�3<?+%+ت ا&�$ :�� وا�=)ا\?0 ا�/)p\Yوا �� آ(+. ا�<+ر

J�KfB ��Aا�� �� j>)�+3 09و�?��1 وا�>ا�D??0 ا��+ر_??5B+3+>7 0 ��ا_J� !S وا�$S+�' ا�/�: أn)ل 7(+<=Bو ���3�  و�#�+م  ا�(+�?� ا�$=+ر+G�ا� 

�?�D0 ا�>ا?[$X)0 وا�??� �/+d�ة إدار�+ ا�>ا�D! ا�$>e?G ر^?{ و�$/J. اdH�ا�A�� �S_ا�(�ا .J)$ABو Qgه ��A8�9 ا�� 'GYا J3ات أر�� ! �� ا�<

+=� �($�K/+ت و>%j� <=�  . ا�

��T@ ت��L���@تا@ ا���l�    

1fB ��A� +,?d�$توا� تا�+f�(S$ �� إ�8 ���>)D ،ء+f91 3(0 أ#?� B](' أن و�]$�ط. ا�(�$>ب وا�fS) اHدارة ��A{ ر^?{ �(f9 Qgه 

��Aا�� �n+�� ا�()ارد أ�)ر) ١ (! ا��/�ة ذوي �9 0�! ا�/]� 9?0+K=0 ا�??��  اY_�)ر  أ��)ر ) ٢ (و وا�>و�! ا�(,�! ا�(6�(�S$وا�  !� 

�: ا�((+��� ا�]�آ+ت/�� .  

0)f$B و�?+تj>�  ��A� ت+,?d�$تا� ا�+f�(S$ J�!  ��$S??0 ا�(�+%/?0 ا�dY+ص h[3ن اHدارة ��A{ إ�8 ا�$)n?+ت ر  }��A)ي . ا���ABو 

��Aا�� �S_ا�� ��(�� ��]�وط %?%+%Yا 's[� ��(f9 }�A)د ا�<,Bه�ت ا�]�وط وj)وا� �3(�K)ا� Qg#� ��(fSا� .+)م آ(=B ��Aا�� �S_3(�ا 

��?U[B }�A)ا� �$=Bت حو��<S$اه+ ا�$! ا��B ،�/%+�� �+Vإ�8 إ <�<,B ا�=)ة \=+ط tSfوا� ! }�A)1 ا��<=Bو +#B+?n(B ! وSB('. ا�]hن هgا 

��Aي أ%+س 8�9 ا��(�! ا�(<$=�?0 اf9Y+ء ا%$=��?� �0 ا�$hآ> 8�9 % }�A)رب أي و_)د و9>م ا�+fB ! ��0  أي ��U)ن  M?7(�+  ا�(�6+��  

! )اf9 ا�/�: إدارة ��A{ أf9+ء }�A� إدارة  ��  �SB>  وأD?��ا، . أ�D�ى  �d�آ�Aت  6��3)ص  %?+%�+ت  ا��+f��(SB  ء+f�9أ  }��A� دارةHا 

�?0 وا�(>راءg?X�Bµ#1 ا�$+Uو� .  

t�h$B ��A� ت+,?d�$ت ا�µ+U)وا� :�/�+3 +?�+7 0� :  

�f+توا� ا�$�d?,+تر^?{ ( ا��X�ة؛ �/+رك •(S$ (  

• 8�  ا��S?+ن؛ �/

  ؛�>ر�? +ن 3?�\>. د •

  و ?0؛ا�,< إ�+د •

•  � . آ)3(+ن +ن

���ء ا@l;:� ذات ا�yzاف �^�@�z u8T?@وا=دارة ا �L8l@ا   

�0، ا�(�A{ أf9+ء �0 �(�: أي  & ،أQ�9  أ%(+ؤه1 ا�)اردة ا�dY+ص ��3ف�Dء ، ا�(6>ر أ�?0 %� ا�+f9دارة أHا Sاواي �0 ا� +?�،+?� 

� �#1، ا�$+S3?0 ا�dY+ص أو أG+ر3#1 �0 أ�+ أو�  . ا�(6>ر n 09+درة د�0 أدوات أو/ و أ%#1 أ

   اإلدارية اللجان ٦-٨
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h[\أ :�  : ذ�: ! 3(+ اHدارة، �A+ن �0 9>دا ا�/

�_L�@ا �L�  ا@	�

!U� 0U)$� 0� 1�<=B ت+�<D '�� ا�$()=� �J ا�($)اS��، ا�]�?��%Hن ا+S$%ا :��  ا�(�jه�ت  ذوي ��0  ا��S(+ء �S3 0>د ا�/�?�+Sن  �(�0  ا�(�<�=� 

� ا�(+�?� وا�$�B?/+ت 3+�(�$A+ت ا�(�6$� ا&�$�ام أ�)ر 7)ل �:��/ ا�(])رة?��%H1. اfBو �x?#ا� � وا�>آ$)ر J?ا�(� 9/>ا¯ ا�]?� �0 آ� ا�]�9?
8��9  3�+ء وJ)$AB ا�(��6،بن عبد العزيز     ا¯ 9/>الدكتور   وا�]?�بن عيد    ا�=�ي �,(>  r��Z إدارة  :��ـ    (ا�/ يرة الذاتيـة   سلالطالع على ال

  ) و الفتاوى الشرعيةالهيئة (٢ الشرعية يرجى الرجوع إلى القسم الهيئة ألعضاء

   ا�dC?�ن @�Tن

')[B ن+Aا�� ��: ا&^$(+\?/�+3 ��A� ا&^$(+ن �ا��^?<! 3+�(�آ" ) HOCC ("ن+Aن و�+)$^&ا �?)?�GHا) ��A� 'U� 0 وا7>ة� eZ+�� ا�(? ا�sA�ا

:�/�� .(�/>��+3 ��A�� ا&^$(+ن �أ%#+ ^?<!ا�� 3+�(�آ�?! و1fB ا�(�+Z� ر^?{ ادارة  +#$�(f9 0 آ�� (fSب ا�<$� ا��>�+ت 9+م و�>�� ا�(

�?�  أ�+ .أ�?�A� �% 0{ ا&دارة   / ا�=+\)\?� ا�]jون 9+م و�>�� ا�(�+H �Zدارة ا�S+م ا�(>�� و�<+9> ��]�آ+ت ا�(6���Aا��  � آ�'  �!  ا&^$(+\?�

�=K�� �$�$ ��� B=�ره+ ا�$! ا�,>ود V(0 ا�=�وض 3(�A� ا&^$(+ن �ا��^?<!، 3+�(�آ Jf�Bا�$! ا�$<#?�ت و <��B 09  +�7>وده  ��= �()ا

��A� ا&^$(+ن �ا��^?<! 3+�(�آ .  

��T@ دات�f�?@وا@?����8ت ا  

J�KfB ��A� 3+ت ا�()_)دات(�K)وا� �! وا��6)م اnY)ل إدارة j>)�+3 09و�? �� ا�(?�ا\??�()Sا� :�¥ن ه�+، و�0. ��/ n+6$Dتا+ ��A� 

� ا�S()&ت أ%S+ر ��$A+ت ! ا�/�: و��اآ� ا�/�: �+ل رأس إدارة B](' وا�(�K)3+ت ا�()_)داتn+ا�� �Z+و�� �آ�� ��$�أس. ا�<?)� Qgه 

��Aا�� ��� إدارة 9+م �>��! و1fB ا��� +#$�(f9 0 آ�� ��� ���>�+ت ا�S+م ا�(>?� ا��>�+ت 9+م و�>�� ��]�آ+ت ا�(6�?��اد  ا�(6��� 

 (f�Sب  وا�<�$��  وAB$(�J . ا�6�$)��  e�7  �#�1  آf�9h+ء  ا�(��+Z�  ر^�?{ ادارة   ا�(�+�!  وا�(�>��  ��S(�?�+ت  و المدير العـام    ا�(��A�  ا�()_�)دات 

  . ا�f�ورة r>7 ذ�: �0 أآM� أو �,>د �)9> ! d#�ي أ%+س 8�9 وا�(�K)3+ت

��T@ امq�@Cا   

1fB ��A� ام�ا&�$ :�� هQg وJ$)$B ا��S?+ اHدارة �0 أf9+ء 3+�/�Aا�� �K�>�+3 �=�K)ا� 'Dدا :�� ا&�$�ام إدارة �$)_?5 ا�/S_ا�)� �Z+�� ام�ا�$ 

! 9+دة UB(0 �,>دة ')9 :��> أ_' �0 ا�/<,B ا�<?+%+ت �� وآ�g: ا�(�+Z� هH / '?�=B Qgزا�� ا��ز�S_ا�)� '�<SBا�$! ا�<?+%+ت وا9$(+د و 

+#7�$=B ام، إدارة�5 ا&�$?_(Bم و+>Gأ ')Sن >19ا�/ ا�+)f� g?X�B �/Gو��ا e?/KB �Kا�� ��(�� s3 e�D�ض ���$�ام ا�<. وB�%?�#+ ا&�$�ام �=+

:�)Bو ��A� ام�ا&�$ +f�� أ?7�n �S_ت وا9$(+د ��ا+G�Sا� �?� ا�(6�?�+9 �Z+�)3(+ ا� +#?  +?%+?% 0?V�S)ص ا�+�dYا)PEPs( اء(% 

0� �?7+\  �Z+��)ا�  ��=�S$)ا�  �S)>��+3 أو  �Z+���  >�2'  ال(��Yأو ا  �Z+��)ا�  ���+S. ا� �آ��Bو  ���A�  ام�ا&�$�  +f���!  ا&%�$(�ار  8��9  أ  0?>�,B 

� ا�/�: إ_�اءات=�S$)(�ء 3=/)ل ا�Sا� .  

��T@ د�Nl@ا   

1fB ��A� د(=Sا� :�� 3#>ف أ%/)9?0 آ' وJ)$AB و �>�� 9+م ا�S(�?+ت  اHدارة ��A{  أ�?0 %� ا�=+\)\?� ا�]jون 9+م �>��آ' �3  0+�/S_ا�� 

J?)_ د(=Sوز ا�$! ا�+A$B ل ١٠٠،٠٠٠+�� و��أس.  %S)دىر�Aا�� ��  . اHدارة ��A{  أ�?0 %� ا�=+\)\?� ا�]jون 9+م �>

��T@ إدارة �y�7?@ا �L8Ln	�@ا   

J)$AB ��A� �Z+�)ا� �?�?s[$1 آ' �0 ، ا�fB !$آ+ا��[�� �?ت و �>�� ر^?{ ادارة ا�(�+Z� و �>�� 9+م ا�S(�?+ت و �>�� 9+م ا��>�+ت ا�(6�

� دوري أ%+س 98�9+م ا�]jون ا�=+\)\?� أ�?�A� �% 0{ اHدارة ،S_7+&ت �(�ا �Z+�)ا� �?�?s[$أت ا�$! ا��Z ل�D J3�ا� e3+>ا� �S_و��ا 

� هQg و��أس. ا�,+&ت �#Qg ا��e7 ا�$,�?'�Aو�! آ/?� ا��j>� �Z+�)ا� .  



 ٦٣

��T8@ا �L�Lf��@ا �L�N�8@  

1fB ��Aا�� �� ا�$)_?#??�=$�� :�/�+3 1pS� ء+f9دارة أHا +?�Sو ه1  ا� ��� ا��(�S)+ت و �>?�=B 9+م ��ا�fS) ا�(�$>ب و �>�� 9+م ا�S(�?+ت و �>

 �Z+�)اد و ر^?{ ادارة ا��E� �?� ��]�آ+ت و �>�� 9+م ا��>�+ت ا�(6�?9�9+م ا��>�+ت ا�(6�()Aة و�+=$� وJ)$AB اGY<+م �>��ي �0 �

� d#�ي أ%+س 8�9S_ا%$�>ا�+ت $(+دوا9 �(�ا �?�=B ت+�(�S)ا� !� وآ�g: ا�/�: أ9(+ل S3+$� J�� ا�(]+ر�� و��أس. ا�A+ر�Aا�� �� ا�S+م ا�(>

�?�=B ت+�(�S)ا�.  

   الموظفين ٧-٨

!�: ا�S+��?0 ا�>ا^(?0 ا�()Xu?0 9>د آ+ن م٢٠٠٩ %/$(/� ٣٠ /�+3 ��#1 ا�<S)د�?0 و\</� r>7 م+>GY8�9 ا (,�  : �$+�!ا ا�A>ول ! ا�(/?0 ا�

}QN@ا  �LM UL ا@�lQدة 
�EQ ا@?T?�ع  >�lد�ن  >�lد
� ا��>�+ت?٩٦% ٦٠٤ ٥٧٧ ٢٧  ���اد ا�(6� 
� ا��>�+ت? ٧٣% ١٣٧ ١٠٢ ٣٥  ��]�آ+ت ا�(6�
��� ٦٥% ٢٣ ١٥ ٨  ا���
'� ٦٠% ١٠ ٦ ٤   اH%��! ا�$()

 وا�S(�?+ت ا�(�S)�+ت تقنيةو ا�(�+Z� (أD�ى أG<+م
 ٨٣% ٦٧٢ ٥٥٥ ١١٧   )و2?�ه+،
 ٨٧% ١،٤٤٦ ١،٢٥٥ ١٩١  ا�(A()ع

 ____________  
  ا�/�:: ا�(6>ر

    

  

� ا�S(' وزارة B]$�طU�))�+3 8�9 :�! ٧٥ Xu(� 09?5 3?0 ا�<S)دة \</� B=' & أن V(+ن ا�/ �� B]$�ط آ(+. ا�(+^>%j� <=� أن ا�/�)ك 8�9 ا�

'U[� 0?Xu()ن ا�(��و3+��<. ا�>ا^Xu(� 0?)?#+ �0% ٨٦ ا�<S)د/ ،:�/�� v�/B �/>\ 0?Xu()0 ا�?�?5 ا�>ا^)?0 ا�<(Sد ٨٧٪ .  

0� ��$U)ن أD�ى، _# 'U?ر ه(_Y0 ا� rBي را(�� و3>&ت �+�3 %�?S� �+Vة إ�8 إh+U� أداء ����<=B .  

��! ر^?��<?+ن 9���6�ان ه���+ك qت ��3�ا�+��d+S� <��9+=$ت ا�+G+=,$��%ن وا+)fا&_$(��+9! ا��� ،:���� ا��d$�اآ+ت: ه(��+ 3+�/>��%j)ا� ا�����+S ت+���?�h$�� 

����+ت ("ا&_$(+9?��?�h$ا� �� وا%��$,=+G+ت") ا&_$(+9?�����+#\ ،���! 3#��+ ا�S)(��)ل ا�=��(ا\?(���K� 8f��$=)3 0ب وآ�ه(��+ ا��>��� ���U�))ا� .�/>��� و3+�

�+ت &d$�اآ+ت?�h$ا� ،��<+ه1 ا&_$(+9? :�� ا�//>�3 ١١ ! �! ٩ (ا�<0U و3>ل اY%+%! ا��اrB �0 ا�(+^ �! ٢ و >ا�$=+S)� 9+ش ا�(+^ � ا�(+^

�) ا�nH ')S+3+ت/>��+3 0?Xu()�� 0?�� ا�<S)د/>�! ٢  و3 �=.) 9(' إn+3+ت (ا�(+^ �/>��+3 0?Xu()�� �?2 0?��. ا�<S)د+VH+3ذ�:، إ�8 و 

�<+ه1 tu()دي ا�(S>ا� �/>�3 ٩ ! ���+ت  اd$�اك ! ا�<0U و3>ل اY%+%! راB/5 �0 ا�(+^?�h$ا�  ،��(�+  ا&_$(+9?�?3 &  <��J 2?��  ا�()�Xu)ن  

0?�hة أ�+. ذ�: �x?d 0+ ا�<S)د+U� ��+#\ �#! ا��>� v�/� 5S<� :��Xu()�� 0?0 وا7>ة ��ة ا�/gا� !#$�B 1#B+�<D 5�<�  r>�,Bو  J�G٥٠ 3)ا  !� 

��  آ�'  09 ا�]#�ي ا��اrB إ_(+�! �0 ا�(+^��  آ�'  0�9  وا�7>  إ_(�+�!  �d#�  وراr�B  ا��>���  ��0  اYو��8  ا��(�{  ا��<�)ات  ��0  %���%  <�S3  :ذ�� .

e,$>�hة هQg آ+�' ا�()Xu)ن و+U)ءا أو ا��_ +#�� +S/B ات(�>� � ��6�6+ت  ا�/��:  و��Jf . ا��>���  ا\$#�+ء  وu�وف ا�S(' 9=> و\)ع ا��>�

hة+U)� ��+#\ �1 8�9 3�+ء ا��>�??=B 1 �<$=' اآ$)اري$� Q0 آ' إ_�اؤ?$�%.   

لموظفي البنك وشركاته التابعة الذين تنطبـق علـيهم         ") البرنامج (" مبنى على األسهم   مكافآت، طرح البنك برنامج     ٢٠٠٨في شهر يناير    

 نـوفمبر   ٢٠الموافق  (هـ  ١٤٢٨ ذو القعدة    ١٠وطبقا لشروط البرنامج المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في             . الشروط

 يمنح هؤالء الموظفين أسهما في البنك فسوف، )٢٠٠٨ مارس ٤الموافق ( صفر ٢٦مؤسسة النقد في خطابها المؤرخ في موافقة و) ٢٠٠٧

. وبموجب شروط البرنامج فإن البنك لن يكون في أي وقت المالك الشرعي لألسهم المعنية             . على السهم  وائد محددة عفي حالة تحقيق البنك     

  الماليـة  دي الهولنـدي  وطبقا للبرنامج فسوف تدير شركة السعو     . وحتى ذلك الوقت فإن منح تلك األسهم لن ينطوي على حقوق تصويت             

والذي يعمل طبقا لألحكام والشروط المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك في اجتماعه المشار              ") الصندوق("صندوق برنامج أسهم الموظفين     

ة لمؤسـسة   وتتطلب أية تعديالت على هذه الشروط واألحكام الموافقة المسبق        . إليه أعاله ومن قبل مؤسسة النقد في خطابها المذكور أعاله         

ونظرا للقيود المفروضة على عمليات الصندوق حسب المتفق عليه مع مؤسسة النقد  فلن يتم دمج نتائج أو موجودات أو مطلوبـات        . النقد



 ٦٤

س  تم اعتمادها من قبل مجل طبقا لألداء وبناء على الدالة التي  نوحةويتم حساب عدد األسهم المم    . الصندوق في القوائم المالية الموحدة لبنك     

   .اإلدارة وتخضع لموافقة لجنة التعويضات

٨-٨ ��	
zا �L��^?@ا   

1>=�B �K[\أ :�� ا��>�+ت: ا�$+�?� ا�)7>ات إ�8 ا�/?� ا��>�+ت ��]�آ+ت ا�(6�?�اد ا�(6�E� ،��� د1�9  أ�G<+م  ا�)7>ات هQg و�<+\> وا���

�� ا�(�+Z� إدارة B](' أ%+%?S_ام ا�,<+3+ت و��ا�ا�/ وا�()ارد وا&�$���[ �� وا�(+�??�=Bت و+�(�S)ت ا�+?�)Sوا� .  

! ٣١ �/)>�� ا��>�+ت ��$A+ت ��Ud ،م٢٠٠٨ د?� ا�(6�?��%H١٨�٦ \</$5 �+ ا  !�  ��!  ٤٠ و ا�/��:  )_�)دات � ��0  ا�(+^�  � ��0   ا�(+^�

�5B+3(�K و7+�?+،.  الخارجية !BhB ���ادات 2+�/?Hا�$! ا +#==,B ت+A$�� ا�(?��%Hا :�� �+تا��> �0 ��/?   .��]�آ+ت���اد و  ا�(6�

   @8	�آ�ت ا@?^���L ا@���7ت

9� B=>م()A� ا��>�+ت �?�9�  ���]�آ+ت  ا�(6�()A�  S�%وا�#�! . وا�(j%�<+ت  ا��]�آ+ت  ��S��  0(��ء  وا���>�+ت  ا�(�$�A+ت  ��0    '�/=B  J�^ودا 

� ا�S(�ء(B1 و#� ،'���'  و�D>�+ت  ا�(�]$�آ�  وا�=��وض ) (�U])ف ا� ا�,�<+ب  (�>�0 وا�A+ري ا6G ،'_Y?�ة ا�=�وض ذ�: ! 3(+ ا�$()()B 

� و��$��A+ت ا�$��A+رة،�����/��!، وا���6�ف ا�(+�?��� وا�(��]$=+ت ا���_Yا '���()Bا�(��+ل رأس و '���+Sا� '���� وا����>�+ت ا�(�آ��r، وا�$()? ا�(��6�

�?��%Hا .')[Bا��>�+ت و �� ا��>�+ت ��S(�ء ا�(=>�?�  وا��>�+ت اH\$�\� 9/� ا�(6�?�ا�$A+ر��  ا�(�6�،  �)3+  !� ا�$�A+رة  ��$�A+ت  ذ��:  

� وإدارة�<=�  . ا�

� ���>�+ت ��اآ� ���� �Dل �0 ا��>�+ت B=>م? وإ�G�اض  ا�G�S+ت Hدارة ا��^?<?� ا�(#+م B$)�8 وا��/� و_>ة ا���+ض ! ��]�آ+ت ا�(6�

! ا�/�: أ\]h وG>. ا�)دا^J و��$A+ت ا�]�آ+ت 5/$U� !>?^�ض ا�+���+3 +�+>Gت أ+A$�)�� ،��>ا وه! ا�(66�$<,B  '�� ورأس اH%���!  ا�$()

�' ا�S+�' ا�(+ل()Bرة و+A$ت ا�+>%j)وا� �� وا��>�+ت ا�(+�??� ا�(6��  . ا�(�آr وا�$()�' ا&%$M(+ر

 ا@l?;ء  )أ (

�=>م :�5 ��$5B+A ا�/B+�<Dو �?�' ���SB 0)د G�S3+ت ا�/�: و�,$X;. ا�]�آ+ت �J?)_ 5^�)9 0 إ�8 ��]�آ+ت ا�()_#5 ا�(6�(Z J� 

�>ا<S� 0� ا�]�آ+ت �0 9(�^5 آ/+ر.  

  وا@���7ت ا@?���Tت  ) ب (
   ا@�داid و���oت ا@	�آ�ت إ:�اض )١(

'U[���� ���0 اYآ/��� ا���A�ء ا���]�آ+ت إ��G�اض \��]+ط K[��\أ :���� ا�/��=�S$)ا� �� ا�=���وض ا�/���: و�=��>م. ا���]�آ+ت �3>������ ا�$=�?>

�?��%Hوا <Gو ��Ud ا�=�وض t�>وا� �! ٨٠ \,) ��]�آ+ت ا�(=>� ���:  وا��<�t  ا�=��وض  إ_(�+�!  �0 ا�(+^/�+3  !� ٣١ 

�/)>�   .م٢٠٠٨ د

')[Bو �,��d ت+A$�� ا�(��=>�#+ ا�$! ا�$=�?> :��' B<#?�ت ا�/()B ا�(+ل رأس '�+Sري وا�,<+ب ا�+A0 ا��) ا�([U)ف (ا�(>

�' وB<#?�ت()B رة+A$ت ا��?#>Bو ����  وا�=��وض  ا6G '_Y?�ة ا������(Z  '�_Yا . �(����+ل  ?�تا�$�<#  ه�Qg  ا�/��:  و��+3 

�3� أD�ى 9(�� h3ي أو ا�<S)دي+G '�� أو �+$3� إ�+ وS%h3+ر ��$,))^+9 r>7 ت+/�K$� '?)Sا� .  

�=>م 1>G ت+�<D ا�]�آ+ت :��/��v  7?��  ا�(�>ى  و�$)%�.  ا�(�>ى  6�G?�  أ%�+س  8��9  ر^?<?� 63)رة ��]�آ+ت ا�=�وض 3+�/ 

7� ا�=�وض أ_' �$)%.(��  ��0  أ�G'  ��]�آ+ت ا�((��  ضا�=��و  و�B<>د  %��=��K3  .>�=��3  ا�+Mا� . ��?/�+s8  وا��)pS0  ا���  Qgه� 

9+^1 9()�� وS>3� ا�<S)دي 3+���+ل ا�=�وض .  

� آ(+(� :��> ا�/<Sت �0 ا�+A$�� J^ت �0 3>ءا ا�)دا+�<D ري ا�,<+ب+Aإ�8 ا� J^ودا '_Yت ا+�<Dو J^ا�)دا �?��%Hا .  

  ا@��Tرة و�?�< ا@��Tر� ا@?^���L ا@���7ت )٢(

��u �9()A� تا��+�< �?�، ا�(6���' 1fB وا�$! ا�$A+ر()B ل(nYوإدارة ا ��<=��' ا�()Bرة، و+A$ا� 'U[B 6+در أ3�ز� 

� ا��>�+ت \]+ط �0 ا�/�: إ��ادات?�=�ب �+ ��Ud 7?� ��]�آ+ت، ا�(6� ٢٠ �0 ! � ا�$�]s?�!  ا��>D'  إ_(�+�!  �0 ا�(+^

/���  . م٢٠٠٩ %/$(/� ٣٠ ! آ(+ :
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')S� ! Qgا�>ا^�ة ه e���0 ا�(X$� 0� 0?66�$�غ gن ا�(�)S� J� ء�)S3#>ف ا� �?(B ا�,�)ل ���'  ��A+ل  �!  ا�(�^(()B 

� وإدارة اnY)ل�<=��' ا�()Bرة و+A$م. ا�<=��' G<1 و()B ل(nYت ا+A$�� ا�1�g أG<+ط آ$()�' ا�(�آ/� ا�(�� ا�<?+رات (ا�(>

J�� وا�(]+ر�+Sا� �?�(U,وا�(، '�()B0، و��A+ر ا�()ردHوا واJ?/� ر وإ9+دة+Ax$%&إدارة أ�+. ا  ���<=�$�]('  ا�  1�<�=B  ا�,��)ل 

'�+S$ا�]�آ+ت، 3?0 ا� ،rBوا%$�م وا��وا ��<=��، وB<�?1 ا�JG(� ،'?)S �0 ا��<=� \]+ط وHآ(+ل. ا�<?)�� وإدارة ا�/?J، \=+ط ا�

�، إدارة�<=�� ا�(,�ت ! J?3 \=+ط 3$�آ?r ا�/�: G+م ا�� ا�/?J \=+ط أ_#�ة 9>د v�3 م،٢٠٠٩ %/$(/� ٣٠ ! و. ��S(�ء ا�$A+ر
�S3+$ا� :��]U' �+ وه) _#+زا،  ٦،١٢٩ ��/ �! ٨ 7)ا�! v�/B ا�<)ق �67 0 �  . ا�(+^

� أ�+/>��+3 1>=� '�()B رة+A$ا� (#�� 09 ا�(<jول �SB �?)�Bط و+[���  ��Dل  �0 ا�$A+ري ا�(�KB وإدارة  '?�n(Bت  و+�A$�� 

�7� �0 3>ءا ا�S(�ء ?+_+تا�B $7/! ا�$! ا�$A+رة وD>�+ت�� +� '/G 0,[إ�8 ا� +� <S3 0,[ا� .�+VH+3ذ�:، إ�8 و �(� هgا 

� ا���>�+ت  ��S(��ء  ا�=�<1 ���>  h[�3ن  ا&%$��]+ر<Sا�(��<+^' ��0  ا�  '�M�  '��()B  رة+�A$ا� ����U?ت  وه+=X6ا��  ��� ���0 وا�$=�?�'  ا�$A+ر

�Z+�)ا� ��Sو� ،q$�  . ا�� ا�(

9� هY Qgه(?� و\p�ا()A)تا �0 ا�+A$��1 أ_' و�0 �(<=B ت+�<D �,��� ،��+S� ا��>�+ت إدارة ¥ن و��$B +#B+A=>م ا�$A+ر� 

+#B+�<Dء و�)S�� 0� ل�D +#/B+U� !� �0 آ' =K�� ا�)%8K ا�(=K�� وا�(?3�sا� �=K�� وا�(?G�[ا� .  

)٣( >   ا=>;�� ا@�?�

8�/$� :��$(M' ا%$�اA?B?+ ه>+ ا�/ ! 1?)SB q�+\�3 '�! �$K/?=5 ��!اH% ا�$() J?)_  �9+ت+KG  '�)Sو7+�?�+ . ا�  �(��  :�� ا�/

5^�)S� 0� ا��?+ت �0 9>دا ا�]�آ+ت �?��%Hالناجحة ا) ��# وا�$!) واH_+رة وا�$)رق آ+�(�ا3,<�+ e^+7>ة وإ_�اءات و�(� 

� �S$(>ة=� .�9?#+ ��()ا($Bو Qgا��?+ت ه '���'  و��$A+ت ا�S+�' ا�(+ل رأس �$()()B  رة+�A$ذ��:،  8��9  و��9وة  .ا�  J?K$>�� 

:�� 7+�?+ ا�/�U?�7)& ه �� إ%��?n+D 1?)6$ت ا�+?�)S� '�()B J� ا�($)J�G  و�0. ا�(]$�ك ا�$()�' و9(�?+ت ا�U/�ى ا�(]+ر

 ا��?+ت 7)ل �S(�^5 ا�(])رة �$=>�jB 1ه�5 ا�$! اU�H+\+ت ا�/�: و�($�: ا�(+ل رأس %)ق 8�9 ا�U6)ك إn>ارات B#?(0 أن

�=� �J ا�($)اS�  . ا�]�

)٤( ���?T� ت�Q<�?@ا �L@�?@ا   

J=B �K[\أ �� ا�(�ا%�?�9�  اD$�6+ص  V(0 ا�(6�()A�  ت+>�%j)ا�  ���:  ا��^?�<!  r�$U)�+3  ا�(+�?�/��  ��  0�9  ا�(�<jو���+Gإ 

� ا�(+�?� وا�(j%<+ت ا�/�)ك �J ا�G�S+تS3+$و� Qgت ه+G�Sظ ا�+X,�9?#+ وا� .  

9� B=)م آ(+()A� ت+>%j)ا� �� .\] 3>ور ا�(+�?�+s�� ! e�(>B J?3و J?)_ ت+A$�� :��' (ا�/()B ،رة+A$ا� ،��� ا��>�+ت ا���

�?� ا��>�+ت ��]�آ+ت، ا�(6�?�، ا�(6�?��%Hا��>�+ت ا �?�اد، ا�(6�E� 7<+3+ت vostro، ك) ا��(�/�� �! ا�(�ا%� 

J?)_ 1 أ\,+ء�+Sا� +#^�)Sو� �/>��+3 1#B��+S$� J� اف�ZYة ا�?p��ا� ! ا�U�)) .  

!9� X$,B; اZH+ر، هgا و()A� ت+>%j)ا� �3�)ك �J و�?=� G�S3+ت ا�(+�? �! ��ا%� �M1  �3>ا ٤٠ �0 أآ�B  +ه���(KB  8��9 

�>ة %�)ات �>ى<9.  

9� وB=>م()A� ت+>%j)ا�  ��  ا�(+�?��)^+G  ���+�d  0��  ت+�A$��0  و�S(�^#�+  ا�(�ا%���  ا�/��)ك  إ��8  وا���>�+ت  ا�(gن  ا��(��)S�  !� 

�U�))ا� .fX35 �+ 'و�g/B 0� د(#_ �?=�(>B ة�)$>� +5 و��<=B 0� ت+�<D ،�?>+�B ن¥ Qgه �9()A)0 ا�U)B :� ا�,X+ظ �0 ا�/

8�9 Q�0 آ)ا7> ��آ� 'f� ا�/�)ك أ�� ا�(�ا%�� �A+ل ! ا�<S)د?  . ا�(6�

)٥( >   ا@?	��آ� وا@�Nوض ا@?�آ� ا@�?�

h[\أ :�� ���>�+ت G<(+ ا�/?� ا�(6�� أG<+م �0 وا7>ا �?KB �/6)ر وا�gي ا�(]$�آ� وا�=�وض �(�آrا وا�$()�' ا&%$M(+ر

')Sا� �! ا��^?<? :��  ذ��:  �!  3(�+  (ا�(�+ل  رأس وأ%�)اق  ا�>�)ن وD>�+ت ��$A+ت اHدارة هQg وB=>م .ا�/��<D  ح��Kم  ا�+�Sا� 

� 7=)ق أ%#1 وإn>ار ا&آ$$+ب،/ اYو�!��') وا�U6)ك اYو�)()Bوا��>�+ت ا�]�آ+ت و �� 9(�?�+ت  ذ��:  �!  +3(�  (ا&%$]+ر

�1 وا&%$,)اذ ا&\>�+ج<=Bا��>�+ت و ��?(+ ا&%$]+ر e�S$�� 3¥9+دة �U?ا�(+ل رأس ه .(Jدي إ\]+ء و�(S>ي ا�<� ا�(+�?�، ا�#)�
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 �SB?(+ت �B++?d J( ا�(+�?� ا�#)��>ي ا�<S)دي إ�8 ا�=<1 هgا �=>�#+ ا�$! وا��>�+ت ا�(+ل رأس أ%)اق \]+ط $3,)�' ا�/�: G+م

� و�)ا^� وG)ا9>x?ا�<)ق ه ،�  . ا�/�: �0 _�ءا ا�(]$�آ� وا�=�وض ا�(�آr ا�$()�' أG<+م 3=?� 3?�(+ ا�(+�?

<G0 وU)B e�� '��: ا�(]$�آ� وا�=�وض ا�(�آr ا�$()/�+0 3� r?B�B وض�G  ��!  ر^?�<?�  ��]+ر����B  J  آ/��ى  ��]$�آ 

�+9+ت �A+لn ت+�� وا�(?+Q وا&6B+&ت ا�/$�وآ?(+وG+Kوا� �?��ا وا�/?$,$� .X�  . وا�s+ز وا�

�p�� KD. إ�8 و3+��(U,ا� �! آ/?�ة M$%+3(+رات ا�=?+م إ�8 ا�#+د �?�¥ن ا�(=/��، ا�=�?�� ا�<�)ات �>ى 8�9 ا�$,$?� ا�/ 1>G 

'�9�6�ا �p' أن �$)JG ا�(�آr ا�$() +)#� ()��� �/>��+3 :�/��. 

  ا@�Nوض ����c  )ج (

! ٣١ �/)>�� آ+\�، م٢٠٠٨ دpX,� آ+ت  البنك فيا�=�وض�[�� �  : ا�$+�?� ا�=K+9+ت ! ا�S(�ء 8�9 �)ز9

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٨  ا@N��ع
� ا�(j%<+ت?�(U,5 ا�/dو �?�(U,٢,١% ٤,١%  ا� 

 ١,٨% ٣,٦%  اDY�ى ا�(+�?� وا�(j%<+ت ا�/�)ك
� ١,١% ٠,٩%  واY%(+ك ا��را9

� ا�6�+9+ت?�� ١٧,٥% ١٩,٨%  ا�$,)
0�<S$٠,١% ٠,٣%  وا�(,+_� ا� 

 ٤,٧% ٣,٠%  ا�6,?� وا��>�+ت وا�s+ز وا�(+ء ا�U#�3+ء
 ١١,٣% ١٤,٧%  وا�$]??> ا�/�+ء

 ٢٤,٧% ٢٩,٤%  ا�$A+رة
'=� ٢,٥% ٣,١%  وا&6B+&ت ا�

 ٥,٨% ٣,٦%  ا��>�+ت
 ٢٨,٤% ١٧,٧%  أD�ى

 ____________  
  ا�/�:،: ا�(6>ر

  

  

� وUSB{ هgاpX,� :�7� ا�=�وض �0 ا�/(��=��ب  ��+  أن 7?��  ا���)Sء  آ�B� �0 �=/(& �<$)ى ��]�آ+ت ا�((  ٨ ��0  !�  � إ_(�+�!  ��0  ا�(+^�

� ا�=�وضK/B�� �/آh3 �>)D ٤٢ و\,) 9(�ء ! ��. 9(?� ٥٠ h3آ/� ا�(+^+VH+3ك ذ�:، إ�8 و+�=.7+�?+ ه  �>)D�[9  '?)9 0� 9(�ء 

:�  . %S)دي ر�+ل ��?)ن ٥٠٠ A$B+وز إ_(+�?� ا^$(+\?� G�وض �>�#1 ا�/

   ��اد@; ا@?^���L ا@���7ت

')SB �9()A� ا��>�+ت �?� �Dل �0 ���اد ا�(6�U/d �S%وا �[$�B ! J?)_ أر_+ء �U�))ا� ')[B9+ ٤٢ و� n ،!�ª�اف _#+ز ٢١٩ و 

� ���>�+ت و��آ�ا?� ا�(6�?XB+#ا� ')S�� وا��>�+ت J?3 \=+ط _#+ز ٦،١٢٩ و ا�<+9� �>ار 8�9 ? سبتمبر ٣٠ كما في اH\$�\� 9/� ا�(6�

٢٠٠٩.. '/=��  وا���>�+ت  ا�(�$�A+ت  و�=�>م  ا�)دا^�J  و�7<+3+ت  ا�$�)?�  آ,�<+ب  ا�,�<+3+ت  ��$����D  tل  ��0  ا�S(��ء  ودا^�J  ا�/�: و? ا�(�6�

��اد، ا�()_#E� +)3 !�+د�e ) ا�(U])ف (�>�0 ا�A+ري و7<+ب ���اد ا�=�وض ذ�: �nر  و+)M$�%&ل  ��0  ا�(�]$�ك  ا��D  � ا��<S)دي  �d�آ

� ا�(+�?� ا�#)��>يS3+$5 ا��.  

  
   ا@l?;ء :���ة  )أ (

<?X$>�� ا��>�+ت \]+ط ?�اد ا�(6��� :�� ا�/�: G�9+ت �3 0+�/��(Kا� ��، وا�]�آ+ت ا�U/?�ة ا�]�آ+ت �J وا��ا%�?�^+Sا� �A?$\و ،:�g� ن¥ 
<�<Sا��>�+ت 9(�ء �0 ا� �?�اد ا�(6��� :��!  ٧٠ إ��8  ٦٠ �0 �=�ب �+ ه�+ك (�M،. ا�]�آ+ت �0 ا�/�: 9(�ء �>ى ا�S+��?0 �0 ه1 ��/ 
�� �)Xu! �0 ه1) ا�S>د 7?� �0 (���اد ا�=�وض 9(�ء �0 ا�(+^�(U,ا� J<B1 و#B+/B�� 09  e���Z  :�� ا���>�+ت  9(��ء  G+�9>ة  وB=�<1 . ا�/

�?�اد ا�(6��� :�/�+3 8�9 (,�  : ا�$+�! ا�

� ا��>�+ت •?�؛ ا�(6�n+ا��  
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� ا��>�+ت •?  ا�($(?�ة؛ ا�(6�

• ��<D" ��  ؛"ا�$=>

� ا��>�+ت •?� ا�(6��+S؛ا�  

• ��<D اآ</�س �?   ، وا�(6�

� ��<?>ات •? .ا��>�+ت ا�(6�

�ه+ ا�$! ا��>�+ت/ ا�(�$A+ت �<$)ى رJ ز�+دة أ_' �0: ا@���7 ا@?^���L ا@���7ت(� :��، �S(�ء ا�//���=>م ا� :�� ا��>�+ت ا�/? ا�(6�
�n+3#>ف ا�� <�f' ا�S(�ء هj&ء B�وh3 ا��>�+ت Hدارةوا �n+1 ا��#B+3+>,� .+)م آ<=B 1#� ��<D �n+D !�  ا��M�وات  إدارة ��A+ل  (�Bو 

1#� �D<� ت 8�9 ��,6)ل+A$�� �?�+� �?)�+9 �  ). ا�(+�?� ا�#)��>ي ا�<S)دي �Dل �0 )ا�(Aدة 9+�?

� D>�+ت �S(�^5 ا�/�: و�=>م. ا�M�وات أn,+ب �S� 0(�^5 ا�/�: D>�+ت �0 _�ءا ا��>�+ت هSB Qg$/�: ا@?�?qLة ا@?^���L ا@���7ت��+d ! 
�، وا&%$]+رات ا�M�وات إدارة �A+ل�� وn(6D+ ا&%$M(+ر/>� أ�n ا��>�� هQg 3>أت وG>. ا�M�وات وإدارة اnY)ل B)ز�J &%$�اA?B?+ت 3+�

J� :�3 5��=#+ و_�ى أ��و إن 3! أ(>B 1%+3 ���Sا� ��� وه! ،"_)خ +ن "ا�$A+ر))6?6+ �6D � ا�M�وات ذوي �0 ا�S(�ء +_+تا$7? �$�/?
�0 ا�U/?�ةgن ا�(_+$,�� ��>�+ت ?�6� ��  ا��آ�+^�  و�0. ا�M�وات إدارة وD>�+ت �66�$?�%+%Yا  ���<���  �?�  ه�)  ا�($(?��ة  ا�(�6��G�Sا� 

�?� D>�+ت r�K$B ا�$! ا�(6�?�+� ��$�A+ت  ا�S(��ء  B�و��>  و��$1 . ا�(<$)ى 9+�?)3  ���  ذات ا%�$M(+ر�?\+Uأ8��9  إ�  �?=,$�e  ،r�%+U)ا�  ��n� و
� (ا�(�آ/� ا�(+�?� ا�(�$A+ت اD$?+ر($B 0� ل�D دي(S>ي ا�<��  ا�=��)ات  ��$��t  إ��8  وا�)�n)ل  ،)ا�(+�?� ا�#)�? و\=�+ط  اU�H$�و\?��  ا�(�6�

ا�+U)تµ.  م<=Bا��>�+ت و �?� ٢٢ �Dل �S�� 0(�ء ا�($(?�ة ا�(6��+n J=B !  J�Gة  �)ا�(?�$�)  +�#��! ) s�n�ى  �n+&ت  ���ث  �  ��U�))ا� .
�+VH+3ذ�:، إ�8 و J$)$�� ا��>�+ت 9(�ء ?  . �1G�3 !\+A ا�#+6B�� !XB+ل ���6 ��آ� �3>�� ا�($(?�ة ا�(6�

���o ��N�@ا �L��^?@م: ا<=B Qgه ��وSB$/�  ا�(+�?��  ا�(�اآ��  ذوي ��0  ا�/��:  �S(�ء ا��>��?�+Sا�  Qgا�)�7>ة  ه�  +�\(U�  +?�%+%ت  ��0  أ+�\(U� إدارة 
�اد �ا�(6�? ا��>�+تE� :��+ را>ا آ)\#+ 3 0� �?7+�/gs� ع+K=� ا��>�+ت �?  . ا�($(?�ة ا�(6�

�=>م: ا@���l ا@?^���L ا@���7ت :��$A+ت ا�/� �^�A$ا� �?� ا��>�+ت 9(�ء �=+9>ة ا�(6�?� ا�(6��+Sا� .'U[Bو Qgه �,� آ/?��ا  _�ءا ا�]�

� n'و �7=� وSB$/� ا�S(�ء 9>د 7?� �0 ا�/�: 9(�ء G+9>ة �0�(?7 J� �,��d ا���>�+ت  �0 ا�$+�! ا�(<$)ى  �? أو" ا�$=�>��  "��M'  ا�(�6�

� ا��>�+ت?9� ا�S(�ء �#j&ء ا�/�: و�=>م. ا�($(?�ة ا�(6�()A� �S%ت �0 وا+A$�� �Dل �0 وا��>�+ت ا�(U/d 0� وع�Xة ا��ا�6�اف وأ_# 

  . اH\$�\� و9/� ا�(6�! وا�#+tB ا��!

� ه! هQg: ا@?^���L إآ�EQسxXة ا��?DYا��>�+ت 9(�ء �0 ا �?�اد ا�(6�E� :�� و�B>م 3+�/,�� "ا�]��+Sء �0" ا��)Sا�) 'D<3 'G0  أ�� 

� �S?0 �<$)ى)?Gو �G�Sا� 'U1 ،)آ$�� ا&�U$�و\?� ا�=�)ات ا%$�>ام \,) ?#+ ا��)Sء (B_?5 و?/�$� 1#B+_+?$7ا �?  . ا�(6�

��ا :@�LQ8ات ا@?^���L ا@���7ت<=B )هY�! ا�(�أة دور ? �?)�B 6+د$Gا �U�))ا� ،J)$A)وا� h[\أ :���آ� ��<?>ات Dj� +)>G�ا ا�/ 8�9 �,��d 

��?S� 0� ت+A$�� ا�(?�وع �Dل �0 ��$6)ن G�9+ت �>��و ��>�#+ ��<?>ات ا�()_5 ا�(6� �  . ��<?>ات ��66

   وا@���7ت ا@?���Tت  )ب (

ء  ا
	���  ����م ���
���ت ا���اد �������  �������  ���  ��������  �����%��$  و���	�� . وإ �
���ت  +��*  أ � ���  )����ا  ا' ��&  ا��� 

�& ا���اد������ ا
,���ت
��ت �0%ن أن ا
���ر و�*. ا
	�� ����-�  ا���
�%ا��� ا�

���%  أ � ���  رآ��4ة  ا' ����  ا
�����2  ��1  ا 


&  ، ا���اد������ ا
,���ت �27ط��
��%�$ 9,���ت ا>��اد )�;� �4و�� إ
: ا
	�� )�� و�9
��ت ا���
 ا
2,����  ا� �=��ر�� وا

�%ا����
  . ا' ��� ا
����2 أ<�0م �1 ا

) عمولة ودون بعمولة (التوفير حسابات ومنها واألجنبية، المحلية بالعمالت الودائع منتجات من واسعة مجموعة البنك يقدم: الودائع منتجات

  ). األجل (الثابتة والودائع الطلب تحت دائعوالو الشركات رواتب وحسابات الجارية والحسابات

 االسـتثمارات  مثل اإلسالمية الشريعة أحكام على القائمة المنتجات من واسعة قائمة البنك يقدم: اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة المنتجات

  . المضاربة مبدأ على المبني التوفير وحساب الجاري والحساب المرابحة على المبنية المحددة
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 علـى  مبنيـة  خيـارات  وهي. اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة الشخصي التمويل خيارات مختلف لعمالئه البنك يقدم: الشخصي لتمويلا

  . الخ العمل، وقطاع الخدمة ومدة كالراتب أخرى وعوامل العميل احتياجات

 العمـالء  متطلبـات  على بناء البطاقات هذه وتقدم. إلسالميةوا التقليدية - االئتمان بطاقات من واسعة تشكيلة البنك يقدم: االئتمان بطاقات

  . نوعها من بطاقة أول وهي المرابحة، مبدأ على المستندة البالتينية االئتمان بطاقة المملكة في مؤخرا البنك طرح وقد. لديه السداد وإمكانات

 للمستخدم توفر وهي المملكة، في تطرح برقاقة مزودة بطاقة أول البنك أصدرها التي الذكية االئتمان بطاقات كانت: الذكية االئتمان بطاقات

 مركـز  عبـر  الطلـب  عند النقد خدمة مثل متطورة مزايا بعدة البطاقة هذه وتمتاز. استخدامها عند واألمان الحماية خصائص من مزيدا

 وهنـاك . ذلـك  إلى وما العالم، أنحاء جميع في قبولها إلى إضافة التجارية المحالت من العديد لدى الخصم وبرامج للبنك التابع االتصال

 باسـتخدام  العميـل  يجريها شراء عملية كل مع مكافأة نقاط تجميع خالل من العمالء انتماء تعزيز بهدف البنك يقدمه الذي" تدلل "برنامج

ـ  البرنامج في المشاركة التجارية المؤسسات من كبير عدد لدى أخرى بمشتريات ليستبدلها البطاقة  ومحـالت  طيـران  شـركات  اومنه

  . إكسسوارات ومحالت ومطاعم إلكترونيات

  : مثل والخدمات المنتجات بعض على الحصول بأفضلية المتميزة المصرفية الخدمات عمالء يتمتع

  المنظم؛ واالستثمار االدخار منتجات •

  المنظمة؛ اإلسالمية المنتجات •

  بالهامش؛ املوالتع) المكشوف (مدين والجاري االئتمانية التسهيالت •

  خاصا؛ شعارا تحمل مجانية ائتمان وبطاقات اآللي صراف وبطاقة الشيكات دفاتر •

  و التجارية؛ المصرفية الخدمات على خاص خصم •

 . العالمية االستثمارية المنتجات في االشتراك ورسوم التحويالت على خصومات •

   التوزيع قنوات  )ج (

 والمـدن  المنـاطق  جميـع  وتغطي للسيدات مخصصة ١٠ منها فرعا، ٤٢ البنك روعف عدد بلغ م،٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ في: الفروع شبكة

 إلى وباإلضافة. الشخصية المصرفية وخدماته منتجاته خاللها من البنك يوزع التي الرئيسية القناة الفروع شبكة وتمثل. المملكة في الرئيسية

  . للسيدات منها ستة لمتميزة،ا المصرفية للخدمة مخصصا مركزا ٢٢ البنك أنشأ هذه، الفروع شبكة

 المملكة أنحاء جميع في منتشرة جهازا ٢١٩ للبنك التابعة اآللي الصراف أجهزة عدد بلغ م،٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ في: اآللي الصراف أجهزة

 عن واالستفسار لحجزوا النقدية السحوبات مثل التقليدية الخدمات األجهزة هذه وتوفر. أخرى استراتيجية مواقع في أو البنك فروع داخل إما

  . الرصيد

 عن االستفسار الخدمات هذه وتشمل. اآللي الصوتي الرد نظام خالل من الهاتف عبر مصرفية خدمات حاليا البنك يقدم: المصرفي الهاتف

 مركز أيضا البنك فريو كما. المنتجات ومعلومات" المكافأة نقاط "بنظام المتعلقة واالستفسارات األوامر، طلبات شيكات، دفتر طلب الرصيد،

 توفير عن فضال بديلة، توزيع قناة وتوفير البنك فروع دعم إلى ويهدف األسبوع، في أيام سبعة مدى على يوميا، ساعة ٢٤ يعمل اتصال

 مـن  العمـالء،  استفسارات أنواع جميع على للرد ومؤهلون جيدا تدريبا مدربون موظفون المراكز هذه في ويعمل. للعمالء مباشرة خدمة

  . الفنية والمساعدة المنتجات معرفة إلى القروض على الحصول طلبات

 م،٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ وفي". SHBonline "نظام خالل من اإلنترنت عبر المصرفية الخدمات البنك يقدم: االلكترونية   المصرفية الخدمات
  . عميل ٥٠,٠٠٠ من أكثر النظام لهذا المسجلين المستخدمين عدد بلغ

   الخزينة

 المبيعـات  بين الخزينة دائرة وتجمع. واالستثمار التحوط مجال في فعالة حلوال واألفراد الشركات من للعمالء بالبنك الخزينة إدارة رتوف

 المنطقة (الرياض في واالستشارات للمبيعات إقليمية مكاتب ثالثة وهناك. المخاطر وإدارة التداول ومركزية جهة من والتسويق الالمركزية
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 التـداول  يعمـل  فيمـا  عمالئه، من نقطة أقرب إلى البنك إيصال إلى تهدف) الشرقية المنطقة (والخبر) الغربية المنطقة (وجدة) الوسطى

  . وإدارتها المخاطر مراقبة ويسهل جهة من المعلومات وتدفق التداول عمليات من اإليرادات تعظيم على للبنك الرئيس المكتب في المركزي

   العمالء قاعدة  )أ (

 من للعمالء الخزينة منتجات تتوفر بينما الثروات، أصحاب من واألفراد الشركات من البنك عمالء قاعدة مباشرة الخزينة إدارة تخدم
 . البنك فروع شبكة خالل

  والخدمات المنتجات  )ب (

  : التالية المنتجات البنك لعمالء حاليا الخزينة إدارة تقدم

   الودائع قبول/ تقديم

 العمـالت  بجميع الودائع على األسعار وتوفر االمريكي  والدوالر السعودي الريال لودائع بالنسبة السوق صانع دور الخزينة تلعب
  . والرئيسية اإلقليمية

 

   ا@�cري ا�E�fz ا@^�ف

�(B  �����/�!  ا��6�ف  ��$�A+ت  ا���_Yا  !�  ��U�))ل  ا�+�� ا�U/��ى  ا��S]�  ا��>ول  و9(��ت  ا���?�A!  ا�$�S+ون  ���A{  دول و9(��ت  3+��
(G١٠) .  

   اl@�� �LE�fz?;ت ا��8f وا@�Nlد ا@�L7رات ��Nد

rS�B إدارة ���� ا�<)ق J\+n دور ا���/>��/! ا�6�ف �(�$A+ت 3+�_Yا �)�  ا�<S)دي ا���+ل 8�9 ا�(<$�>ة ا�_��B(��ء  وS��  را+S�%أ  

J?)A� ت�)Sا� �� ا��^?<??)?�GHوا �/>��/! ا�6�ف D?+ر �(�$A+ت و3+�_Y0 �0 ا?�?Aا� Yولا !\+Mوا� .  

   ا@?�آ�E وا@?	��Nت ا@���7 ا@C�?lت أ>�lر

'�+S$B إدارة ����  واS%Y+ر S�+3(�ت ا�<)اب S3(�?+ت ا���/>����U!  وا��>و&ر  ا��<S)دي  �����+ل  3+���Yا  �(�Bت  و+�A$��  ا�(� ا&%�$M(+ر

��اد ا�]�آ+ت �0 ا�/�: �S(�ء ا�(�آ/Yوا .  

   ا@���k ا@��T��� >oت

�(B ����>ات أ%S+را (�ء��S ا���>�� �� ا�(,�??)?�GHوا �?)�+Sوا� .�+VH+3 8م ذ�:، إ�(=B ����e ا���(>$3 �)^+G �S%ت �0 وا+A$� ا�(

��  . ا�(�آ/� ا&%$M(+ر


	�ط و�e  )د ( ��q7@ا   

'U[B ت��+SB ء�)Sا� ! �G(رب �+ ا��اه0 ا�+=�  t6\ 'Dإدارة د  �����(�+  ، ا���?3  e�=,�  e�!  ٦٥ ,�) \ ��S(��ء  ا��S+م  ا�$�>  � ا�(+^�

+/��=B 0� 'D<ة إ�+ (ا��d+/� ل �0 أو�D1U,$ا�  �ا�(�اآ .(!Bh�! ٦٠ 7)ا�! و ��$A+ت �0 وا�$S+��ت ا�S(�ء ه+�� دD' �0 ا�(+^� 

�/! ا�6�ف_Yذات ا ،�?(+ ا��6 !Bh�� ��0 ادارة        !   ا�($+_�ة أر3+ح �0 ا�/+G! ا�A�ء ���و  �)_�)دات  أ%�S+ر ا�S(�)&ت و د�D' ا���

� و8f=B . ا�/�:�K)3+ت  �%+?% :��r ا�/A$3      ا%�$�>ام e���Z 09 :1 ذ�$��  و ��ا�(�+Z�ة ا�U/?�ة ! 9(�?+ت ا�($+_�ة 3(�$A+ت ا���

� ���K�    (VAR)ا%�)ب  V�S)ا� �� وه! ا�=?(=��Z م<�$>B ��� D<+^� ا7$(+ل �$=>pX,)ء  ا�+�� &AB+ه�+ت  ا6�7H+^!  ا�$,�?�'  3  8��9

�ا�$+ر�� وا�$=�/+ت اS%Y+ر?.   

� إدارة �>ى آ+ن���+ ��آ�ا دو�+ ا���(G !�$A+ت � ��<=��/! ا�6�ف ! وآ�g: وا�)دا^J وا�=�وض ا�_Yري ا(Xا� .+G�K\ا �0 واgه 

� 7==� ا�=)ي، اY%+س��! �$�ا�>ا \A+7+ ا��� �?(B ل �0 ا�$,)ط �7)ل�D ت+A$�� ا�S()&ت أ%S+ر �n+ا��) B+?�)9  ر+S%أ �(/+د�

� ا�$,��)ط ��$��A+ت وآ���g:) =��)د ا��?��+را�S(�)&ت و 9 ��=�S$)3+���6�ف ا� !��/�_Yد (ا(��=Sا� � ���0 ا�/���: 9(���ء �=+��9>ة) وا��?��+رات ا�_���

�1 وه) ا�(A+ل هgا ! �KB 1#)ر و�(�. ا�]�آ+ت<=B �9()A� �� ا�(+�?� ا�(]$=+ت ��$A+ت �0 آ+��=� �J ا�($)اS�� ا�]�?��%Hوا�$! ا 
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+#B�Gأ �x?#ا� ��: ا�]�9?/�+3 �?$Bء و�)S�� ��+)7 1#Bرا+)M$%ا ! <=��/! ا�_Yت ا+A$�� ا�S()&ت أ%S+ر و�n+ا�� �=��K3 �= �J �$)ا

�S�� ا�]�?��%Hا .!BhBت و+A$��  �B]#>ه+  ا�$! ا�$K)رات �B J(]?+ هQg ا�(]$=+ت ��U�))ا�  ��=K���+  7?��  آ�U'  ا����?q  و��U)� ��]+ه>ة  

�ا� ا�(+�?� ا�(�$A+ت \,) ا�($�ا�> ا�$,)ل=� �J ($)اS�� ا�]�?��%Hا .  

'M)$�� إدارة ه>ف ��! ا��� ��nا(� �?(?' 8�9 ا�=)ي ا�$�آSا� J� ار�)$%&ا ! �G(5 ا�Bذا ! ')Sود ا��رة )ل���, آ((K$)ا�  !� 

�/ ا�S(�ت ! ��آ/� �]$=+ت 9+دة ا�,�)ل هUB Qg)ن أن و�$)JG. ا�/�: �S(�ء وا&%$M(+ر ا�(�+Z� إدارة �A+ل_Yا� ا�S()&ت وأ%S+ر ?

�n+أو (ا�� .?�D 0� 0?$�� S�(، +/�+2+ ا&�=��K3 �=� �J �$)اS�� ا�]�?��%Hا .  

!Bh�! اY%+%! دوره+ S3> ا�M+\! ا�(=+م ! و �?(B 9(�ء �=+9>ة ا�,�)ل ،:�� إدارة G?+م ا�/��� 3¥دارة ا����(?% :� اY_' ا�=6?�ة ا�/

���(Kوا� '_Y0 ا� �� إدارة d�$>B> +وه�. ا�<?)���� ��دارة اY%+%! 3+�(/>أ ا���)?U,ا�  ،��  وJ�V  وه�)  ���<?)��(?�%  :���!  دو��+  ا�/ 

� وBhB!. اYول ا�(=+م?/�+s8 ا�)pSأ�)ال �(6+در ا� :��اد ا�]�آ+ت (ا�S(�ء ودا^J �0 ا�/Yوا(+)�?3، 1$� البنوك�+ �3?0     %)ق ا%$�>ام 

 المثال سبيل على (المستقبل في السيولة مخاطر من وللحد. كافيا للبنك الحالية السيولة ركزم ويعتبر. فقط المتبقية التمويل ألغراض

 كـاف  بحجـم  احتياطي سيولة بمخصص والمطلوبات الموجودات لجنة عن نيابة الخزينة إدارة تحتفظ ،)السوق بأحداث يرتبط ما

  . ولةللسي بالنسبة المتوقعة وغير المنظورة غير األحداث جميع مع للتعامل

 هذه طليعة في نفسه يضع أن اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة التحوط منتجات من المتكاملة المجموعة خالل من البنك استطاع وقد

  . الصناعة

  المخاطر دارة ا٩-٨


��ة ����   

')[B ��: ا�(�+Z� إدارة 9(�?/�+1 3??=B وإدارة �Z+�)ا� �� ا&^$(+\??G(>وا� �?�?s[$وا� .<G1 وB B1?)6 �)p\إدارة أ �Z+�)ا� :� Z/=+ على 3+�/

� ��((+ر%+تS/$)ا� ! �9+�� ا�6?� اتوجيهتو ا�(6�>%j� <=�� وأ\p($5 ا�/�: %?+%+ت وJf�B. ا�]hن هgا ! ا�n+3¥دارة ا��  �Z+��)ا� 

�S_ا�)�� ��(K$0 وا��  .��g: و=+ ا�(<$(�

+)?� ا�(/+دئ ��! و?%+%Yا �%+?>� :�  : Z�ا�(�+ إدارة ! ا�/

  ا�S('؛ أG<+م 09 وS)3�ل n+رم U[3' و��اG/$#+ ا�(�+B �Z=??1 �0 ا�$hآ> •

�)د المتعلقة ا�=?)د/ 3+�,>ود دU[3 e?G' ا�$(<: •/3 ��، ا�(?�ا\??�()Sو ا�  

� �0 ا�$hآ> •/Gا�� �Z+�)3+%$(�ار ا� . 

�=)م 8�9 e?/KB �. ا�(�+Z� إدارة �<jو�! آ/?� إd�اف B,� ا�(�+Z� ةإدار ! ا�(66�$� ا�)7>ات �0 9>د و��اG/$#+ ا�(�+Z� إدارة %?+%

�+VH+3ا�)7>ات إ�8 و ���+Sا� !! ر^?<?+ دورا rS�B ا^$(+ن �A+ن ه�+ك ا�(�+Z�، إدارة  �S3+$� �Z+�)ا� +#Bوإدار .  

')[B ن+Aا�� ��: ا&^$(+\?/�+3 ��A� ا&^$(+ن �ا��^?<! 3+�(�آ" ) HOCC ("ن+Aن و�+)$^&ا �?)?�GHا) A��� 'U� 0 وا7>ة� eZ+�� ا�(? ا�sA�ا

:�/�� .(�/>��+3 ��A�� ا&^$(+ن �أ%�#+  ا��^?<! 3+�(�آ�?�!  و1f�B  ا�(��+j>��  �Zو�!  آ/?��    +#$�(f�9  0  آ����  (f�Sب  ا�<�$� �9+م  و��>��  ا�(

� ا��>�+ت?� أ�+ . ا&دارةأ�?�A� �% 0{/ ا�=+\)\?� ا�]jون 9+م و�>�� ا�(�+H �Zدارة ا�S+م ا�(>�� و�<+9> ��]�آ+ت ا�(6��Aا�� � ا&^$(+\?

!� آ' =K�� �$�$ ��� B=�ره+ ا�$! ا�,>ود V(0 ا�=�وض 3(�A� ا&^$(+ن �ا��^?<!، 3+�(�آ Jf�Bا�$! ا�$<#?�ت و  <���B  0�9  +�7>وده 

�=� �()ا�A� ا&^$(+ن �ا��^?<! 3+�(�آ .  

  ا@?�y�7 أ
�اع


� ا@7���?�dCا   

�Kه) ا&^$(+\! ا�� �KD ق+XDف إ�Z !� أداة ?�+� !! وا�$</r 3+�$�ا�5 ا�)+ء  </UB ف�Kا� �Dرة  ا�+>�D  ��?�+� . ��<�� ���+Z�  ا�/��:  و

� %?+%+ت و�D JVل �0 ا&^$(+ن?�D3=+ء داH1  8�9 وا�A7  �Z+��)ا�  ��?�  إ�Z+ر  �V(0  ا&^$(+\?�+�S)ا�  � ا&^$(+\?��  ا�6�$�?X+ت  ووJ�V  ا�(=/)��
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+#$/Gو��ا +#$S_7>ود وإ_+زة و��ا  ���?S� �� اض��G  <�,ت  ��0  وا���+�S)ا�  J��  اف��Zأ  ���?S�  0ل  و����D  ��/Gارة  ��ا<�Aا�  � �S(�^�5  ا&^$(+\?�

  . 3+%$(�ار

�=)م :�� ا�/�U?#3 ت+�($>� �Z+�)ا� ��6� 7>ود و�D JVل �56�B 0 ا�$! ا&^$(+\?X�� ا�(=/)ل ا��K� �=>ار 8�9 �/>��+3 'U� 1. �=$�ض$� و

�S3+$� Qgه �Z+�)ا� +#$/Gو��ا S_م $#+و��ا+p$\+3 .JfBو  ���A�  اض  �7>ود  ا&^$(�+ن��GH0  ا?�V�$=)��  اد��Yات  ا��??s$وا�  � ه�Qg  8��9  ا��ز��

� ا�=�ارات أ%+س 8�9 وذ�: ا�,>ود?9+)A0. ا�)f$Bا�=�ارات و � ��s�ض وhBآ?>ا ��<>اد ا����! وا�A>ول G�ض آ' B 1A7,>د G?)دا ا&^$(+\?

�� ا�gي)� 5�_Y .1$��� و<,B Qgا�,>ود ه !� آ' S_ا�� �� ا^$(+\?��jآ> أن وإ�+ دور :��$6' او �9?#+ و�/=! ا�=+^(� ا�,>ود ا�/  '�?)S�+3 إذا 

� ا&^$(+\?� ا�$<#?�ت d�وط ! ا��p� إ9+دة ا�f�وري �0 آ+ن?�S)م آ(+. ا�(=B إدارة �Z+�)ا� �/G3(�ا �Z+�)ا� ���: ا�$A+ر/�� �X63 �)p$�� 

� وإKD+ر�A� ا&^$(+ن +��\ h[3ن دور?9( �pX,)ا� �! ا&^$(+\?� واH_�اءات ا�<?+%+ت \X{ ا�/�: و�e/K. ا&^$(+\?  1?�?=B  ��/Gو��ا  �Z+��)ا� 

�  . المشروطة/ االحتمالية وااللتزامات ا�(?�ا\?� D+رج ��/�)د ا&^$(+\?

� ا&^$(+ن ��+Z� أ�+K/B�)ت ا�+?�)S3 '�+S$3?0   ا� +� !�]h ا�/�)ك $� أ%+%+ A?$\ � ض�S$�اآ��:� ا�(�اآ��  ه�Qg  أن �J ا��=>، %)ق !  ا�/

�6�  �7>ودا  ا�/��:  و�d .(Jf#)ر 9>ة إ�8 %+9+ت 9>ة 3?0 �+ 9+دة B$�اوح (\</?+ 6G?�ة µ3_+ل UB)ن �+ 9+دة�X��$S+��'  ا�$�!  ��/��)ك  �  +�#S� 

! ا�(<+ه(?M� 0' (ا�($+7� ا�(+�?� 2?� ا�(�S)�+ت 8�9 و3�+ء ا�(+�! ��)JV ا��+ص B=??(5 إ�8 ا%$�+دا :� وا�(�آ� اHدارة و\)9?� و9(�^5 ا�/

!� إ�8 3+در ا��K�� ،�?p�ف ا&^$(+\?� ا�A>ارة ! B>ه)را ا�/�: رأى وإذا). ا��() و�S>ل ا��]+ط وB�آ?� ا�<)ق S_0 ا&^$(+ن 7>ود ��اU)� و

+#=?�SB +S/B :�g� .  

���� \p+م /Gك ��ا(��A)ز & أ\5 8�9 ا�/ :�/�� ���1 أو ا�=�وض �<=B ت�?#>B �� B,(' أو V(+\+ت إK9+ء أو ا^$(+\?� أD�ى �+�?� �<jو�?� أ

�/>�����! ��A$B+وز v�+��/)3 ا9$/��+ري أو ����d !��S?/Z أي إ���3 8+� +��#9()A� ٢٥ !�� � أو ا�(��>)ع ا�(��+ل ورأس ا&Z+?$7?��+ت إ_(��+�! ���0 ا�(+^��

�)َM$>)ور3(+. ا� J�B �>%j� <=�! ٥٠ إ�8 ا�,> هgا ا� �! آ+ن إذا ا�(<$M(� أو ا�(>)ع ا�(+ل ورأس $?+Z?+تا&7 إ_(+�! �0 ا�(+^ � ا�(�6,

��+Sا� .  

��o �@�LQ@ا   

�KD ��6/� أن KD� ه) ا�<?)� :�� G 8�9+در 2?� ا�/?/�B 5B+_+?$70 ا� '��]h أن و�(0U. ا�6+! ا�$()� �KD ��!  اKV�ا3+ت 09 ا�<?)� 

�,�م G> �(+ ا&^$(+\?�، ا�A>ارة X�B?� أو ا�<)ق :��J إ�8 اHدارة 9(>ت ا�(�+Z�، هQg �0 و��,>. ا�$()�' �6+در �S3 �0 ا�/(�B 6+در� 

'��  ا��Y)ال  �!  ا�(�+%�r  ا�$)ازن 8�9 ا�,X+ظ 3#>ف وذ�: ا&9$/+ر، ! ا�<?)�� gDªة ا�()_)دات وإدارة ا�$()��<=��  و�d/5  ا���<=� واYوراق ا�

�  . ��/?J ا�=+�3� ا�(+�?

+=�p+م و� �/Gك ��ا(�� 09 ا�6+درة (�واp\Y ا�/>%j� ،<=��,$X; ا� :�� ا�/S�� 3)د?�+p\ ى<� �>%j� <=�! ٩ B<+وي ا�  � إ_(�+�!  ��0  ا�(+^�

J^ا�)دا �,B r�K٢ و ا� ! ��. اY_' وودا^J ا&دD+ر ودا^J �0 ا�(+^+VH+3إ�8 و �S��، ا�)د?�+p��,$X; ا� :�� Z+?$7+3! أ�f+ ا�/�(?% & '=� 

09 ٢٠ ! �! ا�)دا^J +تا�$�ا� �0 ا�(+^ 'Ud أو \=>ي !�>ات % �?)�� ا�$?�(U,ا� ���(0U أn)ل ! أو ا�<S)د +#��(,B 8ل \=> إ��D ة�$ 

�: و�A)ز. �)�+ ٣٠ A$B+وز &/�� +f�� أ�)ال _(J أ?+Vل �0 إ�D ت�?#>B ا�]�اء إ9+دة ��  �>ى ا�($+7>�%j�  <�=��>ات  �=+�3'  ا��%  ��?)� ا�$

�?�(U,ا� ��! ٧٥ �8إ �6' )3+ ا�<(Sد �  . ا�()_)دة ��<�>ات ا&%(?� ا�=?(� �0 ا�(+^

��o ر�l<ت أC�?l@وا@^�ف ا@���7 ا �E�fzا    

�$S�ض :�� ا�S()&ت أ%S+ر �(�+Z� ا�/n+ا�� �A?$\ م<S� e3+K$3?0 ا� v�+/� 3+ت ا�()_)دات(�K)د وا�(� أو e,$>B ا�$! ا�(?�ا\?� D+رج وا�/

$�ة ! S>B?�ه+ �S+د ��?S� .+أ� �KD ر+S%ا�6�ف أ h[�?�  ا�S(�ت n�ف أ%S+ر ! ا�(S+آ<� ا�$,�آ+ت 09 �?/�_Yا . h[��� %��KD  �S�  و

7� ��اآ� و_)د 09 آ�g: ا�6�ف($X� :�� S3(�ت ��/X�$�� .0)f$Bو � ا�S()&ت أ%S+ر ! ��$=�/+ت ا�/�: SB�ض إدارة ا�(�+Z� إدارة 9(�?

�n+ف ا���nت و�)Sا� �?/�_Yا ./f� اgض ه�S$0 ا�)V ت+�($>� ��(/=� +=�,�>دQ  �(+ و  }��A� دارةHا . <�G�7>د  و  :�� �KD�  ��<$)ى  ا�/

� 7>ود و�D JVل �0 ا�S(�ت/>�9(�� �U' ا�(�اآ� و1A7 ا�(=+K�� '3�ف 3+� .rGا�Bو �أ%�+س  8��9  ا�(�اآ  !�(�� ا%�$�اA?B?+ت  و�B<$�>م  

)�+ت�<$ ا�/�: وJV آ(+. ا�(=�رة ا�,>ود V(0 ا�(�اآ� إ3=+ء �f(+ن ا�$,)ط �Z+ر �(�+S%ت أ&()Sا� �n+ل �0 ا���D JVد  و(�?G  8��9 
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� ا�S()&ت أ%S+ر ! ا�AX)اتn+ات ا���$X� دة<,� .:�g1 آ$B �S_ات ��ا(AXا� !�  وا��3(�K)+ت  ا�()_�)دات  �K/B�)ت  ا�&()S�+�3  ��n+ا�� 

  . ا�(=�رة ا�,>ود V(0 ا�AX)ات هf� Qg/. ا�$,)ط ا%$�اA?B?+ت وB<$�>م دوري، أ%+س 8�9

��<$�>م  وا�(�K)3+ت، ا�()_)دات إدارة 9(�?� �0 آA�ء  :�� �2Y�اض  ��S(��ت  �/+د���  و9(�?�+ت  ا�_���  ا��6�ف  و9=�)د  ا�(�]$=+ت  9=�)د  ا�/

� ��اآ�t??UB Q 3#>ف ا�$,)طn+ا. ا��gوه +� e=,$�� �Dل �0 9+دة ?KsB ت��+S� ط و9(�?+ت �,>دة(,B �?A?Bا%$�ا <V �Z+�)ا� ��+Sا� 

��ا�S()� ��(?�ا\?? .  

�y�7?@ا �L8Ln	�@ا   

� B=)م�A�  ��S_ا�(�ا  ���:  ا�(�<$=�/�+3  ��/Gام  3(�ا�ا�$�  :���S+ت  ا�/�[�$�+3  ��)p\Y0�9  ا��6+درة  وا  �>�%j�  <�=��  ا��S_و��ا  �� ��0  ا�(=>���  ا�$=�+ر

0?S_0 ا�(�ا??�Dوا��+ر_??0 ا�>ا J�: ا�)+�! وا&%$=�ار اh[3 0�Yن ا�$n(?+ت ور/�� ��  . 9(�^5 و7(+

��أ%#+ ا�$! (3+�/�: ا�>ا�D! ا�$>e?G دا^�ة SB(' آ(+ ��� أ�+م و�<jو�� ا�>اe?G<$�� !�D ا�S+م ا�(>�A� �S_(+ن  8��9 ) ا�(�ا�V  e3+�KB  ت+�%+?% 

:��?� وا��)ا^� ا�$]��S+ت �J ا�/+S)وا� �?�� ا�(#?G�DYا�<+^>ة وا .')[�3� \p+م و+G�ا� �?�Dت ا�>ا+?�)Sوا�((+ر%+ت ا� � وا��f�ا^r  ا�(,+%/?

� &�$�اموا)p\Y+3 ت+/�K$و� e?وإدارة ا�$)� �Z+1 ا�(�p\و �?�=B ت+�(�S)م. ا�(=Bإدارة و e?G<$ا� !�Dت  ا�>ا+�?�)S3  �?�$XB  ��)p$� ��h$��  0آ�>  �

�  ا�/�: إدارات B +#3=)م ا�$! ا�S(�?+ت %��� �>ى�?G(و�)�  :��B  (�?�+تSو��]�و9?$#+،  ا�  ��  و%����?G(�(و�  � وا�$=�+ر��  ا�$,��?�ت  و��]�و9?

�ا=�S$)� �Z+�)�+3 �K/B�)1 ا���>ة، ��$A+ت أو D>�+ت $3=><_ +f�� إ_�اء وأS_ا�� �)p$�� �?G(�()� 1p\ �?�=B ت+�(�S)ا� :�/�+3 .  

0� �� ا�(+�?� إدارة B=)م أD�ى، _#S3+$)3 ى<� �=3+K� ا�((+ر%+ت ����/ ا�(,+%/?:  J��  �?�+�S)ا�  ��?�  ا�(+�?��  ��$=�+ر��  ا�>و�?�+�S)وا�  � ا�(,+%�/
� أn>رB#+ ا�$! ا�(+�?� j%<+ت��(>%j� ،<=�� �0 وا�$,=e ا���% ��  . ا�(+�?� اHدارة B=+ر

<_(�! و :��6� إدارة ا�/X� ا%�$,>ا�#+  1�B  ا�$! واH_�اءات ا�<?+%+ت ��ا9+ة وV(+ن" 9(?�: ا9�ف "G)اj>� 09 e?/KB <9و�� ���$�ام �
!� �/+درات إZ+ر ,+U� '>2 ال(�Yوا�$! ا +#$V� %j��> <=�� B(� ا�(/+درة، هQg �0 وآA�ء. ا�S_ا�� J?)_ '?n+XB ء 7<+3+ت�)Sا� 

�s� +#M�ض<,B +=� ا�6,?,� ا�=+\)\?� ��)�+^e و�� 6B+ر�� ذ�: ! 3(+ (وا�<+ر�+GHا ��� وا�#)?�Z(1 ). ا�$��!  & �7<+ب  آ�'  AB(?�>  و($>�� 
�  وt�G(B  ا�$)�?��K$�  e/+ت��  ا�S(�?�+ت  آ+�n+5�3  ا�� . e�/KBاءات  %+تا��<?+  و��_Hل  وا(�)S)3#�+  ا�  +�� ا�/��:  أ�G<+م  _(?�J  9(�?�+ت  8��9  ��آ�
  . و�و59

��o ن�?j �L�n�@ا    

h[�� �KD ن+)V �?Ks$09 ا� '[Xا� ! J�� ا�(+�?� اYوراق B)زK/B�)ن ا�(�� ا�(+�?� اYوراق أو ا�(+ل رأس وأ3 1#%+�>K�$�)ر ا�+S%h3 ��(/=� .
')S��  آ�f+�0  ا�/��:  و�?Ks$�  ا� ا�=��وض � وا�=��وض  ا&آ$$�+ب  �V(+ن  ا�$�ا��+ت  وBُ=$��ح . G&+�3$�اض  ا�(�+ل  رأس أ%�#1  وإ�n>ارات  (�]$�آ

�� ا�(�+Z� إدارة �<?+%+ت و=+ وSBُ$(> ا�(]$�آS/$)ا�  !�  :��� . ا�//>���  �V(+ن  &�$�ا��+ت  و3+��?Ks$ا�  ��=�S$)ارات  ا�<�n¥3  1#�%ا�(�+ل  رأس أ 
�3 وا9$(+ده+ اG$�ا#7+ ?$1 ا�(+ل رأس اn>ارات %)قوK%ا( ��A� ا&^$(+ن �3(+ ا��^?<! 3+�(�آ !� إدارة رأي ذ�: �� ا�<)ق G>رة 7)ل ا���

�/>�  . ا�K�ح �S(�?+ت 3+�

�/>�$S$(> ا�(+ل رأس وأ%)اق اZ 1#%Y�ح �S(�?+ت 3+� +=� S/$B#+ ا�$! ��<?+%� و�A� ا&^$(+ن �ط. ا��^?<! 3+�(�آ�$[Bا^� و(� �x?ا�<)ق ه 
�� V(+ن ا�(+�??KsB )9ح �?+ت�Kو�8 ا�Yم ا+Sا� '�+U�+3 ال(Z ة�$� 8�9 و3�+ء و3+�$+�!،. ا&آ$$+ب ?�)Sا� �?�S)ت  ا�+��(�Sر  ا��<)ق،  و���=B 

��A� ا&^$(+ن �اد �>ى ا��^?<! 3+�(�آ<S$%ا :�� �f(+ن  ا�/?KsB ار<nإ +� !  . ��آ$$+ب ا�K�ح G/' ا�(+ل رأس أ%)اق 

�y�7?@ا �L
�
�N@ا   

h[�� �K0 !ا�=+\)\ ا��� e^+�(ا� �xZ+ا�� �?sBو �x?/ا� �?)?p��>ة G)ا\?0 �ض أو ا�$<_ .��<�� إ_�اء �Dل �0 ا�=+\)\?� ا�(�+Z� ا�/�: وS_ا�� 
5$K[\أ +#M�<,Bوا%$,>اث 3+%$(�ار و e?/KBام %?+%+ت و�ا�$ �?�Dدا �/%+�� '�<SBو�+^=5 و �  . ا�=+\)\?

��o �l?Q@ا    

h[�� �KD �S)>09 ا� '�+SB :��3 ا�/K[\h 0U)��p� أن �¥ن ه�+، و�U[3 !/�% .0' ا�A(#)ر إ�?#+   :���  إ��8  دو��+  ��<8S  ا�/�A�+S�  �Z+��)ا� 
�?(+ ا�(,$(� e�S$� �S)>�+3 0� ل�D JVو �?�+S)ا� �/%+��S(�'  ذ��:،  8��9  و�9وة. أ9(+�5 �(�او�� ا�(  :���  8��9  ا�/�� ا�(/�+درات  ود1�9  ر9+
��  . !ا&_$(+9 ا�$)_5 ذات وا�(]+ر�J ا�$A+ر
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   للمركز المالي و نتائج العملياتوتحليلها اإلدارة مناقشة. ٩

  

� وا�$,�?'[G+��! 8�9 و�rA أن B=�أ G&+3$�ان �J ا�=)ا^1 ا�(+�?�  ا�$+�!إن هQg ا�(/� �=G<)ا� �?#$��)ات ا�(>�� �G�S7+ت ذات ا�+f�Hوا :�/�� 
 !٣١ �/)>� سبتمبر ٣٠ لفترة التسعة أشهر المنتهية في ا�(��7?�وا�=)ا^1 ا�(+�?� ") ?�:�Nا@ ا@?�@�L ا@�Nاd{("م  ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ د

٢٠٠٩  ! �?#�� أd#� ا�(S>$ة ا��$� S3/+رة  ( ٢٠٠٨  %/$(/�٣٠وS)$A� +#� ر+[�� _("+S?) ا@?��L8X ا@?�@�L ا@�Nاd{"و,V()في وا� 
 1Gر e,�)١- ا�   )��� �D 8�9ف ذ�:و�+ �1 ). ا�=)ا^1 ا�(+�?�¥ ، �[G+�! هQg ا�( �,V()ا� �  . �0 ا�=)ا^1 ا�(+�?�اd$=�ن ا�/?+\+ت ا�(+�?

 �� وا�$,�?' وا�)اردة أد\+Q أو ! اGY<+م اDY�ى �0 هQg ا��]�ة، إ+دات �<$=/�?[G+�وهQg . وB](' �S3 ا�(�S)�+ت ا�)اردة ! هQg ا�(
+دات ا�(<$=/�?� Jf�B ��(�+Z� و9>م ا�$?=0 وا�S)ا�' اDY�ىHا�$! ا �?�S q^+$\ r/>B 0 أنU)� Qgه !� إ�8 7> آ/?� �B 09: ا�)اردة X�$�� 

+دات ا�(<$=Hا/�� أG<+م . �?S_8 ��ا_��"�Z+�)و " 9)ا�' ا�"�+دات ا�(<$=/�?Hا ."  

  

  نتائج العمليات   ٩-١

  :المكونات الرئيسية لصافي دخل البنك والمصروفات للفترات الموضحةيوضح الجدول التالي 

  

 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

 )غير مدققة(
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

)مدققة(  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ )بآالف الرياالت(األرباح والخسائر 

 ١،١٧٩،٧٩٢ ١،٢٠٠،٤٤٩ ١،٤٤٥،٠٥٩ ١،٠٧٧،٠٨٥ ١،١٧٨،٦٣٦................................................................صافي دخل العموالت الخاصة
 ٦٣٢،٥٧٧ ٣٩٠،١٦٧ ٤٥٦،٣٣٧ ٣٥٥،٩٣٨ ٢٧٩،٣٤٤................................................................ أتعاب الخدمات البنكية دخلصافي

 ١٣٤،٠٩١ ١٨٥،٥٤١ ٢٠٩،٧٧٨ ١٦٠،٠٩٥ ١٧٢،٧٥٢................................................................................................ دخل العمليات األخرى
 ١،٩٤٦،٤٦٠ ١،٧٧٦،١٥٧ ٢،١١١،١٧٤ ١،٥٩٣،١١٨ ١،٦٣٠،٧٣٢ ..........................................................ل إجمالي الدخ

 (٣٦٨،٧٩٨) (٤٦٥،٣١٥) (٤٥٢،٥١٦) (٣٧٢،٠٤٦) (٣٧٢،٣٠٠)................................................................................................ مصروفات الموظفين
 (١٠٨،٠٧٨) (١١٩،١٣٠) (١٣٧،٠٠٢) (١٠١،٩٥٨) (١٠٩،٧٠٥)................................................................  إهالك وإطفاء–مصروفات إيجارات ومباني 

 (١٦٨،٢٠١) (٢٥٧،٤٧٧) (٢٢٠،٣٠٩) (١٦٥،٤٥٢) (١٢٨،٦٧٧)................................................................ مصروفات تشغيلية أخرى 
 ١،٣٠١،٣٨٣ ٩٣٤،٢٣٥ ١،٣٠١،٣٤٧ ٩٥٣،٦٦٢ ١،٠٢٠،٠٥٠................................................................صافي الدخل قبل المخصصات

 (٣٤٨،٥٨٩) (٤٩٥،٦٦٦) (٢٥،٤٨٥) (٣٨،٨٦٠) (٤١٤،٦٧٦)................................................................صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان
   (٥٢،١٢١)  (٨٠،٠٤٨)................................................................................................ مخصص االستثمارات

 ٩٥٢،٧٩٤ ٤٣٨،٥٦٩ ١،٢٢٣،٧٤١ ٩١٤،٨٠٢ ٥٢٥،٣٢٦................................................................................................صافي الدخل

__________ 
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 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

  )مدققةغير (
  ديسمبر٣١تهية في للسنة المن

)مدققة(  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ )بآالف الرياالت(الميزانية العمومية 

 ٢،٦٧٢،٦٨٧ ٣،٥٠٩،٠٤٧ ٢،٧٩٠،٧١٦ ٤،٦٥٩،١٨٥ ٧،٩١٢،٤٥٨................................................................نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
 ٦،٠١٩،٧١٩ ٥،٢٧١،٨٥٤ ٣٦٥،٠٩٥ ١،٢٩٩،٥٥١ ٣٣٠،١٨٧................................................................ أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

................................................................................................ صافي- استثمارات 
١٥،٢٠٣،٦٥٣ ١٤،٢٧٢،٥٧٤ 

١٨،٣٦٨،٣٤٣ 
١٢،٩٥٤،٢٨

١٠،٤٦٣،٣٨١ ٨ 

................................................................ صافي-قروض وسلف 
٣٨،٩٠٩،٦٩٢ ٣٨،٩٤٩،٠٧٦ 

٣٨،٠١٧،١٠١ 
٢٧،٥٥٤،٦١

٢٦،٤٧٩،٨٤٩ ٩ 
 ٣٠٩،٠٤٤ ٣٢٠،٣٧١ ٤٦٥،٦١١ ٤٤٢،٧٧٣ ٥١٢،٢١٦................................................................ صافي-ممتلكات ومعدات 
 ٧٩٥،٣٨٤ ٨٠١،١٣٥ ١،٤٢٩،٣١٧ ٨٨٥،٠٣١ ١،١٨٧،٩٦٥................................................................................................ *موجودات أخرى

................................................................................................ إجمالي الموجودات
٦١،٤٣٦،١٨٣ ٦١،٣٩٩،٨٨٥ ٦٣،١٦٤،٤٧٦ 

٥٠،٤١١،٣١
٤ 

٤٦،٧٤٠،٠٦٤ 

 ٨،٢٩٨،٤١٥ ٩،١٥٧،٦١٢ ٩،٢٨٦،١٥٠ ٩،٣١٩،٨٤٠ ٦،٩٣٥،٤٠٦................................................................ أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

................................................................................................ ودائع العمالء
٤٤،٥٠٤،٧٢٧ ٤٧،٣٢٧،٠٤٢ 

٤٣،٠١٢،٣٢٧ 
٣٤،٦٠٤،٩٨

٣٢،٤١٣،٦٦٤ ٥ 
 ١،٠٧٠،٢٤٢ ١،٤٠١،٩٢٣ ١،٩٤٧،٥٥٥ ١،٥٣٠،٣١٥ ١،٣٦٩،٧٣٢................................................................................................ مطلوبات أخرى

 ٧٠٠،٠٠٠ ٧٠٠،٠٠٠ ١،٤٧٥،٠٠٠ ٧٠٠،٠٠٠ ١،٤٧٥،٠٠٠................................................................................................أوراق مالية تابعة
 ٤،٢٥٧،٧٤٣ ٤،٥٤٦،٧٩٤ ٥،٧١٥،١٥١ ٥،٣٤٥،٠٠٣ ٦،٠٥٧،٢٩٦................................................................إجمالي حقوق المساهمين

................................................................نإجمالي المطلوبات وحقوق المساهمي

٦١،٣٩٩،٨٨٥ ٦٣،١٦٤،٤٧٦ 
٦١،٤٣٦،١٨٣ 

٥٠،٤١١،٣١
٤٦،٧٤٠،٠٦٤ ٤  

____________ 
 المدققةهذه العبارات ال تحمل نفس المعاني المنسوبة لها في القوائم المالية  *
 

 :و الربح التشغيليصافي الدخل 

 مليون ريال سعودي مقارنة ٥٢٥,٣ صافية بلغت  تحقيق أرباح٢٠٠٩ سبتمبر  ٣٠تظهر البيانات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 للفترة المرحلية المنتهية في الدخلصافي وقد ارتفع %. ٤٢,٦، بانخفاض بنسبة م٢٠٠٨عام  مليون ريال لنفس الفترة من ٩١٤,٨بمبلغ 

% ٧ أعلى بنسبة ليكون صافي الدخل قبل المخصصات% ٥بينما انخفضت مصروفات العمليات بنسبة % ٢,٣٦ بنسبة ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠
% ٩٦٧ مليون ريال سعودي، أي أعلى بنسبة ٤١٥االئتمان وبلغت مخصصات خسائر . م٢٠٠٨مما كان عليه في نفس الفترة من عام 

هذه نتيجة   االئتمانوتم تحمل مخصصات خسائر.  األمر الذي أدى إلى انخفاض في صافي الدخلم٢٠٠٨ مقارنة بنفس الفترة من عام
  .  عدد محدود من الشركاتلمخاطر التعرض إلى

م ٢٠٠٧عن صافي الدخل المتحقق لعام  % ١٧٩بنسبة الذي كان أعلى  مليون ريال سعودي، ١,٢٢٤م ٢٠٠٨بلغ صافي الدخل لعام 
ويعود ذلك االرتفاع إلى مجموعة من العوامل التي أدت الرتفاع الدخل وخفض مصروفات العمليات .  مليون ريال سعودي٤٣٩والذي بلغ 

 مليون ريال سعودي، بزيادة ١,٣٠١م قبل اقتطاع المخصصات ٢٠٠٨وبلغ صافي الدخل لعام .  خفض مخصص خسائر االئتمانوأيضا
لمحفظة قروض الشركات في النمو السريع وقد ساهم .  مليون ريال سعودي٩٣٤ والذي بلغ ٢٠٠٧عما كان عليه في عام % ٣٩بنسبة 

ارتفع صافي العموالت الخاصة والدخل من األتعاب البنكية وكالهما كان من داخل وخارج  حيث ٢٠٠٨خالل عام التشغيلي دخل الرتفاع إ
  .أنشطة الميزانية العمومية

 ٩٥٣م والذي بلغ ٢٠٠٦عن صافي الدخل المتحقق لعام  % ٥٤ مليون ريال سعودي، بانخفاض بنسبة ٤٣٩م ٢٠٠٧بلغ صافي الدخل لعام 
%) ٣٠(بنسبة وارتفاع مصروفات التشغيل ارتفاعا كبيرا %) ٩ ( بنسبةإلى هبوط اإليراداتويعود ذلك االنخفاض . مليون ريال سعودي

  %).٤٢ ( بنسبةومخصصات خسائر القروض

وتتضمن األقسام التالية التفاصيل والمكونات الرئيسية المشار لها أعاله، كصافي الدخل من  العموالت الخاصة، والدخل من األتعاب البنكية 
  ولكامل األعوام ٢٠٠٨ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٠٩يل والمخصصات عن فترة التسعة اشهر المنتهية في سبتمبر ومصروفات التشغ

   .٢٠٠٧ و ٢٠٠٨

  صافي دخل العموالت الخاصة

 

  :يوضح الجدول التالي صافي دخل العمالت الخاصة للبنك للفترات الموضحة
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 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

 )غير مدققة(
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )مدققة(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ )بآالف الرياالت(ألرباح والخسائر ا

 ٢،٦٦٧،٩٣٣ ٢،٩٠٥،٦٧٢  ٢،٩٧٧،٣٠٥ ٢،١٤٥،٨٠٧ ١،٧٩٠،٩٤٢................................................................دخل العموالت الخاصة

................................................................مصروفات العموالت الخاصة
(٦١٢،٣٠٦) (١،٠٦٨،٧٢٢) (١،٥٣٢،٢٤٦

) (١،٧٠٥،٢٢٣) (١،٤٨٨،١٤١) 

 ١،١٧٩،٧٩٢ ١،٢٠٠،٤٤٩  ١،٤٤٥،٠٥٩ ١،٠٧٧،٠٨٥ ١،١٧٨،٦٣٦................................................................صافي دخل العموالت الخاصة
 
  

عام مقارنة بنفس الفترة من %٩ بنسبة  قد ارتفع٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠صافي دخل العموالت الخاصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في إن 
كما . م٢٠٠٩ وأوائل عام ٢٠٠٨زيادة هوامش الربح نحو نهاية عام ويأتي هذا االرتفاع بشكل رئيسي كنتيجة لجهود البنك في . م٢٠٠٨

م على ضوء النمو الذي شهدته المحفظة لدى البنك خالل عام ٢٠٠٨مقارنة بعام م ٢٠٠٩عام ارتفع متوسط حجم محفظة القروض خالل 
  .م٢٠٠٨

عن صافي دخل العموالت % ٢٠اع بنسبة  بارتف سعودى  مليون ريال١،٤٤٥م، ٢٠٠٨وبلغ صافي دخل العموالت الخاصة لكامل عام 
ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى االرتفاع الحاصل في حجم .  مليون ريال سعودي١،٢٠٠م والذي بلغ ٢٠٠٧المتحقق لكامل عام 

ا كما تمكن البنك أيض%. ٣٩الموجودات المرتبطة بالعمالت الخاصة وخاصة استثمارات ومحفظة قروض الشركات والتي نمت بنسبة 
  %.٢٠خالل هذه الفترة من زيادة هوامش الربح و على ضوء هذه اآلثار مجتمعة ترتب عن ذلك نمو صافي دخل العموالت بنسبة 

صافي دخل العموالت مقارنة ب% ١,٧ بارتفاع بنسبة  سعودى مليون ريال١،٢٠٠م، ٢٠٠٧وبلغ صافي دخل العموالت الخاصة لكامل عام 
  .ى هذا النمو بشكل رئيسي إلى االرتفاع في أسعار العموالتويعز. م٢٠٠٦المتحقق لكامل عام 

 

   صافي–أتعاب الخدمات البنكية 

  :يوضح الجدول التالي صافي أتعاب الخدمات البنكية للبنك للفترات الموضحة

  

 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

 )غير مدققة(
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )مدققة(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ )بآالف الرياالت(األرباح والخسائر 

 ١١٢،١٨٢ ١١٧،٠١٨ ١٦٢،٦٥٨ ١٢٨،٧١٤ ١٢٠،١٧٤................................................................تمويل التجارة
 ٣٧٥،٦٨٧ ١٣١،٢٠٦ ٩٥،٤٨٣ ٨٠،٢٣١ ٤٦،٨٣٣................................* صافي–تداول األسهم وإدارة الصناديق 

 ٦٥،٧٥١ ٥٥،٣٦٣ ٥٣،٣٤٠ ٥١،٨٨٤ ٢٦،٠٨٣................................*تمويل الشركات والخدمات االستشارية
 ١٤،٣٣٦ ٩،٨٩٠ ١٤,١٦١ ١٠،٦٥٤ ١٤،٠٨٠................................دات التمويالت االستهالكيةرسوم مستن

 ٦٤،٦٢١ ٧٦،٦٩٠ ١٣٠،٦٩٥ ٨٤،٤٥٥ ٧٢،١٧٤................................................................حواالت وعموالت أخرى

 ٦٣٢،٥٧٧ ٣٩٠،١٦٧ ٤٥٦،٣٣٧ ٣٥٥،٩٣٨ ٢٧٩،٣٤٤................................ صافي- الدخل من أتعاب الخدمات البنكية 

__________ 
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  ركودا في األنشطة االقتصادية العالمية و المحلية، وكنتيجة لذلك فقد تراجع الدخل من األتعاب البنكية من داخل وخارج ٢٠٠٩شهد عام 
ن هذا السياق على صعيد العموالت المتحققة من تداول األسهم وتمويل الشركات والخدمات م وكان أكبر تراجع ض.الميزانية العمومية

  .على التوالي% ٥٠و %  ٤٢االستشارية والتي تراجعت بنسبة 

 معامالت  وذلك كنتيجة لنمو أتعاب القروض وأتعاب٢٠٠٨خالل عام % ١٧سجل دخل األتعاب من الخدمات البنكية نموا قويا بلغ 
ويأتي هذا النمو في الدخل من . الصرف األجنبي والمعامالت األخرى من خارج الميزانية العمومية كالضمانات وضمانات حسن التنفيذ

  .األتعاب البنكية كنتيجة مباشرة للنمو السريع في الخدمات االئتمانية والتي بدورها نمت كنتيجة لالنتعاش االقتصادي الذي ساد خالل العام

وكانت األرباح المتحققة من .  م٢٠٠٦مقارنة بعام % ٣٨ تراجعا بنسبة م٢٠٠٧ في عام  شهد الدخل من الخدمات غير المرتبطة بالفوائد
وواصل مؤشر األسهم السعودية مستواه المتدني لفترة التسعة أشهر األولى من . م٢٠٠٦تداول األسهم مصدرا رئيسيا لهذا الدخل حتى عام 

 أقل بكثير مما كان ٢٠٠٧وكان متوسط حجم التداول اليومي لعام .  لم يتحسن سوى في الربع األخير من ذات العامم، حيث٢٠٠٧عام 
  .م٢٠٠٧م، األمر الذي انعكس بشكل سلبي على دخل األتعاب البنكية لعام ٢٠٠٦عليه في عام 



 ٧٦

  :دخل العمليات األخرى

  :ت الموضحةيوضح الجدول التالي دخل العمليات األخرى للبنك للفترا

  

 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

 )غير مدققة(
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )مدققة(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ )بآالف الرياالت(األرباح والخسائر 

 ١٣٤،٠٩١ ١٨٥،٥٤١ ٢٠٩،٧٧٨ ١٦٠،٠٩٥ ١٧٢،٧٥٢................................................................*دخل العمليات األخرى
____________ 

  
 فس المعاني المنسوبة لها في القوائم الماليةهذه العبارات ال تحمل ن*

  . يتكون دخل العمليات األخرى من الدخل من االستثمارات وأعمال التداول وأيضا الدخل من تبادل العمالت األجنبية

ل دخل وقد سج. ٢٠٠٧ و عام ٢٠٠٨ التي كانت قد بدأت في عام اإلتجاهات اإليجابية تواصل ٢٠٠٩شهدت فترة التسعة أشهر من عام 
.  بالنظر للمناخات االقتصادية الصعبة التي سادت خالل الفترة كبيراًنجازاًإ، مما يعتبر %٨العمليات األخرى لهذه الفترة ارتفاعا بنسبة 

وقد تراجع الدخل من صرف العمالت . ويشمل دخل العمليات األخرى أرباح صرف العمالت األجنبية ومكونات وأرباح االستثمارات
بنسبة ( ذلك الوضع قابله نمو قوي على أية حال إن. كما كان متوقعا كنتيجة النخفاض أعمال المتاجرة وتدفق األعمال% ١٦نسبة األجنبية ب

  .في أرباح المتاجرة  واالستثمارات%) ٣٨

 لعام ى سعود مليون ريال١٨٦ مقارنة بمبلغ ٢٠٠٨ مليون ريال سعودي لعام ٢١٠إلى % ١٣دخل العمليات األخرى بنسبة ارتفع 
وقد بقي نشاط صرف العمالت األجنبية أحد العوامل القوية التي ساهمت في تكوين الدخل للبنك،  حيث نما الدخل من الصرف . م٢٠٠٧

 يجابياًإ كما أظهر الدخل من معامالت الصرف األجنبي العالمية اتجاهاً.  على خلفية ارتفاع أنشطة تمويل التجارة٢٠٠٨األجنبي في عام 
كما ارتفع الدخل من أنشطة المتاجرة . زدياد أعداد العمالء الذين تم استقطابهم خلفية االرتفاع في حجم أعمال العمالء كنتيجة إلوذلك على

  .  كنتيجة الرتفاع المبيعات من السندات والمنتجات المهيكلة٢٠٠٧ عما كان عليه في عام ٢٠٠٨واالستثمار خالل عام 

 مليون ريال سعودي لكامل عام ١٣٤م مقارنة بمبلغ ٢٠٠٧ مليون ريال سعودي لعام ١٨٦إلى % ٣٨ نما دخل العمليات األخرى بنسبة 
وقد بقي نشاط صرف العمالت األجنبية أحد العوامل القوية التي ساهمت في تكوين الدخل للبنك،  حيث نما الدخل من الصرف . ٢٠٠٦

  .كما أظهر الدخل من معامالت الصرف األجنبي العالمية اتجاها ايجابيا. ة على خلفية ارتفاع أنشطة تمويل التجار٢٠٠٧األجنبي في عام 

  :مصروفات الموظفين

  :يوضح الجدول التالي مصروفات الموظفين للفترات الوضحة

  

 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

  )غير مدققة(
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )مدققة(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ )بآالف الرياالت(األرباح والخسائر 

 ٣٠٢،١٦٤ ٣٧٠،١٣٩  ٣٧٧،٦٠٠ ٣٠٨،٦٧٤ ٢٩١،١٦٧................................................................الرواتب األساسية والبدالت
 ٦٦،٦٣٤ ٩٥،١٧٦ ٧٤،٩١٦ ٦٣،٣٧٢ ٨١،١٣٣ تعويضات نهاية الخدمة  ومصروفات موظفين أخرى

 ٣٦٨،٧٩٨ ٤٦٥،٣١٥ ٤٥٢،٥١٦ ٣٧٢،٠٤٦ ٣٧٢،٣٠٠ بالموظفين عالقة ذات مصروفات
 ١،٤٦٩ ١،٦٦٨ ١،٧٢٣ ١،٦٩٩ ١،٦٣٩ موظفين بدوام كاملالمتوسط عدد 

____________  
  البنك: المصدر

 مليون ريال سعودي و التي شكلت نفس المستوى ٣٧٢ مبلغ ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠بلغت مصروفات الموظفين لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
وقد تمكن البنك من تحقيق فعالية عالية على نطاق .التضخم وذلك على الرغم من وجود م٢٠٠٨عام الذي كانت عليه لنفس الفترة من 

هذا ومن . عملياته وذلك من خالل تحسين اإلجراءات والعمليات مما ساعد في اعادة هيكلة الموظفين على مستوى شبكة فروع البنك
  . ادمةالمتوقع أن تظهر اآلثار المالية اإليجابية الكاملة لعملية إعادة الهيكلة هذه في الفترات الق

م والتي بلغت ٢٠٠٧عما كانت عليه في عام % ٣ مليون ريال سعودي، أي أقل بنسبة ٤٥٣م، ٢٠٠٨بلغت مصروفات الموظفين لعام 
ويأتي هذا االنخفاض بشكل أساسي كنتيجة الضطرار البنك المتصاص تعويضات نهاية الخدمة لبعض . يال سعودي ر مليون ٤٦٥

  .م نتيجة للعجز االكتواري٢٠٠٧الموظفين لمرة واحدة في عام 



 ٧٧

 ٢٠٠٦مقارنة بما كانت عليه في عام % ٢٦ مليون ريال سعودي، وتمثل زيادة بنسبة ٤٦٥ مبلغ ٢٠٠٧بلغت مصروفات الموظفين لعام 
من ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة عدد الموظفين خالل الفترة، حيث ارتفع عدد الموظفين بأكثر .  سعودي مليون ريال٣٦٩والتي بلغت 

  .كما تكبد البنك بعض المصروفات اإلضافية على سبيل تعويضات نهاية الخدمة كنتيجة للعجز االكتواري %. ١٢

  

  :مصروفات اإليجارات والمباني، االستهالك واإلطفاء

  : يوضح الجدول التالي مصروفات اإليجارت والمباني ومصروفات االستهالك للفترات الموضحة

  

 ٣٠ تسعة أشهر المنتهية فيلل
  سبتمبر

)غير مدققة(  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

)مدققة(  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ )بآالف الرياالت(األرباح والخسائر 

 ٥٠،١٤١ ٥٨،٢١٦ ٧٣،٨٧٠ ٥٥،١٧٤ ٥٢،١٩٢................................................................مصروفات اإليجارات والمباني
 ٥٧،٩٣٧ ٦٠،٩١٤ ٦٣،١٣٢ ٤٦،٧٨٤ ٥٧،٥١٣................................................................االستهالك واإلطفاء

 ١٠٨،٠٧٨ ١١٩،١٣٠ ١٣٧،٠٠٢ ١٠١،٩٥٨ ١٠٩،٧٠٥ ات والمباني ، االستهالك واإلطفاءمصروفات اإليجار

____________ 
 القوائم المالية المدققة  :المصدر

  

 عليه كانت عما% ٧,٦ بنسبة ٢٠٠٩ سبتمبر في المنتهية أشهر التسعة لفترة واإلطفاء واإلستهالك والمباني اإليجارات مصروفات ارتفعت
 من العديد وإطفاء ستهالكإ مصروفات في الحاصل االرتفاع إلى رئيسي بشكل االرتفاع ذلك ويعود. م٢٠٠٨ سبتمبر شهر  في

 من العديد بإخالء البنك قام حيث اإليجارات في اإلنخفاض جزئي بشكل االرتفاع ذلك قابل وقد. المعلومات بتقنية المتعلقة االستثمارات
  .حاجته عن فائضة كانت التي الممتلكات

 المترتبة اإليجارات لمصروفات كنتيجة رئيسي بشكل ٢٠٠٩ بعام مقارنة م٢٠٠٨ عام في واالستهالك المباني مصروفات في الزيادة أتيوت
 أما. ارتفاعها قمة في اإليجارات كانت عندما ٢٠٠٨ عام خالل تجديدها عقود استحقت التي المباني من العديد إيجارات تجديد على

 الروتينية الرأسمالية للمصروفات نتيجة وهي ،٢٠٠٧ عام عن زيادة% ٣,٦ بلغت فقط متواضعة زيادة أظهرت فقد االستهالك مصروفات
  .المعلومات لتقنية التحتية البنية في واالستبدال

 هعلي كانت عما% ١٦ بنسبة ارتفاعا ذلك ويمثل ،٢٠٠٧ لعام سعودي ريال مليون ٥٨ مبلغ إلى والمباني اإليجارات مصروفات ارتفعت
 الصرف وأجهزة الفروع شبكة تطوير إلى رئيسي بشكل االرتفاع هذا ويعزى. سعودي ريال مليون ٥٠ بلغت والتي ٢٠٠٦ عام في

 سعودي ريال مليون ٥٨ من ٢٠٠٧ عام في سعودي ريال مليون ٦١ إلى ليصل% ٥ بنسبة واإلطفاء االستهالك ارتفع وقد. اإلليكتروني
  . المعلومات والفروعبتقنية العالقة ذات الروتينية الرأسمالية المصروفات إرتفاع بسبب وخاصة ٢٠٠٦ عام في كان كما

  

  : المصروفات اإلدارية األخرى

  :يوضح الجدول التالي المصروفات اإلدارية األخرى للبنك للفترات الموضحة

  

 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

)غير مدققة(  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

)مدققة(  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ) الف الرياالتآب(األرباح والخسائر 

 ١٦٨،٢٠١ ٢٥٧،٤٧٧ ٢٢٠،٣٠٩ ١٦٥،٤٥٢ ١٢٨،٦٧٧................................األخرىو مصاريف العمليات المصروفات العامة واإلدارية 
      

  

 والمصروفات واإلتصاالت والقرطاسية المصروفات العامة واإلدارية األخرى مصروفات اإلعالنات والمصروفات االستشارية تشمل
  اإلدارية األخرى

 نتيجة االنخفاض هذا ويعود. الماضية السنة من الفترة نفس في عليه كانت عما% ٢٢ بنسبة أدنى والعامة اإلدارية المصروفات كانت وقد
  .المراقبة الدقيقة للتكاليف



 ٧٨

 حيث ٢٠٠٧ عام في عليه كانت بما مقارنة% ١٤ بنسبة أقل ٢٠٠٨ عام لكامل  البنك تكبدها التي واإلدارية العامة المصروفات كانت كما
  .واالستشارات االتصاالت مصروفات ذلك في بما انخفاضا المصروفات فئات من العديد شهدت

ية  في البن لزيادة تكاليف االستثماروكان ذلك نتيجة. م٢٠٠٦ زيادة كبيرة في المصروفات العامة واإلدارية مقارنة بعام ٢٠٠٧ شهد عام وقد
  . لتقنية المعلوماتالتحتية

  :نسبة فعالية العمليات

  :يوضح الجدول التالي نسبة فعالية العمليات للبنك للفترة الموضحة

  

 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

)غير مدققة(  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

)مدققة(  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 

 ٣٣,١٤%٤٧,٤٠% ٣٨,٣٥% ٤٠,١٤% ٣٧,٤٥%................................................................................................نسب قعالية العمليات
      

 

  .  فعالية العمليات بنسبة مصروفات العمليات إلى إجمالي دخل العمليات نسبةتقاس

  خالل الفترة% ٣٧,٥م، ومن ثم تحسنت إلى ٢٠٠٨في عام % ٣٨,٤ إلى ٢٠٠٧في عام % ٤٧,٤ارتفعت نسبة فعالية العمليات من 
ويأتي هذا التحسن كانعكاس لجهود البنك في تحسين مستوى الفعالية عن طريق زيادة . م الحالي سبتمبر من العا٣٠المنتهية في المرحلية 

  .االيرادات مع التحكم في مستوى المصاريف

  

 خصصات خسائر االئتمانم

 
   سبتمبر٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل

 )غير مدققة(
  ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 )مدققة(
)بآالف الرياالت(ئتمان مخصصات االنخفاض لخسائر اال  ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 

ئتمان  المحمل على حساب األرباح صافي مخصص خسائر اال
................................................................................................والخسائر

٣٨،٨٦٠ ٤١٤،٦٧٦ 
٣٤٨،٥٨٩ ٤٩٥،٦٦٦ ٢٥،٤٨٥ 

 ٧٧٨،٩٣١ ١،١٨٦،٧٨٢ ١،١٥٠،٦٢٧ ١،٣٩٩،٩٤١ ١،٨٧٨،٤٦٤................................في الميزانية العموميةاالئتمان مخصصات خسائر 
 ٢,٩% ٤,١% ٢,٩% ٣,٤% ٤,٦% (%) إلجمالي القروض ئتماناالمخصصات خسائر 

 ١١٤% ١١٠% %١٠٨ ١١٣,٩% ١٣٢,٨%  (%)ئتمانتغطية مخصصات خسائر اال
____________ 

 الحسابات اإلدارية بالبنك: المصدر

 مليون ريال ٣٩رتفعا عن  مليون ريال سعودي، م٤١٥م، ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في  االئتمانبلغ مخصص خسائر 
، وتأتي بشكل رئيسي كنتيجة إلخفاق عدد محدود % ٩٦٤وتمثل هذه الزيادة نسبة . م٢٠٠٨عام سعودي كما كان عليه في نفس الفترة من 

عة أشهر نخفاض في إجمالي صافي الدخل لفترة التسوهذا هو السبب الرئيسي لإل. من العمالء من الشركات الكبيرة في الوفاء بالتزاماتهم
  .م٢٠٠٩من عام  سبتمبر ٣٠ في المنتهية 

  . لم يتكبد البنك أية خسائر ائتمانية كبيرة٢٠٠٨وفي عام 

% ٤٢ مليون ريال سعودي، أي بارتفاع بنسبة ٤٩٦، بعد المبالغ المحصلة،  االئتمانم، بلغ مخصص االنخفاض لخسائر ٢٠٠٧في عام 
ويعزى هذا االرتفاع إلى اعتماد نهج أكثر تحفظا .  مليون ريال سعودي٣٤٩بلغت  والتي ٢٠٠٦عن المخصصات التي تم تحملها لعام 

  . باستخدام المخصصات مقابل بعض قروض الشركات

  



 ٧٩

 الميزانية العمومية ٩-٢

  النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد والمؤسسات المالية

  :األرصدة لدى مؤسسة النقد والمؤسسات المالية في التواريخ الموضحةيبين الجدول التالي النقدية و

  

 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

 )غير مدققة(
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )مدققة(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ )بآالف الرياالت(الميزانية العمومية 

 ٢،٦٧٢،٦٨٧ ٣،٥٠٩،٠٤٧ ٢،٧٩٠،٧١٦ ٤،٦٥٩،١٨٥ ٧،٩١٢،٤٥٨ النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد
 ٦،٠١٩،٧١٩ ٥،٢٧١،٨٥٤ ٣٦٥،٠٩٥ ١،٢٩٩،٥٥١ ٣٣٠،١٨٧  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 ٨،٦٩٢،٤٠٦ ٨،٧٨٠،٩٠١ ٣،١٥٥،٨١١ ٥،٩٥٨،٧٣٦ ٨،٢٤٢،٦٤٥  المجموع

 القوائم المالية: المصدر
     

 والمؤسسات المالية األخرى كجزء من برنامج إدارة السيولة لديه على المدى القصير وللوفاء يستثمر البنك مبالغ مالية لدى مؤسسة النقد
  .ببعض المتطلبات المتعلقة باالحتياطيات النقدية النظامية

 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي إلى فائض ٨،٢٤٢إلى % ٣٨م بنسبة ٢٠٠٩ ويعزى االرتفاع في األرصدة النقدية كما في سبتمبر 
  .ولة الذي توفر في السوق وأيضا كنتيجة الستحقاق بعض االستثمارات األخرىالسي

 مليون ريال ٨،٧٨١ مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ ٣،١٥٦إلى % ٦٤ بنسبة م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١نخفضت األرصدة النقدية كما في إ
طلبات االحتياطي النقدي النظامي، و االستثمار نخفاض في متنخفاض بشكل رئيسي إلى اإلويعزى هذا اإل. م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١سعودي في 

  ).أدناه تحت قسم االستثماراتللتعليق ارجع (في أدوات استثمارية أخرى قابلة للسيولة لدى مؤسسة النقد 

  .م٢٠٠٦م و ٢٠٠٧ بين عامي .لم يكن هناك أية تغيرات هامة

  

  :االستثمارات

  :ةيبين الجدول التالي االستثمارات في التواريخ الموضح

  

 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

)غير مدققة(  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

)مدققة(  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ )بآالف الرياالت(الميزانية العمومية 

................................................................صافي االستثمارات
١٥،٢٠٣،٦٥٣ ١٤،٢٧٢،٥٧٤ 

١٨،٣٦٨،٣٤٣ 
١٢،٩٥٤،٢٨

٨ 
١٠،٤٦٣،٣٨

١ 

  

  .الخزينةوسندات على السندات الحكومية السعودية %) ٩٠ر من أكث(تتركز معظم استثمارات البنك 

أدى إلى االنخفاض في محفظة االستثمارات مما ، ٢٠٠٩هذا، وكانت العديد من االستثمارات قد استحقت خالل الفترة حتى شهر سبتمبر 
  .بالبنك

وفي عام . ث كانت معظمها في سندات حكوميةحي، %٤٢م، ٢٠٠٧ مقارنة بعام ٢٠٠٨وبلغت نسبة الزيادة في االستثمارات خالل عام 
وقد تم إيضاح آثار إعادة التصنيف هذه في . منشأة م أعاد البنك تصنيف بعض استثماراته من استثمارات متاحة للبيع إلى استثمارات٢٠٠٨

  .اإليضاحات المتعلقة باالستثمارات

 ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما في ١٠،٤٦٣ سعودي من  مليون ريال١٢،٩٥٤ إلى ٢٠٠٧ ارتفاع استثمارات البنك خالل عام ان
  .م، كان ناتجا عن توظيف بعض االستثمارات في وسائل استثمارية هي عبارة عن سندات سيادية محلية مضمونة٢٠٠٦

  :القروض والسلف



 ٨٠

  :يبين الجدول التالي قروض و سلف البنك في التواريخ الموضحة

  
  ر سبتمب٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل

 )غير مدققة(
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )مدققة(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ )الرياالتبآالف  (العمومية الميزانية

 ٣،٣٩١،٨٢٨ ٣،٣٢٧،٥٧٦ ٣،٢٥٤،٧٥٥ ٣،٠٥٥،٩٥٦ ٢،٩٢٠،٠٠٢ القروض لالفراد
 ١٤٨،٢٣٠ ١٧٨،٣٥٣ ٢٠٠،٣٢٦ ١٩٥،١٥٧ ١٩٧،٥٣٥ البطاقات االئتمانية
 ١٨،١٦٨،٣٢٢ ١٩،٨٣٣،٤٨٨ ٣٠،٥٠٨،٨٥٩ ٢٩،٩٣٤،٧٨٦ ٣٠،٠٨٧،٣٠٦ القروض التجارية

 ٤،٧٧١،٤٦٩ ٤،٢١٥،٢٠٢ ٤،٠٥٣،١٦١ ٥،٧٢٣،٧٩٣ ٥،٧٤٤،٢٣٣ سحب على المكشوف

 ٢٦،٤٧٩،٨٤٩ ٢٧،٥٥٤،٦١٩ ٣٨،٠١٧،١٠١ ٣٨،٩٠٩،٦٩٢ ٣٨،٩٤٩،٠٧٦ إجمالي السلف والقروض

   

والمبالغ المذكورة في الجدول صافية وال تشمل . قروض الشركاتحافظ  مفراد وتتكون محفظة القروض بالبنك من محافظ القروض لأل
  .المخصصات الخاصة و مخصصات المحفظة

 ديسمبر ٣١مقارنة بما كانت عليه في % ٢,٥م، بنسبة ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠نمت محفظة القروض خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 مليون ريال ٣،١١٧إلى % ١٠ضم القروض االستهالكية والبطاقات بنسبة و قد انخفظت محفظة القروض لالفراد والتي ت. م٢٠٠٨
  .سعودي

 ٣٨،٠١٧ليصل حجم المحفظة إلى % ٣٨ شهد البنك نسبة نمو استثنائية في محفظة القروض لديه، حيث بلغت هذه النسبة ٢٠٠٨في عام 
 وتأتي معظم هذه الزيادة من اقراض عمالء .م٢٠٠٧ مليون ريال سعودي كما كانت عليه في عام ٢٧،٥٥٥مليون ريال سعودي من 

  . في المملكةكما أن البنك شارك و استفاد من المناخ االقتصادي االيجابي الذي ساد مؤخرا. الشركات

  % .٤,٠٦م، ٢٠٠٧بلغت نسبة النمو في محفظة القروض خالل عام 

  

  : والموجودات األخرىوالمعدات   الممتلكات

  : و المعدات و الموجودات األخرى في التواريخ الموضحةيبين الجدول التالي الممتلكات

  

 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

  )غير مدققة(
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )مدققة(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ )بآالف الرياالت(الميزانية العمومية 

 ١،١٠٤،٤٢٨ ١،١٢١،٥٠٦ ١،٨٩٤،٩٢٨ ١،٣٢٧،٨٠٤ ١،٧٠٠،١٨١................................ و المعدات والموجودات األخرىالممتلكات 

  االدارية في البنكالقوائم المالية : المصدر

ونظرا ألن ارتفاع . وأيضا الذمم المدينة والدفعات المقدمة والدفعات المستحقة األخرى والمعدات الممتلكاتتمثل الموجودات األخرى 
نة والدفعات المقدمة والمستحقات األخرى يتوقع أن تتقلب وفقا لنمو الميزانية الموجودات الثابتة كان ارتفاعا بسيطا فقط، لذا فإن الذمم المدي

  .العمومية

  

  :أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  يوضح الجدول التالي األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  

 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

 )غير مدققة(
   ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

 )مدققة(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ )بآالف الرياالت(الميزانية العمومية 

 ٨،٢٩٨،٤١٥ ٩،١٥٧،٦١٢ ٩،٢٨٦،١٥٠ ٩،٣١٩،٨٤٠ ٦،٩٣٥،٤٠٦................................أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  . م٢٠٠٨اعتبارا من شهر ديسمبر % ٢٥انخفضت القروض من البنوك األخرى بنسبة 
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  .م٢٠٠٨ و ٢٠٠٧األخرى  مستقرة خالل فترة بقيت القروض من البنوك 

  

  :ودائع العمالء

  :الموضحة التواريخ في البنك لدى العمالء ودائع التالي الجدول يوضح

  
   سبتمبر٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل

 )غير مدققة(
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )مدققة(

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ) الرياالت بآالف (العمومية الميزانية

 ٢٠،٨٢٤،٧٧٢ ٢٣،٥٢٤،١٩٤ ٣٠،٢٠٠،٥٢١ ٣٢،٠٦٢،٨٧٤ ٣٢،٥١٤،٥٤٦................................................................................................ الودائع اآلجلة
 ١٠،٦٧٤،١٣٧ ١٠،٣٣٠،٩١٨ ١٢،٠٦٧،٠٩١ ١١،٦١٤،١٧٢ ١٤،٠٧٧،٨٩٣................................................................................................ودائع تحت الطلب
 ٢٥١،٥٢٦ ٢٥٦،٢٦٩ ٢٦٣،٤٥٧ ٢٨٤،٥٥٧ ٣١٣،٥٢٩ حسابات  االدخار

 ٦٦٣،٢٢٩ ٤٩٣،٦٠٤ ٤٨١،٢٥٨ ٥٤٣،١٢٣ ٤٢١،٠٧٤ …………………………………………………أخرى

 ٣٢،٤١٣،٦٦٤ ٣٤،٦٠٤،٩٨٥ ٤٣،٠١٢،٣٢٧ ٤٤،٥٠٤،٧٢٧ ٤٧،٣٢٧،٠٤٢   إجمالي ودائع العمالء

. ٢٠٠٨مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر % ١٠م نموا في ودائع العمالء بنسبة ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠شهدت فترة التسعة أشهر المنتهية في 
  .ء األفراد والعمالء الشركاتوقد تركز ذلك النمو على صعيدي العمال

 ديسمبر ٣١كما في %  ٨٨,٤من % ٨٢,٣وكنتيجة لهذا النمو الذي شهدته ودائع العمالء فقد تحسنت نسبة القروض إلى الودائع بالبنك إلى 
  .م٢٠٠٨

الودائع اآلجلة (صة و قد الزم النمو في ودائع العموالت الخا%. ٢٤م، ٢٠٠٧ مقارنة بعام ٢٠٠٨وبلغ نمو ودائع العمالء خالل عام 
  .وودائع الطلب النمو الحاصل في محفظة القروض والسلف

  %.٧ متواضعا، إذ بلغ نسبة ٢٠٠٦م مقارنة بعام ٢٠٠٧كان نمو الودائع خالل عام 

  

  :المطلوبات األخرى

  :يبين الجدول التالي المطلوبات األخرى بالبنك كما في التواريخ الموضحة

  
   سبتمبر٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل

 )غير مدققة(
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )مدققة(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ) بآالف الرياالت(الميزانية العمومية 
 ١،٠٧٠،٢٤٢ ١،٤٠١،٩٢٣ ١،٩٤٧،٥٥٥ ١،٥٣٠،٣١٥ ١،٣٦٩،٧٣٢ المطلوبات األخرى

وكبقية الموجودات األخرى فإن المطلوبات . قة والمخصصاتتشمل المطلوبات األخرى بشكل أساسي الدائنين المتفرقين والدفعات المستح
  . لحجم الميزانية العموميةاألخرى تتحرك وفقاً

  :التزامات الدفع الثانوية

  .م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ القوائم المالية للسنة المنتهية في - ١٤يرجى الرجوع لإليضاح رقم 

  :حقوق المساهمين والكفاية الرأسمالية

  : كما في التواريخ الموضحة للبنكحقوق المساهمينيبين الجدول التالي 



 ٨٢

  

 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

 )غير مدققة(
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )مدققة(
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ )بآالف الرياالت(حقوق المساهمين 

 ٢،٢٠٥،٠٠٠ ٢،٦٤٦،٠٠٠ ٢،٦٤٦،٠٠٠ ٢،٦٤٦،٠٠٠ ٣،٣٠٧،٥٠٠ رأس المال 
 ١،٤٩٩،٠٠٠ ١،٦٠٩،٠٠٠ ١،٩١٥،٠٠٠ ١،٦٠٩،٠٠٠ ١،٩١٥،٠٠٠ ياطي النظامياالحت

 ٥٧١،٠٠٠ ١٣٠،٠٠٠ ١٣٠،٠٠٠ ١٣٠،٠٠٠ ١٣٠،٠٠٠ االحتياطي العام
 (٤٢،٥٩٢) ٢٠،٧٥٦ (٤٥،٤١١) (٩٥،٨٣٧) (٣،٣٢٠) احتياطيات أخرى
 ٢٥،٣٣٥ ١٤١،٠٣٨ ٨٢٥،٣٢٩ ١،٠٥٥،٨٤٠ ٦٨٩،١٥٥ األرباح المرحلة

 — — ٢٣٣،٤٥٠ — — يعهااألرباح المقترح توز

 — — ١٠،٧٨٣ — ١٨،٨٧١  احتياطي برنامج أسهم الموظفين 

 ٤،٢٥٧،٧٤٣ ٤،٥٤٦،٧٩٤ ٥،٧١٥،١٥١ ٥،٣٤٥،٠٠٣ ٦،٠٥٧،٢٩٦ إجمالي حقوق المساهمين

  

تم وقد . المعنيةوات للسنإن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين موضحة بالتفصيل في القوائم المالية  المؤقتة والقوائم المالية النهائية 
  .من هذه النشرة) الرسملة و المديونية ( – ٦موضحة تحت قسم العمليات  وهذه ٢٠٠٩ و حتى ٢٠٠٧رسملة األرباح خالل الفترة من 

  :الرأسمالية الكفاية

وتقيس هذه النسب . في المملكةيراقب البنك الكفاية الرأسمالية لديه باستخدام النسب المحددة من قبل مؤسسة النقد التي تنظم أعمال البنوك 
ية العمومية وااللتزامات وااللتزامات االحتمالية والقيمة نالكفاية الرأسمالية من خالل مقارنة رأس المال المؤهل بالبنك مع موجودات الميزا

  . االسمية للمشتقات بمبالغ مرجحة لتعكس أخطارها النسبية

 IIعلى أساس بازل   

 )بآالف الرياالت(بنك السعودي الهولنديالكفاية الرأسمالية في ال

 سبتمبر ٣٠كما في 
٢٠٠٩  

 )غير مدققة(

 ديسمبر ٣١كما في 
٢٠٠٨  

 )مدققة(

 ديسمبر ٣٠كما في 
٢٠٠٧  

 )مدققة(
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  البنك: المصدر

م تعديل نسب الكفاية ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١و تم في . IIع البنوك العاملة في المملكة التزمت بمعيار بازل  فإن جمي٢٠٠٨وكما في أوائل 
  .الجديد IIالرأسماية واالفصاح عنها بموجب معيار بازل 

  

  : الميزانية العمومية فيمدرجة عمليات غير     ٩-٣

وهي عبارة عن خطابات االعتماد، خطابات . لتزامات االحتماليةإللتزامات االئتمانية واتتكون بنود خارج الميزانية العمومية من اإل
  .الضمانات، كمبياالت مقبولة، والتزامات غير قابلة لإللغاء بمنح تسهيالت ائتمانية

سبة م، بانخفاض بن٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ليون ريال سعودي كما في   ب١٥,٦ وقد بلغ إجمالي هذه االلتزامات االئتمانية وااللتزامات الطارئة 
  المرحليةالماليةالقوائم  – ٦، وهي موضحة في المالحظات رقم .وكان هذا االنخفاض على نطاق كافة الفئات المذكورة أعاله%. ١٨

 . م٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠المنتهية في 



 ٨٣

  التدفقات النقدية  ٩-٤

  :يوضح الجدول التالي الزيادة او االنخفاض في التدفقات النقدية خالل الفترة المشار إليها
  

 

 ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لل
  سبتمبر

)غير مدققة(  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

)مدققة(  
)بآالف الرياالت(التدفقات النقدية  ) ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 

 ٣،٧٥٦،٩٧٠ ٢،٥٧٣،٢١٤  ٢٨١،٧٧٨ (٢٨١،٧٥٤) ٥٦٣،٠٥٠................................المتوفرة و المتسخدمة من األنشطة التشغيلية
 (٦،٥٠٠) (١،٨٣٤،١٧٤) (٥،٩٧٩،٧٠٠)  (٢،٨٦٨،٥١٤) ٤،١٤٧،٥٣٢................................ األنشطة االستثمارية خدمة فيالمتوفرة و المست

 (٥٠٧،٩١٨) (٢٢٢،٢٣٥) ٧٦٢،٣٧٠ — (٢٣٣،٤٥٠)................................األنشطة التمويلية المتوفرة و المستخدمة في
 ٣،٢٤٢،٥٥٢ ٥١٦،٨٠٥ (٤،٩٣٥،٥٥٢)  (٣،١٥٠،٢٦٨) ٤،٤٧٧،١٣٣................................في النقد) االنخفاض(االرتفاع 

 ٢،٥٦٣،٩٢١ ٥،٨٠٦،٤٧٣ ٦،٣٢٣،٢٧٨ ٦،٣٢٣،٢٧٨ ١،٣٨٧،٧٢٦................................................................نقد في بداية الفترةال
 ٥،٨٠٦،٤٧٣ ٦،٣٢٣،٢٧٨ ١،٣٨٧،٧٢٦ ٣،١٧٣،٠١٠ ٥،٨٦٤،٨٥٩................................................................النقد في نهاية الفترة

 

يعود ذلك بشكل و.  بليون ريال سعودي٤,٥ بمبلغ ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ارتفعت صافي التدفقات النقدية خالل فترة التسعة األشهر المنتهية في 
 ريال سعودي بينما بقيت بعض البنود الرئيسية األخرى في الميزانية بليون ٤رئيسي إلى نتيجة استحقاق االستثمارات بمبالغ تزيد على 

  .م٢٠٠٨العمومية كالقروض والمطلوبات الخارجية للعمالء والبنوك في نفس المستويات التي كانت عليها في شهر ديسمبر 
  

 ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو الحاصل بليون ٤,٩م،  ٢٠٠٨ حجم التدفقات النقدية الصادرة خالل عام وقد بلغ صافي
  . في القروض واالستثمارات مما قلل مصادر السيولة

  
  .  أية تغيرات كبيرة في التدفقات النقدية٢٠٠٧لم يشهد عام 

  

   :المستقبلية واآلفاقاألخيرة  التطورات   ٩-٥

في صافي األرباح بما   %) ٤٣(  تراجعا بنسبة ٢٠٠٩ سبتمبر  ٣٠ لفترة التسعة أشهر المنتهية في المدققةظهر قائمة المركز المالي ت
  .كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي

وقد تحسن إجمالي . تمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك من خالل الضبط الصارم للمصروفا% ٥تم خفض المصروفات بنسبة 
 ٣٠كما في% ٣٧مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  مما نتج عنه حصول تحسن كبير في نسبة التكلفة للدخل إلى % ٢الدخل بنسبة 

مقارنة بنفس الفترة % ٢,٣٦وكنتيجة لذلك فقد ارتفع دخل العمليات بنسبة  . ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠كما في % ٤٠ مقارنة بنسبة ٢٠٠٩سبتمبر 
  .من العام الماضي

فقد نمى الدخل بشكل أسرع من المصروفات . أكمل البنك بنجاح مرحلة من مراحل ضبط المصروفات مما حقق للبنك االستقرار والربحية
  . وهذا االتجاه اإليجابي ال يزال مستمرا٢٠٠٧منذ عام 

وقد ألزمت التطورات .  مليون ريال سعودي٤٩٥ بلغ مخصص الخسائر االئتمانية للقروض المشكوك في تحصيلها وتعثر االستثمارات
 في ربحية  ملحوظاألخيرة في المملكة البنك باتخاذ موقف تفاعلي بالنسبة لمخصصات وتغطية الخسائر االئتمانية مما سيؤدي إلى تراجع

  .م٢٠٠٨ مقارنة بعام ٢٠٠٩البنك لعام 

التحسن المستمر في مستوى الفعالية وقوة الودائع والقاعدة الرأسمالية للبنك هذا ومع األداء القوي الذي يشهده البنك على مستوى العمليات و
  .والتوقعات بنمو اقتصادي قوي في المملكة العربية السعودية، فإن البنك يتطلع إلى المستقبل بمزيد من الثقة في أعماله المستقبلية



 ٨٤

 

   المساهمين واألطراف ذات العالقةتعامالت . ١٠

  : هم على النحو التالي) من أسهم البنك % ٥الذين يملكون أكثر من (ين بالبنك إن كبار المساهم

  

 الملكية نسبة المملوكة األسهم بالبنك األسهم من% ٥  من أكثر يملكون الذين المساهمين
 ٪٤٠�٠٠ ١٠٥،٨٤٠،٠٠٠ ...................................................................................في إن أمرو إن بي إيه بنك

 %٢٠�٨٤ ٦٨،٩٢٤،٩٩٤  العليان السعودية لالستثمار المحدودة شركة
 ٪٩�٦٧ ٢٥،٦١٠،٢٧٨ ........................................................................االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة

  البنك  :المصدر

  
ط وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن هذه المعامالت قد تمت بنفس الشرو. تعامل البنك، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقةي

مالت مع األطراف ذات العالقة تتوافق مع كافة القيود والشروط والنسب المطبقة على المعامالت مع األطراف األخرى، وأن تلك المعا
من بين (وتحظر هذه القيود والشروط . المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

من حقوق المساهمين بالبنك وتتطلب أن % ١٠نسبة على البنك منح تسهيالت ائتمانية ألطراف ذات عالقة بأكثر من ) األمور األخرى
  .  تكون التسهيالت الممنوحة ألطراف ذات عالقة مضمونة بالكامل بضمانات ملموسة

  
   -: على النحو التالي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١وقد بلغت األرصدة الناتجة عن تلك المعامالت كما في 

  
  يسمبرد ٣١ :العالقة ذات واألطراف المساهمين معامالت

٢٠٠٨ 

  ديسمبر ٣١
٢٠٠٧ 

    -):في إن أمرو إن بي إيه (بنك
 ٦١٧،١٤٤ ٢٣،٣٠٠ األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة
 ٩٠٢،٣٦٨ ١٨٤،٧٤٧ األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة
 ١٥،٢١٦ (٢٠،٦٠٥) )العادلةبالقيمة  (مشتقات

 ١٨٧،٣١٣ ١٣٦،٧٨١   طارئة والتزامات تعهدات 
 التابعة  والشركات اآلخرين المساهمين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء

  لهم
 

 
 ٣٤٥،٨٠٤ ٣٨٥،٩٤٤ قروض وسلف
 ٢،٧٤٦،٠٢٩ ٣،٠٢٨،٣٤٦ ودائع العمالء 

 ١٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠ ديون مؤجلة
 ٥،٩٦٠ ١،٠٥٧ طارئةتعهدات والتزامات 

    :بالبنك االستثمار صناديق
 ٥٢،٠١٣ ٢٦،٤٩٩  استثمارات

 ٤٠٩،٢٩٩ ٣٣٩،٤٦٨  لعمالءودائع ا
____________  

  البنك : المصدر
  

من إجمالي األسهم المصدرة للبنك السعودي % ٥، وهي إحدى شركات مجموعة العليان، تملك نسبة المحدودة التعدين خدمات شركة إن
 (إلى شركة السعودي الهولندي العقارية% ٥ومن المتوقع أن يتم تحويل هذه الحصة البالغة . ( الهولندي وتعمل بصفة أمين موجودات البنك

 بدون أية تكاليف وذلك طبقا لإلقرار المقدم من شركة خدمات التعدين المحدودة  المؤرخ في “ )العقارية الهولندي السعودي شركة ” 
السعودي من رأس مال شركة % ٢نسبة ) السعودي الهولندي المالية(وتملك شركة ). م٢٠٠٨ /٢٩/٠١الموافق ( هـ ٢٠/٠١/١٤٢٩

لالطالع ) الشركات التابعة الرئيسية  (١٣/١٢يرجى الرجوع إلى القسم %. ٩٨الهولندي العقارية، بينما يمتلك البنك النسبة المتبقية وقدرها 
  .على المزيد من المعلومات

  .من رأس مال البنك المصدر% ٥عن  للمساهمين الثالثة الكبار المذكورين أعاله ال يوجد أي مساهم آخر في البنك يملك نسبة تزيد وخالفاً

   

  :فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية
  



 ٨٥

  :العالقة ذات واألطراف المساهمين معامالت
 

  ديسمبر ٣١
 ٢٠٠٨ 

  ديسمبر ٣١
 ٢٠٠٧ 

  ٢٩،٨٢٧ ٢٩،٢٠١ خاصة عموالت دخل
  ١٧٥،٥٩٨ ١٤٥،٨٨٩ خاصة عموالت مصاريف

  ٣٥،١٧٥ ٢٨،١٨٧ ) صافي( خدمات بنكية أتعاب
  ١٨،٤٥٠ ٨،٣٦٣  وإدارية موميةع مصروفات

  ٢،٦٠٣ ٢،٦٧١  اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة
  ٤٢،٧٤١ ٧٠،٧٥٦  )األجل قصيرة موظفينمزايا  (اإلدارة أعضاء لكبار المدفوعة التعويضات

______________  

 البنك: المصدر

يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص، بمن فيهم أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، الذين لهم السلطة والمسئولية للقيام بأعمال 
  .على أنشطة البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرةوالضبط التخطيط والتوجيه 

 



 ٨٦

 

  والضرائب   الزكاة. ١١

  
  علما بأن . المضاربةصكوكاصة بالزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق  بفيما يلي شرح عام لبعض االعتبارات الخ

 المضاربة  صكوكهذا الشرح ليس المقصود منه تقديم وصف يعكس تحليال كامال لجميع االعتبارات المتعلقة بالزكاة والضريبة فيما يخص  
 المضاربة  مراجعة مستشاريهم في صكوكوبالتالي، فإن على المشتريين المحتملين  ل. ةوال يتناول االعتبارات المبنية على الظروف الفردي

 المضاربة  واالحتفاظ بها والتصرف فيها واستالمهم ألية صكوكمجال الزكاة والضريبة لتحديد النتائج التي تترتب على امتالكهم  ل
 المضاربة  والنتائج المترتبة صكوك مبالغ أخرى يتم استالمها بموجب أو أية/توزيعات ودفعات من المبلغ األساسي المستثمر واألرباح و

وقد استند هذا الملخص إلى األنظمة العمول بها في . على مثل تلك اإلجراءات بموجب أنظمة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية
ير تبعا ألي تغيير في األنظمة التي قد يتم تطبيقها بعد هذا المملكة العربية السعودية في تاريخ نشرة اإلصدار هذه، وهو يخضع للتغي

وعلى المستثمرين المحتملين أن يأخذوا في االعتبار أن البنك السعودي الهولندي لن يكون ملزما بتحديث هذا القسم بأية تغيرات . التاريخ
  .الضريبة المطبقة/الزكاةالحقة على قواعد وأنظمة 

  
  ل مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة العربية السعودية من مواطني دوصكوك حملة ال

  
) أ(باستثناء ( من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية صكوكال يخضع حملة ال

الكيانات ) ب(م في المملكة العربية السعودية ، و مواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير المملكة العربية السعودية الذين له كيان دائ
القانونية المؤسسة وفقا ألنظمة أي من دول مجلس التعاون الخليجي غير المملكة العربية السعودية ولها كيان دائم في المملكة العربية 

 صكوكلق بأي دفعة أو مكسب يتحقق من لضريبة دخل الشركات السعودية ، سواء باالستقطاع أو التقييم المباشر، فيما يتع) السعودية 
 .المضاربة

 
يقصد  بمواطني . المضاربة أو االحتفاظ بها أو التصرف بهاصكوك هؤالء سيخضعون للزكاة نتيجة المتالكهم صكوك علما أن حملة ال

السعودية واإلمارات العربية أي مواطن ألي من دول مجلس التعاون الخليجي والتي هي المملكة العربية ) أ(دول مجلس التعاون الخليجي 
 أي من دول مجلس يأي كيان قانوني مملوك من قبل مواطن) ب(المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت و 

  .التعاون الخليجي ومؤسس بموجب قانون أي من دول مجلس التعاون الخليجي
  
  يجي المقيمين في المملكة العربية السعوديةحملة الصكوك من غير مواطني دول مجلس التعاون الخل 
  

 ٣، وفقا لتعريفهم في المادة       العربية السعودية   من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في المملكة          صكوكيخضع حملة ال  
  .لضريبة السعوديةل") الدخل ضريبة نظام“( هـ ١٥/١/١٤٢٥بتاريخ  ١/من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

  
   -: من نظام ضريبة الدخل كما يلي٣تم تعريف المقيم في المادة 

  
  -:يعتبر الشخص الطبيعي مقيما في المملكة للسنة الضريبية إذا تحقق فيه أي من الشرطين التاليين) أ(

  ما في السنة  الضريبية له مكان إقامة دائم في المملكة ويقيم في المملكة لفترة إجمالية ال تقل عن ثالثين يو) ١(
        أو  
  .  يوما في السنة الضريبية) ١٨٣(يقيم في المملكة لفترة ال تقل عن مائة وثالثة وثمانين ) ٢(  

     
               ألغراض هذه الفقرة، تعتبر اإلقامة لجزء من اليوم في المملكة على أنها إقامة ليوم كامل باستثناء 

  . بين نقطتين خارج المملكةعابر  يكون              الشخص الذي
  
  -:تعتبر الشركة مقيمة في المملكة للسنة الضريبية إذا تحقق فيها أي من الشرطين التاليين) ب(

  تم تأسيسها وفقا لنظام الشركات ، أو) ١(  
  .إذا كانت إدارتها المركزية موجودة في المملكة) ٢(  

  
  السعودية ربيةالع المملكة في المقيمين غير صكوكال حملة
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 صكوك سواء كانوا سعوديي الجنسية أو غير ذلك بما في ذلك حملة ال            – غير المقيمين في المملكة العربية السعودية        صكوكيخضع حملة ال  
 صـكوك فيما يتعلق بطبيعة الربح مـن  على جميع المدفوعات% ٥ إلى ضريبة استقطاع بنسبة –المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي    

  .ربةالمضا
  

 ٤كما تم تعريفهم في المادة      ") ( كيان دائم (" غير المقيمين في المملكة العربية السعودية ولهم كيان دائم في المملكة             صكوكيخضع حملة ال  
 من نظام ضريبة الدخل ، إلى ضريبة استقطاع بنسبة ٥للضريبة السعودية، كما قد سيخضعون أيضا ، وفقا للمادة ) من نظام ضريبة الدخل

  .  المضاربةصكوك على جميع المدفوعات التي تتم في المستقبل على شكل أرباح على %٥
  

) ب (٤كما تم تعريفه في المادة ( يعتبر غير المقيم في المملكة العربية السعودية والذي يمارس نشاطا في المملكة من خالل فرع مرخص                
  .ة السعوديةبأن له كيان دائم في المملكة العربي)  من نظام ضريبة الدخل٤
  

 الذين لهم كيان دائم فـي المملكـة العربيـة           صكوك المضاربة إلى حملة ال    صكوك المدفوعات فيما يتعلق بطبيعة الربح من        ستعتبر جميع 
. بعد حسم التكاليف المسموح بها وإجراء تسويات حسابية معينة          % ٢٠السعودية جزءا من الدخل اإلجمالي الخاضع لضريبة دخل بنسبة          

  %.٥إلى المكتب الرئيسي توزيعا لألرباح ويخضع إلى ضريبة استقطاع بنسبة الربح ة إلى ذلك يعتبر تحويل باإلضاف
  

أو )  من نظام ضريبة الدخل    ٣كما هو معرف في المادة      (مقيما في المملكة العربية السعودية      الصك  ، سواء كان حامل     الصكحامل  يخضع  
يملك أو ال الصك ، وسواء كان حامل )من نظام ضريبة الدخل ) ب)(٢(١ هو معرف في المادة كما(غير مقيم في المملكة العربية السعودية 

والتي ستطبق على أية أرباح  يتم تحقيقها من بيع أو % ٢٠يملك كيانا دائما في المملكة العربية السعودية لضريبة األرباح الرأسمالية بواقع 
  . طبقا لنظام السوق المالية بالمملكة العربية السعودية والئحته التنفيذيةصكوكك ال المضاربة في حالة عدم تداول تلصكوكإعادة شراء 

  
  
  

   أحكام عامة
  

 من األشخاص الطبيعيين، سواء كان لهم كيان دائم في المملكة العربية السعودية أو لم يكن، في حال وفاتهم إلى                    صكوكلن يخضع حملة ال   
  . في المملكة العربية السعوديةضريبة اإلرث أو إلى أي ضرائب أخرى مماثلة

  
  . مضاربةصكوك مقيمين أو مزاولين لنشاط تجاري في المملكة العربية السعودية لمجرد امتالكهم ألية صكوكال يعتبر حملة ال

  
 صـكوك ل فـي    بتاريخ نشرة اإلصدار هذه ال يتم حسم االستثمارات طويلة األج         العربية السعودية   وفقا ألنظمة الزكاة المطبقة في المملكة       

  .الزكاة الخاص بالمستثمروعاء المضاربة من 
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    االكتتاب و االصدار. ١٢

  
  اتفاقية االكتتاب 

  
ويشار لها بما يطرأ عليها من تعديالت أو إضافات أو (سيبرم مديري اإلصدار ومديري استقبال العروض اتفاقية اكتتاب قبل تاريخ اإلقفال 

 مـديري  يوافق االكتتاب، التفاقية وطبقا.  المضاربة واالكتتاب بها   صكوكبخصوص توزيع    لمصدرا مع") اتفاقية االكتتاب "تحديثات بـ   
 المضاربة  صكوكلعرض  هود نيابة عن المصدر     الج أفضل بذل أساس على عروض، استقطاب على العروض استقبال ومديري اإلصدار

 اإليضاح فإنه لن يتم تغطية أو ضمان تغطية أي جزء من            ولغرض. صكوك المضاربة من حملة ال    صكوك  االستثمار في  وتحصيل دفعات 
 و يتحدد   اجراء تكوين المحفظة   المضاربة باستثناء الحال عندما يتحدد لدى المصدر هامش الربح و عالوة هامش الربح من خالل                 صكوك

 الذين  شخاص المضاربة من قبل األ    كصكودفع قيمة   بشركة الرياض المالية    عندها سوف تقوم     المضاربة   صكوكله أيضاً القيمة االسمية ل    
  . األشخاصخالل فترة العرض للمستثمرين و لكن لم يتم استالم أي مبالغ من هؤالء االستثمار قدموا عروض 

  
  
تخضع اتفاقية االكتتاب لعدد من الشروط، ويمكن في حاالت معينة إنهاؤها من قبل مديري اإلصدار ومديري استقبال العروض قبل دفـع                     

 المضاربة يمكن أن ينتهي أيضا صكوكوفي حال إنهاء اتفاقية االكتتاب قبل تاريخ اإلقفال ، فإن عرض          .المصدرتحصالت إلى   صافي الم 
    . المحتملينصكوكوتُرد أية متحصالت تم استالمها من حملة ال

  
  تقديم الطلبات من قبل المستثمرين المحتملين 

  
 وتنتهي خالل   )م١٤/١٢/٢٠٠٩ الموافق(هـ  ٢٧/١٢/١٤٣٠بة للمستثمرين اعتبارا من      المضار صكوكتبدأ فترة العرض للمستثمرين في      

فترة العرض " (يةسوق المالال أيام عمل ما لم يتم تمديدها من قبل المصدر ومديري اإلصدار ومديري استقبال العروض بعد موافقة هيئة ١٠
 أيام عمـل بعـد نهايـة فتـرة العـرض            ١٠ال يتعدى   ") اإلقفالتاريخ  (" المضاربة في تاريخ     صكوكوسوف يتم إصدار    ). "للمستثمرين
لالسـتثمار   لمديري اإلصدار ومديري استقبال العروض  استقطاب طلبـات مبدئيـة           خالل فترة العرض للمستثمرين    ويمكن. للمستثمرين

 مسألة الهامش ويتفقان ال العروضالمصدر ومديري اإلصدار ومديري استقب المضاربة  من قبل المستثمرين المحتملين، بينما يبحث صكوك
  .عليها

  
  

") نموذج طلب المستثمر("معبأ حسب األصول استثمار  طلب وا المضاربة أن يقدمصكوك االستثمار في في على األشخاص الذين يرغبون 
ت الموضحة في نموذج ألي من مديري اإلصدار ومديري استقبال العروض قبل نهاية فترة العرض للمستثمرين ودفع القيمة حسب التعليما    

  . وسوف تتوفر نسخ من نموذج طلب المستثمر لدى أي من مديري اإلصدار ومديري استقبال العروض. الطلب 
  

 فترة انتهاء بعد سيتم والذي العروض استقبال ومديري اإلصدار ومديري المصدر تقدير المضاربة بناء على صكوكسوف يكون تخصيص 
 عـالوة   نـسبة  و الهامش بنسبة المستثمرين بإبالغ المصدر سيقوم المضاربة صكوك تخصيص من تهاءاالن وحال. للمستثمرين العرض

 المضاربة المقرر إصدارها ، بما في ذلك  نشرها صكوكامش الربح وإجمالي القيمة االسمية ، إضافة إلى إجمالي المتحصالت المتوقعة له
ــع  ــى موق ــصدرعل الم )sa.com.shb.www (ــديري ــدار وم ــديري اإلص ــتقبال وم ــروض اس ) sa.com.shc.www (الع

  . االنترنت على) com.riyadcapital.www(و
  

  صكوكالتسجيل كحملة ) التعريفات) (١كما هم معرفون في الشرط (وال يجوز سوى لألشخاص المؤهلين 
  

 المستثمر طلب نموذج توقيع ألن نظرا صكوكال االستثمارفي طلب تعبئة قبل الشروط قراءة المحتملين المستثمرين جميع على ويتعين
   .للشروط المستثمر قبل من وموافقة قبوال يشكل

  
  أحكام عامة

  
 اإلصدار مديري من وأيا المصدر فإن السعودية، العربية بالمملكة للهيئة الرسمية القائمة في صكوكال إلدراج المقدم الطلب عدا فيما

 نـشرة  توزيـع  أو امتالكهـا  أو كصكوال بعرض يسمح أن شأنه من ، بلد أي في إجراء بأي يقوموا لم العروض استقبال ومديري
 ويطلـب . بـذلك  للقيام نية أي لديهم ليس كما ، اإلجراء ذلك اتخاذ فيه يلزم بلد أي في بها خاصة عرض مواد أية أو هذه اإلصدار
 نظمةواأل القوانين بجميع يلتزم أن بحوزته هذه اإلصدار نشرة تقع من كل من العروض استقبال ومديري اإلصدار مديري و  المصدر
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ـ  تتعلق عرض مواد أي أو هذه اإلصدار نشرة توزيع أو حيازة أو صكوكال تسليم أو بيع أو عرض أو بشراء العالقة ذات  صكوكبال
  .الخاص حسابه على الحاالت جميع في
  

  والدفعات الملكية نقل
  

ستثمرين االحتفاظ إما بحساب وعلى الم.  المضاربة طبقا لنصوص اتفاقية حفظ السجلصكوكسوف يحتفظ المسجل بالسجل الخاص ب
وتتم كافة معامالت نقل الملكية طبقا .  المضاربةصكوكمباشرة مع المسجل أو من خالل وكيل حفظ أو أي وسيط آخر وذلك من أجل حفظ 

  ).السجل، وحق الملكية والتحويل (٣للشرط 

ضاربة في حسابات بالريال السعودي في المملكة  المصكوكفسوف تتم كافة الدفعات بموجب ) الدفعات (٩إضافة لذلك وبموجب الشرط 

وطبقا لذلك يجب على المستثمرين اتخاذ الترتيبات المناسبة الستالم الدفعات بموجب . حسب المبلغ من حين آلخر للمسجل ومدير الدفعات

لمتطلبات فتح الحسابات المشار كما يجب على المستثمرين التشاور مع مستشاريهم الخاصين بالنسبة .  المضاربة في تلك الحساباتصكوك

هذا ولن يكون أيا من المصدر أو مديري استقبال . إليها أعاله، ويجب عليهم أيضا اتخاذ اإلجراءات المناسبة لفتح تلك الحسابات بأنفسهم

يما يخص فتح تلك العروض أو مديري اإلصدار مسئولين عن ضمان التزام المستثمرين باإلجراءات أو القواعد أو المتطلبات الصحيحة ف

 المضاربة واستالم الدفعات، ولن يقبل أيا منهم أية مسئولية عن أية خسائر قد تنشأ مباشرة أو غير مباشرة صكوكالحسابات لغرض حفظ 

  .كنتيجة التخاذ أي إجراء أو عدم اتخاذ أي إجراء فيما يخص فتح تلك الحسابات
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    القانونية المعلومات. ١٣

 ةالعقود الرئيسي ١٣-١

  :لالستدعاء عمولة عائمة قابلةب سندات

 ٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠ أصدر البنك سندات العمولة العائمة القابلة لالستدعاء وذات المرتبة الثانوية  في حق الدفع بقيمة   ٢٠٠٤ ديسمبر ٢٨في 
م، إال أن البنك ٢٠١١ ديسمبر ٢٨حقاق األصلي لهذه السندات بقيمتها األسمية في وقد كان تاريخ االست"). السندات("مليون ريال سعودي 

وسوف يتم استخدام . م٢٠٠٩ ديسمبر ٢٨قرر ممارسة حقه في االسترداد المبكر وسوف يقوم باسترداد السندات بقيمتها األسمية في 
 الهدف هو أن تشكل السندات رأسمال من الفئة الثانية للبنك متحصالت اإلصدار من قبل البنك من أجل تعزيز قاعدته الرأسمالية حيث كان

كما ٍساهم اإلصدار في زيادة استحقاقات مطلوبات البنك وحسن قدرة . ألغراض الوفاء بالمتطلبات النظامية في المملكة العربية السعودية
  .البنك على الوفاء بأهداف ومتطلبات النمو على نطاق القروض متوسطة األجل لعمالئه

  :النظامي الوضع

وهذه السندات . تمثل السندات التزامات مباشرة عامة غير مشروطة وغير مغطاة وتأتي في المرتبة التالية في حقوق الدفع على البنك
  .متساوية في جميع األوقات فيما بينها دون أية أفضلية أو أولوية

ن حيث حق الدفع  بعد مطالبات المودعين والمطالبات األخرى ذات األولوية إن مطالبات حملة السندات على البنك تأتي في المرتبة التالية م
  .بالنسبة لسداد األموال المقترضة والمطالبات األخرى األساسية من حيث أولوية الدفع

 

تي في مرحلة تالية في في حالة اإلفالس أو إعادة الهيكلة أو الحل أو التصفية أو الترتيبات مع دائني البنك فإن مطالبات حملة السندات ستأ
حق الدفع بالنسبة لمطالبات حملة مطلوبات الدفع األساسية وغير المضمونة على البنك، ولكنها ستكون متساوية مع كافة المطالبات األخرى 

  .لحملة الفئة الثانية الدنيا لرأس المال بالبنك وذات أولوية بالنسبة لمطالبات مساهمي البنك

   

 : العمولة

 ديسمبر ٢٨ سبتمبر، و ٢٨ يونيو و٢٨ مارس و ٢٨ وتستحق الدفع في ٢٠٠٤ ديسمبر ٢٨على السندات عمولة اعتبارا من سوف يدفع 
  ")تاريخ دفع العمولة("لكل من كل سنة 

ي  ،  لودائع الريال السعود لثالثة أشهرفي السنة زيادة على سعر سيبور% ٠,٨٥ ديسمبر ٢٨وتبلغ العمولة التي تستحق على السندات في 
وسوف يستحق على السندات . ٢٠٠٥ ديسمبر ٢٨وتستحق الدفع ربع سنويا في نهاية الفترة اعتبارا من تاريخ دفع العمولة الواقع في 

لثالثة أشهر في السنة زيادة على سعر سيبور % ١،٢٥ عمولة معززة اعتبارا من ذلك التاريخ بواقع ٢٠٠٩ ديسمبر ٢٨القائمة لما بعد 
  .م٢٠١٠ مارس ٢٨لسعودي ر تدفع ربع سنويا في نهاية الفترة اعتبارا من تاريخ دفع العمولة الواقع في لودائع الريال ا

 :االسترداد

 ٢٨ما لم يكن قد تم استردادها أو شراؤها أو إلغاؤها مسبقا فسوف يتم استرداد السندات بقيمتها االسمية في تاريخ دفع العمولة الواقع في 
  .م٢٠١١ديسمبر 

  :ك حسب تقديره المطلق، بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، كليا وليس جزئياويحق للبن

 م، أو٢٠٠٩ ديسمبر ٢٨أن يسترد السندات بقيمتها األساسية في تاريخ دفع العمولة في أو بعد  )أ( 

 عليها في أي وقت في حالة حدوث تغييرات معينة تؤثر على السندات بقيمتها االسمية إضافة للعموالت المستحقةأن يسترد  )ب(
 .الوضع الضريبي أو المعالجة النظامية الرأسمالية للسندات



 ٩١

 اإلخاللحاالت 

يحق ألي حامل سند، بإخطار خطي للبنك، اإلعالن بأن أي سند مستحق وواجب الدفع بقيمته األساسية مع العمولة المستحقة عليه في حالة 
 البنك في أداء التزاماته بموجب السندات أو إذا ما قدم فشل يوما في دفع المبلغ االسمي أو العمولة، أو في حالة ٣٠كثر من وقوع إخالل أل

  .البنك طلبا بإشهار إفالسه أو إعساره، أو في حالة صدور أي أمر أو قرار بتصفية أو حل البنك

 الواجب التطبيقالقانون 

ي المملكة العربية السعودية، وإن جهة االختصاص الحصرية المخولة بسماع وحل كافة المنازعات تخضع السندات لألنظمة النافذة ف
  . السعودية العربية في المملكةيةسوق المالالالمتعلقة بالسندات هي لجنة حل منازعات األوراق المالية التابعة لهيئة 

  

 :ثانوية دفع والتزامات لالستدعاء قابلة عائد متغير ذات مضاربة شهادات

 هامش في عالوة مع لالستدعاء قابلة و م٢٠١٨ عام في تستحق مليون ٧٧٥ بمبلغ مضاربة شهادات بطرح م٢٠٠٨ ديسمبر ٢٤ في البنك قام
 يقع الذي الدوري التوزيع عدا فيما النشرة، بهذه المتعلقة المضاربة صكوك أحكام و لشروط مطابقة كبير حد إلى هي و  م،٢٠١٣ عام في الربح

 ٢٠٠ ليكون الهامش تحديد تم .م٢٠١٨ ديسمبر ٣١ حتى و م٢٠٠٩ يونيو ٣٠ من بداية أي سنة كل من ديسمبر و يونيو شهري من يوم آخر في
 .(م٢٠١٣ ديسمبر ٣١ يوم بحدود أو في يقع الذي الدوري التوزيع تاريخ من تبدأ حيث) نقطة ٥٠٠ ب الربح هامش عالوة تحددت  و نقطة
 الشهادات هذه استرداد للبنك يحق و م،٢٠١٨ ديسمبر ٣١ يوم بحدود أو في يقع الذي الدوري التوزيع تاريخ في هاداتشال استرداد يتم سوف

 الضريبي الوضع على تؤثر قد تغيرات أي حصول حال في كذلك و التاسعة، السنة حتى بعدها تقويمية سنة أي أو الخامسة السنة نهاية عند
   .شهاداتبا الخاصة بالدفعات متعقلة اضافية ضريبية اتالتزام للبنك يكون و ،شهاداتلل

   للبنكوثيقة التأمين العام

 التأمين نطاق

حيث تم بموجبها تأمين عمليات البنك ضد مخاطر جرائم ) "المؤمن"(مع الشركة السعودية للتأمين   دخل البنك في وثيقة التأمين العام
  .المستوى العالميالكومبيوتر وتأمين التعهدات المهنية للبنك على 

  واالنتهاء المدة

 . ٢٠١٠ يونيو ٣٠ إلى ٢٠٠٩ يوليو ١تبدأ فترة التأمين بموجب وثيقة التأمين العام للبنك من 

  :ويجوز إنهاء وثيقة التأمين العام في الظروف التالية

  :لإلنهاء  العام التأمين وثيقة تخضع: العام التأمين وثيقة – ١ القسم  ) أ(

  ؛ أوم البنك إخطارا خطيا من المؤمن بإنهاء التأمين يوما من استال٣٠بعد  )١

 عند استالم المؤمن طلبا خطيا من البنك بإنهاء التأمين )٢

  :التالية الحاالت في الوثيقة تنتهي: الكومبيوتر جرائم: ٢ القسم    ) ب(

لملكية أو مباشرة عند تغير السيطرة على البنك أو إخالل البنك في اإلبالغ عن أي تغير في الموجودات أو حصص ا )١
  ؛أورفض ضامن التأمين االستمرار في التغطية على أثر أي تغير في الملكية أو السيطرة

  . يوما من استالم البنك إخطارا خطيا من ضامن التأمين للبنك بقراره إلغاء التأمين٣٠بعد  )٢

 

  ؛ أومباشرة عند استالم ضامن التأمين إخطارا خطيا من البنك بقراره إنهاء التأمين )٣

  .ريخ االنتهاء أو عند استنفاذ الحد اإلجمالي للتعويضفي تا )٤

 



 ٩٢

  :التأمين وثيقة تنتهي – المهنية التعهدات تأمين – ٣ القسم   )ج(

  عند حدوث أي تغيير في السيطرة أو في حالة االندماج أو شراء أو بيع الموجودات) ١

  ؛ أو      أو األسهم بأية طريقة أخرى

  ؛ أو با خطيا من قبل البنك بإنهاء الوثيقةعند استالم ضامن التأمين طل) ٢

  مباشرة عند استنفاذ الحد اإلجمالي للتعويض) ٣

  السيطرة تغير

  :يمكن للتغيير في ملكية أو مستوى التحكم بالبنك أن يؤثر على نطاق التغطية التأمينية بموجب وثيقة التأمين العام كالتالي

على البنك أن يبلغ بأية معاملة من شأنها أن تنتج في أي تغيير في الملكية و مستوى يجب : العام التأمين وثيقة    -  ١القسم   ) أ(
  إن إخالل البنك في اإلبالغ عن مثل هذا الحدث قد يشكل خيارا من قبل البنك بإنهاء التأمين. السيطرة على البنك

بأي دمج أو اندماج مع أي كيان تجاري آخر أو أي يجب على البنك أن يبلغ فورا ضامن التأمين  : الكومبيوتر جرائم – ٢القسم   ) ب(
ويعتبر اإلخالل . لموجودات أو إذا ما طرأ أي تغيير على ملكية أو مستوى السيطرة على البنكاشراء أو تنازل أو تحويل أو رهن أو بيع 

  .في القيام بذلك على أنه قرار بعدم الرغبة في استمرار التغطية بموجب وثيقة التأمين

في حالة أي تغيير في الملكية الفعالة أو السيطرة على البنك سواء بموجب القانون أو االندماج أو : المهنية التعهدات – ٣سم الق  ) ج(
 ضامن التأمين على استمرار الوثيقة ولكن حسب الشروط التي يحددها إال اذا وافقشراء أو بيع الموجودات أو األسهم فإن الوثيقة تنتهي 

 .ضامن التأمين

  التطبيق الواجب والقانون نزاعاتال

كما تخضع كافة الخالفات الناشئة فيما يتعلق بوثيقة تأمين . تخضع وثيقة تأمين البنك لألنظمة والقواعد النافذة في المملكة العربية السعودية
  .البنك للصالحيات المطلقة لمحاكم المملكة

 

  : حقوق الملكية الفكرية١٣-٢ 

 حقوق الطبع أو أية حقوق فكرية أخرى هامة بالنسبة  براءة اختراع أوت غير ملموسة كالعالمات التجارية أوال يملك البنك أية موجودا
 .ألعماله أو ربحيته، وأن البنك ال يعتمد على تلك الموجودات

 بوالص التأمين ١٣-٣

  :حصل البنك على وثائق مواد التأمين التالية المتعلقة بعملياته

 

 فترة التغطية الوثيقة نوع  التأمين شركة اسم

  ٣٠/٦/٢٠١٠ – ١/٧/٢٠٠٩ العام التأمين وثيقة الشركة السعودية للتأمين المحدودة

 ٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩ الموظفينالتزامات أعضاء مجلس اإلدارة و  شركة الراجحي للتأمين التعاوني 

 ٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩  شامل-تأمين السيارات   المحدودةللتأمين السعودية الشركة

 ٣٠/٤/٢٠١٠ – ١/٥/٢٠٠٩  اإلرهاب والممتلكات المحدودة للتأمين السعودية الشركة

 ٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩   كافة المخاطر–الممتلكات  المحدودة للتأمين السعودية الشركة

 ٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩  األجهزة اإلليكترونية الشركة السعودية للتأمين المحدودة



 ٩٣

 فترة التغطية الوثيقة نوع  التأمين شركة اسم

 ٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩  شامل-المسئولية العامة  الشركة السعودية للتأمين المحدودة

 ٣٠/٦/٢٠١٠ – ١/٧/٢٠٠٩ التأمين الطبي للموظفين للتأمينالتعاونية شركة 

 ٣٠/٦/٢٠١٠ – ١/٧/٢٠٠٩  التأمين على الحياة للموظفين  للتامينالتعاونيةشركة 

 ٣٠/٦/٢٠١٠ – ١/٧/٢٠٠٩ التأمين على الموظفين لقروض اإلسكان  للتأمينالتعاونيةشركة 

 ٣٠/٦/٢٠١٠ – ١/٧/٢٠٠٩  التأمين على الحياة للمسئولين التنفيذيين شركة التعاونية للتأمين 

 التقاضي ١٣-٤

قد يقوم البنك ضمن نطاق عمليات االعتيادية بمتابعة تحصيل ديونه ورفع المطالبات والقضايا القانونية األخرى ضد أطراف أخرى، كما 
مما قد يكون له أثر هام على أعماله أو  إن البنك داخل في قضايا بشأن تحصيل مديونيتين تعودان له،. يمكن أن تقدم ضده قضايا قانونية

وإذا ما تمكن البنك من تحصيل أي مبالغ مما تم تجنيب مخصصات انخفاض مقابله، فسوف ينعكس ذلك إيجابا على المركز . ركزه الماليم
  :المالي للبنك

  

ويسعى .  على أحد المقترضين المخلين بسداد القرض الممنوح له مليون ريال سعودي٤٠٠ تبلغ هناك مديونية مستحقة للبنك )أ(
  .رداد هذا المبلغ من المقترض والضامنالبنك الست

ويسعى .  مليون ريال سعودي من أحد المقترضين المخلين بسداد القرض الممنوح له٢٧٠هناك مديونية مستحقة للبنك بمبلغ  )ب( 
  .البنك حاليا لتحصيل هذا المبلغ من المقترض

يجري تحصيلها والتي لم يقم البنك حتى اآلن باتخاذ أي إجراء  حمل البنك مخصصات كافية فيما يتعلق ببعض المديونيات التي باإلضافة،
  .قانوني رسمي بشأنها ، ولكن من المحتمل أنها قد تؤدي إلى التقاضي

 المعامالت  متعلقة ببعضكما يقوم محامو البنك الخارجيين أيضا بمعالجة أمر صادر عن السلطات القضائية األمريكية إلصدار مستندات
  .ت في الماضي، والتي ال يمكن تحديد نتيجتها المتوقعةالمصرفية التي تم

وباستثناء ما ورد ذكره في هذا القسم فإن المجموعة غير داخلة في أية قضايا قانونية أو تحكيم أو إجراءات قانونية أو غير خاضعة ألية 
مما قد يكون له أثر عكسي كبير على ) اءات قانونية أو تحكيم أو اجر وشيكة أو تم التلويح باتخاذها معلقةبما في ذلك أية قضايا(مطالبات 

  .أعمال البنك أو مركزه المالي

 العامل المال رأس ١٣-٥

يرى أعضاء مجلس اإلدارة بأن البنك والشركات التابعة له سيكون لديهم رأس مال عامل كاف لفترة اإلثني عشر شهرا التي تلي مباشرة 
  .تاريخ إصدار هذه النشرة

 التجاري أو ماليال المركز ١٣-٦

 

، فإنه لم يكن هناك أي تغير سلبي يذكر في ) القوائم المالية (١باستثناء ما تم التصريح عنه في القوائم المالية للبنك الموضحة في الملحق 
سابقتين لهذا اإلصدار وخالل الفترة  من نهاية الفترة المغطاة في تقرير مراجعي المركز المالي أو التجاري للبنك في السنتين الماليتين ال

 مما يمكن أن يكون ذو أهمية بالنسبة إلصدار ) حتى تاريخ الموافقة على هذه النشرة ضمنا٢٠٠٨ ديسمبر ٣١(الحسابات الخارجيين 
مع األخذ بعين  توجهات  الحالية الن تؤدي إلى خلل في  وأن البنك ال يتوقع حدوث أية حاالت التي من المحتمل أ. المضاربةصكوك

 هناك أي  ال يوجدالسنة المالية ، ولكن توقعات المالية والتجارية في المستقبل من أجل تحقيق التوازن في هذهبال فيما يتعلق  االعتبار 
  .يبقى الحال كذلكضمان بأن 



 ٩٤

 العموالت ١٣-٧ 

يؤكد أعضاء المجلس وإدارة البنك بأنه لم يتم منح أية عموالت أو خصومات أو أية أتعاب وساطة أو تعويضات غير نقدية أخرى خالل 
  .السنتين السابقتين مباشرة لهذا اإلصدار فيما يتعلق بإصدار أو بيع أية أورقا مالية من قبل البنك

 المصدر في للخبراء مصالح أو مساهمات ال ١٣-٨ 

حسب المعرف (من هذه النشرة  أو أقربائهم " األطراف والمستشارون" المحددين في قسم ٧كما في تاريخ هذه النشرة، فإن أيا من الخبراء
  .الزميلة مساهمات أو مصالح من أي نوع كان في المصدر أو أيا من الشركات ال يملكون أية) السلطةفي مسرد المصطلحات الصادر عن 

  

 األعمال استمرارية  ١٣-٩

الي خالل يؤكد أعضاء المجلس بأنه لم يحصل هناك أي انقطاع في أعمال البنك مما كان له أو قد يكون له أية آثار هامة على مركزه الم
وكما في تاريخ هذه النشرة، وباستثناء ما هو موضح في هذه النشرة، فإن أعضاء المجلس ال يتوقعون . فترة األثني عشر شهرا األخيرة

 .حصول أية تغيرات هامة في طبيعة أعمال البنك

 الرهن    ١٣-١٠

  .توجد هناك أية رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات المجموعةيؤكد األعضاء وإدارة البنك بأنه ال 

 التنفيذيين المسئولين وكبار اإلدارة مجلس على المفروضة القيود ١٣-١١ 

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين  التاليين لقيود التصويت طبقا لنظام الشركات والنظام األساسي للبنك يخضع 
  :التالية

  .ال يجوز لعضو المجلس أو المسئول التنفيذي التصويت على أي عقد أو عرض يكون له فيه أية مصلحة ذات أهمية )أ(

   و لهال يجوز لعضو المجلس أو المسئول التنفيذي التصويت على التعويضات الممنوحة )ب(

ال يجوز للبنك منح قروض ألعضاء المجلس أو كبار المسئولين التنفيذيين أو يضمن قروض ممنوحة ألطراف أخرى  )ج(
 ).معامالت المساهمين واألطراف ذات العالقة (٩إال طبقا للقواعد الصادرة عن مؤسسة النقد حسب الموضح في القسم 

   

  :يذيين مجلس اإلدارة وكبار التنف إقرار ١٣-١٢    

  :على ما يليأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين وأمين عام البنك يؤكد 

 

  أنهم لم يعلنوا إفالسهم أو كانوا عرضة إلجراءات اإلفالس القانوني )أ(

اربهم فإنهم أو أق) تعامالت المساهمين واألطراف ذات العالقة (٩والقسم ) البنك (٦خالفا لما هو موضح في القسم  )ب(
  أوالتابعين لهم  ال يملكون أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم أو أدوات الدين الخاصة بالبنك

   

 أقاربهم أو التابعين لهم  ال يملكون أية مصلحة باستثناء ما قد يكون موضحا في موقع آخر من هذه النشرة فإنهم أو )ج(
كما بتاريخ هذه النشرة مما يعتبر هاما نسبة إلى أعمال البنك، كما ال نافذة أو متوقعة إاتفاقيات هامة في أي عقد أو 

 .توجد هناك عقود خدمات قائمة أو مقترحة مع أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي العام

                                                 
  ٧ إن مراجعي حسابات المصدر فقط يعتبرون خبراء ألغراض قواعد اإلدراج

 



 ٩٥

  . من نظام الشركات٧٠ و ٦٩ من الئحة حوكمة الشركات و المادة ١٨االلتزام بما نصت عليه المادة   )د(

               

 الرئيسية التابعة الشركات ١٣-١٣ 

 الئحة ("١ ٨٣ ٢٠٠٥رقم بموجب قرار هيئة السوق المالية عن أعضاءتتطلب الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة 
  .الل كيانات قانونية منفصلةأن تقوم البنوك بتقديم عمليات االستثمارات المصرفية من خ") لهم المرخص األشخاص

التي تختص بإدارة الموجودات  ،  شركة السعودي الهولندي المالية،ولاللتزام بهذه المتطلبات فقد أنشأ البنك شركة تابعة جديدة 
  .وأعمال الوساطة والخدمات االستشارية للشركات

الرئيسي في الرياض وذات رأسمال مفوض وصادر شركة السعودي الهولندي المالية هي شركة ذات مسئولية محدودة يقع مقرها 
من رأسمال الشركة بينما تملك شركة خدمات % ٩٥ويملك البنك بشكل مباشر نسبة .  ريال سعودي٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠وقدره 

وهذه الشركة هي إحدى شركات . رأسمال شركة السعودي الهولندي الماليةالتعدين المحدودة نسبة الخمسة بالمائة المتبقية في 
من المتوقع أن يتم تحويل نسبة الخمسة بالمائة التي تملكها شركة خدمات " أمين موجودات البنك"جموعة العليان وتعمل بصفة م

وذلك حسب اإلقرار المقدم من % ٩٨التعدين المحدودة إلى شركة السعودي الهولندي العقارية وهي شركة مملوكة للبنك بنسبة 
وتملك شركة السعودي الهولندي المالية ). م٢٩/١/٢٠٠٨الموافق ( هـ ٢٠/١/١٤٢٩بتاريخ قبل شركة خدمات التعدين المحدودة 

  .يرجى االطالع على وصف شركة السعودي الهولندي العقارية أدناه. المتبقية من شركة السعودي الهولندي العقارية% ٢نسبة 

شركة ) م٢٢/٧/٢٠٠٧الموافق (هـ  ٨/٧/١٤٢٨في بتاريخ ) ١ ٣٩ ٢٠٠٧(رخصت هيئة السوق المالية بموجب قرارها رقم 
إدارة األسهم وتقديم و إتفاقيات السعودي الهولندي المالية للعمل بصفة أصيل أو وكيل في ترتيبات إدارة إصدارات األسهم 

وقد استوفت شركة السعودي الهولندي كافة شروط ومتطلبات الترخيص . الخدمات االستشارية وخدمات حفظ األوراق المالية
  .م٢٠٠٨ أبريل ٨لت على الترخيص من هيئة السوق المالية لتباشر خدماتها في وحص

ويخضع هذا الترخيص لبعض الشروط الخاصة، وعلى وجه الخصوص فإن هيئة السوق المالية تتمتع بصالحية إعادة هيكلة 
أولي حسب الشروط شركة السعودي الهولندي كشركة مساهمة ومن ثم طرح جزء من أسهم رأسمالها في اكتتاب عمومي 

  .واألحكام التي تراها هيئة السوق المالية مالئمة طبقا لنظام السوق المالية والئحته التنفيذية

    

 مجلس اإلدارة

بنك وعضو لل أعضاء أربعا منهم تم تعيينهم من المسئولين التنفيذيين ٥تملك شركة السعودي الهولندي المالية مجلس إدارة فردي يتكون من 
ويتكون مجلس إدارة الشركة حاليا من . اري العمل على تحديد شخص آخر لتعيينه كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة الشركةوج. مستقل

الرئيس التنفيذي العام لشركة السعودي الهولندي ( ، األستاذ طاهر الدباغ )العضو المنتدب للبنك(الدكتور بيرند فان ليندر :  األعضاء التاليين
) المدير العام للعمليات بالبنك(، السيد ستيفن تروب )المدير العام للخدمات المصرفية للشركات بالبنك(اذ عبد اإلله آل الشيخ ، األست)المالية

  ).عضو مستقل(واألستاذ سليمان الحمدان 

 :كبار المدراء

  :يتكون فريق كبار المسئولين التنفيذيين بشركة السعودي الهولندي المالية من األعضاء التاليين

 العمر الجنسية المسمى الوظيفي األسم
 ٥٢ سعودي الرئيس التنفيذي العام طاهر الدباغ

 ٥٣  أردني الرئيس التنفيذي للعمليات عصام أبو عرجه
 ٤١ سعودي رئيس المخاطر خالد المسفر

  ٤٤ سعودي رئيس أسواق المال عبد العزيز الزامل
 ٣٤ سعودي رئيس إدارة الثروات سامر طبارة

 ٤١ سعودي         رئيس إدارة الموجودات البياتماهر 
 ٣٣ سعودي رئيس خدمات الوساطة علي عبد الرحيم فرج
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 شركة السعودي الهولندي العقارية

أنشأ البنك شركة تابعة أخرى، شركة السعودي الهولندي العقارية، وهي شركة ذات مسئولية محدودة ذات رأسمال مفوض ومصدر وقدره 
شركة % ٢للبنك السعودي الهولندي بينما تملك النسبة المتبقية وقدرها % ٩٨وهذه الشركة مملوكة بنسبة . عودي ريال س٥٠٠،٠٠٠

 شركة السعودي الهولندي العقارية  العربي السعوديوقد فوضت وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد. السعودي الهولندي المالية
بما في ذلك شراء العقارات ألغراض االستثمار طبقا للشروط والقيود الواردة في قانون مراقبة لممارسة بعض األعمال المتعلقة بالعقارات 

البنوك، ونقل ملكية العقارات المرتبطة بمنتجات التمويل طبقا لقواعد قانون مراقبة البنوك وتسجيل العقارات المملوكة لصناديق االستثمار 
هذا ولم يتم حتى تاريخه تعيين أيا من أعضاء مجلس . لسعودي الهولندي العقارية وإدارتهاالعقارية التابعة للبنك التي ستطرحها شركة ا

  .إدارة أو اإلدارة العليا لشركة السعودي الهولندي العقارية حتى تاريخه

   المضاربةصكوكتفويض  ١٣-١٤ 

 المضاربة ودخول البنك في وثائق العملية مفوض بقرار من مجلس إدارة البنك صادر في االجتماع المنعقد صكوكدار إن إنشاء وإص
بناء على قرار مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في ) م٢٧/٧/٢٠٠٩الوافق ( هـ ٥/٨/١٤٣٠ بتاريخ 
 ).م١١/١١/٢٠٠٨الموافق  (١٣/١١/١٤٢٩

 مضاربة من قبل مؤسسة صكوكمتضمنة موافقة على اصدار (والتفويضات ولقد حصل البنك على كافة الموافقات النظامية الالزمة هذا 
 صكوك بإصدار متعلقة)) م١٢/٠٩/٢٠٠٩الموافق (هـ ٢٢/٠٩/١٤٣٠النقد العربي السعودي من خالل خطاب موجه إلى البنك بتاريخ 

 . التي هو طرف فيهاالمضاربة والدخول في وثائق العملية
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   األساسي النظام ملخص  . ١٤

+)? !���p+م ���� �� !%+%Yا :�/�� .�+VH+3 86)ص ا�,=)ق إ��� وا�$�ا�+ت 7=)ق ه�+ك ا��p+م هgا ! �9?#+ ا�(�?S� 8�9 0?)ا�(<+ه 

8f$=)3 م+p\ ا�]�آ+ت .  

   ا@D�E ا>{

��<+ه( d�آ� ،"ا�#)��>ي ا�<S)دي ا�/�: "ا�/�: اU?% 1%)ن ��  . %S)د

   ا@D�E أ�Mاض

'M)$�! ا�/�: H\]+ء اY%+%! ا�s�ض  �� ��=)ا\?0 و=+ ا�(6�! ا��]+ط ��او�)p\Yل وا()S)3#+ ا� ! �U�))ا� .  

    @D�E8 ا@��QLd ا@?���

�: ا��^?<! ا�(=� �U)ن/�� ! ���! ا���+ض �> �U�))ا� �?3�Sا� ���وع إ\]+ء 3#+ ا�(S()ل ��=)ا\?Z 0/=+ اHدارة �(�A{ و�A)ز. ا�<S)د 

rB+Uوآ+&ت أو و� :�� داD' %)اء ��/U�))ر_#+ أو ا�+D .  

  ا@D�E ��ة

� ٩٩ ا�/�: �>ة�% ��9� ا�$A+رة وز�� G�ار n>ور B+ر�� �B 0/>أ �?�د+�� و�A)ز ا�/�: hB%?{ 3¥�9ن وا�6�+Zة إ<� :� 6B>رQ 3=�ار ا�/

�?S)Aا� ��+S2?� ا� ���3< أ_�5 ا\$#+ء G/' ا�S+د�  .اGY' 8�9 وا7>ة 

   ا@D�E ��ل رأس

v�/�� \=>ي %#1 ٣٣٠�٧٥٠�٠٠٠ إ�8 �=<(� %S)دي ر�+ل ٣�٣٠٧�٥٠٠�٠٠٠ �0 ا�/�: �+ل رأس )?=3 ��� ر�+&ت ١٠ G>ره+ �$<+و� %S)د

�9(<� '�+U�+3 .  

�ة أ>�{ إ��ار�f  

! ��>ة، أ%#1 إn>ار �Dل �0 ا�/�: �+ل رأس ز�+دة 7+�<_ J<B �)?G Qgه %Y1ا# '�+U�+3 .د �1 وإذا<>�� ا�(U$$/?0 أ7> )?G 5)#%أ ! �G(ا� 

،r%+��9�! ��اد ! اJ?3 :�B 1#%Y اHدارة �(�A{ _+ز ا�( <S3 أن r�K� 0� r$$U)ا� �K%ب 3)ا+KD '%�� <��/�+3 'A>)ا� <�<>B v�/)ا� 

e,$>)ل ا��D ١٥ +�(� .J0 ذ�:، و�U)� r$U)�� <�<>B v�/)ب ا�(�K)اد، ا�(,>د ا�()9> 7$8 ا��)�� �K��d أن J<� ! �G(5 ا�>X\ ت+=X� ا�

67?�� �0 ا�/�: و��16. ا�/�: UB/>ه+ ا�$! J?/ا� v�/)ا� e,$>)د �5 ا���67?�� tUB �1 وإذا. ��(r$$U ا�/+G! و J?/ا� <��,e ا�(/�v، هgا �$<> 

:�  . اDY�ى ا�r$$U) أ�(ال �0 ا�($/=! ا�(/�v ا%$�داد ��/

}�<zا   

� أ%#1 %#1اU$% Y)ن�A>� .&ز و(A��f+ف ا�,+�� هQg و! ا�=?(�، ه6B 8�9h3 0� Qg>ر أن �(0U و�0U ا&%(?�، 6B 'Gh3 0� +#$)?G>ر أن  

� G+3' 2?� وا�<#1. اQ<7 86GY ا&Z+?$7! هgا v�3 �) 7$8 ا��p+�!، ا&Z+?$7! إ�8 ا�X�ق^�A$�� ! �¥ذا. ا�/�: �)ا_# 5U�)B ص 9>ة+�dأ 

r_روا أن �9?#1 و+$���)ب أ7>ه1 ?� 1#�9 ! ا&�$�ا�+ت x>� 0�+f$�+3 09)�?0 ا�dY+ص هj&ء و�U)ن 3+�<#1 ا�(�6$� ا�,=)ق ا%$S(+ل 

�xd+�� 09 ا�?U�� 1#>ا�.  

   اz>�{ ��اول

�3� اU$% 1#%Y)ن+G اول<$�� .  

>T< UL?ه�Q?@ا   

1$� '=\ �?U�� 1#%Yا ��A>)3=?>ه+ ا� ! 'A% 0?)ا�(<+ه <S)0 ا�� /G' :� إG+�$#1 و�,+ل و�#�#1 و_�<?+B#1 ا�(<+ه(?0 أ%(+ء و�$f(0 ا�/

1#���S$> و& اUn ،1#%Y)ك ! ا�=?> هgا و�G �/M?($#+ �0 ا�(>)ع وا�=>ر اY%#1 و9>د و9�+و '=�3 �?U�� 1#>ا� 'A>)ا� ! � أو ا�/�: �)ا_#

! ا�=?> B+ر�� �0 إ& الغير 'A>آ)ر ا�gا�( .rB�$�! ا&آ$$+ب 8�9 و 1#%Yا +#U�)B)ل و/G 1ا�(<+ه <=S3 }?%hB :� 6B>ر ا�$! و3+�=�ارات ا�/

� n)ت و%)اء 2+^/ً+ أو V+7�ًا ا�(<+ه1 آ+ن %)اء ا�(<+ه(?S)_ 0?+ت 09=  .V>ه+ أو ا�=�ارات هQg 8�9 3+�()ا
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  اz>�{ ���ك

� \<� ذي �r=M د$� �0 اUn 1#%Y)ك 6B>ر=3+K$� ن(U�� أرG+م �E%#1 و�>�>$� (BوJG كا�(U6 0� '/G 0�(f9 0� ء+f9أ }�A� إدارة 

1$�B�3$1 و :�� ا�6+در ا�(�U! ا�(�%)م وB+ر�� ر1G ا�<d 1##+دة وf$B(0. ا�/= ا�)زاري ا�=�ار وB+ر�� ور1G ا�/�: hB%?{ 8�9 3+�()ا

� ا�/�: hB%?{ 3¥�9ن ا�6+در)?G1 و9>د �+�5 رأس و#%Y�9?#+ ا�()زع ا ��إV ��<#1 ا&%(?� وا�=?( ا�/�: و2�ض اDY�ى n+XB?�#+ إ�8 +

Q�5 ا��^?<! و��آB<د. و�<,�� أ%#1 3]#+دة ا�(<+ه(?0 3()_/#+ ا�/�: %?�ود ا�$! وا�]�وط اU7Y+م اHدارة ��A{ و��<3 ! � أو =>ان 7+�

t�B دة أي+#d 1#%أ.  

   ��ل ��Qه{ رأس ز�دة

�A)ز ،:�/�� 0� �Gو ،�D� 3=�ار Q6>رB �?S)Aا� ��+S2? ا�� ،��� �+�5، رأس ز�+دة ا�S+دK��d ن أن(UB �� G> ا�(+ل ��أس %+3=� ز�+دة أ

�S� e7 ��(<+ه(?0 و�U)ن. ا�(+ل رأس ز�+دة إ_�اءات ا�=�ار و�,>د. U�+3+�' د?�fYا !! ا&آ$$+ب  1#%Yة ا<�<Aا ا�<=\ .  

1$�� 3+�=�ارات ا�(<+ه(?0 إ�3غ =�S$)دة ا�+�! و7=#1 ا�(+ل رأس 3� Yا�?�f !�$1 إSd+ر r_()3 وذ�: ا&آ$$+ب وd�وط وأU7+م ا&آ$$+ب  

Q�[\ !! 7=5 �(+ر%� 8�9 9��5 ا�(<+ه1 و�0�S. ا�?)�?� ا�t,6 إ7>ى  �?�fYا !�)�+ ١٥ f2)ن  <S3 �[\ ر+SdHآ)ر اgا�( .  

�>ة ا�6�B 1#%Y و%)ف<A0 ا�(<+ه(?0 8�9 ا�??�nY0 ا�gا ا�(�<=B ت+/�K3 3+ ��آ$$+بr%+�$� J� 1 9>د#%Yا�$! ا ،+#\(U�)� & أن 3]�ط 

�,�6)ا 8�9 �Mا �(+ أآ(/�Z 0� 1#%Yة ا<�<A�6. ا��B1 و#%Yة ا<�<Aا� ��0 ا�nY??0 ا�(<+ه(?0 8�9 ا�($/=?g)ا ا�/�Z �M(+ أآ� e,� 1#� 

r%+�$�+3 J� +� 5\(U�)� 0� 1#%Yا �nYا��,�6)ا & أن 3]�ط وذ�: ،? 8�9 �Mأآ +)� (/�Z1 �0 ا#%Yة ا<�<Aح. ا��KB1 و#%Yا � ا�($/=?

  . ا�S+م ��آ$$+ب

� رJ إ�8 ا7Y)ال �0 7+ل h3ي �E%#1 اnH>ار هgا �jدي أن �A)ز � \=>ا، _>�>ة أ%#1 إn>ار �0 ا�(+ل رأس ز�+دة آ+\� إذا/>\ 1#%Yا 

�(�U#+ ا�$! �?0 2?��$A+وز )3+ ا�<(Sد ٤٠ ! �  . ا�(+ل رأس أ%#1 �0. ا�(+^

�Lc7� ل رأس��   

�A)ز :�/�� r_()3 ار�G 6>ر� 09 �?S)Aا� ��+S2?� ا� ��� D<+رة، UB/> إذا أو 7+_$5 09 زاد إذا �+�5 رأس X�B?� ا�S+دK��d أن '=� رأس 

� \p+م ! �9?5 ا�(�6)ص ا�(+ل ��أس اYد\8 ا�,> 09 ا�(>)ع ا�/�: �+ل/Gك ��ا(���  G�اءة S3> إ& ا�$�G �?X�ار �6>ر و&. ا�/�=B rGا�� 

� ا�=�ار و�/?0. ا&�$�ا�+ت �B: 8�9 ا�$�X?� وأ�� ا�/�: 8�9 ا�$! ا&�$�ا�+ت و09 �5 ا�()_/� اY%/+ب 09 ا�,<+3+ت=��Z ا إ_�اءgه 

�?X�$آ+ن وإذا. ا� �?X�$ا� �A?$\ دة+�� 09 ا�(+ل رأس ز_+7 :��)�ً+) ٦٠ (%$?�D 0ل �9?5 ا9$�اB+V#1 إ3>اء إ�8 ا�>ا^�?0 د9)ة و_/� ا�/ 

0� ���>ة ! ا�$�G �?X�ار \]� B+ر�_ �?�(�! B)زع  ����=J ا�$! ا�(> +#?  ا�(#�� �Dل ا�>ا^�?0 أ7> ا9$�ض ¥ذا. ��/�: ا��^?<! ا�(�آ� 

�5 إ�?5 �jدي أن ا�/�: 8�9 و_r ا�(gآ)رة،��=>م أن أو 7+ً& آ+ن إذا د +ً\+)V +ً?  . ª_ً� آ+ن إذا 53 ��)+ء آ+

��م iد� zا}�<   

e,� :��,A� أن ��/ 1#% 8�9Yا�$! ا +#U�)��0 �<+ه1 أي <� :� Q+AB 3+�$�ا�+5B ا�)+ء أو ��/�: �9?5 ا�(<$,e ا�(/�v �<>اد V(+\+ وذ�: ��/

:��/?J أن �)�+، ٣٠ �>5B إKD+را ا�(<+ه1 ذ�: إK9+ء S3> اHدارة �(�A{ و�A)ز. ا�/ 1#%Yة ا�A$,)ا� !! وأن �9�! ��اد ($>� 0� ��?67 

J?/ا� v�+/)ا� �67?�� tUB �1 وإذا. اr7+n 1#%Y إ�8 و_>، إن ا�/+G!، ورد ��/�: ا�(<$,= J?/0 �<>اد ا�� و ا�/�:، Q+AB وا�$�ا�+5B ا�(<+ه1 د

�! أن ��/�: A+ز($>� !G+/ى ا�(<+ه1 أ�)ال  �0 ا��DYا .  

   ا@��Qات
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�A)ز :��6>ر 3=�ار ��/ 09 �?S)Aا� ��+S2?� ا� ���>ات �S=>ه+ ا�$! ا�=�وض �=+3' ا�S+د% ��3+G و2?� ��$>اول ��3+G �^�A$�� وذات �)?G 

��  . �$<+و

>L�	� u8T� ا=دارة   

� أf9+ء، ١٠ �0 �$t�h إدارة ��A{ ا�/�: إدارة 8�9 �=)م$% 1#��)ن ا�<S)د�?0 ا�(<+ه(?0 �(�M)ن �?S�� ا_$(+ع ! G/�#1 �0 و?S)A�� ��+Sا� 

���)ات ��ث �(>ة ا�S+د% .+)�+Zآ+ن و :�3 5��(�: N.V أ��و أن 3! أ ٤٠ ! ��,e اY%#1، �0 ا�(+^ 0 �5??SB �S3ء �0 أر+f9أ }�A)ة ا�<)� 

� اf9Y+ء هj&ء وا%$/>ال %�)ات ��ثS3رYا +S?)_ أو +�1$. ��#1 أ�5 3�: إدارة �G }�A/' �0 ا�$S??0 هgا و� وإ�3غ N.V أ��و إن 3! أ

}�A� إدارة :�  . اHدارة ��A{ أf9+ء SB??0 إ9+دة و�A)ز. إ�?5 �)_KD 5#+ب ! �g3: ا�/

  ا@��هL< أ>�{

rA� هQg وB)دع %S)دي ر�+ل ١٠�٠٠٠ 09 ا&%(?� B +#$)?G=' & ا�]�آ� أS� 0� 1#%>د �+�Uً+ اHدارة ��A{ أf9+ء �f9 0) آ' �U)ن أن 

1#%Yل ا�D 0?���) ٣٠ (+ً�(� 0� ���#+ ا�$! ا�/�)ك أ7> �>ى ا�B 0??SB (fS+ر?S� ��� �f(+ن و�6�B ا�s�ض �#gا ا�$A+رة وز?�(x>� 

(f9 }�A� دارةH8 ا=/B2?� و ��3+G أن إ�8 ��$>اول !f=�B د9)ى �<(+ع ا�(,>دة ا�(>ة �?�(x>)إ�?#+ ا�(]+ر ا� ! \p+م �0) ٧٧ (ر1G ا�(+دة 

�6X' أن إ�8 أو ا�]�آ+ت !�=>م و%)ف. ا�g)آ(رة ا�>9)ى  5�)3� ا�$hه?' 1أ%# أ��و إن 3! أ�Kآ' �0 ا�( (f9 0� ء+f9Y0 ا�g5 ا�\(�M)� 

! }�A� دارةHم �1 وإذا. ا<=� (f9 }�A� دارةHن أ%#1 ا+)fا� ! �G(د ا�<,)ا� :�g� �?s5 أ�$�(f9 .  

�Mا�	ا@   

�/6�)�$5 �>ة 3+\$#+ء) أ: d)+2�ا ا�(fS ��آ� f9ب ( (�� �0 3=�ار) ج )ا�(fS ا%$=+�?S)Aا� ��+Sا�$! ا� B<=S� ! ���/�v ا�$! ا�< +#? 

(fS٧٢ %0 ا� ،��� B=�ر �1 �+ %?S)Aف ا��D ،:ان) د (ذ�<=X3 (fSأه�?$5 ا� �! S� 53()ل G+\)ن أي r_()3 ��آ�s[� Q' ا�=+\)\? ،�U�))ا� 

!) هـ (أو �� �0 3=�ار 9��7 5+�?S)Aا� ��+S6>ر) ١ (ا�� �?/�2h3 !M�� 1#%Yا ��M))ا� ! �r�K3 0� }�A ا�S�ل �0U �1 إذا ا&_$(+ع، 

�) ٢ (اHدارة،?/�2h3 �K?>3 ل آ+ن إذا�Sا� r�K3 0� }�A� دارةHوإذا. ا �sd �ء أ7> ��آ+f9أ }�A)ل ا��D ���:، ا�(+�?� ا�</�� 1$� �'ء 

�: اY%+%! ا��p+م �0 ١٧ ا�(+دة U7Y+م و=+ ا�]+2� ا�(�آ�/�� 0?S��' f9) و<3 �X63 �$Gj� += 8�9 ا�$S??0 هgا �S�ض أن �g� 8�9:، و

�?S)Aا� ��+Sا� ���> ا�fS) و�U('. �#+ اا_$(+ع أول ! ا�S+د<A5 �>ة ا�X�% .  

   ا=دارة �u8T ا�o^���ت

J� ت ��ا9+ة+n+6$D&ا�(=�رة ا �?S)A�� ،��+Sن ا�(U� }�A)� دارةHا J%ت أو+K�>وا�7�6?+ت ا� ! ذ�: ! 3(+ ا�/�:، أ9(+ل إدارة 

�> ا�$! ا�=�وض 9=> اHدارة و�(�A{. اDY�ى واZY�اف ا�/�: 3?0 اG+XB+ت ! ا�>D)ل�B +#B<� 09 ات، ��ث(� وS?3#+ ا�S=+رات �]�اء %

،+#��?0 ذ�� وإ3�اء وره��: ا�(>/�� 1#، �0B+ا��)ل ا���6 و9=> ا�$/G1 و?U,$ز آ(+. ا�(A� }�A)�� ��(XB 0 أي� Qgر^?{ إ�8 ا�7�6?+ت ه 

}�A� دارةHأو ا (fSبا ا�<$��X)ض أن أ�f+ و��Xu(� .}�A)?5 أو ا�/�: �<jو�! �0 أي إ�8 أو f9 �Dª) أو �( 0� �Gو �D� ��  أ

�?7�n أي إ�8 �,>دة ��d �Dª اه+ ا�$! و3+�]�وط ��(>ة�� }�A)ا� �/%+�� .،0Uز & و�(A� }�A)�� ي ا�$/�عh3 0� أ�)ال :� V(0 إ& ا�/

! 3#+ لا�(S() ا�=)ا\?0 ! �9?#+ ا�(�6)ص ا�,>ود �U�))ا� �?3�Sا� ��  . ا�<S)د

   ا=دارة �u8T أ���ء �����ة

µت UB)ن+U� ء+f9أ }�A)) و3>ل ا�f7ا_$(+9+ت ه1ر }�A)ا� +=�S)ض آ�g:. ا�]hن هgا ! ا�6+درة ا��%(?� وا�$�S?(+ت ��=�ارات و 

� ا��X=+ت _(?J 09 ا�(�A{ أf9+ء?�SXو\#+ ا�$! ا�</U$�. ا�SK+م و_/+ت وا�(<0U ا�<t?�+UB �X ذ�: ! (+3 ا�(�A{ ا_$)+9+ت �,(fر 

0)f$��=>�5 ا�gي ا�<�)ي ا�$=��� و }�A)إ�8 ا� �?S)Aا� ��+Sا� �� هX63 Qg$#1 ا�(f9Y }�A+ء د�S ا�$! ا�(/+��6X� J?)A� v 3?+\+ ا�S+د



 ١٠٠

� �Dل�� ا�(�ا�+ �0 ذ�: و2?� و�6�و+ت f7)ر و3>ل آSBh+ب ��/�: ا�(+�?� ا�<�� أو \=>?9��/?0 آ(+. ? �� �B=+ه+ ا�$! ا�(/+�v ا�g)آ(ر ا�$=�

! �<jو�?0 أو �)X63 0?Xu$#1 ا�(�A{ أf9+ء ،:�� D>�+ت �p\ +� Q(�<G 0?� أو ا�/?�� أو �� أو إدار�  . ا%$]+ر

uLdر u8T� ا=دارة ، ��l@ا@?���ب ا UL�zوا   

0?S� }�A)5 3?0 �0 ا�^+f9ر^?<+ أ (f93+، و<$�� %S)دي ا�(�A{ ر^?{ �U)ن أن 8�9 �?>�Aن. ا�(U�� ���^?{ و?7�n د9)ة }�Aا�( 

� وا_$(+9+ت ا_$(+5B+9 وB�ؤس ��\S=+د?S)Aا� ،��+Sا� :�gوآ '?M)B :�� وا�#?x+ت ا�<�K+ت _(?J أ�+م ا�/?^+f=ا� ! ��=)م آ)+. ا�(� �?sا_# 

 �,+م أي وSB??0 وره�#+، وS?3#+ ا�S=+رات d�اء 7�63?� ^?{ا�� �$($J آ(+. ا�(�A{ إ�?5 �)آ�#+ ا�$! اDY�ى ا�(#+م J?)A3 ا�(�A{ ر^?{

9+�� أو �,>دة 7�n?+ت �,�5و .!�5 9>م أو ا��^?{ r?sB 7+ل وU)B 0� 5، ا�=?+مB+/_0 3)ا?S� }�A)5 3?0 �0 ا�^+f90 أ?��0 ا�<S)د�Dا� 

  . �Gj$+ ا��^?{ 3(#+م ا�=?+م �$)�Gj� 8$+ ر^?<+

�U)ن (fSب ا�<$��g?Xيا� ا��^?{ ا�($ :��> ا�gي ��/>B 5?إ� �)#� �??>B 9(+لYا ��: ا�?)�?/�� .  

�,>د }�A)ة ا�h+U� �$3+� }?^�� }�A)ا� (fSب وا�<$�hة 09 �f ا�(+U)ا�$! ا� J<B ء+f9E� .  

0?S� }�A)5 3?0 �0 ا�^+f9رج �0 أو أ+D }�A)ا ا��?B�U% 8�($� �)#� 0�! وG�ارا5B ا�(�A{ ا_$(+9+ت وB J^+G>و �V+,� ;X,B ! 

'A% ص+D ن(U� �?B�U>و& ا�j>� 09 5pX7 .د<,�hة ا�(�A{ و+U� �?B�U>ا� .  

��T8@ا �pLc��@ا   

0?S� }�A)ا� ��A� ��g?X�B 1fB (fSب ا�<$�� ا�(S3ء وأر+f90 أ��Dª 0� ء+f9أ }�A)0 ا�?S� }�A)ر^?<+ أ7>ه1 ا� ��A�� .+)�+Zآ+ن و :�3 

5��(�: أ��و إن 3! أ ٤٠ !�p?% �M)� 0' ا�(>)ع، ا�/�: �+ل رأس �0 �ا�(+^ (fS3 ! ��Aا�� ��g?X�� وB<+9>. ا�$�Aا�� ��g?X� ��A{ ا�$

 أي sB?� أن �#+ �?{ و�0U. ا�(G }�A/' �0 إ�?#+ B,+ل ا�$! ا�Y)ر _(?J� J وS$B+�' ا�(G }�A/' �0 �#+ ا�(,>دة ا�7�6?+ت إZ+ر ! اHدارة

�=�ره+ �)ا^� أو G)ا9> أو G�ار }�A)ا� .  

� ا_$(+ع G�ار �U)ن &�Aا�� ��g?X�� Q�f7 إذا إ& n,?,+ ا�$S3ء أر+f98�9 أ 'GYإ�+ ا ��+nأو أ �� 3+�)آ+�K��d ر(f7 � 8�9 أf9+ء ���

'GY6?+ ا�d .(fSو� ��Aا�� ��g?X��?r أن ا�$� 5�� ا_$)+9+ت �,(fر f9 �Dª)ا 9�Aت ا��+?n($وا� +#? �3+?\ 5�9.  

�ا�� G�ارات 6B>ر�A ��g?X�� ا&D$�ف، 7+�� و! H+3_(+ع، ا�$?/�2h3 0?M�Mا� .  

J)$AB ��Aا�� ��g?X�! ��ات %� اGY' 8�9 ا�$ ��  . ا�(�$>ب ا�fS) �0 3>9)ة أو ا�<



 ١٠١

� وB J^+G>ون�Aا�� ��g?X�! آ$+3� وG�اراB#+ ا�$ �V+,� 1)SB 8�9 J?)_ ء+f9Yا JG(�� ر^?{ �9?#+ و�Aا�� �?B�U>وا� ;X,Bو ! 'A% 

  . D+ص

� ��ة��l@ا   

rA�� �>ة A$B+وز & أن �� وا� وا�fS) ا�(�A{ ر^?{ و&�g?X�� ا�$�Aء ا��+f9ب وأ<$�)}�A)آ+ن إذا (أ�?0 %� ا� Yا�?0 ا(f9 ! 
}�A)ا�(>ة) ا� �?��$#1 ا�(,>دة ا���(fS� .ز(A��#1 �,?0األمين  3>ور �=)م ا�gي وا�fS) ا�(�$>ب وا�fS) ا��^?{ SB??0 إ9+دة و??SB إ9+دة  

� �(>ة?+Vإ. 

.   

��ت�?�fا u8T� ا=دارة   

J)$A� }�A� دارةHء ا+�3 8�9 r�Z 0� }?^�ا� .'%���> ا�r�K هgا و�/�+3 'A>)أو ا� }U�$�+3 8آ' إ� (f9 '/G ���� J?3+%8�9 أ 'GY0 ا� 

�U)ن أن 8�9 ��_$(+ع ا�(,>د ا�()9> += �1 �+ ا9Y(+ل، _>ول ! ا�(>ر_� ا�/�)د h[3ن =. Hدارةا ��A{ و�=�ر. ا&_$(+ع أ9(+ل A3>ول ��

0U� J?)_ ء+f9Y0 ا��V+,ون ا��V+7 !�>9) أن ا�(�A{ ر^?{ و8�9. ا�(=$�ح ا�=�ار �]�وع �H+3 ��+6_(+ع و�B(6)ا ا&_$(+ع  

}�A)8  ا&_$(+ع إ�8 ا�$� r�Z :ن ذ�+�  . اf9Y+ء �0 ا�


� ا@�^�ب�
�N@ا >Lk?�@وا �� ���?�fتا u8T?@ارات ا�N@وا   

�=' & �+ Q�f7 إذا إ& n,?,+ ا�(�A{ ا_$(+ع �U)ن & 09 �S/% ،ء+f9أ �S31 أر#�� +?6�d .6>رBارات و�G }�A)ع، ا�+)_H+3 ! و

�� ا&XB+ق، 9>م 7+�?/�2h3 !M�� ء+f9Y0 ا��V+,ا� ��+nأو أ �  . 3+�)آ+�

�j��� ت���?�fا u8T� ا=دارة   

! وG�ارا�A)� 5B{ا ا_$(+9+ت وB J^+G>ون �V+,� 1)SB 8�9 J?)_ ء+f9أ }�A)ا� +#SG(� G/' �0 إG�اره+ S3> وا�<B�U?� ا�(�A{ ر^?{ و

}�A)ا� .;X,Bو Qgه �V+,)ا� ! 'A% ص+D JG(�  . وا�<B�U?� ا��^?{ �0 آ' 5?�9 

   ا@���l ا@�Ll?Tت

�?S)Aا� ��+Sا� �\(U)ا� +ً��(UB +ً,?,n 'M)B J?)_ 0?)و& ا�(<+ه <=S�B &إ ! ����=J ا�$! ا�(> +#?�: ا��^?<! ا�(�آ� /�� .'Uه1 و�+>� :�)� 

� f7)ر e7 اGY' 8�9 أ%#1 9]�ة?S)Aا� ��+Sا� ��� و2?� ا�S+د��)آ' أن و�5 ا�S+د 5�9 � أو اHدارة ��A{ أf9+ء Dª 0� �?2� �<+ه(ً+ آ$+3

!Xu(� :�� f7)ر ! ا�/?S)Aا� ��+Sا�.  

�Ll?T@ا ���l@ا �  ا@�lد

?� �B +#3$� ا�$! ا�Y)ر 9>ا (+?S)Aا� ��+S2?� ا� ،��� �B$� ا�S+د?S)Aا� ��+Sا� ��� ا�Y)ر J?)A3 ا�S+د=�S$)ا� :�/�+3 <=S�B8�9 ��ة و 'GYا 

! ��� &\$#+ء ا�$+�?� أd#� ا�<$� �Dل ا�<�9+�� _(S?+ت د9)ة و�A)ز. ��/�: ا�(+�?� ا�< ��  . ذ�: إ�8 ا�,+_� د�9 آ�(+ أD�ى 9+د

�Ll?T@ا ���l@ا �LM �   ا@�lد

�?S)Aا� ��+Sا�$! ا� <)$SB ا�=�ارات +#? �?/�2h3 !M�� أو �� اY%#1 أر3+ع ����M))ا� !� r>7 ا&_$(+ع، S?/Z وض ا�=�ار�S)ا� �= �9?5 ��()ا

0� '/G") �?S)Aا� ��+S2?� ا� ��� هQg و�B$�"). ا�S+د?S)Aا� �??s$3 م+p��+ء ��/�: اY%+%! ا�M$%+3 م+U7Yز & ا�$! ا(A� +#� +#��<SB 8f$=)3 

�. ا�]�آ+ت ا��p+م+VH+3ذ�:، إ�8 و �$�B �?S)Aا� ��+S2?� ا� ��� ا�S+د�+Z¥3 ة<� :� G/' اY%/+ب �Y r/% 0ي ا�/�: وB '7=6?�ه+ أو ا�/

�. �>5B ا\$#+ء?S)Aو�� ��+S2?� ا� ��� ا�Y)ر h[3ن G�ارات 6B>ر أن ا�S+د�Dا�>ا !�ا اD$6+ص ?S)A� ��+Sا� �� ا�]�وط { 3�X ا�S+د

  . �DE?�ة ا�(=�رة واYوV+ع



 ١٠٢

�N�y �N� �Ll?T@ا ���l@ا �   ا@�lد

�S=ـ>B ت+?S)Aا� ��+Sه(?0 ا�+>)��") �?S)Aا� ��+S0 3>9)ة") ا�� }�A� دارةHو8�9. ا }�A� دارةH9) أن ا<� �?S)Aا� ��+Sا� �� ا�$! ا�S+د

<)$SB ا�=�ارات +#? �?/�2h3 M��! 1#%Yا ��M))ا� !� ("ا&_$(+ع ?S)Aا� ��+Sا� �� �0 9ــ>د أو ا�,<ـ+3+ت ��ا_J ذ�: r�Z إذا") ا�S+د

�(M' ا�(<+ه(?0 �! D(<ـ ��]�. اGY' 8�9 ا�(+ل رأس �0 ا�(+^Bد ا�>9)ة و+=S\& �?S)Aا� ��+Sا� !�>ة �Aا� �� ا��%(?X?,nو �?�(� B)زع 

! ����)_> ا�$! ا�(> +#?�: ا��^?<! ا�(�آ� /�� '/G ٢٥ +�(� 8�9 'GYد، ا�(,>د ا�()9> �0 ا+=S\�� ز(A� ا�(<+ه(?0 إ�8 ا�>9)ة هQg إر%+ل و

<��/�+3 'A>)ل ا��D }X\ ة�$Xا� .'%�Bرة و(n 0� 9(+ل و_>ول ا�>9)ةYدارة إ�8 اHا ��+Sرة 3)زارة ��]�آ+ت ا�+A$ا� �9+� �Dل وا�6

�]� ا�(,>دة ا�(>ة��.  


�ا@�N ا@�^�ب�
   ا@�lد� ا@���l ا@�fC �Ll?T?�ع 

� ا_$(+ع �U)ن &?S)Aا� ��+Sا� ���(�M)ن �<+ه()ن Q�f7 إذا إ& n,?,+ ا�S+د !M�� 1#%8�9 ا�(+ل رأس أ 'GY1 وإذا. ا� e=,$� ا��6+ب هgا 

! 9>د آ+ن أ�+ n,?,+ ا�M+\! _$(+عا& و�U)ن. اYول ا&_$(+ع �0 �)�+ ٣٠ f2)ن ! �+ن ا_$)+ع �S=> ا�>(9ة و_#� اYول، ا&_$(+ع 

1#%Yا ��M))5 ا�? .  


� ا@�^�ب�
�N@ع ا�?�fC �Ll?T@ا �L��?l@ا �LM �   ا@�lد

� ا_$(+ع �U)ن &?S)Aا� ��+S2?� ا� ���(�M)ن �<+ه()ن Q�f7 إذا إ& n,?,+ ا�S+د !M�� 1#%8�9 ا�(+ل رأس أ 'GY1 وإذا. ا� ')$U� هgا 

�S=> �+ن ا_$(+ع إ�8 ا�>9)ة و_#� اYول، ا&_$(+ع ! ا��6+ب ! إذا n,?,+ ا�M+\! ا&_$(+ع و�U)ن. اYول ا&_$(+ع �0 �)�+ ٣٠ f2)ن 

Q�f7 ن ا�(<+ه(?0 �0 9>د(�M)� J38�9 ا�(+ل رأس أ%#1 ر 'GYا .  

   ا@�^�� �NXق

!KS�� ا_$(+ع ! اnY)ات وr>,B. واn <7)ت ! ا�,e 7+��5 %#1 آ' ?S)Aا� ��+Sا� ��� 2?� أو ا�S+د� واn <7)ت أ%+س 8�9 ا�S+د

  . ا&_$(+ع ! �(M' %#1 آ' �=+3'

�   ا�LE8Mz ا@�^�

� G�ارات 6B>ر?S)Aا� ��+Sا� ��� ا�S+د?/�2h3 !M�� 1#%Yة ا�V+,أو ا� ��M))ا� +#?� G�ارات و6B>ر. ?S)Aا� ��+S2?� ا� ��� ا�S+د= أ�2/?� 3()ا

!M�� 1#%Yة ا�V+,0. ا�Uوح �ارا�= آ+ن إذا و��K)ا� ��(6$�� e�S$�� أو ا�(+ل رأس X�B?� أو 3��+دة �+Zة إ<� :� ا\$#+ء G/' ا�/�: '7 أو ا�/

،5B<� 3+\>�+ج أو :��U)ن � Dª�، آ?+ن أو أD�ى d�آ� �J ا�/ 'M� اgا�=�ار ه +,?,n &ر إذا إ<n �?/�2h3 � أو ا�,+V�ة اY%#1 أر3+ع ���

��M))ا� !  . ا&_$(+ع 

   ا@���l ا@UL? �� �Ll?Tا@?�Qه �NXق

'U� 1ه+>� e,ا� ! �[G+�� ا_$(+ع أ9(+ل _>ول 8�9 ا�(>ر_� ا�(<+^' �?S)Aا� ��+S5 ا�?_(Bو ��x%Yدارة إ�8 اHا J_ا�,<+3+ت و��ا .r?A� و

� 09 ا�,<+3+ت و��ا_J ا�(�A{ أf9+ء�x%1 ا�(<+ه(?0 أ#Bرا+>X$%ي ا�,> إ�8 واgض & ا��S� ��+6� :��J �1 اوإذ. ��f�ر ا�/$=� ا�(<+ه1 

�3+_H+3 8�9 ،5ا�j% 1U$7إ�8 ا �?S)Aن ا�(U�� G�ار و?S)Aا� !gا ا�]hن هgا +\ .  

   ا@���l ا@�Ll?T إ�fاءات

��أس �?S)Aا� ��+Sر^?{ ا� }�A� ،دارةHأو ا ! ��+7 ،53+?2 0� 5�?S� و��اG/?0 ��_$(+ع %B�U?�ا ا��^?{ و�S?0 ا�(�A{، أf9+ء �0 

0?�+9 0?��0 ا�(<+ه(?0 3?0 �0 ا��V+,ا_$(+ع ا� �?S)Aا� ��+Sا� .  

ULLl� ifت ��ا���Q�@ا   



 ١٠٣

0?S� :��+ ا�/(�% 0?�! S�+3(' �#1 ا�(��D ا�,<+3+ت ��ا_S! 3?0 �0 ا�,<+3+ت ��ا_S! �0 ا� �U�))د. ا�<,Bو �?S)Aا� ��+Sب ا�+SBأ 

!S_أن و�#+ ا�,<+3+ت ��ا <?SB 1#�??SB ه1 أن أو�?sB .  

8� اyC;ع�  ا@TQ;ت 

J_ا�,<+3+ت، �(�ا !�X,� أن و�G، أي  �B+�f+7+ت ا�(�S)�+ت �r�K وأن اDY�ى، و�<$�>ا5B و��5B+X ا�>و�! ا�/�: دHى ا�$! وا�� 

  . و�5B+3(�K ا�/�: �)_)دات �0 �$,=e وأن �9?#+ ا�,6)ل V�ورة

��N� �ifت �ا���Q�@ا   

�=>م J_إ�8 ا�,<+3+ت ��ا �?S)Aا� ��+Sا� ��(���ا ا�<�=B 0?/� 5? 5XG(� 0� 0?U)B إدارة :� 8�9 وا�,6)ل ا��(�S)+ت 8�9 ا&�Zع �0 �5 ا�/

� �Z/#+، ا�$! ا�$)V?,+ت�� �>ى ! ورأ�hB 5%?<5، 9=> أو  ��/�: اY%+%! ا��p+م U7Y+م ��+�X+ت وأ=3+K� 7<+3+ت :�  . ��)اJG ا�/

��Q@ا �L@�?@ا   

� B/>أ��: ا�(+�?� ا�</�� ! ١ ��+���$#!و B ! ٣١ �/)>�� آ' �0 د�% ��  . ا�(?�د

� ا@����Qت��Q@ا   

<S� }�A� دارةHا 'U� ��% ،�?�+� '/G ٦٠ +�(� 8�9 'GYد ا�(=�ر ا�()9> �0 ا+=S\& �?S)Aا� ،��+Sدًا ا��_ � و�5B+3(�K ا�/�: �)_)دات �=?(

! ��+#\ ��� ا�(+�?� ا�<?�S)ا� ���ًا ^�وا��<+ اYر3+ح و7<+ب ا�/�: و�?�ا\?�=Bط 09 و+[\ :�� 09 ا�(+�! و��آ�Q ا�/�� ا�(+�?� ا�<?f=�. ا�(

0)f$�� ا�$=��� هgا و=��K7#+ ا�$! ا��$=� }�A)ا� J�� اYر3+ح �$)ز? ا�/�: 7<+3+ت ��ا_6B J�ف B,� ا�)�+^e هQg ا�(�A{ و�Jf. ا�6+

'/G <9()د ا�(=�ر ا�+=S\& �?S)Aا� ��+Sا� �>)�3 0?>)D٥٥ (و (+ً�(� 98� 'GYا .JG(� \<� وB)دع إ�?#+ ا�)]+ر ا�e^+�( اHدارة ��A{ ر^?{ و

+#�� !�: ا��^?<! ا�(�آ� /�� �,B 6�فB 0?)ا�(<+ه '/G <9()د ا�(=�ر ا�+=S\& �?S)Aا� ��+Sا� �>)�3 0��)�ً+) ٢٥ (و9]� 8�9 'GYا .

�]� أن اHدارة ��A{ ر^?{ و8�9� ! �X?,n زع(B ! ����=J ا�$! ا�(> ?�: ا��^?<! ا�(�آ� #+/�� � وا��<+^� اYر3+ح و7<+ب ا�(?�ا\?

�n�Dو �?�� �0 وا�=B }�A� دارةHا ���� ا�U+�' وا��=$� J_وأن ا�,<+3+ت ��ا '%��� اHدارة إ�8 ا�)�+^e هn 0� Qg)رة �+Sآ+ت ا��[�� 

'/G د+=S\ا �?S)Aا� ��+Sا� �>)�3 0��)�ً+) ٢٥ (و9]� 8�9 'GYا .  

i� �حاzر� ��ز��Q@ا   

'�+SBُ أر3+ح :�� ا�/�(�� ا�<?� ا�(6+ر�S3 16D J?)_ t> ا�6+?�()Sت �0 و2?�ه+ ا�+=X��?r ا�ABا�(�66+ت و � ا�(]U)ك ��>�)ن ا��ز�

! +#�?6,B �^+>Dر و+)M$%&وا�,+&ت ا ،�� 7</(+ ا�K+ر^Qا� }�A)ا� +�� \p+م U7Y+م وو=+ V�ور/Gك، ��ا(�   :ا�$+�! ا��,) 8�9 ا�/

 و=+ ا�<S)د�?0 2?� ا�(<+ه(?0 8�9 ا�(<$,=� وا�f�ا^r ا�<S)د�?0 ا�(<+ه(?0 8�9 ا�(<$,=� ا��آ+ة �>J ا��ز�� ا�(/+�r>,B v  )أ (

! 3#+ ا�(S()ل ��=)ا\?0 �U�))ا� .J<�J ا�$! ا��آ+ة و16�Bُ. ا�(�6$� ا�<�K+ت إ�8 ا�(/+�v هQg ا�/�: و<B � ا�(<+ه(?3+?\ 09 0

0?�� اYر3+ح ! /#1\6? �0 ا�<S)د?! �B: ا�,+�� و ا�6+ 16�B �/��fا�$! ا� J<B � \6?/#1 �0 ا�<S)د�?0 2?� ا�(<+ه(?3+?\ 09 0

!� اYر3+ح ?  . ا�6+

�,)ل  )ب ( +� & '=� 09 ٢٥ ! �� اYر3+ح �0 ا�(+^? إ�8 أQ�9) أ (ا�X=�ة ! ا�(gآ)ر ا��,) 8�9 وا�f�ا^r ا��آ+ة S3 16D> ا�($/=?� ا�6+

 . ا�(>)ع ا�(+ل ��أس اGY' 8�9 �<+و�+ ا&Z+?$7! هgا �6/� أن إ�8 ا��Z+? !�+p!ا&$7

���6 وا�f�ا^r، وا��آ+ة ا�=+\)\! ا&S3 16D !Z+?$7> ا�($/=?� اYر3+ح �0  )ج ( v�/� & '=� 09 ٥ ! � ا�(>)ع ا�(+ل رأس �0 ا�(+^

J��+%v�/ rا�( هgا و�)زع. ا�<S)د�?0 و2?� ا�<S)د�?0 ا�(<+ه(?0 8�9 ��$)ز$�+3 J� �)?G 1#%Yا �9(� r>7 ا�(>?n(B }�A� دارةHا 

�=� و3()ا?S)Aا� ��+S0 �1 وإذا. ا�UB �/>�� ا�<S)د�?0 2?� أو ا�<S)د�?0 ��(<+ه(?0 ا�(<$,=� اYر3+ح �0 ا�($/=?� ا�? أر3+ح �>J آ+



 ١٠٤

�??0، ��(<+ه(?0S)ا� � e,�� ��(<+ه(?0 /�+K)ا� ��(S$�+3 +#S<3 1#� ! ��� 0�SB و&. ا��7=� ا�<�)ات أو ا�<?S)Aا� ��+Sأي ا� �/>\ 

 . اHدارة ��A{ 3#+ أو8n ا�$! �B: �0 أ8�9 اYر3+ح �0

�)زع  )د ( ،!G+/ا� <S3 �?6�B v�+/)آ)رة ا�gا�( !� أQ�9،) ج (و) ب (و) أ (ا�X=�ات =��K�+3 !$7#+ ا��$=� }�A� دارةHه+ ا�=Bو �?S)Aا� 

��+Sا� . 

) Q(  !9ا�B �/>\ �� وا&Z+?$7?+ت ا��Z+?$7�� !�+p! ا��ز�� ا�(�66+ت ا7$<+ب 9�> ا�<S)د�?0 و2?� ا�<S)د�?0 ا�(<+ه(?0 <+ه(

! �0 اDY�ى،+n ،ر3+حYا <S3 16D r^ا�fآ+ة ا��وا� . 

?0 آ� �<+ه1�Kا� ! Qgت ه+?Z+?$7&أ%+س 8�9 ا !/%+�B 'آ r>7 �/>\ 5$67 !6?/5 �0 ��#(+ آ' �<+ه(� و16�B ا�(+ل رأس \ ! 

� اYر3+ح?  . ا�6+

i   اzر��ح ��ز

J<B ر3+حYا ��0 وا�()9> ا�(U+ن ! ��(<+ه(?0 ا�(<$,=gده(+ ا��<,� }�A� دارةHز. ا(A�� اA$7+ز ��/�: و� �<+هY 1ي �<$,=� أر3+ح أ

�: ا�(<+ه1 ذ�: 8�9 ا�(<$,=� $�ا�+ت�ا& أو ا�>�)ن ا%$?X+ء ! وا%$�>ا�#+/�� .  

�j�N�@ا   

�e, يY 1ه+>� J09 \?+3� �<jو�?� د9)ى ر :�� 3+�)<+هV +n+D ،1�را أ�,hKD e ار(/UBا إذا اHدارة ��A{ أf9+ء V> ا�/K��d أن 

�U)ن e7 :�! ا�/ J  . ا�>9)ى هM� Qg' رS3 J��5 ا�/�: إ�3غ (<+ه1ا� وG .8�9+^(+ زال �+ ا�>9)ى هQg ر

>X D�E@ا |�Lc^و�   

�:ا� D<+^� إ_(+�! وn' إذا/ �� 9=> إ�8 �>9) أن اHدارة ��A{ 8�9 ا�(+ل، رأس أر3+ع ���?S)Aا� �?�()S2?� ا� ���p� ا�S+د�� ! ا%$(�ار 

:�! ا�/ ')S5�7 أو ا� '/G ء+f=\5 اB<� .ذا¥� B,>د �>5B، ا\$#+ء G/' ا�/�: B '7=�ر ?S)Aا� ��+S2?� ا� ،�� ��A{ اG$�اح 8�9 3�+ء ا�S+د

� اHدارة،=��Z +#\H0 ءا?SBو  !X6� أو �Mأآ <�<,B1 و#B+?7�n 1#3+SBوأ .  

  

  



 ١٠٥

  للمعاينة المتاحة الوثائق  . ١٥

+)�+Z ك نا+��، �f+ر3� Un)ك ه)^+G 0U)�� \<� 8�9 ا&�Zع s��+3 �?3�S0 ا�� e^+�(ا� ���:  ا��^?<! �آ�ا�( ! ا�$+�?/��  J�Gا�)ا  !� �d+رع  

� ،١١٤٣١ ا���+ض ،١٤٦٧ ب. ص ا�f/+ب،U�))3 ا��Sا��? ،��$�ة أ��+ء ا�<S)د 1�<=B ت+/�Z 0 ا&آ$$+ب� '/G 0��)M$>)ل وذ�: ا��D ة�$Xا� 

+� 0?3 �� ا��(?{ 9>ا اY%/)ع أ�+م �0 �)م آ' �0 �<+ء ٥�٠٠ ا�<+9� وn 8$7/+7+ ٩�٠٠ ا�<+9S)Aم أو وا�(� 'KSا� ��+Sا� :  

�  ا�=+�V! ) م٢٠/١٢/١٩٧٦ ��ـ  ا�()ا�e  (ه�ـ ٢٩/١٢/١٣٩٦ و�B+ر��  ٢٥/م ر1�G  ا�(�U! ا�(�%)م )١(�= آ�]�آ�  ا�/��:  hB%�?{  8��9  3+�()ا

��؛ �<+ه(�   %S)د

�:؛ اY%+%! ا��p+م )٢(/��  

)٣( �?D�B :�  ا�(6�!؛ ا�S(' 3(�او�� ا�/

)٤( 'A>ري ا�+A$ا� /���: 1G�3 ؛١٠١٠٠٦٤٩٢٥  

� ا�(+�?� ا�/?+\+ت )٥(=G<)ا� :��)ات ��/>�� �?#$�! ا�( ٣١ �/)>�  م؛٢٠٠٨ و م٢٠٠٧ و م٢٠٠٦ د

�ا�( ا�/?+\+ت )٦(?�+ �� �X$�ة ا�(��7?S>$ا� �#dأ �?#$�  و ؛م٢٠٠٨ �)\?) ٣٠ و م٢٠٠٩ %/$(/� ٣٠ ! ا�(

)٧( e^+و� �?�)Sا� . 

� ا��=> 8�9 إn>ار ا�)      ٨(>%j� �=  .U6)ك�)ا
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  البنك السعودي الهولندي

  )شرآة مساهمة سعودية(
  لقوائم المالية المرحلية الموجزةا

  
 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠

 
 
 
 
 
 
 



 

١ 
 

  السعودي الهولندي  كالبن

  شرآة مساهمة سعودية 

  الموحدة المالي المرآز ةقائم

  

  سبتمبر ٣٠آما في 
٢٠٠٨  

  )غير مدققة(

  الرياالت الفآب
  ـــةسعوديـلا

  ديسمبر ٣١آما في 
٢٠٠٨  

  )مدققة ( 

  الرياالت الفآب
  ــةـسعوديـلا

   سبتمبر ٣٠ا في مآ
٢٠٠٩  

  )غير مدققة(

  تالرياال الفآب
  ــةعوديــالس

  إيضاح

  جوداتالمو              

٧,٩١٢,٤٥٨   ٢,٧٩٠,٧١٦   ٤,٦٥٩,١٨٥      
 لعربيد في الصندوق وأرصدة لدى مؤسسة النقد اقن

  السعودي

  األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى دهصرأ      ٣٣٠,١٨٧    ٣٦٥,٠٩٥   ١,٢٩٩,٥٥١

  صافي استثمارات،  ٤    ١٤,٢٧٢,٥٧٤    ١٨,٣٦٨,٣٤٣   ١٥,٢٠٣,٦٥٣

  صافي  وسلف، ضورق      ٣٨,٩٤٩,٠٧٦    ٣٨,٠١٧,١٠١   ٣٨,٩٠٩,٦٩٢

  صافي ،معداتو ممتلكات      ٥١٢,٢١٦    ٤٦٥,٦١١   ٤٤٢,٧٧٣

  أخرى وداتجوم      ١,١٨٧,٩٦٥   ١,٤٢٩,٣١٧   ٨٨٥,٠٣١

  الموجودات إجمالي      ٦٣,١٦٤,٤٧٦    ٦١,٤٣٦,١٨٣   ٦١,٣٩٩,٨٨٥

                

  وحقوق المساهمين لوباتالمط             

  لوباتالمط              

   األخرىللبنوك والمؤسسات المالية  دةأرص      ٦,٩٣٥,٤٠٦    ٩,٢٨٦,١٥٠    ٩,٣١٩,٨٤٠

  العمالء ئعودا      ٤٧,٣٢٧,٠٤٢    ٤٣,٠١٢,٣٢٧    ٤٤,٥٠٤,٧٢٧

  أخرى لوباتطم      ١,٣٦٩,٧٣٢    ١,٩٤٧,٥٥٥    ١,٥٣٠,٣١٥

  تابعة مالية أوراق      ١,٤٧٥,٠٠٠   ١,٤٧٥,٠٠٠    ٧٠٠,٠٠٠

  المطلوبات إجمالي      ٥٧,١٠٧,١٨٠    ٥٥,٧٢١,٠٣٢    ٥٦,٠٥٤,٨٨٢

  حقوق المساهمين              

  رأس المال      ٣,٣٠٧,٥٠٠    ٢,٦٤٦,٠٠٠    ٢,٦٤٦,٠٠٠

  نظامي احتياطي       ١,٩١٥,٠٠٠    ١,٩١٥,٠٠٠    ١,٦٠٩,٠٠٠

  عام  احتياطي       ١٣٠,٠٠٠   ١٣٠,٠٠٠    ١٣٠,٠٠٠

  أخرى اتياحتياط       )٣,٢٣٠(   )٤٥,٤١١(    )٩٥,٨٣٧(

  بقاةستم احأرب      ٦٨٩,١٥٥    ٨٢٥,٣٢٩    ١,٠٥٥,٨٤٠

  أنصبة أرباح مقترحة      -    ٢٣٣,٤٥٠    -

  الموظفين أسهم برنامج احتياطي      ١٨,٨٧١   ١٠,٧٨٣    -

  المساهمينحقوق  إجمالي      ٦,٠٥٧,٢٩٦   ٥,٧١٥,١٥١    ٥,٣٤٥,٠٠٣

  المطلوبات وحقوق المساهمين إجمالي      ٦٣,١٦٤,٤٧٦    ٦١,٤٣٦,١٨٣    ٦١,٣٩٩,٨٨٥

  

 
 

  . الموحدة الموجزة المرحلية المالية القوائم هذه من أجزءا ال يتجز ١١إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تبرتع

   



 

٢ 
 

  السعودي الهولندي بنكال

  سعودية مساهمة  رآةش

   الموحدة لالدخ ائمةق

   ) مدققة غير( 

      في المنتهية أشهــــــــر للثالثة    المنتهية في أشهــــــــر للتسعة

  سبتمبر ٣٠

٢٠٠٨  

  الرياالت فالآب
  ــةعوديـسلا

  سبتمبر ٣٠  

٢٠٠٩  

  الرياالت فالآب
  ــةوديـالسع

  
  
  

  سبتمبر ٣٠

٢٠٠٨  

  الرياالت فالآب
  ةــوديـالسع

  سبتمبر ٣٠  

٢٠٠٩  

  الرياالت فالآب
  ـةوديــالسع

    

  ل العموالت الخاصةخد    ٥٢١,٢٣٩    ٧٥٠,٢٧١    ١,٧٩٠,٩٤٢   ٢,١٤٥,٨٠٧

  الخاصة العموالت ريفاصم    ١٤٥,٥٢٤    ٣٩١,٥٠٧    ٦١٢,٣٠٦   ١,٠٦٨,٧٢٢

  الخاصة العموالت دخل يفاص    ٣٧٥,٧١٥    ٣٥٨,٧٦٤    ١,١٧٨,٦٣٦   ١,٠٧٧,٠٨٥

                 

  صافي  بنكية، خدمات ابعتأ    ٩٠,٠٥٩    ١١٧,٦٣٦    ٢٧٩,٣٤٤   ٣٥٥,٩٣٨

  صافي أجنبية،ت عمال تحويل احبرأ    ١٧,٠٢٦    ٢٤,٠٧٣    ٥٥,١٦٨   ٦٥,٥٢٧

٢,٤٨٣   ١٠,٥٦٦    

  

٣٤٧    ٢,٩٧٠    

   المالية المدرج األدوات دخل

  صافي الدخل،العادلة في قائمة  قيمتها

  صافي المتاجرة،ل خد    ٣٢,٨٠٩    ٢٢,٠٥٨    ١١٤,٩٤١   ٨٣,٤١١

  صافي  ،المتاجرة أغراض لغير استثمارات من ربح    ٨    ٩٧٨    ١٦٠   ٥٩١

  تالعمليا دخل اليإجم      ٥١٥,٩٦٤    ٥٢٦,٤٧٩    ١,٦٣٠,٧٣٢   ١,٥٩٣,١١٨

                 

  موظفينال ومصاريف تباور    ١١١,٣١٥    ١٢٧,٢٥٤    ٣٧٢,٣٠٠   ٣٧٢,٠٤٦

  ومصاريف مباني ارجيإ    ١٩,٧٤٨    ١٨,٥١٥    ٥٢,١٩٢   ٥٥,١٧٤

   هالكتسا    ٢٠,٠٤٧    ١٦,٠٥٠    ٥٧,٥١٣   ٤٦,٧٨٤

   أخرىعمومية وإدارية  ريفاصم    ٤٢,٢٧٣    ٥٢,٧١٨    ١٢٨,٦٧٧   ١٦٥,٤٥٢

  صافي ،ائتمانخسائر  صصخم    ١٧٢,٢٥٢    ٥,٧٨٥    ٤١٤,٦٧٦   ٣٨,٨٦٠

  استثمار خسائر صصخم    -    -    ٨٠,٠٤٨   -

  العمليات مصاريف ليإجما    ٣٦٥,٦٣٥    ٢٢٠,٣٢٢    ١,١٠٥,٤٠٦   ٦٧٨,٣١٦

١٥٠,٣٢٩    ٣٠٦,١٥٧    ٥٢٥,٣٢٦   ٩١٤,٨٠٢    
  دخل الفترة صافي

  )السعوديبالريال ( للفترة السهم ربح  ٠,٤٥   ٠,٩٣   ١,٥٩   ٢,٧٧
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٣ 
 

  السعودي الهولندي بنكال

   سعوديةمساهمة  رآةش

  الموحدة الشامل لالدخ ائمةق

   ) مدققة غير(  

  

  

  

  في المنتهية أشهــــــــر للثالثة  المنتهية في أشهــــــــر للتسعة

  

  سبتمبر ٣٠

٢٠٠٨  

  الرياالت فالآب
  عوديـــةسلا

  سبتمبر ٣٠  

٢٠٠٩  

  الرياالت فالآب

 وديـــةالسع

  
  

 

  سبتمبر ٣٠

٢٠٠٨  

  الرياالت فالآب
  وديـــةالسع

  سبتمبر ٣٠  

٢٠٠٩  

  الرياالت فالآب
  وديـــةالسع

  
  

  الفترة دخل صافي  ١٥٠,٣٢٩    ٣٠٦,١٥٧    ٥٢٥,٣٢٦    ٩١٤,٨٠٢

              
  األخرى الشامل )الخسارة( الدخلبنود 

              
  للبيع متاحة استثمارات

    العادلة القيمة في التغير صافي  ١٧,٥٦٩    )٣٣,١٥٤(    ٦,٧٦٦    )١٠٠,٤٥٣(

  الموحدة الدخل قائمة إلى مرحل  ٢,٠٣٩    -    ٤١,١٦٥    ٩٤٦

)١٩,٦٠٨     )٣٣,١٥٤(    ٤٧,٩٣١    )٩٩,٥٠٧  
  

              
  المحوطة النقدية التدفقات

   العادلة القيمة في التغير صافي  (٦,٨٣٧)    ١٠,٦٨٧    (١,٦٣٩)    )٥,٩٠٢(

  الموحدة الدخل قائمة إلى مرحل  (١,٠٠٢)    )٢٠,٥٦٨(    (٤,١١١)    )١١,١٨٤(

(١٧,٠٨٦)    (٥,٧٥٠)    (٩,٨٨١)    (٧,٨٣٩)  
  

  دخل الشامل للفترةال إجمالي  ١٦٢,٠٩٨    ٢٦٣,١٢٢    ٥٦٧,٥٠٧    ٧٩٨,٢٠٩
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٤ 
 

  السعودي الهولندي كالبن

  سعوديةة مساهمة شرآ

  الموحدة نالمساهميقوق ح في التغيرات ةمقائ

   ٢٠٠٨و  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  لتسعةل

  )غير مدققة (  

  

    

  المـال أسر 

 

  االحتياطي

  اميالنظـ

  

  االحتياطي

  ـامالعـ

 

اح  األرب

  بقاةستالم

 

تثمارا  تاس

 متاحة للبيع

 اتتحوط

دفقات  الت

  النقدية

 

اطي  احتي

امج  برن

هم   أس

 الموظفين

بة  أنص

اح  أرب

  مقترحة

  ياإلجمال

٢٠٠٩          
 ٥,٧١٥,١٥١ ٢٣,١٥٠١٠,٧٨٣٢٣٣,٤٥٠)٦٨,٥٦١(  ١٣٠,٠٠٠٨٢٥,٣٢٩ ٢,٦٤٦,٠٠٠١,٩١٥,٠٠٠ الفترةبداية في لرصيدا

 - - - -  -  )٦٦١,٥٠٠( - - ٦٦١,٥٠٠  مجانية أسهم إصدار

 ٥٦٧,٥٠٧ - - )٥,٧٥٠( ٤٧,٩٣١  ٥٢٥,٣٢٦ - - -  للفترة الشامل الدخل إجمالي

  ٨,٠٨٨  -  ٨,٠٨٨  -  -  -  -  -  -  الموظفين أسهم برنامجاحتياطي 

  ٢٠٠٨أرباح مدفوعة خالل  أنصبة

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

)٢٣٣,٤٥٠(  

  

)٢٣٣,٤٥٠(  

  
  اإلجمالي

 

٦٦١,٥٠٠  

 

-  

 

-  

 

)١٣٦,١٧٤(  

  

٤٧,٩٣١  

 

 )٥,٧٥٠(  

 

٨,٠٨٨  

 

)٢٣٣.٤٥٠(  

 

٣٤٢,١٤٥  

  ٦,٠٥٧,٢٩٦  -  ١٨,٨٧١  ١٧,٤٠٠  )٢٠,٦٣٠( ٦٨٩,١٥٥ ١٣٠,٠٠٠  ١,٩١٥,٠٠٠ ٣,٣٠٧,٥٠٠  في نهاية الفترة  لرصيدا

٢٠٠٨           

 ٤,٥٤٦,٧٩٤ - - ٢٠,٧١٨ ٣٨ ١٤١,٠٣٨ ١٣٠,٠٠٠ ١,٦٠٩,٠٠٠ ٢,٦٤٦,٠٠٠  الفترة بداية في لرصيدا

   للفترةالدخل الشامل  إجمالي

 

-  

 

-  

 

-  ٩١٤,٨٠٢  

  

)٩٩,٥٠٧(  

 

)١٧,٠٨٦(  

 

-  

 

-  

 

٧٩٨,٢٠٩  

  ٩١٤,٨٠٢  -  -  -  اإلجمالي

  

)٩٩,٥٠٧(  

 

)٧٩٨,٢٠٩  -  -  )١٧,٠٨٦  

  ٥,٣٤٥,٠٠٣  -  -  ٣,٦٣٢  )٩٩,٤٦٩( ١,٠٥٥,٨٤٠  ١٣٠,٠٠٠  ١,٦٠٩,٠٠٠  ٢,٦٤٦,٠٠٠  في نهاية الفترة  لرصيدا
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  يالسعودي الهولند كالبن

  مساهمة سعودية شرآة

  الموحدة النقدية التدفقات ئمةقا

  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر للتسعة

  )مدققة غير(
  ٢٠٠٨سبتمبر  ٣٠
  الرياالت فالآب
  ـــةسعوديــلا

  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠
  التايالر فالآب
  ةـــوديــسعلا

  إيضاح

  :التشغيليةاألنشطة           

  صافي دخل الفترة       ٥٢٥,٣٢٦    ٩١٤,٨٠٢

      

  الدخل إلى صافي النقدية صافيلتسوية  ديالتالتع    

  :التشغيلية األنشطةمن  تجةنالا

   افيصأغراض المتاجرة،  لغير  االستثمارات على العالوة إطفاءالخصم و  تراآم         )٣٧٧,٦٤٥(    )١٢١,٣٦١( 

  استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي  من مكاسب         )١٦٠(    )٥٩١(

  وإطفاء استهالك        ٥٧,٥١٣    ٤٦,٧٨٤

  أسهم الموظفين برنامج تكاليف         ٨,٠٨٨    -

  صافي  ائتمان،خسائر  صمخص         ٤١٤,٦٧٦    ٣٨,٨٦٠

   استثمارخسائر  صخصم         ٨٠,٠٤٨    -

٧٠٧,٨٤٦    ٨٧٨,٤٩٤         

  :التشغيليةالنقص في الموجودات ) الزيادة ( صافي           

  السعودي العربي النقد مؤسسة لدى نظامية ودائع         )٦٠٨,٣٧٦(    ١,٢٠٨,٠٩١

  

)١,٣٢٥(    )١,٥٣٦,١٩٤(  

   خاللتستحق  األخرىسسات المالية والمؤ البنوك لدى دةأرص       

  االقتناء تاريخ من أشهر ثالثة   

  الدخل قائمة في العادلة قيمتها مدرجة مقتناة استثمارات         ١٨٤,٠٥٦    ٤٧٢,٤٠٩

  وسلف ضقرو         )١,٣٤٦,٦٥١(    )١١,٣٩٣,٩٣٤(

  أخرى وداتموج         ٢٤١,٣٥٢    )١٠٠,٩٨٣(

  :التشغيليةفي المطلوبات ) النقص ( صافي الزيادة           

  األخرىسسات المالية والمؤ للبنوك دةأرص        )٢,٣٥٠,٧٤٤(    ١٦٢,٢٢٨

  العمالء ئعودا        ٤,٣١٤,٧١٥    ٩,٨٩٩,٧٤٢

  أخرى وباتمطل        )٥٧٧,٨٢٣(    ١٢٨,٣٩٣

  األنشطة التشغيلية )المستخدمة في( من الناتجةصافي النقدية       ٥٦٣,٠٥٠    )٢٨١,٧٥٤(

  :االستثماريةاألنشطة             

   المتاجرةلغير أغراض  اتاراستثم استحقاق و بيع من صالتمتح         ٥,٨٠٢,١٨٧    ٢,٨٦٧,٨٦٦

  المتاجرة أغراض لغير استثمارات ءشرا         )١,٥٥٠,٥٣٦(    )٥,٥٦٧,١٩٥(

  ممتلكات ومعدات ءشرا        )١٠٤,١١٨(    )١٦٩,١٨٥(

  االستثمارية األنشطة )المستخدمة في (  من الناتجة لنقديةا يفاص      ٤,١٤٧,٥٣٣    )٢,٨٦٨,٥١٤(

  :التمويليةاألنشطة             

  أرباح مدفوعة أنصبة        )٢٣٣,٤٥٠(    -

  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية      )٢٣٣,٤٥٠(    -

  وشبه النقدية  النقدية في )النقص (  الزيادة صافي      ٤,٤٧٧,١٣٣    )٣,١٥٠,٢٦٨(

  الفترة بداية في النقدية وشبه النقدية      ١,٣٨٧,٧٢٦    ٦,٣٢٣,٢٧٨

   الفترة ةاينه في النقدية وشبه النقدية  ٧    ٥,٨٦٤,٨٥٩    ٣,١٧٣,٠١٠

  الفترة  خالل مقبوضةخاصة  عموالت      ١,٨٩٢,٨٨٢    ٢,١٤٢,٧٦١

  خالل الفترة  مدفوعة خاصة عموالت      ٦٩٦,٤٥٩    ٨٨٨,٣٢٩

  نقدية غير إضافية معلومات          

  الموحدة للقائمة الدخ والمحول العادلةالتغيرات في القيمة  صافي      ٤٢,١٨١    )١١٦,٥٩٣(
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  السعودي الهولندي  بنكال
  سعودية مساهمة  آةشر

  غير مدققة  ،الموحدة الموجزة المرحلية المالية القوائم حول ضاحاتإي

  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر للتسعة

  السعودية الرياالت باآلف المبالغ

  

  عام -١

  

 ذي ٢٩ بتاريخ الصادر ٨٥/م رقم الكريم الملكي المرسوم بموجبفي المملكة العربية السعودية  سعودية، مساهمة شرآة –)البنك( الهولندي السعودي البنك تأسس

 بنك فروع ملكية إليه انتقلت أن بعد ،)م١٩٧٧ أغسطس ١ الموافق( هـ ١٣٩٧ شعبان ١٦ في أعماله البنـك بدأ). م١٩٧٦ ديسمبر ٢٠ الموافق( هـ١٣٩٦ الحجة

 ٤ الموافق( هـ١٤٠٧ الثاني جمادى ٦ بتاريخ ١٠١٠٠٦٤٩٢٥ رقم التجاري السجل بموجب البنك يعمل. السعودية العربية المملكة في في، إن نيذرالند الجميني

  :يلي آما هو للبنك الرئيسي المرآز عنوان إن. السعودية العربية المملكة في) فرعًا ٤١: ٢٠٠٨( فرعًا ٤١ وعددها فروعه شبكة خالل من وذلك) م١٩٨٧ فبراير

  

  الهولندي السعودي البنك  

  ١٤٦٧. ب. ص  

  ١١٤٣١ الرياض  

  السعودية العربية المملكة  

  

 قبل من عليها واإلشراف اعتمادها يتم اإلسالمية الشريعة مع متوافقة مصرفية منتجات لعمالئه البنك يقدم آما. المصرفية الخدمات أنواع آافة بتقديـم البنك يقوم

  .مستقلة شرعية هيئة

  

  :آالتالي وتفاصيلها تابعتين شرآتين يمتلك البنك أن آما

  

  الهولندي المالية السعودي شرآة

  .انتفاع حق وملكيات مباشرة ملكيات بشكل البنكي شرآة مملوآة بالكامل من قبل السعودي الهولندي المالية ه شرآة

  

  السعودي الهولندي العقارية شرآة

   .بشكل ملكيات مباشرة و ملكيات حق انتفاع البنك قبل من لأيضا شرآة تابعة مملوآة بالكام وهيالسعودي الهولندي العقارية  شرآة

  

   اإلعداد أسس -٢

    

 معيارو )ساما( للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي المحاسبة معاييرلالموحدة وفقا  الموجزة المرحليةالمالية  التقاريرإعداد  يتم 

 وكنالب مراقبة نظام مع شىالتتم أيضا الموحدة الموجزة المرحلية الماليةإعداد هذه القوائم  يتم آما .المرحلية المالية بالتقارير الخاص ٣٤ رقم الدولية المحاسبة

 المالية للسنة السنوية المالية القوائم مع باالرتباط الموحدة الموجزة المرحلية المالية القوائم هذه قراءة يجب آما .السعوديةالمملكة العربية  فيالشرآات  ونظام

  . م٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في هيةتالمن
  

 .ريال ألف ألقرب تقريبها ويتم السعودي بالريال الموحدة القوائم المالية المرحلية الموجزة تظهر
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  السعودي الهولندي  بنكال
  سعودية مساهمة  آةشر

  غير مدققة  ،الموحدة الموجزة المرحلية المالية القوائم حول ضاحاتإي

   ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر للتسعة

   السعودية الرياالت باآلف المبالغ

  

  توحيد الحسابات أسس             

ويشار ( الماليةالمرحلية الموجزة للبنك والشرآة التابعة له، شرآة السعودي الهولندي  المالية القوائم على الموحدة الموجزة المرحلية المالية القوائم هذه تشتمل

لشرآة ويتم إعداد القوائم المالية  .بنظر االدارة بنسبة للمجموعة جوهريتهالعدم  العقارية الهولندي السعودي شرآةلم يتم توحيد نتائج  ").بالمجموعة"إليهما معًا 

مع السياسات المحاسبية  لتتماشى الضرورةنفس الفترة المالية للبنك، ويتم إجراء التعديالت للسياسات المحاسبية للشرآات التابعة عند بالسعودي الهولندي المالية 

  .المتبعة من قبل المجموعة

 المنشآت لهذه والتشغيليةالسيطرة عندما يكون لدى البنك القدرة على التحكم بالسياسات المالية  وتتواجد. التي يسيطر عليها البنك المنشأة التابعة هي ةالشرآ

  . التصويت حقوقتزيد عن نصف  حصة فيها ويمتلك نشاطاتها، من منافع على للحصول

نتائج أعمال الشرآات  تدرج. السيطرة من تاريخ تخلي البنك عن توحيد الشرآات التابعة من تاريخ انتقال السيطرة إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد اعتبارًا يتم 

  .ء أو حتى تاريخ سريان البيع، حسبما هو مالئمالتابعة المشتراة أو المباعة خالل السنة في قائمة الدخل الموحدة اعتبارًا من تاريخ سريان الشرا

 ٣٠آما في  .التابعةحقوق األقلية، الحصة في صافي الدخل وصافي الموجودات غير المملوآة، بشكل مباشر أو غير مباشر،  من قبل البنك في الشرآات  تمثل

 الموحدة الدخل قائمة في منفصل بشكل لم يتم إدراجها وبالتالي ،قبل ممثلي مساهمي البنك من مملوآة حقوق األقلية إن، ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠و  ٢٠٠٩ سبتمبر

  . الموحدة المالي المرآز وقائمة

التابعة وآذلك أية أرباح ومصاريف غير محققة تنشأ عن معامالت داخلية للمجموعة عند إعداد القوائم المالية  والشرآات البنك بينحذف جميع األرصدة  يتم

  .القيمة في انخفاض على دليل يوجد لم ما وذلك المحققة، غير األرباح طريقة بنفسويتم حذف الخسائر غير المحققة  . الموحدة
  

  المحاسبية  السياسات - ٣

في البيانات  مفصلةوآما هي  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في  السياسات المحاسبية المستخدمة مطابقة لتلك المستخدمة في البيانات المالية السنوية للسنة إن 

التشغيلية والتعديالت على  بالقطاعاتوالخاص  ٨للتقارير المالية  دوليعدا تلك المنصوص عليها في المعيار ال ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١المالية للعام المنتهي في 

  .على الموقف واألداء المالي للمجموعة ثروالتي لم تؤوقد أستخدم البنك المعيار والتعديالت بأثر رجعي . أدناه مذآورةالقائمة آما هي  المعايير

 معلومات عن اإلفصاح ويتطلب التقارير إعداد لشرائح ١٤ الدولي المحاسبة معيار مكان يحل والذي التشغيلية للقطاعات ٨ الدولية المالية التقاريرمعيار  -

  ،للمجموعة التشغيلية القطاعات

   ،في عرض القوائم المالية ١المراجعة والتعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

   ،اإللغاءشروط المنح و – األسهمسداد حصص  ٢التعديالت على معيار إعداد التقارير المالية الدولية  -

  .األدوات الماليةلعرض  ٣٢معيار المحاسبة الدولي  و -

  
  

   ، صافياالستثمارات - ٤

  : التالية لفئاتلاالستثمارات  تصنف         
  

  

  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠
 السعوديةالرياالت  بآالف

  ) مدققةغير (

  ٢٠٠٨ديسمبر ٣١
 السعوديةالرياالت  بآالف

  )مدققة(

  ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠
 السعوديةالرياالت  بآالف

  )مدققة غير(

  ٣٤٣,٤٩٤  ٣٦٣,٣١٦  ١٧٩,٢٦٠  قائمة الدخل  في العادلةلتدرج قيمتها  مقتناة

  ٢,٨٦٦,٨١٩  ١,٧٢٤,٢٠٢  ١,٣٥٢,٦٧٠  للبيع متاحة

  ١٠,٥٩٦,١٧٤  ١٤,٨٧٠,٤٦٣  ١١,٩٩٥,٩١٩    مسجلة بالتكلفة المطفأة أخرى استثمارات

  ١,٣٩٧,١٦٦  ١,٤١٠,٣٦٢  ٧٤٤,٧٢٥  االستحقاق تاريخ حتى مقتناة

  ١٥,٢٠٣,٦٥٣  ١٨,٣٦٨,٣٤٣  ١٤,٢٧٢,٥٧٤   اإلجمالي
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  السعودي الهولندي  بنكال
  سعودية مساهمة  آةشر

  غير مدققة  ،الموحدة الموجزة المرحلية المالية القوائم حول ضاحاتإي
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  السعودية الرياالت باآلف المبالغ

  

  تتمة - االستثمارات - ٤

 : ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في ( مليون ريال سعودي  ١٠٧ قدرها المتاجرة ألغراض استثماراتقائمة الدخل  في العادلةقيمتها  لتدرج المقتناة االستثمارات تتضمن

  )مليون ريال سعودي  ١٧١:  ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠ريال سعودي و في مليون  ٢٩١

 ١٣قام البنك في  "المالية الموجوداتعادة تصنيف إ"بخصوص  ٧والمعيار الدولي للتقارير المالية  ٣٩الدولي  المحاسبةلمعيار  األخيرةمع التعديالت  بالتزامن

  .٢٠٠٨يوليو  ١اعتبارًا من  المطفأة بالتكلفة مسجلة أخرى استثمارات إلى للبيع المتاحة المالية األوراقتصنيف بعض  بإعادة ٢٠٠٨أآتوبر 

  :تصنيفها المعاد لالستثماراتوالقيمة العادلة  الدفتريةالقيمة  هالجدول أدنا يعكس

  

   العادلة القيمة  الدفترية القيمة  

 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  

 )غير مدققة(
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

 )مدققة(
 ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠

 )غير مدققة(
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

  )مدققة(

 أعيد للبيع متاحة استثمارات

 أخرى استثمارات إلى تصنيفها

  المطفأة بالتكلفة مقتناة

٤٨١,٧٨٨ ٤٩٩,٠٣٧ ٦٠٨,٨٤٢ ٥٨٤,٦٤٤ 

  

الخسارة  أويلخص الجدول التالي الربح . ٢٠٠٨يوليو  ١ في آما العادلة القيمة أساس على التصنيف إعادة تم ،٣٩ رقم الدولي المحاسبة لمعيار التعديل وبموجب

التصنيف، والخسارة والدخل والمصاريف  بإعادة، في حال عدم القيام أألخرالخسارة أو الدخل الشامل  أوفي القيمة العادلة التي آان من الممكن تحقيقها في الربح 

  . المحققة في الربح أو الخسارة المتعلقة باستثمارات معاد تصنيفها

  

 في المنتهية ـــــرــأشهـــ للثالثة 

  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠

     وديـــةالسع الرياالت فالآب

  )غير مدققة(

 المنتهية في ـــــــرــة أشهـتسعلل

  ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠في

      وديـــةالسع الرياالت فالآب

  )غير مدققة(

عادة تصنيف إالقيمة العادلة المتعلقة ب من سارةالخ اءإطف

حتى تاريخ  األخرىاالستثمارات المدرجة في بنود الدخل الشامل 

  (٦,١١٦)  )٢,٠٣٩(  :أعادة التصنيف

القيمة  في) الخسارة/ (يتم إدراج الربح: تصنيفالحالة عدم  في

بنود الدخل الشامل  ضمن ستثمارات المعاد تصنيفهاإلل العادلة

  )١١٥,١٧٩(  ٣٠,٦٥٧  :غبمبل األخرى

  

  المشتقات - ٥

  

 االسميةمع تحليل بالمبالغ  التوالي على األخرىوالمدرجة بالموجودات األخرى والمطلوبات  المشتقة المالية لألدوات والسلبية اإليجابية العادلة القيمة أدناه الجدول عكسي

 ،وبالتالي ، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها ولكنها الفترةالقائمة في نهاية  التمالمعا حجم على مؤشرًا تعتبر  االسميةالمبالغ  إن. المتعلقة بها

 . مخاطر السوق ال تعكسآما وأنها  للمشتقات اإليجابية العادلة القيمة على عادة تقتصر والتي المجموعة لها تعرضت التيال تعكس مخاطر اإلئتمان  االسميةفإن هذه المبالغ 
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  تتمة -  المشتقات - ٥
  
  

  ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠
  )غير مدققة ( 

        

  ٢٠٠٨ديسمبر ٣١
  ) مدققة ( 

  

  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠
  )غير مدققة ( 

  

  السعوديةالرياالت  الفبآ

ة  االسمية المبالغ ة القيم  العادل

 السلبية

ة ة القيم  العادل

 اإليجابية

ة  االسمية المبالغ ة القيم  العادل

 السلبية

ة ة القيم  العادل

 اإليجابية

ة  االسمية المبالغ ة القيم  العادل

 السلبية

ة ة القيم  العادل

 اإليجابية

  :المتاجرةألغراض  المقتناة         

  أسعار العموالت مقايضات  ١٧٧,٢٢٣ ١٦٣,٣٧٦ ٢٢,١٩٨,٧٢٦ ٢١٧,٠٥٧ ٢٠٦,٥٤٤ ١٧,٠١٨,٠١٠ ٨٢,٧٧٧ ٧٨,٩٤٢ ١٥,٤٠١,٥٨٢

 العمالت أسعار اتفاقيات ٣٩,٣٠٥ ٢٤,٩٤١ ٢٩,٩٢٤,٢٨٧ ٥٧,٠٠٩ ٧٢,٢٧٦ ٤٠,٧٦٩,٢٤١ ٩٥,٤٥٨ ٨٥,٣٠١ ٥٠,٣٨٠,٠٥٧

 العمالتخيارات  - - ١,٠٤٨,٨١٩ ٢٠,٧١٠ ٢٠,٨٢٨ ٦,٨٣٦,٩٣٥ ١٣,٨٣٤ ١٤,٤٢٩ ٩٠٣,٧٢١

 اآلجلة األجنبي الصرف عقود ٦٦٥ ٨٢٠ ١,٨٥٠,٠٠٠ - - ٥٠,٠٠٠ - - -

           

 :العادلةلتغطية مخاطر القيمة  المقتناة         

 أسعار العموالت  مقايضات ٨,٣٨٢ ٣٣,٨٦٥ ٢,٠٧٦,٥٩١ ٨,٦٥٤ ٤٩,٨٧٣ ٣,٢٧١,٧٩٤ ٦,٢٣٤ ٣,٣٩٩ ٢,٩٨٨,٣٢٣

           

 :النقديةلتغطية مخاطر التدفقات  المقتناة         

 أسعار العموالت  مقايضات ١٨,٩٩٩ ١,٥٩٩ ٨٠٠,٠٠٠ ٢٣,١٥٠ - ٧٥٠,٠٠٠ ٥,١٣٩ ١,٥٠٨ ٨٨١,٥٤١

  جمالياإل ٢٤٤,٥٧٤  ٢٢٤,٦٠١ ٥٧,٨٩٨,٤٢٣ ٣٢٦,٥٨٠ ٣٤٩,٥٢١ ٦٨,٦٩٥,٩٨٠ ٢٠٣,٤٤٢ ١٨٣,٥٧٩ ٧٠,٥٥٥,٢٢٤
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     باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتالتعهدات  -  ٦ 

  

   :ما يليللمجموعة  المحتملة وااللتزاماتالتعهدات  تشمل  

  

  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  السعوديةالرياالت  بآالف

  ) مدققة غير(

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

  )مدققة(

  ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠

  )مدققة غير(

  ٣,٩٧٧,١٥٧  ٣,٧٢٨,١٤٥  ٢,٣١٦,٤٣٤  مستندية عتماداتإ

  ١١,٢٠٣,٢٨٣  ١١,٢٩٨,٨٩٩  ١٠,٧٩٥,١٩١  ضمان طاباتخ

  ٣,٠٣٧,٠٩٤  ٢,١٥٢,٥٤٤  ١,٧٠٢,٨٢٢  بوالتق

  ١,٦٤٠,١٣٧  ١,٨٩٧,٢٤٥  ٧٩٩,٢٢٣  غير قابلة لإللغاء اإلئتمان لمنح إلتزامات

  ١٩,٨٥٧,٦٧١  ١٩,٠٧٦,٨٣٣  ١٥,٦١٣,٦٧٠   اإلجمالي

  

  وشبه النقدية  النقدية - ٧

  

   :النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية من اآلتي  تتكون  

  

  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  السعوديةالرياالت  الفبآ

  ) مدققة غير( 

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

  ) مدققة( 

  ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠

  ) مدققة غير( 

  النقد مؤسسة لدى وأرصدة الصندوق في نقد

  ٥,٥٣٦,٧٨٥  السعودي ما عدا الودائع النظامية  العربي

  

١,٠٢٣,٤١٩  

  

٢,٠٤٢,٦٦٦  

  األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

  ٣٢٨,٠٧٤  االقتناء تاريخ من اشهر ثالثةتستحق خالل  

  

٣٦٤,٣٠٧  

  

١,١٣٠,٣٤٤  

  ٣,١٧٣,٠١٠  ١,٣٨٧,٧٢٦  ٥,٨٦٤,٨٥٩   اإلجمالي
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  البنك قطاعات -٨ 

            

تعريف إن يتم  ٨التقارير المالية الدولي معيار يتطلب  ،٢٠٠٩ يناير ١من  اعتباراللقطاعات التشغيلية  ٨معيار التقارير المالية الدولية  باعتمادقامت المجموعة 

وذلك من أجل الرئيسي،  القرار متخذ التي يتم مراجعتها باستمرار من قبل القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية الخاصة بمكونات المجموعة و

ة تحديد يتطلب من المنشأشرائح أعداد التقارير، المتعلق ب ١٤ السابق رقم معيار المحاسبة الدولي وفي المقابل فإنوتقييم أداء هذه القطاعات  الموارد تخصيص

 والتي اإلداريينألعداد التقارير المالية الداخلية لكبار  المكافأة باإلضافةة و، باستخدام منهج المخاطر)الجغرافي ع، والقطاقطاع األعمال(مجموعتين من القطاعات 

  .هذه القطاعات لتحديدآنقطة بداية فقط تخدم 
   

العمليات التي ترتبط  من مجموعةالقطاع البنكي هو  .بالخارج فروع الديه وجدت وال السعودية العربية المملكة داخلبصفة أساسية  انشاطاتهالمجموعة  مارست

 أي توجد ال. اإلدارةللشروط المعتمدة من  وفقًاالبنك  قطاعات بين المعامالت تتم. األخرىبتقديم منتجات وخدمات خاضعة لمخاطر وعوائد مختلفة عن القطاعات 

يتكون البنك من  .تشغيليةمطلوبات  و موجودات بالقطاعالموجودات والمطلوبات المتعلقة  تشمل. األعمال قطاعات بين والمصروفات للدخل جوهرية بنود

  : التالية الرئيسية القطاعات
  
  التجزئة طاعق

 على البنكي الهاتفمرآز  بـخدمات مدعمةو الخدمات البنكية عبر شبكة االنترنت  البيعالصرف اآللي ونقاط  كائنوم المحلية الفروع شبكة خالل من ويعمل

وتقديم خدمات التجزئة وغيرها من الخدمات البنكية التي  متنوعة،وودائع  ادخاريقوم البنك بقبول ودائع العمالء على شكل حسابات  آما .ساعة ٢٤ مــــــدى

 لألفراداالستثمار  وإدارة، ومنتجات التخطيط المالي الشخصي ، والصناديق االستثمارية، وبطاقات اإلئتمان، والحسابات المكشوفةتشتمل على القروض الشخصية

   .والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
  

  الشرآات  قطاع  

 وتقديم العمالء ودائع بقبول أيضا البنك يقوم آما .االعتباريين والعمالء للشرآات والخدمات المنتجات من متكاملة سلسلة بتقديم آذلكقطاع الشرآات  يقوم

 والصرف والمشتقات الخزينة ومنتجات ،التجاري التمويل وخــدمات المشترآة والقروض المكشوفة والحسابات ألجل القروض على ملتالقروض التي تش

   .العالمية المعامالت خدمات خاللالخدمات المقدمة للعمالء على الخدمات المصرفية من خالل شبكة اإلنترنت ومن  تشتملو .األجنبي

       
   قطاع الخزينة             

 االعتباريين والعمالء للشرآات المشتقات وآذلك بعمولة المرتبطة التجارية الخدمات وتقديم األجنبية العمالت وتحويل ،بشكل أساسي باألوراق المالية  ويتعامل

 . االستثمارية المحفظةوإدارة  البنك لدى الكافية السيولة على والحفاظ البنك عمليات تمويل عن مسؤولآما أن هذا القطاع . نفسهولحساب البنك 

 
 االستثمار خدماتو ةاالستثماريالمصرفية  األعمال               

  
  .المالية األوراقالتعامل واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة وحفظ خدمات تتعلق ب ،خدمات االستثمارالمصرفية االستثمارية و األعمالمجموعة  تقدم               

  
  

 

 

  

  

  

  



 

١٢ 
 

  السعودي الهولندي  بنكال
  سعودية مساهمة  آةشر

  غير مدققة  ،الموحدة الموجزة المرحلية المالية القوائم حول ضاحاتإي
     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر للتسعة
   السعودية الرياالت باآلف المبالغ

 

  تتمة -  البنك قطاعات -٨
  

 أشهر ةسعتال لفترةالعمليات ومصاريف العمليات وصافي الدخل  دخل إجمالي، و٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ في آما المجموعة ومطلوبات جوداتوم إجماليأن 

  :هي آما يلي المنتهية
  
  

 ) مدققةغير ( السعوديةالرياالت  بآالف ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠

خدمات االستثمار  قطاع  الخزينة     قطاع  الشرآات طاعق  األفراد اعقط 

  والوساطة

 اإلجمالي

 ٦٣,١٦٤,٤٧٦  ٢,٠٣٦ ٢١,٠٤٨,٣٦٨ ٣٧,٤٣٧,٢٠٤  ٤,٦٧٦,٨٦٨  الموجودات إجمالي

 ٥٧,١٠٧,١٨٠  ٤١٤ ١٨,٥٤٦,٣٧٣ ٢٣,٧٦٤,٣٤٨ ١٤,٧٩٦,٠٤٥  المطلوبات إجمالي

 ١,٦٣٠,٧٣٢  ٦٧,١٧٨ ٢٩٠,٣٠٣ ٨٢٩,٢٧٨ ٤٤٣,٩٧٣  العمليات دخل إجمالي

  مصاريف العمليات مخصومًا منها  إجمالي

  ٦١٠,٦٨٢  ٤٠,٨٢٠  ٧١,١٦٢  ١٦٤,٠١١  ٣٣٤,٦٨٩  واالستثمار االئتمان خسائر مخصص

  ٨٠,٠٤٨  -  ٨٠,٠٤٨  -  -  االستثمارخسائر  مخصص

  ٤١٤,٦٧٦  -  -  ٣٧٢,٠٩٩  ٤٢,٥٧٧  صافي االسترداد،/االئتمانخسائر  مخصص

 ٥٢٥,٣٢٦  ٢٦,٣٥٨ ١٣٩,٠٩٣ ٢٩٣,١٦٨ ٦٦,٧٠٧  للفترة الدخل صافي
  
  

 ) غير مدققة( السعوديةالرياالت  بآالف ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠

خدمات االستثمار  قطاع  الخزينة     قطاع  الشرآات طاعق  األفراد اعقط 

  والوساطة

 اإلجمالي

 ٦١,٣٩٩,٨٨٥  ١١,٥٥٠ ١٩,١٢٧,٦٢٤ ٣٦,٧٦٤,٢٨٥  ٥,٤٩٦,٤٢٦  الموجودات إجمالي

 ٥٦,٠٥٤,٨٨٢  ٨٧٧ ١٩,٨٥٨,٣٢٩ ٢٢,٣٣٤,٦٧٣ ١٣,٨٦١,٠٠٣  المطلوبات إجمالي

 ١,٥٩٣,١١٨  ١١١,٨٢٩ ٣١١,٧٧٠ ٧٣٠,٣٦١ ٤٣٩,١٥٨  العمليات دخل إجمالي

  مصاريف العمليات مخصومًا منها  إجمالي

  ٦٣٩,٤٥٦  ٦٧,٤٠٣  ٨١,١٧٤  ١٦٣,٠٥٤  ٣٢٧,٨٢٥  خسائر االئتمان مخصص

 ٣٨,٨٦٠  - - )٣,٣٣٢( ٤٢,١٩٢  صافي االسترداد،/االئتمانخسائر  مخصص

 ٩١٤,٨٠٢  ٤٤,٤٢٦ ٢٣٠,٥٩٦ ٥٧٠,٦٣٩ ٦٩,١٤١  للفترة الدخل صافي
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

١٣ 
 

  السعودي الهولندي  بنكال
  سعودية مساهمة  آةشر

  غير مدققة  ،الموحدة الموجزةحول القوائم المالية المرحلية  ضاحاتإي

     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠ في المنتهية أشهر للتسعة

  السعودية الرياالت باآلف المبالغ

  

  السهم وربح المال رأس  -٩

  

المنعقدة  ساهمينللم غير العادية الجمعية العمومية موافقة  أخذ وتملكل سهم  سعودي ريال ١٠سهم بسعر  ٦٦.١٥٠.٠٠٠أسهم مجانية وعددها  بإصدار اإلدارة مجلس أوصى

  .على هذه التوصية  ٢٠٠٩ مارس ٢٤في 

 أثر ،مليون سهم إلظهاره بأثر رجعي  ٣٣٠,٨بتقسيم صافي الدخل للفترة على  ٢٠٠٨وآذلك  ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠في  المنتهية للفترة سهم لكل األساسي الربحتم احتساب 

 . المجانية األسهم إلصدار نتيجة أزداد الذي األسهم عدد في التغير

  

  المال رأس آفاية - ١٠

  

 أخرى، تدابير ضمن باستخدام، تراقب البنكآما أن آفاية رأس مال  .المختلفة أعماله منالمخاطر الناتجة  لتغطية فعالةبطريقة  مدارة مال رأس بقاعدة المجموعة تحتفظ

  .البنك علىفي إشرافها ) ساما(عن لجنة بازل حول اإلشراف البنكي والتي تبنتها مؤسسة النقد العربي السعودي  الصادرة والنسبالتعليمات 

  

      ٢٠٠٩ سبتمبر ٣٠  

  )غير مدققة(

  ٢٠٠٨ سبتمبر ٣٠

  )غير مدققة( 

رأس  معدل   إجمالي  بيانات

  المال

 المال رأس معدل إجمالي

  األساسي

 رأس معدل إجمالي

  المال

 المال رأس معدل إجمالي

  األساسي

%  %  

 مستوى

  ٧,١٢  ٩,٧٧  ١٠,١  ١٤,٥  المجموعة

     

  

  

  المقارنة أرقام - ١١

  

  .تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتفق مع العرض في الفترة الحالية أعيد لقد

  

   

  

  

  

  

  

  



الـــتـــــقـــــــريـــــــــر  الــــســـــــــــنــــــــــوي
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قد راجعنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للبنك السعودي الهولندي 
("البنك") وشركته التابعة, والتي تشمل قائمة املركز املايل املوحدة 
كما يف 31 ديسمبر 2008م وقوائم الدخل املوحدة والتغيرات يف 
حقوق املساهمين املوحدة والتدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية 
يف ذلك التاريخ وملخصا بالسياسات املحاسبية الهامة وااليضاحات 
التLسيرية األخرى من (1) اىل (39) للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ, 
ويستثنى من ذلك االيضاح رقم (39) ألنها غير مطلوبة ألن تكون 

ضمن نطاق املراجعة التي قمنا بها.

مسؤولية االدارة حول القوائم المالية
تعتبر االدارة مسؤولة عن اعداد وعرض هذه القوائم املالية بشكل 
عادل وفقا ملعايير املحاسبة للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة 
املالية  بالتقارير  الخاصة  الدولية  واملعايير  السعودي  العربي  النقد 
وأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية 
واالحتLاظ  وتطبيق  تصميم  املسؤولية  هذه  تتضمن  السعودية. 
عادلة  مالية  قوائم  وعرض  العداد  مناسب  داخيل  رقابة  بنظام 
وخالية من األخطاء الجوهرية, سواء كانت هذه األخطاء ناتجة عن 
مالئمة,  محاسبية  سياسات  وتطبيق  واختيار  الخطاء,  أو  الغش 

وعمل تقديرات محاسبية معقولة يف ظل الظروف املتاحة.

مسؤولية مراجعي الحسابات
ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه القوائم املالية استنادا اىل 
ملعايير  وفقا  بمراجعتنا  قمنا  لقد  بها.  قمنا  التي  املراجعة  أعمال 
ومعايير  السعودية  العربية  اململكة  يف  عليها  املتعارف  املراجعة 
املراجعة الدولية والتي تتطلب االلتزام بمتطلبات أخالقيات املهنة 

او التخطيط والقيام بأعمال املراجعة للحصول عىل تأكيد معقول 
بأن القوائم املالية خالية من األخطاء الجوهرية.

تتضمن املراجعة القيام باجراءات, للحصول عىل أدلة مؤيدة للمبالغ 
وااليضاحات الواردة يف القوائم املالية. وتعتمد االجراءات التي يتم 
تقييما  أيضا  وتتضمن  الحسابات,  مراجعي  تقدير  عىل  اختيارها 
هذه  كانت  سواء  املالية  القوائم  يف  الجوهرية  األخطاء  ملخاطر 
هذه  بتقييم  القيام  وعند  الخطاء.  أو  الغش  عن  ناتجة  األخطاء 
نظام  االعتبار  بعين  باألخذ  الحسابات  مراجعو  يقوم  املخاطر, 
الدولية الخاص باعداد وعرض قوائم مالية عادلة للمنشأة  املراقبة 
املتاحة  للظروف  وفقا  مالئمة  مراجعة  اجراءات  تصميم  لغرض 
للمنشأة.  الداخيل  الرقابة  نظام  فعالية  حول  الرأي  البداء  وليس 
تتضمن أعمال املراجعة كذلك تقييما مالئما للسياسات املحاسبية 
االدارة,  قبل  من  املعدة  املحاسبية  التقديرات  ومعقولية  املتبعة 

باالضافة اىل تقييم العرض العام للقوائم املالية.

الرأي
يف رأينا, ان القوائم املالية املوحدة ككل:

- تظهر بعدل, من كافة النواحي الجوهرية, املركز املايل للبنك كما 
للسنة  النقدية  وتدفقاته  أعماله  ونتائج  ديسمبر 2008م  يف 31 
املالية  للمؤسسات  املحاسبة  ملعايير  وفقا  التاريخ  ذلك  يف  املنتهية 
الدولية  وللمعايير  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  عن  الصادرة 

الخاصة بالتقارير املالية.
- تـتـLـق مـع نظـام الشــركـات ونظـام مراقـبـة البـنـوك والنظــام 

األساسي للبنك فيما يتعلق باعداد وعرض القوائم املالية املوحدة.

التقـــريــــر
08‘السنــــــوي
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ديلويت آند توش
بكر أبو الخير وشركاهم

ص. ب 213
الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

بكر عبداهللا أبو الخير
محاسب قانوني - ترخيص رقم 101

كي. بي. ام. جي الفوزان
الفوزان والسدحان

ص. ب 92876
الرياض 11663

المملكة العربية السعودية

عبداهللا حمد الفوزان
محاسب قانوني - ترخيص رقم 348

إىل السادة/ مساهمي البنك السعودي الهولندي   الموقرين
شركة مساهمة سعودية

تقرير مراجعي الحسابات



‘08
التقـــريــــر
السنــــــوي

مبنى اإلدارة اإلقليمي باملنطقة الغربيةمبنى اإلدارة اإلقليمي باملنطقة الشرقيةمبنى اإلدارة الرئيسي بالرياض
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القوائم المالية المدققة

للسنة المنتهية
ديسمبـر  31 يف 

2008

25



2,790,716

365,095

18,368,343

38,017,101

465,611

1,429,317

61,436,183

3,509,047

5,271,854

12,954,288

27,554,619

320,371

801,135

50,411,314

9,286,150

43,012,327

1,947,555

1,475,000

55,721,032

9,157,612

34,604,985

1,401,923

700,000

45,864,520

2,646,000

1,915,000

130,000

(45,411)

825,329

233,450

10,783

5,715,151

61,436,183

2,646,000

1,609,000

130,000

20,756

141,038

_

_

4,546,794

50,411,314

20082007
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الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي .............................................................

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى ..................................................................................

إستثمارات، صايف ..........................................................................................................................................................

قروض وسلف، صايف .................................................................................................................................................

ممتلكات ومعدات، صايف .....................................................................................................................................

موجودات أخرى ..............................................................................................................................................................

إجمايل املوجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
املطلوبــــات

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى  .............................................................................................

ودائع العمالء .....................................................................................................................................................................

 مطلوبات أخرى .............................................................................................................................................................

أوراق مالية تابعة ...........................................................................................................................................................

إجمايل املطلوبات

حقوق المساهمين
رأس املال ................................................................................................................................................................................

إحتياطي نظامي ............................................................................................................................................................

إحتياطي عام .....................................................................................................................................................................

إحتياطيات أخرى ..........................................................................................................................................................

أرباح مبقاة .........................................................................................................................................................................

أرباح مقترح توزيعها .................................................................................................................................................

إحتياطي خيار األسهم ..............................................................................................................................................

إجمايل حقوق املساهمين .....................................................................................................................................
إجمايل املطلوبات وحقوق املساهمين

إيضاح

قائمة المركز المايل الموحدة
كما يف 31 ديسمبر 2008م و 2007م

بآالف الرياالت السعودية

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

25

18



20082007

2,905,672

1,705,223

1,200,449

390,167

84,881

30,454

65,769

4,042

395

1,776,157

465,315

58,216

60,914

257,124

495,666

_

353

1,337,588

438,569

1.66

20

20

21

22

23

8

7 (ب)

24

2,977,305

1,532,246

1,445,059

456,337

88,480

5,184

115,033

591

490

2,111,174

452,516

73,870

63,132

220,309

25,485

52,121

_

887,433

1,223,741

4.62

التقـــريــــر
08‘السنــــــوي
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تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة الدخل الموحدة
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2008م و 2007م

بآالف الرياالت السعودية

دخل العموالت الخاصة

مصاريف العموالت الخاصة

صايف دخل العموالت الخاصة

أتعاب خدمات بنكية، صايف

أرباح تحويل عمالت أجنبية، صايف

دخل األدوات املالية املدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل، صايف

دخل املتاجرة، صايف

مكاسب إستثمارات لغير أغراض املتاجرة، صايف

دخل العمليات األخرى

إجمايل دخل العمليات

رواتب وما يف حكمها

إيجار ومصاريف مباني

إستهالك

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

مخصص اإلنخTاض لخسائر اإلئتمان، صايف

مخصص اإلنخTاض لخسائر اإلستثمارات

مصاريف عمليات أخرى

إجمايل مصاريف العمليات

صايف الدخل 

ربح السهم األساسي واملخفض
(بالريال السعودي)

إيضاح



17

17

17

16

25

2008

17

17

17

16

25

2007

2,646,000

_

_

_

_

_

_

_

_

2,646,000

1,609,000

_

_

_

_

_

306,000

_

_

1,915,000

130,000

_

_

_

_

_

_

_

_

130,000

20,756

14,031

(68,009)

(12,189)

(66,167)

_

_

_

_

(45,411)

141,038

_

_

_

1,223,741

(306,000)

_

(233,450)

825,329

_

_

_

_

_

_

_

_

233,450

233,450

_

_

_

_

_

_

_

10,783

_

10,783

4,546,794

14,031

(68,009)

(12,189)

(66,167)

1,223,741

_

10,783

_

5,715,151
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قائمة التغيرات يف حقوق المساهمين الموحدة
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2008م و 2007م

بآالف الرياالت السعودية

رأس
املـــال

اإلحتيـاطي
العــــام

اإلحتياطات
األخرى

األربـاح
املبقـاة

إجمايل أرباح
مقـتـرح توزيعها

برنامج أسهم
املـوظفين

اإلحتيـاطي
اإلجمايلالنظامي إيضاح

الرصيد يف بداية السنة
صايف التغيرات يف القيمة العادلـة  

     لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
صايف التغيرات يف القيمة العادلة

     لإلستثمارات املتـاحة للبيـع
تحـويــالت لقائـمــة
     الدخــل املوحــدة

صايف املصاريف املسجلة مباشرة
     يف حقوق املساهمين

صايف الدخل للسنة

محول لإلحتياطي النظامي
مخصص برنامج أسهم املوظ<ين

أرباح نهائية مقترح توزيعها لعام 2008

الرصيد يف نهاية السنة

1,499,000

_

_

_

_

_

_

_

110,000

_

1,609,000

2,205,000

_

_

_

_

_

_

441,000

_

_

2,646,000

571,000

_

_

_

_

_

_

(441,000)

_

_

130,000

(42,592)

       39,339

7,780

16,229

63,348

_

63,348

_

_

_

20,756

25,335

_

_

_

_

438,569

438,569

_

(110,000)

(212,866)

141,038

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4,257,743

39,339

7,780

16,229

63,348

438,569

501,917

_

_

(212,866)

4,546,794

ايضاح
رأس
املـــال

اإلحتيـاطي
العــــام

اإلحتياطات
األخرى

األربـاح
املبقـاة

إجمايل أرباح
مقترح توزيعها

اإلحتيـاطي
اإلجمايلالنظامي

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

الرصيد يف بداية السنة
صايف التغيرات يف القيمة العادلـة  

     لتغطية مخاطر التدفقات النقدية
صايف التغيرات يف القيمة العادلة

     لإلستثمارات املتـاحة للبيـع
تحويالت لقائمة الدخل - املوحدة

صايف الدخل املسجل مباشرة
     يف حقوق املساهمين

صايف الدخل للسنة

إجمـايل الـدخـل
     املسـجـل للسـنـة

إصدار أسهم مجانية
محول لإلحتياطي النظامي

أرباح مرحلية مدفوعة لعام 2007

الرصيد يف نهاية السنة



438,569

(59,990)
(4,042)
60,914

_
495,666

-
931,117

(213,731)

642,041
(661,204)

(1,570,436)
53,859

859,197
2,191,321

341,050

2,573,214

1,064,121
(2,826,054)

(72,241)

(1,834,174)

_
(222,235)

(222,235)

516,805

5,806,473

6,323,278

2,890,872

1,674,540

63,348

8

7 (ب)

8

25

1,223,741

(214,867)

(591)

63,132

10,783

25,485

52,121

1,159,804

(358,869)

1,048,407

452,601

(10,487,967)

(626,340)

128,538

8,407,342

558,262

281,778

3,047,309

(8,818,637)

(208,372)

(5,979,700)

775,000

(12,630)

762,370

(4,935,552)

6,323,278

1,387,726

2,975,566

1,344,819

(66,167)

20082007
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تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 39 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

إيضاح

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2008م و 2007م

بآالف الرياالت السعودية

األنشطة التشغيلية
صايف الدخل للسنة

التعديالت لتسوية صايف الدخل إىل صايف النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية:
إطEاء الخصم والعالوة عىل اإلستثمارات املقتناة لغير أغراض املتاجرة، صايف

مكاسب إستثمارات مقتناة لغير أغراض املتاجرة، صايف
إستهالك

مخصص برنامج أسهم املوظEين
مخصص اإلنخEاض لخسائر اإلئتمان

مخصص اإلنخEاض لخسائر اإلستثمارات

صايف (الزيادة) النقص يف املوجودات التشغيلية:
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

أرصـدة لـدى البـنـوك واملـؤسـســات املالـيــة األخـرى تـسـتـحـق بعـد تـسـعـيـن يومـًا 
   من تاريـخ اإلقـتـنـاء

إستثمارات مقتناة لتدرج قيمتها العادلة يف قائمة الدخل (من ضمنها إستثمارات للمتاجرة)
قروض وسلف، صايف

موجودات أخرى

صايف الزيادة (النقص) يف املطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

ودائع العمالء
مطلوبات أخرى

صايف النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
متحصالت من بيع واستحقاق إستثمارات مقتناة لغير أغراض املتاجرة، صايف

شراء إستثمارات مقتناة لغير أغراض املتاجرة
شراء ممتلكات ومعدات

صايف النقدية املستخدمة يف األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
إصدار سندات دين

أنصبة أرباح مدفوعة

صايف النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

صايف الزيادة (النقص) يف النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية يف بداية السنة

النقدية وشبه النقدية يف نهاية السنة

عموالت خاصة مستلمة خالل السنة

عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

معلومات إضافية غير نقدية
صايف التغيرات يف القيمة العادلة وتغطية مخاطر التدفقات النقدية واملحمل عىل قائمة الدخل املوحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2008م و 2007م

بآالف الرياالت السعودية

1 ـ عــام
مساهمة  شركة  (البنك)،  الهولندي  السعودي  البنك  تأسس 

سعودية، مسجلة باململكة العربية السعودية بموجب املرسوم امللكي 

الكريم رقم م/85 الصادر بتاريخ 29 ذي الحجة 1396هـ (املوافق 

20 ديسمبر 1976). بدأ البنـك أعماله يف 16 شعبان 1397 هـ 

(املوافق 1 أغسطس 1977م)، بعد أن انتقلت إليه ملكية فروع 

بنك الجميني نيذرالند إن يف، يف اململكة العربية السعودية. يعمل 

 6 بتاريخ   1010064925 رقم  التجاري  السجل  بموجب  البنك 

من  وذلك  1987م)  فبراير   4 (املوافق  1407هـ  الثاني  جمادى 

خالل شبكة فروعه وعددها 41 فرعًا (2007: 41 فرعًا) يف اململكة 

ييل: كما  هو  للبنك  الرئيسي  املركز  عنوان  إن  السعودية.  العربية 

البنك السعودي الهولندي

ص. ب. 1467

الرياض 11431

اململكة العربية السعودية

يقدم  كما  املصرفية.  الخدمات  أنواع  كافة  بتقديـم  البنك  يقوم 

اإلسالمية  الشريعة  لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع  البنك 

يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة.

تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وللشركة التابعة 

له، شركة السعودي  الهولندي املالية (يشار اليهما معًا باملجموعة).

التابعة  الشركات  البنك يمتلك  كما يف 31 ديسمبر 2008م فإن 

التالية:

شركة  السعودي الهولندي المالية
هيئة  لتوجيهات  وفقا  املالية  الهولندي  السعودي  شركة  تأسيس  تم 

إدارة  وأنشطة  االستثمارية  البنك  خدمات  وإدارة  لتويل  املال  سوق 

املشورة  وتقديم  والترتيب،  واإلدارة،  التعامل،  تشمل  والتي  االصول 

وحoظ األوراق املالية حسب أنظمة هيئة سوق املال. شركة السعودي 

ملكيات  بشكل  للبنك  بالكامل  مملوكة  شركة  هي  املالية  الهولندي 

مباشرة وملكيات حق انتoاع، وقد بدأت ممارسة أعمالهـا اعتـبارًا من 

١ ربيع الثاني1429 هـ ( املوافق 7 أبريل 2008).

شركة السعودي الهولندي العقارية 

تابعة  شركة  أيضا  وهي  العقارية  الهولندي  السعودي  شركة 

مملوكة بالكامل بشكل ملكيات مباشرة و ملكيات حق انتoاع. وقد 

 1010250772 رقم   التجاري  السجل  بموجب  الشركة  تأسست 

الثاني  1429هـ (املوافق  25 يونيو 2008م)  بتاريخ 21 جمادى 

تاريخ  وحـتى  السـعـودي.  العـربي  الـنـقـد  مـؤسـسـة  من  بموافقة 

31 ديسمبر  2008م لم تباشر الشركة أعمالها بعد.

2 ـ أسس اإلعداد
أ  ) المعايير المحاسبية والنظم المتبعة

املحاسبية  للمعايير  طبقًا  املوحدة  املالية  القوائم  إعداد  تم 

السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  عن  الصادرة  املالية  للمؤسسات 

واملعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير املالية. ويعد البنك قوائمه 

املالية املوحدة لتتمشى مع متطلبات نظام مراقبة البنوك ونظام 

الشركات باململكة العربية السعودية.

 

ب) أسس القياس

التاريخية،  التكلoة  ملبدأ  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  إعداد  يتم 

قيمتها  املدرجة  املالية  واملطلوبات  واملوجودات  املشتقات  باستثناء 

تقاس  التي  للبيع  املتاحة  واإلستثمارات  الدخل  قائمة  يف  العادلة 

واملطلوبات  املوجودات  تدرج  ذلك،  إىل  باإلضافة  العادلة.  بالقيمة 

مستوى  حدود  يف  العادلة  بالقيمة  التغيرات  مخاطر  من  املغطاة 

املخاطر املغطاة ، فيما عدا ذلك فيتم قياسها بالتكلoة.

ج ) األحكام والتقديرات المحاسبية الجوهرية  

إن إعداد القوائم املالية وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير 

الهامة  املحاسبية  التقديرات  بعض  استخدام  يتطلب  املالية، 

وافتراضات تؤثر عىل مبالغ املوجودات واملطلوبات املسجلة. كما 

يتطلب األمر من اإلدارة أن تمارس حكمها يف طريقة تطبيق 

التقديرات  هذه  تقييم  ويتم  للبنك.  املحاسبية  السياسات 

السابقة  الخبرة  واالفتراضات واألحكام باستمرار وتعتمد عىل 

عىل  الحصول  تتضمن  والتي  األخرى،  العوامل  وبعض 

يعتقد  التي  املستقبلية  لألحداث  وتوقعات  مهنية  استشارات 

الهامة  البنود  وتتضمن  الحاالت.  تلك  مثل  يف  معقولة  أنها 

تلك  أو  واإلفتراضات  التقديرات  اإلدارة  فيها  تستخدم  التي 

التي تمارس فيها األحكام االفتراضية ماييل:
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2008م و 2007م

بآالف الرياالت السعودية

1 ـ خسائر االنخفاض بمحفظة القروض والسلف:

قروضه  محافظ  بمراجعة  سنوي  ربع  أساس  عىل  البنك  يقوم 

الخسائر،  هذه  تسجيل  مدى  ولتحديد  اإلنخ9اض.  خسارة  لتحديد 

أي  هناك  كانت  إذا  ما  لتحديد  أحكامه  باستخدام  البنك  يقوم 

بيانات يمكن مالحظتها تشير إىل أن هناك انخ9اضًا يمكن قياسه 

يف التدفقات النقدية التقديرية من مجموعة من املقترضين قبل 

هذا  إن  القروض.  مح9ظة  من  قرض  أي  يف  االنخ9اض  تحديد 

أن  إىل  وتشير  مالحظتها  يمكن  بيانات  عىل  يحتوي  ربما  الدليل 

ضمن  القروض  من  ألي  السداد  طريقة  يف  عكسيًا  تغيرًا  هناك 

مجموعة املقترضين .

 

2 - القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة:

إن القيم العادلـة لألدوات املاليـة غير املتداولـة يف األسواق النشطـة 

يتم تحديدهـا باستخدام طرق التقييم. عند استخدام طرق التقييم 

اختبارها  يتم  العادلة،  القيمة  لتحديد  التسعير)  نماذج  (مثًال 

ومراجعتها دوريًا بواسطة موظ9ين مؤهلين ومستقلين عن الجهة 

البيانات  فقط  التقييم   أساليب  وتستخدم  النظام.  أعدت  التي 

مثل  الجوانب  بعض  أن  إال  عمليا،  ذلك  يكون  عندما  الواضحة، 

مخاطر االئتمان (التي تخص البنك وتلك التي تخص طرف ثالث) 

إن  تقديرات.  إجراء   االدارة   من  تتطلب  واالرتباطات  والتقلبات 

التغيرات يف االفتراضات املستندة عليها هذه العوامل من املمكن 

أن تؤثر يف القيمة العادلة لتلك األدوات املالية.

3 - االنخفاض  يف استثمارات األسهم المتاحة للبيع:

يمارس البنك حكمه لتقدير االنخ9اض يف إستثمارات األسهم 

املتاحة للبيع. ويتضمن هذا الحكم تحديد االنخ9اض الجوهري 

التكل9ة.  عن  تقل  التي  لألسهم  العادلة  القيمة  يف  املستمر  أو 

وللوصول إىل هذا الحكم، يقيم البنك من ضمن عوامل أخرى، 

فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  السهم.  سعر  يف  الطبيعي  التقلب 

البنك يعتبر االنخ9اض مناسبًا عندما يكون هناك دليًال للتدهور 

امللحوظ يف املوقف املايل للشركة املستثمر فيها، ويف أداء القطاع 

النقدية  التدفقات  ويف  التقنية  يف  والتغيرات  والصناعة 

التشغيلية والتمويلية.

  

4 - تصنيف االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق:

رقم 39 يف تصنيف  الدويل  املحاسبة  البنك متطلبات معيار  يتبع 

املمكن  أو  الثابتة  الدفعات  ذات  املشتقة  غير  املالية  املوجودات 

تحديدها وذات االستحقاق الثابت كاستثمارات محت9ظ بها لتاريخ 

االستحقاق. ويقوم البنك بتقدير نيته وقدرته عىل االحت9اظ بهذه 

اإلستثمارات حتى تاريخ االستحقاق لكي يتمكن من الوصول اىل 

هذا الحكم.

د ) العملة الوظيفية وعملة العرض

يعتبر  والذي  السعودي،  بالريال  املوحدة  املالية  القوائم  يتم عرض 

تقريب  يتم  مبين،  هو  ما  باستثناء  للبنك  الوظي9ية  العملة 

املعلومات املالية املعروضة بالريال السعودي ألقرب ألف.

٣ ـ ملخص السياسات المحاسبية الهامة  
تتماشى السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية 

املوحدة مع تلك املتبعة يف العام املاضي.

هذه  إعداد  يف  املتبعة  املحاسبية  السياسات  بأهم  بيانًا  ييل  فيما 

القوائم املالية (املوحدة):

أ  ) أسس توحيد القوائم المالية  

والشركات  البنك  عمليات  نتائج  املوحدة  املالية  القوائم  تتضمن 

القوائم  إعداد  يتم  املالية.  الهولندي  السعودي  شركة  له،  التابعة 

املالية للشركة التابعة لن9س السنة املالية للبنك، كما أن السياسات 

املتبعة  املحاسبية  السياسات  لها تتماشى مع  التي تخضع  املحاسبية 

من قبل املجموعة. يتم تعديل السياسات املحاسبية للشركة التابعة 

حسبما هو ضروري لتتطابق مع السياسات املحاسبية املتبعة من قبل 

املجموعة. 

القدرة عىل  للبنك  التي يكون  الشركات  التابعة هي كافة  الشركات 

عىل  القدرة  للبنك  يكون  عندما  السيطرة   وتتواجد  عليها  السيطرة 

التحكم يف سياساتها املالية والتشغيلية، وللحصول عىل مكاسب من 

حقوق  نصف  عن  تزيد  حصة  البنك  فيها  يمتلك  وعادة  أنشطتها، 

التصويت.
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السيطرة  تاريخ  من  التابعة  للشركات  املالية  القوائم  توحيد  يتم 

عليها إىل البنك، ويتوقف توحيد هذه القوائم املالية بتاريخ توقف 

تم  والتي  التابعة  الشركات  نتائج  إدراج  يتم  السيطرة.  هذه 

االستحواذ عليها أو االستبعاد عنها خالل السنة يف قائمة الدخل 

املوحدة وذلك ابتداًء من تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ االستبعاد 

حسب ما هو مالئم.

يتم استبعاد األرصدة وأي دخل أو مصاريف غير محققة تنشأ من 

املعامالت املالية مع الشركة التابعة عند إعداد القوائم املالية املوحدة.

ب ) تاريخ التداول

وبيع   بشراء  املتعلقة  االعتيادية  العمليات  كافة  إثبات  يتم 

فيه  تلتزم  الذي  التاريخ  أي  التداول،  بتاريخ  املالية  املوجودات 

املجموعة بشراء أو بيع املوجودات.إن العمليات االعتيادية املتعلقة 

يتم  أن  تتطلب  التي  العمليات  هي  املالية  املوجودات  وبيع  بشراء 

أو  األنظمة  عليها  تنص  زمنية  فترة  خالل  املوجودات  تلك  تسليم 

تلك املتعارف عليها يف السوق.

ج) األدوات المالية وتغطية المخاطر

الصرف  عقود  تتضمن  والتي  املشتقة  املالية  األدوات  قياس  يتم 

العموالت،  العمالت  باسعار  الخاصة  املستقبلية  والعقود  األجنبي، 

وخيارات أسعار العمالت (املكتتبة واملشتراة) بالقيمة العادلة. تقيد 

عندما  وذلك  املوجودات  ضمن  العادلة  بقيمتها  املشتقات  كافة 

تكون القيمة العادلة إيجابية، وتقيد ضمن املطلوبات عندما تكون 

القيمة العادلة سلبية. و تحدد القيمة العادلة بالرجوع إىل األسعار 

وأنظمة  النقدية  التدفقات  خصم  وأنظمة  بالسوق  املتداولة 

التسعير، حسبما هو مالئم .

تصني`ها  عىل  تعتمد  العادلة  قيمتها  يف  التغيرات  معالجة  إن 

بحسب ال`ئات التالية:

1 -  مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة

تدرج التغيرات يف القيمة العادلة لألدوات املشتقة املقتناة ألغراض 

املقتناة  املشتقات  وتتضمن  املتاجرة.  دخل  يف  مباشرة  املتاجرة 

ألغراض املتاجرة أيضًا تلك املشتقات التي ال تخضع ملحاسبة تغطية 

املخاطر املبينة  أدناه.

2 -  مشتقات مقتناة  للتغطية ومحاسبة تغطية المخاطر

إىل  املخاطر تصنف  املخاطر، فإن تغطية  ألغراض محاسبة تغطية 

تغطي  والتي  العادلة  القيمة  مخاطر  تغطية  (أ)  هما:  فئتين 

مخاطر التغيرات يف القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات التي 

يتم إثباتها أو اإلرتباطات املؤكدة التي لم يتم إثباتها يف جزء محدد 

يف أي منهم مرتبط بمخاطر محددة قد تؤثر عىل صايف املكسب أو 

تغطي  والتي  النقدية  التدفقات  مخاطر  تغطية  (ب)  الخسارة. 

متعلقة  كانت  سواء  النقدية  التدفقات  يف  التغيرات  مخاطر 

أو  املثبتة  املطلوبات  أو  باملوجودات  مرتبطة  محددة  بمخاطر 

عىل  تؤثر  والتي   عالية  بنسبة  حدوثها  إحتمال  املتوقع  العمليات 

صايف املكسب أو الخسارة املعلن.

ولكي تكون املشتقات مؤهلة ملحاسبة تغطية املخاطر، فإنه يتوقع 

بان تكون تغطية املخاطر ذات فعالية عالية، بمعنى أن يتم مقابلة 

بأداة  الخاصة  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  يف  التغيرات 

تغطية املخاطر بشكل فعال  للتغيرات التي طرأت عىل البند الذي 

قابلة  التغيرات  هذه  تكون  أن  ويجب  مخاطره،  تغطية  تمت 

املخاطر، يجب توثيق  بداية تغطية  به.عند  للقياس بشكل موثوق 

إستراتيجية وأهداف إدارة املخاطر بما يف ذلك تحديد أداة تغطية 

املغطاة  املخاطر  وطبيعة  تغطيته  سيتم  الذي  والبند  املخاطر 

تقييم  لذلك، يجب  املخاطر. وتبعًا  تقييم فعالية تغطية  وطريقة 

مدى فعالية تغطية املخاطر بصورة مستمرة.

محاسبة  بشرط  ي  ̀ت التي  العادلة  القيمة  مخاطر  لتغطية  بالنسبة 

تغطية املخاطر، تدرج أي مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قياس 

الدخل  قائمة  يف  مباشرة  العادلة  بقيمتها  املخاطر  تغطية  أدوات 

املوحدة. ويتم تسوية الجزء املتعلق بالبند الذي تمت تغطية مخاطره 

يف القيمة الدفترية لذلك البند ويدرج يف قائمة الدخل املوحدة. أما 

الحاالت  ويف  املط`أة،  بالتكل`ة  قياسها  يتم  والتي  املغطاة  البنود 

املالية  لألدوات  العادلة  القيمة  مخاطر  تغطية  فيها  تتوقف  التي 

تغطية  محاسبة  بشرط  الوفاء  عن  انتهائها،  بعموالت  املرتبطة 

القيمة  بين  ال`رق  إط`اء   يتم   انتهائها  أو  بيعها،  أو  املخاطر، 

مدى  عىل  املقابلة   والقيمة  انتهائها  عند  املغطاة  للبنود  الدفترية 

تم  إذا  ال`عالة.  العمولة  طريقة  باستخدام  للتغطية  املتبقي  العمر 

وتسوية  إثبات   يتم  مخاطره  تغطية  تمت  الذي  البند  إثبات  الغاء 

املوحدة. الدخل  بقائمة  ال`ور  عىل  املط`أة  غير  العادلة  القيمة 
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بشرط  ت�ي  التي  النقدية  التدفقات  مخاطر  لتغطية  بالنسبة  أما 

محاسبة تغطية املخاطر فيتم يف األصل إثبات الجزء الخاص بالربح 

والخسارة الناتجة عن أداة تغطية املخاطر الذي تم تحديده عىل أنه 

جزء فعال  يف االحتياطيات األخرى ضمن حقوق املساهمين، عىل 

الدخل  قائمة  يف  وجد،  إن  فعال،  الغير  الجزء   إثبات  يتم  أن 

املوحدة. 

بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تؤثر عىل عمليات 

االحتياطيات  ضمن  والخسارة  الربح  إثبات  تم  والتي  مستقبلية 

األخرى، تحّول إىل قائمة الدخل املوحدة يف ن�س ال�ترة التي أثرت 

فيها معامالت التغطية يف قائمة الدخل املوحدة. وعندما ينتج من 

املعامالت املغطاة املتنبأ بها إثبات أصل غير مايل أو إلتزام غير مايل 

أو  االستحواذ  لتكل�ة  املبدئي  القياس  يتضمن  أن  يجب  عندئذ 

والخسائر  األرباح  وااللتزامات  األصول  لهذه  الدفترية  التكل�ة 

املتعلقة بها والتي سبق إثباتها مباشرة يف االحتياطيات.

ويتم التوقف عن إتباع محاسبة تغطية املخاطر عند انتهاء سريان 

أداة التغطية أو عندما يتم بيعها أو عندما يتم تن�يذها أو عندما 

املخاطر، أو عندما يتم  لم تعد تلك األداة مؤهلة ملحاسبة تغطية 

التوقع بأن املعامالت املتنبأ بها لن تحدث أو أن يقوم البنك  بحل 

االرتباط وحينئذ يتم االحت�اظ بالربح أو الخسارة املتراكمة الناتجة 

يف  إثباتها  تم  التي  النقدية  التدفقات  مخاطر  تغطية  أداة  عن 

االحتياطيات األخرى ضمن حقوق املساهمين حتى تحدث  العملية 

التوقع بعدم حدوثها يتم تحويل صايف  املتنبأ بوقوعها ويف حالة 

إىل  األخرى  االحتياطيات  املثبت ضمن  املتراكمة  الخسارة  أو  الربح 

قائمة الدخل املوحدة لل�ترة.

د ) العمالت األجنبية

سعودية  لرياالت  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  تحّول 

بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء تلك املعامالت. كما تحّول 

األجنبية  بالعمالت  املسجلة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  أرصدة 

بتاريخ  السائدة  التحويل  لرياالت سعودية بأسعار  السنة  يف نهاية 

املايل. يتم إثبات مكاسب أو خسائر تحويل العمالت  املركز  قائمة 

بالعمالت  املسجلة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  بأرصدة  الخاصة 

األجنبية يف قائمة الدخل  املوحدة، فيما عدا ال�روقات الناتجة عن 

إعادة تحويل االستثمارات يف األسهم املتاحة للبيع لتغطية مخاطر 

التدفقات النقدية وصايف االستثمارات التي ت�ي بشروط محاسبة 

أسعار  فروقات  خسائر  أو  مكاسب  إدراج  املخاطر.ويتم  تغطية 

الصرف الخاصة بالبنود غير النقدية املسجلة بالقيمة العادلة كجزء 

يف  أو  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  إما  العادلة  القيمة  تسوية  من 

حقوق املساهمين طبقًا لطبيعة املوجودات املالية.

 

هـ) المقاصــة

قائمة  ويدرج صافيها يف  املالية  واملطلوبات  املوجودات  تتم مقاصة 

املركز املايل املوحد عند وجود حق قانوني ملزم أو عندما يكون لدى 

املجموعة نية لتسوية املوجودات مع املطلوبات عىل أساس الصايف، أو 

اإليرادات  تدرج  واحد.  آن  يف  املطلوبات  وتسديد  املوجودات  بيع 

املعايير  بها  تسمح  عندما   فقط  الصايف  أساس  عىل  واملصروفات 

مجموعة  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  يخص  فيما  أو  املحاسبية 

معامالت متشابهة كما يف  النشاط التجاري للمجموعة. 

و ) إثبات اإليرادات/المصروفات

1) دخل ومصاريف العموالت الخاصة

العموالت  لجميع  الخاصة  العموالت  ومصاريف  دخل  إثبات  يتم 

تصنف  التي  تلك  عدا  ما  املالية،  باالدوات  العالقة  ذات  الخاصة 

كمقتناة بغرض املتاجرة أو تلك املدرج التغير يف قيمتها العادلة يف 

قائمة الدخل املوحدة، عىل أساس مبدأ العائد ال�عيل . 

إذا  املالية  وااللتزامات  املالية  لألصول  الحالية  القيمة  تعديل  ويتم 

أعادت املجموعة النظر يف تقديراتها للمدفوعات واملتحصالت وتحسب 

القيمة الحالية املعدلة عىل أساس سعر العمولة ال�عيل األصيل، ويتم 

تسجيل التغيير يف القيمة الحالية كدخل أو مصاريف عموالت خاصة. 

وعند تخ�يض القيمة املسجلة ألصل مايل أو مجموعة من األصول 

فإنه  القيمة،  يف  االنخ�اض  جراء  خسارة  بسبب  املتشابهة  املالية 

ال�عيل  العمولة  سعر  باستخدام  الخاصة  العموالت  إثبات  يستمر 

األصيل واملطبق عىل القيمة الحالية الجديدة.                        

العموالت  جميع  ال�عيل  ال�ائدة  معدل  احتساب  ويشمل 

العالوات  أو  الخصومات  أو  املالية  املعامالت  املدفوعة وتكاليف 

والتي تعتبر جزءًا مكمًال ملعدل العمولة ال�عيل. وتعرف تكل�ة 

باقتناء  مباشرة  املرتبطة  اإلضافية  التكاليف  بأنها  املعامالت 

وإصدار أو االستغناء عن أصل أو التزام مايل.
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2) أتعاب ودخل عموالت 

ويتم إثبات أتعاب الخدمات البنكية عىل أساس مبدأ االستحقاق 

املحاسبي عند تقديم الخدمة. أما أتعاب االرتباطات ملنح القروض 

التكل/ة  مع  تأجيلها  فيتم  استخدامها،  سيتم  األرجح  عىل  والتي 

لتلك  ال/عيل  للعائد  كتعديل  إثباتها  ويتم  بها  املتعلقة  املباشرة 

االستشارية  والخدمات  املحافظ  أتعاب  إثبات  يتم  كما  القروض. 

زمن نسبي.  املتعلقة وعىل أساس  الخدمات  لعقود  اإلدارية طبقًا 

أما األتعاب املستلمة عن إدارة املوجودات وإدارة محافظ استثمار 

املماثلة  والخدمات  الح/ظ  وخدمات  املايل  التخطيط  وخدمات 

األخرى التي يتم تقديمها عىل مدى ال/ترة التي يتم خاللها تقديم 

هذه الخدمة.

  

3)  أرباح تحويل العمالت

الخدمات  من  الناتجة  العمالت  تحويل  أرباح/خسائر  إثبات  يتم 

البنكية عند تحققها/تكبدها.

4)  دخل المتاجرة ، صايف

جميع  عىل  التجارية  األنشطة  من  تظهر  التي  النتائج  تشتمل   

لألصول  العادلة  القيمة  يف  التغيرات  نتيجة  والخسائر  املكاسب 

ومصاريف  ودخل  املتاجرة  بغرض  املقتناة  املالية  وااللتزامات 

العموالت الخاصة املرتبطة بها. 

   

5)  توزيعات  األرباح 

يتم إثبات توزيعات األرباح عند نشوء الحق الستالم هذه األرباح.

ز) إتفاقيات البيع وإعادة الشراء

املتزامن  اإللتزام  مع  املباعة  املوجودات  إثبات  يف  البنك  يستمر 

بإعادة شرائها يف تاريخ مستقبيل محدد يف قائمة املركز املايل ويتم 

االستثمارات  بشأن  املتبعة  املحاسبية  للسياسات  وفقًا  قياسها 

الدخل،  قائمة  يف  العادلة  قيمتها  يف  التغير  ليدرج  املقتناة 

واالستثمارات املالية املتاحة للبيع، واالستثمارات املقتناة حتى تاريخ 

االستحقاق، واالستثمارات األخرى املقتناة بالتكل/ة املط/أة. ويتم 

إظهار االلتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء املبالغ املستلمة منه بموجب 

هذه اإلت/اقيات يف األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى أو 

ودائع العمالء،حسبما هو مالئم، ويتم إعتبار ال/رق بين سعر البيع 

الشراء كمصاريف عموالت خاصة يستحق عىل مدى فترة  وإعادة 

يتم  لن  ال/عيل.  العمولة  سعر  أساس  عىل  الشراء  إعادة  إت/اقية 

إظهار املوجودات املشتراة مع وجود إلتزام إلعادة بيعها يف تاريخ 

مستقبيل محدد (إت/اقية إعادة بيع) يف قائمة املركز املايل املوحدة 

تدرج  املجموعة.  إىل  املوجودات  تلك  عىل  السيطرة  إنتقال  لعدم 

املايل   املركز  قائمة  اإلت/اقيات ضمن  بموجب هذه  املدفوعة  املبالغ 

أو  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  لدى  واألرصدة  النقدية  يف 

القروض  أو  األخرى،  املالية  واملؤسسات  البنوك  لدى  األرصدة 

الشراء  سعر  بين  ال/رق  إعتبار  ويتم  مالئم.  هو  حسبما  والسلف، 

وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة يستحق عىل مدى فترة إت/اقية 

إعادة البيع عىل أساس سعر العمولة ال/عال.

ح) االستثمارات

يتم إثبات السندات االستثمارية، باستثناء االستثمارات املحت/ظ بها 

ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل، بالقيمة العادلة 

باالستثمارات.  املتعلقة  الشراء  مصاريف  شاملة  املدفوعة  للمبالغ 

يف  وتدرج  ال/عيل  العائد  أساس  عىل  الخصم  أو  العالوة  وتط/أ 

دخل العموالت الخاصة.

وتحدد القيمة العادلة للسندات التي يتم تداولها يف األسواق املالية 

العمل  انتهاء  بالسوق عند  املتداولة  النظامية عىل أساس األسعار 

املدارة  العادلة لالصول  القيمة  املايل وتحدد  املركز  تاريخ قائمة  يف 

قيـم  صايف  إىل  بالرجوع  االستثمار  صناديق  يف  واالستثمارات 

األصول املعلنة.

أما بالنسبة للسندات غير املتداولة بسعر السوق، فيتم إجراء تقدير 

الحالية  السوقية  القيمة  اىل  بالرجوع  العادلة  للقيمة  مناسب 

أساس  عىل  أو  جوهري،  بشكل  لها  املشابهة  األخرى  لألدوات 

إىل  الوصول  يمكن  ال  وعندما  لها.  املتوقعة   النقدية  التدفقات 

القيمة العادلة يف األسواق النشطة فإنها تحدد بإستخدام أساليب 

تقييم فنية متنوعة والتي تتضمن استخدام نماذج حسابية.

وتؤخذ املدخالت لهذه النماذج يف مشاهدات األسواق عندما يكون 

ممارسة   يتطلب  فإنه  عميل،  غير  ذلك  كان  إذا  ولكن  ممكنا  ذلك 

مستوى معقول من الحكم لتحديد القيم العادلة. 
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بإجراء  عادة  يسمح  ال  االستثمارات  ملختلف  األويل  اإلثبات  بعد 

تحويالت بين فئات تصنيف االستثمارات األربعة بإستثناء ماتوافق مع 

 .(6 (االيضاح   39 رقم  الدويل  املحاسبة  معيار  يف  األخيرة  التعديالت 

للBترة  االستثمارات  يف  فئة  لكل  املالية  الBترة  نهاية  قيمة  وتحدد 

التالية عىل أساس املوضح يف الBقرات التالية:

 

1) االستثمارات المدرج التغير  يف  قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

مقتناة  استثمارات  إما  املجموعة  هذه  يف  االستثمارات  تصنف 

ألغراض املتاجرة أو استثمارات تم تمديدها كاستثمارات مقتناة، 

لتدرج التغيير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل. ويتم  إقتناء 

االستثمارات املقتناة الغراض املتاجرة أساسا لغرض البيع  أو إعادة 

يمكن  كما  املتاجرة.  ألغراض  أو  األجل  قصيرة  مدد  يف  الشراء 

تحديد االستثمارات كاستثمارات مقتناة ليدرج التغير يف قيمتها 

بدرجة  قياسها  ينخBض   عندما  يحدث  الدخل  قائمة  يف  العادلة 

عالية وبشكل غير متناسق ويحدث ذلك يف حال أن أداة املشتقات 

ذات العالقة تم معاملتها ضمن املحBظة التجارية وأن األداة املالية 

والسلف  للقروض  وذلك  املطBأة  بالتكلBة  تسجيلها  تم  املصاحبة 

املمنوحة للعمالء أو البنوك وسندات الدين املصدرة.

وتقاس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة بعد اإلثبات األويل ويتم 

إظهار التغيرات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل للBترة التي تنشأ 

فيها. وال يتم إضافة تكلBة االقتناء، يف حال وجودها للقيمة العادلة 

العمولة  دخل  إظهار  ويتم  االستثمارات.  لهذه  األويل  اإلثبات  عند 

الخاصة وتوزيعات األرباح املستلمة عن املوجودات املالية املقتناة.

ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل إما كإيرادات 

قيمتها  يف  التغير  يدرج  مالية  أدوات  من  دخل  أو  متاجرة 

العادلة يف قائمة الدخل .

2) اإلستثمارات المتاحة للبيع

بها  االحتBاظ  ينوى  التي  تلك  هي  للبيع  املتاحة  اإلستثمارات 

الحتياجات  استجابة  تباع  أن  يمكن  والتي  محددة  غير  لBترة 

الصرف  أسعار  الBائدة،  معدالت  يف  التغيرات  أو  السيولة 

بعد  اإلستثمارات،  هذه  وتقاس  األسهم.  أسعار  أو  األجنبي 

القيمة  مخاطر  تغطية  يتم  وعندما  العادلة.  بالقيمة  إقتنائها 

العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع تثبت أي مكاسب أو خسائر 

االحتياطيات  يف  مباشرة  العادلة  القيمة  يف   التغير  نتيجة 

األخرى ضمن حقوق املساهمين وعند إنتBاء أسباب إثبات هذه 

املتراكمة،  الخسارة  أو  الربح  إظهار  يتم  الخسائر،  أو  املكاسب 

واملثبتة سابقًا ضمن حقوق املساهمين، يف قائمة الدخل املوحدة  

أو  األرباح  يف  الخاصة  العموالت  دخل  إثبات  يتم  للBترة. 

الخسائر عىل العائد الBعيل. ويتم  إثبات دخل توزيعات األرباح 

يف األرباح أو الخسائر عندما تستحق املجموعة توزيعات أرباح. 

ذلك يتم إثبات أرباح وخسائر الصرف األجنبي من اإلستثمارات 

املتاحة للبيع يف األرباح أو الخسائر.

3) اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق

تحديدها  املمكن  أو  الثابتة  الدفعات  ذات  اإلستثمارات  تصنف 

لإلحتBاظ  املوجبة  النية  البنك  ولدى  استحقاقها  تاريخ  ومحدد 

املطBأة،  بالتكلBة  املقتناة  األخرى  اإلستثمارات  باستثناء  بها، 

ويتم قياس هذه  االستحقاق.  تاريخ  كاستثمارات مقتناة حتى 

مخصص  ناقصًا  املطBأة  بالتكلBة  اقتنائها  بعد  اإلستثمارات 

األخذ  بعد  املطBأة  التكلBة  وتحسب  قيمتها.  يف  االنخBاض 

باستخدام سعر  اإلقتناء  عند  العالوة  أو  الخصم  االعتبار  بعين 

عن  ناجمة  خسائر  أو  مكاسب  أي  تدرج  الBعيل.كما  العمولة 

إلغاء  يتم  عندما  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  اإلستثمارات  هذه 

إثباتها أو انخBاض قيمتها. إن اإلستثمارات التي تصنف ضمن 

إعادة  أو  بيعها  يمكن  ال  االستحقاق  تاريخ  حتى  مقتناة  بند 

تصنيBها دون التأثير عىل قدرة البنك إلستخدام هذا التصنيف 

بالنسبة لسعر  يتم تغطية مخاطره  وال يمكن تخصيصها كبند 

هذا  طبيعة  بسبب  وذلك  املبكر  السداد  مخاطر  أو  العمولة 

اإلستثمار الطويل األجل.

4) اإلستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة

تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو املمكن تحديدها وغير 

املتداولة بسوق نشط كإستثمارات أخرى مقتناة بالتكلBة املطBأة، 

وتظهر االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلBة املطBأة والتي لم يتم 

تغطية مخاطر قيمتها العادلة بالتكلBة املطBأة بإستخدام طريقة 

قائمة  الخسائر يف  أو  املكاسب  إثبات  ويتم  الBعيل  الBائدة  معدل 

الدخل عندما يتم إلغاء إثباتها أو انخBاض قيمتها.
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ط) القروض والسلف

دفعات  ذات  مشتقة  غير  مالية  موجودات  هي  والسلف  القروض 

ثابتة أو ممكن تحديدها تم منحها أو اقتنائها بواسطة البنك. يتم 

ويتم  املقترضين.  اىل  النقد  يقدم  عندما  والسلف  القروض  إثبات 

إلغاء اإلثبات عندما يسدد املقترضين التزاماتهم أو عندما تباع هذه 

القروض أو يتم شطبها، أو عندما تحول بشكل جوهري  مخاطر 

وعوائد امللكية إىل طرف ثالث. يتم القياس املبدئي لكافة القروض 

والسلف، بالقيمة العادلة شاملة مصاريف إقتنائها.

يتم تصنيف القروض والسلف التي أنشأها أو حازها البنك والتي 

كقروض  مخاطرها،  تغطية  يتم  ولم  نشط  بسوق  متداولة  ليست 

املشطوبة ومخصص  املبالغ  ناقصًا  املطXأة وتظهر  بالتكلXة  مقتناة 

االنخXاض يف قيمتها. بالنسبة للقروض والسلف التي تمت تغطية 

مخاطرها ، يتم تسوية الجزء املتعلق بالبند الذي تم تغطيته مقابل 

القيمة الدفترية. 

ي) اإلنخفاض يف قيمة الموجودات المالية

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل، إجراء تقييم للتأكد من وجود أي 

دليل موضوعي عىل إنخXاض قيمة أي أصل مايل أو مجموعة من 

تحديد  يتم  الدليل،  هذا  مثل  وجود  حالة  ويف  املالية.  املوجودات 

القيمة املقدرة القابلة لإلسترداد لذلك األصل، التي يتم حسابها عىل 

أساس صايف القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة، 

التغيرات يف  و  اإلنخXاض  ذلك  ناتجة عن  أية خسارة  إثبات  ويتم 

قيمتها الدفترية.

دالئل  أي  هناك  كان  إن  لتحديد  التالية  الدالئل  البنك  يستخدم 

موضوعية عىل وجود خسائر انخXاض:

العمولة  أو  لألصل  بالنسبة  التعاقدية  الدفعات  يف  التأخير  ـ   1

الخاصة.

2  ـ صعوبات يف التدفقات النقدية للمقترضين. 

3  ـ اإلخالل بشروط وتعهدات القرض.

4  ـ الشروع يف إجراءات إعالن افالس العميل. 

5  ـ تدهور املوقف التنافسي للعميل. 

6  ـ تدهور يف قيمة الضمانات املقدمة.

7  ـ إعادة تصنيف العميل دون مستوى تصنيف االستثمار.

8  ـ اإلنخXاض امللحوظ يف القيمة العادلة.

ويتم تكوين مخصص محدد لخسائر اإلئتمان لإلنخXاض يف قيمة 

القرض، أو أي من املوجودات املالية املثبتة بالتكلXة املطXأة، إذا كان 

هناك دليل موضوعي بأن البنك لن يتمكن من تحصيل كافة املبالغ 

الدفترية  القيمة  بين  الXرق  املخصص عبارة عن  إن مبلغ  املستحقة. 

القابل  للمبلغ  املقدرة  القيمة  إن  لإلسترداد.  القابل  املقدر  واملبلغ 

لإلسترداد يمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة متضمنًا 

املبالغ املقدرة القابلة لإلسترداد من الضمانات واملوجودات املرهونة، 

بعد خصمها بناًء عىل سعر العمولة. وتشطب األصول املالية عندما 

من  القيمة  إلنخXاض  املخصص  مقابل  للتحصيل  قابلة  غير  تكون 

املالية  األصول  وتشطب  القيمة.  إلنخXاض  مخصص  حساب  خالل 

املمكنة  املحاوالت  جميع  فيها  استنXذت  التي  الظروف  يف  فقط 

إلستردادها وبعد ما حدد مبلغ الخسارة فيها.

القابلة  املقدرة  قيمتها  إىل  املالية  املوجودات  تخXيض  حال  يف 

أساس  عىل  ذلك  بعد  العموالت  دخل  إثبات  يتم  فإنه  لالسترداد، 

املستقبلية  النقدية  التدفقات  خصم  يف  املستخدم  العمولة  سعر 

لغرض قياس القيمة القابلة لالسترداد. 

إذا انخXض مبلغ الخسارة املطXأ يف فترة الحقة وكان من املمكن 

(مثل  االنخXاض  إثبات  بعد  وقع  بحدث  االنخXاض موضوعيًا  ربط 

مخصص  عكس  يتم  فإنه  املدينون)،  تصنيف  درجة  يف  التحسن 

حساب  تعديل  بواسطة  إثباته  السابق  القيمة  يف  االنخXاض 

الدخل  قائمة  يف  عكسه  تم  الذي  املبلغ  إثبات  يتم  كما  املخصص، 

لتخXيض خسائر اإلئتمان.

1 -  إنخفاض الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة

يتم تصنيف موجود مايل أو مجموعة من املوجودات املالية منخXضة 

أو  لحدث  نتيجة  انخXاضها  عىل  موضوعي  دليل  وجود  حالة  يف 

املوجودات  املالية أو مجموعة  املوجودات  إثبات  أحداث وقعت بعد 

التي نتجت عنها خسائر تؤثر عىل  املالية و إن يكون لهذه األحداث 

أو  املالية  املوجودات  لهذه  املقدرة  املستقبلية  النقدية  التدفقات 

بها. موثوق  بدرجة  قياسها  يمكن  املالية  املوجودات  من  مجموعة 

لوجود  موضوعي  دليل  هناك  كان  إن  بتقييم  أوال  البنك  يقوم 

أو  منXرد  بشكل  كان  سواء  املايل  املوجود  يف  جوهري  انخXاض 

جماعي للموجودات املالية غير املهمة بشكل منXرد .
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وجود  عىل  موضوعي  دليل  وجود  عدم  البنك  تحديد  حالة  ويف 

إىل  إضافتها  يجري  إفرادي،  بشكل  املوجودات  قيمة  يف  انخ4اض 

أصول أخرى ذات طبيعة وأخطار مشابهة ويتم تقييم انخ4اضها 

بشكل جماعي.كما أن أداة املوجودات التي يجري تقييمها بصورة 

مثبتا  قيمتها  انخ4اض  مازال  والتي  االنخ4اض  حيث  من  مستقلة 

بطريقة مستمرة ، ال يشملها التقييم الكيل  النخ4اض القيمة.

يتم تخ4يض قيمة املوجودات من خالل حساب مخصص ويتم إثبات 

قيمة الخسارة يف قائمة الدخل. أما أن كان القرض أو االستثمارات 

املحت4ظ بها حتى تاريخ االستحقاق، ذات عمولة متغيرة، فإن سعر 

الخصم لقياس خسائر االنخ4اض هو السعر الحايل السائد للعمولة 

قياس  للبنك  يمكن  املمارسة،  سبيل  وعىل  العقد.  يف  املحددة 

السعر  باستخدام  لألداة  العادلة  القيمة  أساس  عىل  االنخ4اض 

السائد يف السوق.

وألغراض التقييم الجماعي النخ4اض القيمة، يتم تجميع املوجودات 

أساس  عىل  (مثال  املتشابهة  املخاطر  مواص4ات  أساس  عىل  املالية 

املوجودات  نوع  االعتبار  يف  تأخذ  التي  البنك  تصنيف  درجات 

تأخير  وموقف  املقدم  الضمان  ونوعية  الجغرايف  واملوقع  والصناعة 

الدفعات وأي عوامل أخرى ذات عالقة). وتتعلق تلك املواص4ات 

بتقديرات التدفقات النقدية املستقبلية ملجموعات املوجودات كونها 

املبالغ  كافة  بتسديد  الوفاء  عىل  املقترض  مقدرة  عىل  مؤشرا  تمثل 

املستحقة حسب الشروط التعاقدية لألصل الذي يجري تقييمه.

إن التدفقات النقدية املستقبلية ملجموعة من املوجودات املالية والتي 

عىل  تقديري  أساس  عىل  جماعية،  بصورة  إنخ4اضها  تقييم  تم 

ضمن  للموجودات  التعاقدية  املستقبلية  النقدية  التدفقات  أساس 

ذات  للموجودات  بالنسبة  للخسائر  التاريخية  والخبرة  املجموعة 

الخسائر  تسوية  ويتم  املجموعة.  ن4س  يف  املتشابهة  املواص4ات 

التاريخية عىل أساس املعلومات املتوفرة حاليا لتعكس أثر الشروط 

الخسائر  التي تمت عىل أساسها  ال4ترة  تؤثر عىل  لم  الحالية والتي 

ال  التي  التاريخية   بال4ترة  املتعلقة  الشروط  أثر  وإلزالة  التاريخية 

تتوفر حاليا.

   

أ ـ وال تعتبر القروض التي تم إعادة الت4اوض عىل شروطها قروض 

متعثرة، ولكن تعامل كقروض جديدة. وتبنى سياسات وممارسات 

إعادة الهيكلة عىل مؤشرات أو معايير تشير إىل أن املدفوعات 

لتقييم  الخضوع  يف  القروض  تستمر  كما  الغالب.  يف  ستستمر 

معدل  باستخدام  إجماليًا  أو  فرديًا  سواًء  قيمتها  يف  االنخ4اض 

العمولة ال4عيل األصيل.

من  وكان  الحقة  فترة  يف  املط4أ  الخسارة  مبلغ  انخ4ض  إذا  ـ  ب 

املمكن ربط االنخ4اض موضوعيًا بحدث وقع بعد إثبات االنخ4اض 

(مثل التحسن يف درجة تصنيف املدينون)، فإنه يتم عكس مخصص 

حساب  تعديل  بواسطة  إثباته  السابق  القيمة  يف  االنخ4اض 

الدخل  قائمة  يف  عكسه  تم  الذي  املبلغ  إثبات  يتم  كما  املخصص، 

لتخ4يض خسائر اإلئتمان.

2 - انخفاض  الموجودات المالية المتاحة للبيع

عن  العادلة  القيمة  يف  املستثمر  أو  الجوهري  اإلنخ4اض  يعتبر   

التكل4ة إلستثمارات األسهم املقتناة كمتاحة للبيع دليل موضوعي 

عىل االنخ4اض يف القيمة وال يسمح بإسترداد مبلغ الخسارة الناتجة 

املوجودات قائمة  الدخل طاملا أن  من إنخ4اض قيمة ضمن قائمة 

أن  العادلة الحقًا يجب  بالقيمة  إرت4اع  أي  فإن  وعليه  بالسجالت، 

املوجودات  إثبات  إلغاء  حال  ويف  املساهمين.  حقوق  ضمن  يسجل 

املالية يتم تحويل املكاسب أو الخسارة املتراكمة املثبتة ضمن حقوق 

املساهمين إىل قائمة الدخل لل4ترة التي تنشأ فيها.

ك ) العقارات األخرى

 تؤول للبنك خالل دورة أعماله العادية، بعض العقارات وذلك سدادًا 

للقروض والسلف املستحقة. وتعتبر هذه العقارات كموجودات متاحة 

تحقيقها  املمكن  القيمة  بصايف  املبدئي  اإلثبات  عند  وتظهر  للبيع، 

للممتلكات  الحالية  العادلة  القيمة  أو  املستحقة  والسلف  للقروض 

املعنية أيهما أقل، ناقصًا أية تكاليف للبيع (إذا كانت جوهرية). ويتم 

الدخل  قائمة  يف  العقارات  من  املتحققة  اإليجار  إيرادات  إثبات 

املوحدة، وال يتم تحميل استهالكات عىل مثل هذه العقارات وإلحاقًا 

لإلثبات املبدئي، فأنه يتم اعادة تقييم مثل  تلك العقارات عىل أساس 

التقييم  الناتجة عن إعادة  دوري، ويتم تسجيل الخسائر غير املحققة 

تسجيل  يتم  كما  املوحدة،  الدخل  قائمة  يف  البيع  تكاليف  ناقصًا 

تتجاوز  التقييم بشرط أن ال  إعادة  الناتجة عن  املحققة  غير  املكاسب 

إىل  إضافة  سابقًا  تسجيلها  تم  التي  املتراكمة  االنخ4اض  خسائر 

الخسائر أو املكاسب الناتجة من االستبعاد.
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ل) ممتلكات ومعدات

اإلستهالك  خصم  بعد  بالتكل�ة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 

واإلط�اء املتراكم. ال يتم إستهالك األراضي اململوكة. تتبع طريقة 

واملعدات  املمتلكات  وإط�اء  إستهالك  حساب  يف  الثابت  القسط 

للموجودات  املتوقعة  اإلنتاجية  األخرى وذلك عىل أساس األعمار 

وهي كما ييل:

املباني                                  33 سنة

تحسينات مباني                  فترة اإليجار أو 10 سنوات، أيهما أقل

األثاث واملعدات والسيارات     4 إىل 10 سنوات

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل مراجعة األعمار اإلنتاجية واملنافع 

األمر.  لزم  إذا  تعديلها  يتم  ثم  ومن  للموجودات  االقتصادية 

عىل  االستبعاد  أو  البيع  عن  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  وتحتسب 

وتدرج    ، املحصل  املبلغ  الدفترية وصايف  القيمة   بين  ال�رق  أساس 

املكاسب أو الخسائر  الناجمة يف قائمة الدخل املوحدة.

م) المطلوبات المالية

 يتم إثبات كافة ودائع أسواق املال وودائع العمالء والقروض الجل 

ناقصًا  العادلة  بالقيمة  املصدرة  الدين  وسندات  املساندة  والقروض 

العموالت  ويتم الحقًا قياس جميع  املالية.  املعامالت  تكاليف هذه 

املرتبطة بااللتزامات املالية، عدا تلك املقتناة لتدرج التغير يف قيمتها 

العادلة يف قائمة الدخل أو التي تم تغطية مخاطر قيمتها العادلة، 

مبلغ  االعتبار  يف  األخذ  بعد  حسابها  يتم  والتي  املط�أة  بالتكل�ة 

أسس  وفق  والخصومات  العالوات  وتط�أ  العالوة.  أو  الخصم 

العائد ال�عيل حتى تاريخ االستحقاق وترحل إىل دخل أو مصاريف 

العموالت الخاصة.

ن )  الضمانات  

يقوم البنك خالل دورة أعماله العادية بمنح ضمانات مالية تشتمل 

عىل اعتمادات مستندية، ضمانات وقبوالت. يتم اإلثبات املبدئي يف 

القوائم املالية للضمانات بالقيمة العادلة ضمن بند التزامات أخرى، 

ويمثل ذلك قيمة العالوة املستلمة. والحقًا بعد اإلثبات املبدئي، 

أو  املط�أة  بالعالوة  إما  ضمان  لكل  البنك  التزامات  قياس  يتم 

بأفضل تقدير للمصروفات املطلوبة لتسوية أية تعهدات مالية تظهر 

يف  زيادة  أي  إثبات  ويتم  أكبر.  أيهما  الضمانات،  لهذه  نتيجة 

تحت  املوحدة  الدخل  بقائمة  املالية  بالضمانات  املرتبطة  االلتزامات 

بند مخصص خسائر االئتمان .كما يتم إثبات العالوات املحصلة يف 

قائمة الدخل املوحدة ضمن أتعاب خدمات بنكية، صايف عىل أساس 

طريقة القسط الثابت وعىل مدى فترة سريان الضمان.

  

س) المخصصات

به، من  موثوق  البنك بشكل  يتمكن  عندما  املخصصات  إثبات  يتم 

أو  البنك  ضد  مقامة  قضائية  دعاوى  ملقابلة  اليها  الحاجه  تقدير 

مبالغ  دفع  إحتمالية  وتكون  ماضية  أحداث  عن  ناتجة  إلتزامات 

لتسوية اإللتزام أعىل من إحتمال عدم الدفع .

ع) محاسبة عقود اإليجار

تعتبر كافة عقود اإليجار التي يبرمها البنك كمستأجر عقود إيجار 

الدخل  قائمة  عىل  اإليجار  دفعات  تحمل  وبموجبها  تشغيلية، 

بطريقة القسط الثابت عىل مدى فترة اإليجار. ويف حالة إنهاء عقد 

اإليجار التشغييل قبل إنتهاء مدته، تدرج أية غرامات يجب دفعها 

للمؤجر كمصروف خالل ال�ترة التي يتم فيها إنهاء اإليجار.

ف) النقدية وشبه النقدية

وشبه  النقدية  تعرف  النقدية،  التدفقات  قائمة  إعداد  ألغراض 

النقدية بأنها تلك املبالغ املدرجة يف النقدية واألرصدة لدى مؤسسة 

تشتمل  كما  النظامية.  الودائع  بإستثناء  السعودي،  العربي  النقد 

عىل األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى و التي تستحق 

خالل ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ االقتناء.

ص) إلغاء اإلعتراف لألدوات المالية

يف  جزء  أو  منها،  جزء  (أو  املالية  املوجودات  اثبات  إلغاء  يتم 

مجموعة أصول مالية متشابهة) عندما تنتهي الحقوق التعاقدية 

الحاالت  املوجودات ويف  الخاصة بهذه  املالية  التدفقات  الستالم 



التقـــريــــر
08‘السنــــــوي

39

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2008م و 2007م

بآالف الرياالت السعودية

التي تظهر فيها دالالت عىل أن البنك نقل أصل مايل، يتم إلغاء 

االعتراف يف حالة قام البنك بنقل جميع املخاطر واملكاسب املصاحبة 

أو  نقل  يتم  لم  التي  الحاالت  ويف  جوهري.  بشكل  األصل  مللكية 

بشكل  األصل  مللكية  املصاحبة  واملكاسب  املخاطر  جميع  إبقاء 

جوهري، يتم إلغاء االعتراف باالصل فقط يف حالة تخيل البنك عن 

تم  التزامات  أو  حقوق  أي  باثبات  البنك  عليه.ويقوم  السيطرة 

إنشائها أو االبقاء عليها خالل هذه العملية بشكل منNصل كأصول 

أو مطلوبات. ويتم الغاء إثبات املطلوبات املالية  أو جزء منها من 

قائمة املركز املايل وذلك فقط عندما تنتهي( أي عندما يتم تنNيذ 

االلتزام املحدد يف العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدة سريانه).

ق) مخصص مكافأة نهاية الخدمة
للموظNين  الخدمة  نهاية  بمكافاة  املتعلقة  االلتزامات  ان 

تحدد عىل اساس تقويم اكتواري من قبل جهة متخصصة يف 

هذا املجال. ويأخذ هذا التقويم يف االعتبار ما نص عليه  نظام  

العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية .

ر) الزكاة وضريبة الدخل
العربية  باململكة  الدخل  وضريبة  الزكاة  أنظمة  بموجب 

عىل  التزام  هي  والضرائب  الشرعية  الزكاة  فإن  السعودية 

املساهمين السعوديين واألجانب يتم احتساب الزكاة الشرعية 

عىل  أو  امللكية  حقوق  يف  السعوديين  املساهمين  حصة  عىل 

أنظمة  بموجب  املوضحة  األسس  باستخدام  األرباح  صايف 

املساهمين  حصة  عىل  الدخل  ضريبة  احتساب  ويتم  الزكاة، 

الزكاة  تحميل  يتم  ال  للسنة.  األرباح  صايف  يف  األجانب 

وضريبة الدخل عىل قائمة الدخل املوحدة حيث أنها تستقطع 

من قيمة األرباح الحالية واملستقبلية املوزعة عىل املساهمين.

ش )  خدمات إدارة اإلستثمار
تقدم املجموعة خدمات استثمار لعمالئها والتي تتضمن إدارة بعض 

متخصصين.  إستثمار  مستشاري   مع  بالتعاون  اإلستثمار  صناديق 

املتاحة  االستثمارات  يف  الصناديق  هذه  يف  املجموعة  حصة  تدرج 

مع  املعامالت  ضمن  املكتسبة  األتعاب  عن  اإلفصاح  ويتم  للبيع. 

الجهات ذات العالقة. التعتبر املوجودات املحتNظ بها بصNة األمانة 

أو بصNة الوكالة موجودات خاصة بالبنك وبالتايل اليتم إدراجها يف 

القوائم املالية املوحدة.

ت) منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة  اإلسالمية 
إضافة اىل الخدمات املصرفية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه منتجات 

واإلشراف  إعتمادها  يتم   اإلسالمية   الشريعة  مع  متوافقة  مصرفية 

عليها من قبل هيئة  الرقابة الشرعية املستقلة عىل النحو التايل:

1 ـ  املرابحة عبارة عن اتNاقية يبيع فيها البنك للعميل سلعة أو 

من  التزام  عىل  بناء  البنك  بواسطة  واقتنائه  شرائه  تم  اصل 

ربح  هامش  زائدا  التكاليف  البيع  سعر  يشمل  للشراء.  العميل 

متNق عليه.

2 - املشاركة عبارة عن اتNاقية بين البنك وعميل لالستثـمـار 

بحيازة  تنتهي  ممتلكات  حيازة  يف  أو  استثمارية  منشأة  يف 

حسب  والخسائر  األرباح  تقسيم  يتم  امللكية.  لكامل  العميل 

نصوص االتNاقية.

 

3 - التورق شكل من أشكال عمليات املرابحة بحيث يشتري البنك 

السلعة ويبيعها اىل العميل. ويقوم العميل ببيع السلعة يف الحال 

مستخدما املتحصالت يف تمويل احتياجاته.

مع  املتوافقة  اإلسالمية  املصرفية  املنتجات  كافة  إحتساب  يتم   

بالتقارير  الخاصة  الدولية  املعايير  بإستخدام  الشريعة  أحكام 

املالية ووفقا للسياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم 

املالية  املوحدة.

ث) تسديد منحة االسهم
تقوم املجموعة بمنح أسهم للموظNين املستحقين تحت مسمى 

خطة منح االسهم (الخطة) والتي وافقت عليها مؤسسة النقد 

العربي السعودي. ويقاس االلتزام بموجب هذه الخطة بالقيمة 

بالخطه  الخاصة  التNاصيل  ان  املنح.  تاريخ  لالسهم يف  العادلة 

وتحديد القيمة العادلة للسهم مذكورة يف االيضاح ( 18).

ان القيمة العادلة التي تتحدد يف تاريخ املنح محددة يف قائمة 

الدخل عىل أساس طريقة القسط الثابت مقابل املدة املمنوحه 

بناءًا عىل  املوظNين  احتياطي خطة أسهم  املقابل يف  االثر  مع 

املراجعة  أثر  إن  منحها.  سيتم  التي  املجموعة  أسهم  تقييم 

قائمة  يف  محددة  وجدت)  (إذا  االصلية  بالتقيمات  الخاصة 

مقابل  تعديل  مع  املتبقية  املنح  فترة  مقابل  املوحدة  الدخل 

االحتياطي الخاص بالخطة.



4 - النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

5 ـ األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
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أصدرت االستثمارات املرتبطة باملؤشر بموجب ترتيبات تنص عىل أن الودائع املستلمة من العمالء تستثمر يف سندات مت�ق عىل سعرها. وتصنف 
هذه السندات والودائع املتعلقة بها كإستثمارات تدرج قيمتها العادلة يف قائمة الدخل حيث يخ�ض هذا التصنيف، بشكل كبير، االختالفات يف 
املرتبطة  املتاجرة يف حين تدرج السندات  قياس قيمها. تصنف السندات بعمولة ثابتة والسندات بعمولة عائمة كاستثمارات مقتناة الغراض 

باملؤشر كاستثمارات تدرج قيمتها العادلة يف قائمة الدخل عند اإلثبات األويل.
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طبقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يتعين عىل البنك اإلحت�اظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة 
النقد العربي السعودي بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب واإلدخار وألجل والودائع األخرى وتحسب يف نهاية كل شهر ميالدي.
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237,570

1,767,297

237,872

547,977

2,790,716

458,002

1,051,012

25,879

4,236

1,539,129

133,652

20,980

_

154,632

58,995

306,100

365,095

_

136,623

72,061

208,684

458,002

1,236,085

25,879

4,236

1,724,202

133,652

157,603

72,061

363,316

821,217

942,342

52,013

4,236

1,819,808

_

_

_

_

35,875

1,157,227

_

_

1,193,102

102,102

188,649

525,153

815,904

_

185,073

_

_

185,073

2007 20082007 20082007 2008
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للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2008م و 2007م

بآالف الرياالت السعودية

نقد يف الصندوق
وديعة نظامية
حسابات جارية

ات�اقيات إعادة البيع مع مؤسسة النقد العربي السعودي
اإلجمايل

حسابات جارية
إيداعات أسواق املال

اإلجمايل

6 - اإلستثمارات، صايف
أ - تصنف اإلستثمارات كما ييل:

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة

سندات مرتبطة باملؤشر
اإلجمايل

1 - مقتناة تدرج قيمتها العادلة
يف قائمة الدخل

اإلجمـــايلخارج اململكةداخل اململكة

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة

صناديق إستثمارية
أسهم

اإلجمايل

2 - اإلستثمارات المتاحة للبيع

اإلجمـــايلخارج اململكةداخل اململكة



إعادة تصنيف املوجودات املالية "  طبقًا للتعديل األخير ملعيار املحاسبة الدولية رقم 39 واملعيار الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم 7 ،  " 
قيمة  املجموعة  حددت  األخيرة،  التعديالت  عىل  وبناء  2008م  يوليو   1 ويف  للبيع.  املتاحة  السندات  بعض  تصنيف  بإعادة  املجموعة  قامت 

استثمارات ضمن االستثمارات املقتناة  بالتكلGة املطGأة نيتها االحتGاظ بها للمستقبل بدال عن املتاجرة بها عىل املدى القصير.         

يعكس الجدول أدناه  القيمة الدفترية لالستثمارات املعاد تصنيGها.

2007 20082007 20082007 2008

_

553,008

_

553,008

8,867,999

5,377,723

71,733

14,317,455

1,118,179

5,839,584

198,209

7,155,972

1,118,179

5,839,584

198,209

7,155,972

_

_

_

_

1,020,063

_

1,020,063

17,031,279

1,523,568

50,000

1,573,568

10,549,348

-

390,299

390,299

1,337,064

56,247

339,687

395,934

2,404,940

1,579,815

   389,687

1,969,502

12,954,288

2008

_

1,265,084

_

25,880

_

72,060

1,363,024

10,479,635

6,449,715

71,733

_

4,236

_

17,005,319

10,479,635

7,714,799

71,733

25,880

4,236

72,060

18,368,343

194,223
1,685,563

_
52,013

_
525,153

2,456,952

3,462,965

6,831,926

198,209

_

4,236

_

10,497,336

3,657,188

8,517,489

198,209

52,013

4,236

525,153

12,954,288

2007

2007 20082007 20082007 2008

8,867,999

5,930,731

71,733

14,870,463

1,020,063

390,299

1,410,362

18,368,343
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بآالف الرياالت السعودية

اسثمــارات متاحـة للبيــع أعيـد
تصنيGها اىل  إستثمارات أخرى
مقتنـــاة  بالتكلGـــة املطGـــأة 

1 يوليو 2008
القيمة العادلة

576,908

1 يوليو 2008
القيمة الدفترية

616,566

31 ديسمبر 2008
القيمة الدفترية

608,842

31 ديسمبر 2008
القيمة العادلة

481,788

اإلجمـــايلخارج اململكةداخل اململكة

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة

مشاركة
اإلجمايل

3 - اإلستثمارات األخرى
المقتناة بالتكلفة المطفأة

اإلجمـــايلخارج اململكةداخل اململكة

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة

اإلجمايل
إجمايل اإلستثمارات، صايف

4 - اإلستثمارات المقتناة
حتى تاريخ اإلستحقاق

وبموجب التعديل ملعيار املحاسبة الدويل رقم 39، تم إعادة التصنيف عىل أساس القيمة العادلة يف ذلك التاريخ. ويف حالة عدم القيام بإعادة 
التصنيف من قبل املجموعة، فإن االحتياطيات األخرى تكون قد اشتملت عىل خسائر قيمة عادلة غير محققة بقيمة 95.12 مليون ريال سعودي 

أدت اىل إنخGاض يف حقوق املساهمين بنGس القيمة.

 سعر العمولة الGعال الذي يتوقع البنك استرداده جراء إعادة تصنيف املوجودات أعاله هو %12.29.

ب -  السندات المتداولة وغير المتداولة 
تتكون اإلستثمارات من السندات املتداولة وغير املتداولة املذكورة أدناه:

سندات بعمولة ثابتة
أوراق بعمولة عائمة

مشاركة 
صناديق استثمارية

أسهم
أخرى

اإلجمايل

اإلجمـــايلغير متداولةمتداولةاإلجمـــايلغير متداولةمتداولة



20082007

8,867,999

71,733

8,939,732

1,020,063

1,020,063

125,205

_

125,205

17,006

17,006

(20,598)

_

(20,598)

_

_

1,118,179

198,209

1,316,388

1,579,815

1,579,815

57,880

_

57,880

25,953

25,953

(1,897)

_

(1,897)

_

_

1,174,162

198,209

1,372,371

1,605,768

1,605,768

10,203,550

762,284

1,936,441

52,013

12,954,288

16,713,759

723,238

901,231

30,115

18,368,343

20082007

تتكون االستثمارات األخرى املقتناة بالتكل�ة املط�أة عىل املشاركة بمبلغ 71مليون ريال سعودي (2007: 198 مليون ريال سعودي) مسجلة بالتكل�ة 
املط�أة. إن القيم العادلة لإلستثمارات يف املشاركة ال تختلف جوهريا عن قيمها الدفترية.

تشتمل األسهم املدرجة ضمن اإلستثمارات املتاحة للبيع عىل أسهم غير متداولة قيمتها 4 مليون ريال سعـودي (2007: 4 مليون ريال سعودي) مسجلة 
بالتكل�ة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة  لهذه األسهم تعادل تقريبًا  قيمتها الدفترية.

تشتمل االستثمارات عىل مبالغ قدرها8,011 مليون ريال سعودي (2007: 2,253 مليون ريال سعودي) مرهونة بموجب ات�اقيات إعــادة شراء لدى 
عمالء (اإليضاح 12أ) . بلغت القيمة السوقية لهـذه اإلستثمارات 8,011 مليون ريـال سعودي (2007 : 2,377 مليون ريال سعودي).

8,972,606

71,733

9,044,339

1,037,069

1,037,069
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العربية  اململكة  داخل  البنوك  بين  تداولها  يتم  والتي  السعودية  الحكومية  التنمية  سندات  من  أساسي،  بشكل  أعاله،  املتداولة  غير  السندات  تتكون 
السعودية. وتحدد القيم عىل أساس األسعار املتداولة بالسوق عند توفرها أو باستخدام طرق التسعير املالئمة.

ج – المكاسب  والخسائر غير المحققة والقيم العادلة 
املط�أة  بالتكل�ة  املقتناة  األخرى  "االستثمارات  يف  واملدرجة  ثابتة  بعمولة  للسندات  العادلة  والقيم  املحققة  غير  والخسائر  للمكاسب  تحليًال  ييل  فيما 

"واالستثمارات" املقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق" تغطية كما ييل:

القيمة
الدفتريـــة

إجمايل
املكاسب

غير املحققة
القيمة

العادلـــــة

إجمايل
الخسائر

غير املحققة
القيمة

الدفتريـــة

إجمايل
املكاسب

غير املحققة
القيمة

العادلـــــة

إجمايل
الخسائر

غير املحققة

اإلستثمـــارات األخــرى
املقتناة بالتكلفة املطفأة

سندت بعمولة ثابتة
اإلجمايل

اإلستثمـــارات املقتناة 
حتى تاريخ اإلستحقاق

سندت بعمولة ثابتة
مشاركة

اإلجمايل

د - األطراف األخرى
فيما ييل تحليًال لإلستثمارات حسب األطراف األخرى:

حكومة ومؤسسات شبه حكومية
شركات

بنوك ومؤسسات مالية أخرى
أخرى

اإلجمايل



20082007

_

10,479,636

_

_

_

_

10,479,636

_

6,387,337

495,567

345,670

17,656

468,569

7,714,799

_

173,908

_

_

_

_

173,908

_

17,040,881

495,567

345,670

17,656

468,569

18,368,343

_

3,462,965

_

_

_

_

3,462,965

391,477

6,890,289

566,765

392,476

18,352

452,354

8,711,713

_

779,611

_

_

_

_

779,611

391,477

11,132,865

566,765

392,476

18,352

452,354

12,954,289

2008

2007

تتضمن القروض والسلف العاملة مبلغ 1,097 مليون ريال سعودي (2007: 919 مليون ريال سعودي ) عبارة عن قروض وسلف متأخرة 
السداد لكنها غير منخ%ضة القيمة. 

تتضمن القروض والسلف أعاله منتجات مصرفية اسالمية متوافقة مع مبدأ تجنب العمولة والتي تظهر بالتكل%ة املط%أة والبالغة  11,184 
مليون ريال سعودي (2007: 7,026 مليون ريال سعودي).

4,377,530

724,548

5,102,078

(886,876)

4,215,202

181,108

8,571

189,679

(11,326)

178,353

3,333,667

32,631

3,366,298

(38,722)

 

3,327,576

19,770,576

312,770

20,083,346

(249,858)

19,833,488

27,662,881

1,078,520

28,741,401

(1,186,782 )

27,554,619 

4,195,273

782,324

4,977,597

(924,436)

4,053,161

204,614

7,038

211,652

(11,326)

200,326

3,250,893

42,584

3,293,477

(38,722)

3,254,755

30,449,549

235,453

30,685,002

(176,143)

30,508,859

38,100,329

1,067,399

39,167,728

(1,150,627)

38,017,101

التقـــريــــر
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سندات
بعمولة

ثابتة

سندات
بعمولة
عائمة

إجمـــــايلأخـــرى

أ أ أ
أ أ - إىل أ أ +

أ - إىل أ +
ب ب ب

أقل من ب ب ب
غير مصن%ة
اإلجـمـالــي

سندات
بعمولة
ثابتة

سندات
بعمولة
عائمة

إجمـــــايلأخـــرى

جاري
مدين

بطاقات
إئتمانية

قروض
شخصية

قروض
إجمــايلتجارية

قـروض وســلـف عـامـلــة - إجـمــايل
قـروض وسـلـف غـيـر عامـلــة، صـافـي

إجمـالـي القــروض والســلـف
مخـصــص خـســائـر االئـتـمــان

القــروض والسـلـف ، صـافـي

قـروض وســلـف عـامـلــة - إجـمــايل
قـروض وسـلـف غـيـر عامـلــة، صـافـي

إجمـالـي القــروض والســلـف
مخـصــص خـســائـر االئـتـمــان

القــروض والسـلـف ، صـافـي

7 - القروض والسلف ، صايف
أ ) القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة

هـ ) التصنيف االئتماني لمخاطر اإلستثمارات

جاري
مدين

بطاقات
إئتمانية

قروض
شخصية

قروض
إجمــايلتجارية



2008

2007

886,876

37,561

_

_

924,437

11,326

14,922

(10,297)

(4,625)

11,326

38,722

61,769

(44,721)

(17,049)

38,721

249,858

9

(6,624)

(67,100)

176,143

1,186,782

114,261

(61,642)

(88,774)

1,150,627

2008

2007

12,707

4,559

_

_

17,266

145,495

38,089

_

_

183,584

98,436

52,382

3,649

21,114

175,581

455,207

143,528

38,542

460,060

1,097,337

من 1 إىل 30 يوم
من 31 إىل 90 يوم

من 91 إىل 180 يوم
أكثر من 180 يوم

اإلجمايل

من 1 إىل 30 يوم
من 31 إىل 90 يوم

من 91 إىل 180 يوم
أكثر من 180 يوم

اإلجمايل

11,326

19,755

(16,619)

(3,136)

11,326

38,722

77,149

(65,872)

(11,277)

38,722

146,427

117,615

(5,324)

(8,860)

249,858

778,931

518,939

(87,815)

(23,273)

1,186,782

582,456

304,420

-

-

886,876

198,569

48,498

34,893

438,946

720,906

116,685

39,452

_

_

156,137

_

180,159

6,050

211,903

398,112

165,431

295,736

23,702

434,476

919,345

  6,062

70,808

17,652

222,573

317,095
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ب) الحركة يف مخصص خسائر اإلئتمان

جاري
مدين

بطاقات
إئتمانية

قروض
شخصية

قروض
إجمــايلتجارية

الرصيد يف بداية السنة
مجنب خالل السنة

ديون هالكة مشطوبة
تحويالت مبالغ مستردة مجنبة سابقًا

الرصيد يف نهاية السنة

جاري
مدين

بطاقات
إئتمانية

قروض
شخصية

قروض
إجمــايلتجارية

الرصيد يف بداية السنة
مجنب خالل السنة

ديون هالكة مشطوبة
تحويالت مبالغ مستردة مجنبة سابقًا

الرصيد يف نهاية السنة

جاري
مدين

بطاقات
إئتمانية

قروض
شخصية

قروض
إجمــايلتجارية

ج) جودة اإلئتمان يف القروض والسلف

1) أعمار القروض والسلف (متأخرة السداد وغير مخفضة القيمة)

42,684

5,317

_

_

48,001

جاري
مدين

بطاقات
إئتمانية

قروض
شخصية

قروض
إجمــايلتجارية

العـمـالء  من  مقدمــة  بضمـانـات  بالكامـل  مضمونة  سعودي  ريـال  مليون   300 قيمته  مـا   2008 لعام  السداد  املتـأخرة  القروض  تتضمن 
(2007 : 346 مليون ريال سعودي ).



2008

1,658,498

1,428,599

211,690

3,298,787

177,370

7,592

810

185,772

3,057,686

7,361

998

3,066,045

18,550,087

10,990,203

912,100

30,452,390

23,443,641

12,433,755

1,125,598

38,002,994

قروض عالية الجودة
قروض متوسطة الجودة
قروض منخ�ضة الجودة

إجمايل القروض والسلف

2007

2,442,259

1,138,874

81,190

3,662,323

126,384

1,072

5,652

133,108

3,019,957

452

156,137

3,176,546

14,085,699

5,287,748

398,112

19,771,559

19,674,299

6,428,146

641,091

26,743,536

قروض عالية الجودة
قروض متوسطة الجودة
قروض منخ�ضة الجودة

إجمايل القروض والسلف

3)  مخاطر تركزات القطاعات االقتصادية
فيما ييل تحليًال بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر االئتمان حسب القطاعات اإلقتصادية:

كما يف 31 ديسمبر 2008

 1,549,333

1,354,182

336,066

7,560,247

99,293

1,129,690

5,598,159

11,189,950

1,177,195

1,373,748

3,455,507

3,276,959

38,100,329

_

38,100,329

 

 _

 _

 23,304

 129,810

_

_

 74,238

 422,335

 10,484

 313,283

 50,914

 43,031

 1,067,399

_

 1,067,399

_

                _

 (23,304)

 (129,367)

                 _

                  _

 (60,200)

 (286,604)

 (10,483)

 (311,957)

 _

 (42,630)

 (864,545)

 (286,082)

 (1,150,627)

  

1,549,333

1,354,182

336,066

7,560,690

99,293

1,129,690

5,612,197

11,325,681

1,177,196

1,375,074

3,506,421

3,277,360

38,303,183

(286,082)

38,017,101
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2)  القروض والسلف غير متأخرة السداد وغير مخفضة 
ألغراض العرض، تم تصنيف مح�ظة القروض والسلف غير املتأخرة وغير املخ�ضة إىل فئتين هما: قروض منتظمة وقروض تحت املالحظة 

حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.

إن القروض والسلف املصن�ة كقروض منتظمة تعتبر قروض عاملة ذات ص�ات أساسية قوية  وتشمل تلك القروض الخالية من أي ضعف حايل أو متوقع.
أما القروض املصن�ة ضمن مجموعة تحت املالحظة فهي أيضًا قروض عاملة، حالية وسارية فيما يختص بسداد أصل القرض والعمولة الخاصة 
املتعلقة به. إال أن هذا النوع من القروض يتطلب مالحظة مباشرة من اإلدارة إذ ربما تحتوي عىل بعض الضعف الذي ربما يؤدي مستقبال اىل 
تدهور برنامج الدفعات من حيث أصل الدين أو عمولته الخاصة. إن القروض والسلف املصن�ة ضمن مجموعة تحت املالحظة  قد ال تعرض 

البنك ألي مخاطر جوهرية تؤدي اىل تصني�ها بدرجة أقل. 

جاري
مدين

بطاقات
إئتمانية

قروض
شخصية

قروض
إجمــايلتجارية

جاري
مدين

بطاقات
إئتمانية

قروض
شخصية

قروض
إجمــايلتجارية

القروض والسلف،
صافـــــي

غير
عاملــــة

مخصص خسائر
اإلئتمـــان عاملــــة

حكومة ومؤسسات شبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى

زراعة وأسماك
تصنيع

مناجم وتعدين
كهرباء، ماء، غاز، وخدمات صحية

بناء وإنشاءات
تجارة

نقل واتصاالت
خدمات

قروض شخصية وبطاقات إئتمان
أخرى

مخصص املح�ظة
اإلجمايل، صايف



 585,345

 489,493

 304,075

 4,869,246

 14,912

 1,305,200

 3,140,860

 6,730,976

 693,258

 1,609,412

 3,514,775

 4,405,329

 27,662,881

_

 27,662,881

 

                 _

                 _

 (23,311)

 (108,109)

                 _

                 _

 (68,141)

 (275,759)

 (10,484)

 (314,794)

                   _

 (44,002)

 (844,600)

 (342,182)

 (1,186,782)

  

 585,345

 491,234

 304,075

 4,890,265

 14,912

 1,305,200

 3,156,165

 6,884,819

 693,258

 1,609,448

 3,555,977

 4,406,103

 27,896,801

 (342,182)

 27,554,619

                 _

 1,741

 23,311

 129,128

                _

                _

 83,446

 429,602

 10,484

 314,830

 41,202

 44,776

 1,078,520

                  _

 1,078,520

 

د) الضمانات
تتضمن هذه  االئتمان.  الحد من مخاطر  كتأمين  بضمانات  باالحت�اظ  اإلقراض  انشطة  العادية ومن خالل  أعماله  دورة  البنك خالل  يقوم 
الضمانات غالبا ودائع الجل، تحت الطلب وأخرى نقدية، وضمانات مالية أخرى وأسهم محلية ودولية وعقارات واصول ثابتة أخرى. ويحت�ظ 
البنك بهذه الضمانات بص�ة أساسية مقابل القروض التجارية والشخصية ويتم إدارتها  مقابل املخاطر املتعلقة بها بأخذ صايف قيمتها التي 
 7,064 2008م مبلغ  31 ديسمبر  يمكن تحقيقها. بلغت القيمة العادلة للضمانات التي يحت�ظ بها البنك مقابل القروض والسلف كما يف 

مليون ريال سعودي (2007: 7,513 مليون ريال سعودي ).

هـ ) القروض والسلف التي أعيد ترتيبها .
إن عمليات إعادة الهيكلة تشمل تمديد ترتيبات السداد واعتماد خطط إدارية خارجية وتحديث وتأخير فترة السداد. وييل إعادة الهيكلة وضع 
تأخير  املمكن  ترتيبها، والتي كان من  التي تم  القروض  املشابهة. وقد بلغت  الحسابات  إدارته مع  العادي، ثم يتم  العميل يف وضعه  حساب 

سدادها، مبلغ 17.71 مليون ريال سعودي (2007: 28.5 مليون ريال سعودي).
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القروض والسلف,
صافـــــي

غير
عاملــــة

مخصص خسائر
اإلئتمـــان عاملــــة كما يف 31 ديسمبر 2007

حكومة ومؤسسات شبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى

زراعة وأسماك
تصنيع

مناجم وتعدين
كهرباء، ماء، غاز، وخدمات صحية

بناء وإنشاءات
تجارة

نقل واتصاالت
خدمات

قروض شخصية وبطاقات إئتمان
أخرى

مخصص املح�ظة
اإلجمايل، صايف



20082007

28,841

59,339

339,738

126,344

554,262

347,928

326,580

8,597

191,950

1,429,317

90,368

79,632

288,617

103,906

562,523

116,962

110,925

8,598

2,127

801,135

893,133
208,372

1,101,505

572,762
63,132

635,894

465,611

320,371

110,683
4,849

115,532

86,847
9,087

95,934

19,598

23,836

135,988
3,538

139,526

44,164
3,554

47,718

91,808

91,824

248,721
101,186

349,907

160,918
18,117

179,035

170,872

87,803

394,534
98,612

493,146

279,127
31,783

310,910

182,236

115,407

3,207
187

3,394

1,706
591

2,297

1,097

1,501
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8 ـ الممتلكات والمعدات، صايف
األراضي
واملبانـي

تحسينات
عىل املباني
املستأجرة

تقنية
معلومات

األثــاث
اإلجمالـيسياراتواملعـدات

التكلفة:
الرصيد يف بداية السنة

اإلضافات

الرصيد يف نهاية السنة

االستهالك املتراكم:
الرصيد يف بداية السنة

املحمل للسنة

الرصيد يف نهاية السنة

صايف القيمة الدفترية:

يف 31 ديسمبر 2008

يف 31 ديسمبر 2007

9 ـ الموجودات األخرى

دخل عموالت مستحقة مدينة:  
بنوك ومؤسسات مالية أخرى

إستثمارات
قروض وسلف

أخرى

إجمايل دخل العموالت املستحقة املدينة

مدينون
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات (إيضاح 10)

عقارات أخرى
أخرى

اإلجمايل



10  ـ المشتقات
يقوم البنك خالل دورة أعماله العادية، باستخدام األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة ولتغطية املخاطر:

 أ )  المقايضات 
وتمثل إلتزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة ملقايضات أسعار العموالت، تقوم األطراف املتعاقدة عادة بتبادل دفع 
مع  املبلغ  اصل  تبادل  بموجبها  فيتم  العمالت،  مقايضات  أما  املبلغ.  أصل  تبادل  دون  واحدة،  وبعملة  عائم  وبسعر  ثابت  بسعر  العموالت 

مدفوعات العموالت بسعر ثابت أو عائم وبعمالت مختلIة.

ب ) العقود اآلجلة والمستقبلية 
هي عبارة عن اتIاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين يف املستقبل. العقود اآلجلة هي عقود 
يتم تصميمها خصيصًا لتلبية إحتياجات معينة والتعامل بها خارج األسواق املالية املوازية. أما عقود الصرف األجنبي والعقود املستقبلية الخاصة 
بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة يف األسواق املالية النظامية ، ويتم تسديد التغيرات يف قيمة العقود املستقبلية يوميًا.

ج ) اتفاقيات األسعار اآلجلة 
وهي عبارة عن عقود خاصة بأسعار العموالت يتم تداولها خارج األسواق املالية املوازية وتنص عىل أن يسدد نقدًا الIرق بين سعر العمولة املتعاقد 

عليه وسعر السوق يف تاريخ مستقبيل محدد وذلك عن أصل املبلغ وخالل الIترة الزمنية املتIق عليها.

د )  الخيارات
 وهي عبارة عن اتIاقيات تعاقدية ، يمنح بموجبها البائع ( مصدر الخيار ) الحق، وليس اإللتزام، للمشتري (املكتتب بالخيار ) لبيع أو شراء عملة 

أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلIًا يف تاريخ مستقبيل محدد أو يف أي وقت خالل الIترة الزمنية املنتهية يف ذلك التاريخ.

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
تتعلق معظم املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة باملبيعات، وتكوين املراكز، ومراجعة أسعار الصرف. تتعلق املبيعات بطرح املنتجات للعمالء 
السوق مع توقع  بإدارة مخاطر مراكز  املراكز  الحالية واملستقبلية. ويتعلق أخذ  املخاطر  لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخIيض  والبنوك 
الحصول عىل أرباح من التغيرات اإليجابية يف األسعار أو املعدالت أو املؤشرات. وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد واإلستIادة من الIروقات 

يف أسعار الصرف بين األسواق أو املنتجات املختلIة بغرض الحصول عىل أرباح من ذلك.

المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر
يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة املخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة املخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات يف أسعار الصرف 
األجنبي وأسعار العموالت ولتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت لتكون ضمن املستويات املقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناءًا عىل 
التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. لقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة ملخاطر العمالت وذلك بوضع حدودًا للتعامل 
مع األطراف األخرى وملخاطر مراكز العمالت. وتتم مراقبة مراكز العمالت يوميًا وتستخدم إستراتيجيات تغطية املخاطر لضمـان بقاء مراكز 
أسعار  يف  للIجوات  حدودًا  بوضع  وذلك  العموالت  أسعار  ملخاطر  معينًا  مستوى  اإلدارة  مجلس  وضع  كما  املقررة.  الحدود  ضمن  العمالت 
العموالت للIترات املقررة. يتم دوريًا مراجعة الIجوات بين أسعار العموالت املتعلقة باملوجودات واملطلوبات وتستخدم إستراتيجيات تغطية 
املخاطر يف تقليل الIجوة بين أسعار العموالت ضمن الحدود املقررة. وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك املشتقات ألغراض 
تغطية املخاطر وذلك لتقليل تعرضه ملخاطر أسعار العمالت والعموالت. ويتم ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة. يستخدم 
البنك مقايضات نسب العموالت لتغطية مخاطر العموالت عند تحديد نسب عموالت ثابتة. ويستخدم البنك أيضًا مقايضات نسب العموالت 
لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بسعر عائم. ويف مثل هذه الحاالت، يجب توثيق طبيعة تغطية املخاطر 
وأهدافها رسميًا، بما يف ذلك تIاصيل البنود املغطاة وأداة تغطية املخاطر ويتم قيد هذه املعامالت عىل أنها تغطية مخاطر القيمة العادلة أو 

التدفقات النقدية.

تعكس الجداول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات املالية املشتقة مع تحليل باملبالغ اإلسمية للIترة املتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق 
واملعدل الشهري. أن املبالغ اإلسمية، التي تعتبر مؤشرًا عىل حجم املعامالت القائمة يف نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية 
املستقبلية املتعلقة بها. وبالتايل ، إن هذه املبالغ اإلسمية التعبر عن مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة عىل القيمة 

العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.
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217,057

57,009

20,710

_

_

_

8,654

23,150

326,580

206,544

72,276

20,828

_

_

_

49,873

_

349,521

17,018,010

40,769,241

6,836,935

50,000

_

_

3,271,794

750,000

68,695,980

580,480

21,498,405

757,455

50,000

_

_

170,000

_

23,056,340

3,247,214

19,041,209

6,079,480

_

_

_

1,875,000

300,000

30,542,903

11,151,788

229,627

_

_

_

_

1,191,794

450,000

13,023,209

2,038,528

_

_

_

_

_

35,000

_

2,073,528

12,171,230

44,234,571

2,232,464

12,500

_

2,238,816

1,388,521
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كما يف 31 ديسمبر 2008

املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت
عقود الصرف األجنبي  اآلجلة

خيارات العمالت
خيارات األسهم

ات+اقيات األسعار اآلجلة
العقود املستقبلية الخاصة

بأسعار العموالت والخيارات

املشتقات املقتناة لتغطية مخاطر 
القيمة العادلة:

مقايضات أسعار العموالت

املشتقات املقتناة لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية:

مقايضات أسعار العموالت

اإلجمايل

القيمة
العادلة

اإليجابية

القيمة
العادلة
السلبية

إجمايل
املبالغ

اإلسمية

خالل
3 أشهر

3 ـ 12
شهر

1 ـ 5
سنوات

أكثر من
خمس

سنوات

املعدل
الشهري

57,907
21,615
4,489

_
_

_

5,501

21,413

110,925

58,115
50,617
4,250

_
_

_

4,344

696

118,022

5,442,104
26,339,406

577,405
_
_

_

773,373

2,336,243

35,468,531

150,000
13,995,998

232,662
_
_

_

_

_

14,378,660

782,500
12,045,796

344,743
_
_

_

248,000

400,000

13,821,039

4,509,604
297,612

_
_
_

_

525,373

1,936,243

7,268,832

_
_
_
_
_

_

_

_

_

4,546,071
33,639,130

533,745
33,731
7,501

8,761

1,053,367

2,651,189

كما يف 31 ديسمبر 2007

املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت
عقود الصرف األجنبي  اآلجلة

خيارات العمالت
خيارات األسهم

ات+اقيات األسعار اآلجلة
العقود املستقبلية الخاصة

بأسعار العموالت والخيارات

املشتقات املقتناة لتغطية مخاطر 
القيمة العادلة:

مقايضات أسعار العموالت

املشتقات املقتناة لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية:

مقايضات أسعار العموالت

اإلجمايل

القيمة
العادلة

اإليجابية

القيمة
العادلة
السلبية

إجمايل
املبالغ

اإلسمية

خالل
3 أشهر

3 ـ 12
شهر

1 ـ 5
سنوات

أكثر من
خمس
سنوات

املعدل
الشهري



تعكس الجداول أدناه ملخصًا بالبنود املغطاة مخاطرها وطبيعة املخاطر املغطاة وأداة تغطية املخاطر وقيمتها العادلة.

3,271,794

750,000

3,313,013

750,000

8,654

23,150

49,873

_

773,373

2,336,243

772,216

2,336,243

5,501

21,413

4,344

696

تم إدراج مشتقات القيمة العادلة اإليجابية والبالغة 326.58 مليون ريال سعودي (2007: 110.92 مليون ريال سعودي) ضمن املوجودات 
ريال  مليون   118.02  :2007) سعودي  ريال  مليون   349.52 والبالغة  السلبية  العادلة  القيمة  مشتقات  إدراج  وتم   .(9 (إيضاح  األخرى 

سعودي) ضمن املطلوبات األخرى (إيضاح 13).

بالنسبة لتغطية التدفقات النقدية، فإن املبلغ املدرج كرصيد للمخصصات كما يف 31 ديسمبر 2008 يتوقع أن يؤثر عىل الربح والخسارة خالل 
السنتين إىل الثالثة القادمة .

تم إبرام ما نسبته 28% ( 2007: 54%) تقريبًا من القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة بالبنك مع مؤسسات مالية، بينما أبرم أقل 
املايل. يتم  املركز  العادلة اإليجابية مع طرف واحد من األطراف األخرى كما يف تاريخ قائمة  القيمة  من 72% ( 2007: 46%) من عقود 

التعامل باملشتقات يف قطاع خزينة البنك بشكل رئيسي.

20082007

424,783

500,975

925,400

7,434,992

9,286,150

1,200,203

_

_

7,957,003

9,157,612

2007 2008

23,524,194

10,330,918

256,269

493,604

34,604,985

30,200,521

12,067,091

263,457

481,258

43,012,327

12 ـ ودائع العمالء
ألجل

تحت الطلب
إدخار
أخرى

اإلجمايل
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أداة التغطيـةالتكلفــــــة املخاطـــــــر القيمة العادلة
القيمة العادلة

اإليجابية
القيمة العادلة

السلبية وصف البنود املغطاة
كما يف 31 ديسمبر 2008

إستثمارات بعمولة ثابتة 

إستثمارات بعمولة عائمة

إستثمارات بعمولة ثابتة 

إستثمارات بعمولة عائمة 

كما يف 31 ديسمبر 2007
أداة التغطيـةالتكلnــــــة املخاطـــــــر القيمة العادلة

القيمة العادلة
اإليجابية

القيمة العادلة
السلبية

القيمة العادلة

التدفق النقدي

القيمة العادلة

التدفق النقدي

مقـايـضــات
أسعار العموالت

مقـايـضــات
أسعار العموالت

مقـايـضــات
أسعار العموالت

مقـايـضــات
أسعار العموالت

11 ـ األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

حسابات جارية
تحت الطلب/ليلية

اتnاقيات إعادة الشراء
ودائع أسواق املال

اإلجمايل  



2007 2008

75,232

7,935,718

8,010,950

75,000

6,368,414

6,443,414

100,415

2,152,582

2,252,997

83,493

1,079,128

1,162,621

2007 2008

6,300,106

882,309

30,325

30,584

7,243,324

3,673,868

1,193,554

24,439

24,306

4,916,167

2007 2008

ألجل
تحت الطلب

إدخار
أخرى

اإلجمايل

13  ـ المطلوبات األخرى

78,474

247,595

604

182,032

508,705

539,525

349,521

549,804

1,947,555

43,122

187,043

284

90,829

321,278

633,242

118,022

329,381

1,401,923

تشتمل ودائع العمالء أعاله عىل أرصدة محت0ظ بها كأدوات مدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل بلغت 72.1 مليون ريال سعودي 
(2007 : 525 مليون ريال سعودي) 

ريال  مليون   1,163  :2007) سعـودي  ريـال  مليون   6,443 قدرهـا  ثابتـة  بعمولـة  سنـدات  بيع  مقابل  ودائـع  عىل  ألجل  الودائـع  تشتمل 
سعودي) مع إت0اقيات إلعادة شرائها يف تواريخ مستقبلية محددة. كما تشتمل إجمايل الودائع عىل ودائـع بدون عمـوالت قـدرها 11,631
ريال  مليون   10,911 بمبلغ  إسالمية  ودائع  أيضا  الجل  الودائع  تشمل  سعودي)كما  ريال  مليون   10,263  :2007) سعودي  ريال  مليون 

سعودي (2007: 6,675 مليون ريال سعودي).
أ ) إن هذه األصول تمثل سندات حكومية وتشمل التايل:

14  ـ أوراق مالية تابعة
طرح البنك بتاريخ 16 ذو القعدة 1425هـ املوافق 28 ديسمبر 2004م أوراق مالية تابعة غير مضمونة بقيمة 700 مليون ريال سعودي قابلة 
لالسترداد وبسعر عمولة عائم، تستحق يف عام 2011م.كما أن للبنك الخيار، وبشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي املسبقة، استرداد 
هذه األوراق بقيمها االسمية إما بتاريخ دفع العمولة الخاصة املستحقة املحدد يف/أو بعد 16 ذو القعدة 1430هـ املوافق 28 ديسمبر 2009م 

أو يف حالة حدوث تغيرات معينة تؤثر عىل النظام الضريبـي واملعالجة الخاصة برأس املال النظامي لهذه األوراق.
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إستثمارات متاحة للبيع
إستثمارات أخرى مقتناة بالتكل0ة املط0أة

اإلجمايل (إيضاح 6 د وإيضاح 12)

املطلوبات
ذات العالقة املوجودات

املطلوبات
ذات العالقة املوجودات

لقاء  محتجزة  كضمانات  سعودي)  ريال  مليون   454  :2007) سعودي  ريال  مليون   455 قدره  مبلغ  عىل  األخرى  العمالء  ودائع  وتشتمل 
التزامات غير قابلة للنقض.

ب) تشتمل ودائع العمالء أعاله عىل ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي:

مصاريف عموالت خاصة مستحقة دائنة:
بنوك ومؤسسات مالية أخرى

ودائع العمالء
أوراق مالية تابعة

أخرى

إجمايل مصاريف العموالت الخاصة املستحقة الدائنة
دائنون

القيمة العادلة السلبية للمشتقات ( إيضاح 10 )
أخرى

اإلجمايل



مساهمون سعوديون
أي بي أن - امرو بنك إن يف (هولندا)

اإلجمايل

2007 2008

1,587,600

1,058,400

2,646,000

1,587,600

1,058,400

2,646,000

16  ـ االحتياطيات النظامية والعامة 
بمقتضى نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك، يجب تحويل ما ال يقل عن 25% من صايف دخل السنة 
إىل اإلحتياطي النظامي حتى يساوي هذا اإلحتياطي رأس مال البنك املدفوع. وعليه، تم تحويل مبلغ وقدره 306 مليون ريال سعودي من 

صايف الدخل لعام 2008م (2007: 110 مليون ريال سعودي). إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع حاليًا. 

يف ديسمبر 2008م، أصدر البنك أوراق مالية تابعة غير مضمونة بقيمة 775 مليون ريال سعودي استحقاق عام 2018م. كما أن للبنك 
الخيار، وبشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي املسبقة، استرداد هذه األوراق بقيمتها االسمية بنهاية عام 2013م أو يف نهاية كل عام 

بعد ذلك حتى عام 2017م، أو يف حالة حدوث تغيرات معينة تؤثر عىل النظام الضريبي واملعالجة الخاصة برأس املال النظامي لهذه األوراق.

15  ـ رأس المال
يتكون رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من 264.6 مليون سهم (2007م : 264.6 مليون سهم) قيمة كل سهم 10 ريال 

سعودي (2007: 10 ريال سعودي). إن ملكية رأس مال البنك موزعة عىل النحو التايل:

الرصيد يف بداية السنة
صايف التغير يف القيمة العادلة

املحّول إىل قائمة الدخل املوحدة
صايف الحركة خالل السنة

الرصيد يف نهاية السنة

20,718

     14,031

     (11,598)

2,433

      23,151

        38

(68,009)

(591)

  (68,600)

   (68,562)

20,756

(53,978)

(12,189)

  (66,167)

  (45,411)

2008

2007

(38,892)

39,339

20,271

59,610

20,718

(3,700)

7,780

(4,042)

3,738

38

(42,592)

47,119

16,229

63,348

20,756
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17 ـ اإلحتياطيات األخرى

الرصيد يف بداية السنة
صايف التغير يف القيمة العادلة

املحّول إىل قائمة الدخل املوحدة
صايف الحركة خالل السنة

الرصيد يف نهاية السنة

تغطية مخاطر
التدفق النقدي

اإلستثمارات
اإلجمالــياملتاحة للبيع

تغطية مخاطر
التدفق النقدي

اإلستثمارات
اإلجمالــياملتاحة للبيع



18 ـ برنامج مكافأة الموظفين
يف يناير 2008م بدأت املجموعة بتشغيل برنامج االسهم املمنوحة ورصد سداد االسهم للمدراء التنيذيين وكبار املوظين ( العاملين املؤهلين) 
يف املجموعة. وفقا ألحكام هذا البرنامج كما هو موافق عليه من قبل مجلس ادارة البنك يف اجتماعهم املنعقد يف 10 ذو القعدة 1428هـ
( املوافق 20 نوفمبر 2007م) ومؤسسة النقد العربي السعودي بموجب رسالتهم املؤرخة يف 26 صر 1429هـ ( املوافق 4 مارس 2008م) 

فان املوظين املؤهلين سيحصلون عىل اسهم املصرف، إذا ما استوفيت الشروط عىل النحو التايل:

ـ يطلب من املوظين املستوفين الشروط املطلوبة مواصلة العمل مع املجموعة ملدة ثالث سنوات من تاريخ املنح. 
ـ باإلضافة إىل تحقيق املجموعة للنمو بالصيغة التي وافق عليها مجلس االدارة والتي تتضمن قيمة االسهم للموظين املؤهلين بحسب عتبة 

النمو املعينة.

ان تاصيل الخطة لعام 2008 هي عىل النحو التايل:

تاريخ املنح
قيمة االسهم املمنوحة بتاريخ املنح

معدل السعر كما هو محدد من قبل شركة السعودي الهولندي املالية
فترة املنح

طريقة التسديد

يف أول السنة
املشتراة خالل السنة

املمنوحة خالل السنة
سقوط حق خالل السنة

يف آخر السنة

_

2,147,626

(608,513)

_

1,539,113

_

53.15

53.15

_

53.15
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فبراير 2008
32,342,500 ريال سعودي

53.15

3 سنوات
تسدد بأسهم البنك

عــدد
األســهــم

السـعــر 
املتـوسـط املرجـح

بموجب احكام البرنامج ال يصبح البنك املالك القانوني لهذه االسهم يف أي وقت. حتى يحين فترة املنح لتلك االسهم فهي لن تحصل عىل أي 
حق يف التصويت.

بموجب البرنامج، فان شركة السعودي الهولندي املالية ستدير صندوق اسهم املوظين والتي تعمل وفقا لألحكام والشروط التي وافق عليها 
مجلس ادارة البنك يف االجتماع املشار اليه اعاله، ومؤسسة النقد العربي السعودي يف الرسالة املشار اليها اعاله، ان أي تعديالت اخرى يف احكام 

وشروط البرنامج تتطلب الحصول عىل موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

بسبب القيود املروضة عىل عمليات البرنامج كما هو متق عليه مع مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن نتائج وأصول ومطلوبات الصندوق 
ليست موحدة يف هذه البيانات املالية املوحدة.

إن القيمة العادلة لألسهم محددة عىل أساس السعر املتوسط من قبل شركة السعودي الهولندي املالية خالل فترة املنح. إن القيمة العادلة 
املقدرة للسهم هي 53.15 ريال سعودي والتي تعادل سعر السهم يف تاريخ املنح الحايل، بحسب عدد األسهم املمنوحة وفقا لألداء عىل أساس 
الصيغة التي اقترحها مجلس اإلدارة، ويخضع ملوافقة لجنة األجور، ومع ذلك، وفقا للخطة فإن املبلغ اإلجمايل للبرنامج لن يزيد عن 114 مليون 

ريال سعودي يف 3 سنوات ابتداء من يناير 2008م.

إن حركة حساب البرنامج خالل السنة هي كما ييل:



يف 31 ديسمبر 2008م، كان الصندوق قد قام بشراء أسهم البنك بقيمة 114 مليون ريال سعودي خالل عام 2008م والتي 

األسهم  هذه  ملكية  تنقل  املنح  تاريخ  يف  املؤهلين.  للموظAين  تمنح  حتى  االئتمانية  قدرته  يف  الصندوق  قبل  من  ستحAظ 

للموظAين عن طريق اكتساب حقوق يف وحدات الصندوق نتيجة للمخصصات يف برنامج أسهم املوظAين. كما تم تمويل شراء 

األسهم من قبل البنك وتم إدراج املبلغ املمول ضمن األصول األخرى.
 

19 ـ التعهدات واإللتزامات المحتملة

أ )  الدعاوي القضائية
يف 31 ديسمبر 2008م و 2007م، كانت هناك دعاوى قضائية ذات طبيعة اعتيادية مقامة ضد البنك. لم يجنب أي مخصص 

لقاء هذه الدعاوى، وذلك بناًء عىل الرأي املهني للمستشارين القانونيين الذي يشير إىل أنه من غير املتوقع تكبد خسائر جوهرية. 

يعالج محامو البنك الخارجيين أمر ما من جانب السلطات القضائية يف الواليات املتحدة األمريكية الصادر يف ديسمبر 2007م، 

إلنتاج وثائق تتعلق ببعض املعامالت املصرفية يف املاضي والتي ال يمكن تحديد تأثيرها، كما أنه لم يتخذ قرار يؤثر سلبًا عىل البنك 

حتى تاريخ املوافقة عىل هذه البيانات املالية املوحدة.

 

ب )  اإللتزامات الرأسمالية
يف 31 ديسمبر 2008م، بلغت اإللتزامات الرأسمالية للبنك 35.21 مليون ريال سعودي (2007: 34.5 مليون ريال سعودي) 

تتعلق بتحسينات املباني املستأجرة وشراء معدات.

ج )  التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان 
إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها. إن خطابات الضمان واإلعتمادات املستندية 

البنك بالسداد يف حالة عدم تمكن العمالء من الوفاء بإلتزاماته تجاه  القائمة، التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل 

األطراف الثالثة، تحمل نAس مخاطر اإلئتمان التي تحملها القروض والسلف. إن املتطلبات النقدية الخاصة بخطابات الضمانات و 

اإلعتمادات املستندية القائمة تعتبر أقل بكثير من مبلغ التعهدات ألن البنك عادة ال يتوقع أن يقوم الطرف الثالث بسحب املبالغ 

وفقًا لإلتAاقية.

إن اإلعتمادات املستندية، التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب األموال 

كحدود معينة وفق شروط وأحكام محددة، مضمونة عادة بالبضاعة التي تخصها، وبالتايل فإنها غالبًا ما تحمل مخاطر أقل. 

تمثل القبوالت تعهدات البنك لسداد الكمبياالت املسحوبة من قبل العمالء. يتوقع البنك أن يتم تقديم معظم   القبوالت قبل 

سدادها من قبل العمالء.

تمثل اإلرتباطات ملنح اإلئتمان الجزء غير املستخدم من اإلئتمان املمنوح عىل شكل قروض وسلف   وضمانات وإعتمادات مستندية. 

وفيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان املتعلقة باإلرتباطات ملنح اإلئتمان، فمن املحتمل أن يتعرض البنك لخسارة بمبلغ يعادل إجمايل 

اإللتزامـات غير املستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة املحتملـة الذي ال يمكن تحديده فــورًا، يتوقع أن يكون أقل بكثير من إجمايل 

إن إجمايل  إئتمان محددة.  الحAاظ عىل معايير  العمالء  اإلئتمان تتطلب من  ملنح  اإللتزامات  املستخدم ألن معظم  اإللتزام غير 

اإللتزامات القائمة ملنح اإلئتمان ال تمثل بالضرورة املتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد من هذه اإللتزامات يتم إنهاؤها أو 

إنتهائها بدون تقديـم التمويل املطلوب.
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1)  فيما ييل تحليًال باالستحقاقات لقاء التعهدات واإللتزامات المحتملة :

2,179,559

1,686,367

1,462,548

23,430

5,351,904

1,416,436

4,350,379

641,483

154,121

6,562,419

132,150

5,215,939

48,513

766,105

6,162,707

_

46,214

_

953,589

999,803

3,728,145

11,298,899

2,152,544

1,897,245

19,076,833

2,375,773

1,906,747

1,496,322

551,033

6,329,875

1,539,660

3,488,043

666,835

459,696

6,154,234

256,444

4,996,904

106,438

327,167

5,686,953

_

46,833

_

1,605,352

1,652,185

4,171,877

10,438,527

2,269,595

2,943,248

19,823,247

2007 2008

377,494

15,453,512

2,540,473

705,354

19,076,833

916,839
14,901,053
3,460,371

544,984

19,823,247

بلغ الجزء غير املستخدم من اإللتزامات، التي يمكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل البنك، والقائمة كما يف 31 ديسمبر 2008م ما مجموعه 
20,548 مليون ريال سعودي (2007: 16,900 مليون ريال سعودي).

2) فيما ييل تحليًال للتعهدات واإللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى: 

مؤسسات حكومية وشبه حكومية
شركات

بنوك ومؤسسات مالية أخرى
أخرى

اإلجمايل

2007 2008

38,962

89,002

100,514

228,478

40,167

99,298

134,297

273,762

د)  اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية  
فيما ييل تحليًال بالحد األدنى لدفعات اإليجار املستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء، التي أبرمها البنك كمستأجر:

أقل من سنة
من سنة إىل خمس سنوات

أكثر من خمس سنوات

اإلجمايل

التقـــريــــر
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خالل
 3 أشهر

 12 -  3
شهــــر

5 - 1
سنوات

أكثـر من
اإلجمالـي5 سنـوات

إعتمادات مستندية
خطابات ضمان

قبوالت
إلتزامات مؤكدة ملنح اإلئتمان

اإلجمايل 

كما يف 31 ديسمبر 2008

خالل
 3 أشهر

 12 -  3
شهــــر

5 - 1
سنوات

أكثـر من
اإلجمالـي5 سنـوات

إعتمادات مستندية
خطابات ضمان

قبوالت
إلتزامات مؤكدة ملنح اإلئتمان

اإلجمايل 

كما يف 31 ديسمبر 2007



7007 2008

127,223

69,706

418,548

615,477

218,285

2,143,543

2,977,305

107,697

67,595

374,940

550,232

407,021

1,948,419

2,905,672

2007 2008

2007 2008

95,483

162,658

53,340

180,507

491,988

19,989

97

15,565

35,651

456,337

131,206

117,018

55,363

117,750

      421,337

18,197

110

12,863

31,170

390,167

20 ـ دخل ومصاريف العموالت الخاصة

مصاريف العموالت الخاصة:
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

أوراق مالية تابعة
ودائع العمالء

اإلجمايل

348,710

35,730

1,147,806

1,532,246

453,608

42,689

1,208,926

1,705,223

دخل األتعاب:
وساطة األسهم وإدارة الصناديق، صايف

عمليات التمويل التجارية
تمويل الشركات والخدمات االستشارية

دخل خدمات أخرى
إجمايل دخل األتعاب

مصاريف األتعاب:
بطاقات ائتمان

خدمات ح>ظ
عمليات بنكية أخرى

إجمايل مصاريف األتعاب

أتعاب الخدمات البنكية ، صايف
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دخل العموالت الخاصة
إستثمارات :

استثمارات متاحة للبيع
استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقــاق
استثمارات أخرى مقتناة بالتكل>ة املط>أة

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
قروض وسلف

اإلجمايل

21 ـ أتعاب الخدمات البنكية، صايف



24 ـ ربح السهم
تم احتساب ربح السهم األساسي واملخ#ض  للسنوات املنتهية يف 31 ديسمبر 2008م و 2007م وذلك بتقسيم صايف دخل السنة الخاص 

بمساهمي البنك عىل 264.6 مليون سهم .

25 ـ إجمايل األرباح المقترح توزيعها والزكاة الشرعية والضريبة
قام البنك بإعالن توزيعات أرباح إجمالية بلغت 233.45 مليون ريال سعودي لسنة 2008م (2007: 212.9مليون ريال سعودي ).  

يتم تسديد الزكاة وضريبة الدخل عىل النحو التايل:

أ ) المساهمين السعوديين:
يتم خصم الزكـاة املستحقة عىل املساهمين السعوديين وقدرها 21 مليون ريـال سعـودي تقريبا (2007: 15 مليون ريال سعودي) من حصتهم 
من األرباح الحالية/ املستقبلية بحيث يصبح صايف ربح السهم املوزع للمساهمين السعوديين 0.75 ريال سعودي للسهم الواحد (2007: 0.7١ ريال 

سعودي للسهم الواحد).    

ب) المساهمين غير السعوديين:
تبلغ ضريبة الدخل املستحقة عىل حصتهم من الدخل للسنة الحالية 101 مليون ريال سعـودي تقريبًا (2007: 42 مليون ريال سعودي). سيتم 

حسم هذه الضريبة من حصتهم يف توزيعات األرباح املستقبلية.

2007 2008

2007 2008

تحويل عمالت أجنبية (االرباح مخصومًا منها الخسائر)
سندات دين

مشتقات أسهم
اإلجمايل

23  ـ دخل المتاجرة، صايف

81,573

9,690

23,500

115,033

46,476

18,940

353

65,769

(7,521)

12,705

5,184

التقـــريــــر
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22  ـ أرباح من األدوات المالية المقتناة المدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل، صايف

أرباح غير محققة 
التغير يف القيمة العادلة لالستثمارات املدرج  التغير يف قيمتها

العادلة يف قائمة الدخل
دخل العموالت الخاصة من األدوات املالية املدرج التغير يف قيمتها 

العادلة يف قائمة الدخل
اإلجمايل

يمثل الدخل من االستثمارات املدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل بالكامل دخال من املتاجرة.

7,742

22,712

30,454



27 ـ قطاعات البنك
أ ) تمثل قطاعات أعمال املجموعة الرئيسية األساس الذي يبني عليه البنك تقاريره. إن قطاع األعمال هو مجموعة من املوجودات 
والعمليات املرتبطة بتقديـم املنتجات أو الخدمات التي تخضع للمخاطر والعائدات التي تختلف عن قطاعات األعمال األخرى.وتتم 
املعامالت بين القطاعات املختلIة وفقا لألحكام والشروط التجارية العادية، ويتم عادة إعادة توزيع التمويل بين هذه القطاعات 
مما ينتج عنه نقل تكاليف تمويل بينها. كما تحمل العموالت بين القطاعات عىل أساس سعر موحد يمثل تقريبًا التكلIة الحدية 

للتمويل.

يتألف البنك من أربعة قطاعات رئيسية هي:

قطاع الشركات

يقوم قطاع الشركات بتقديـم سلسلة متكاملة من املنتجات والخدمات لعمالئه من الشركات واملؤسسات. حيث يقوم بقبول ودائع 
التجاري  التمويل  املشتركة وخدمات  املكشوفة والقروض  القروض ألجل والحسابات  التي تشتمل عىل  القروض  العمالء وتقديم 
شبكة  خالل  من  املصرفية  الخدمات  عىل  للعمالء  املقدمة  الخدمات  تشتمل  األجنبي.كما  والصرف  واملشتقات  الخزينة  ومنتجات 

اإلنترنت وخدمات املعامالت العاملية، وهي خدمة مركزية تقوم بإدارة حواالت العمالء وتقديـم الخدمات األلكترونية وغيرها.

قطاع األفراد

ويعمل من خالل شبكة الIروع املحلية وماكينات الصرف اآليل مدعمة بخدمات الهاتف البنكي عىل مدى 24 ساعة. يقوم البنك 
بقبول ودائع العمالء عىل شكل حسابات إدخار وودائع متنوعة، وتقديـم منتجات وخدمات مصرفية أخرى تشتمل عىل القروض 

الشخصية، السحب عىل املكشوف، وبطاقات اإلئتمان،  لألفراد واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم.

قطاع الخزينة

ويتعامل بشكل أساسي مع أسواق املال وتحويل العمالت األجنبية وتقديـم الخدمات التجارية املرتبطة بعمولة وكذلك املشتقات 
للشركات والعمالء اإلعتباريين ولحساب البنك نIسه. كما أن هذا القطاع مسؤول عن تمويل عمليات البنك والحIاظ عىل السيولة 

الكافية لدى البنك وإدارة املحIظة اإلستثمارية وقائمة املركز املايل.

قطاع خدمات االستثمار والوساطة

يقوم هذا القطاع بشكل أساسي بتوفير خدمات التعامل وإدارة ترتيب وتقديم املشورة والحIظ لالوراق املالية.

ب) فيمــا يلــي تحليًال بإجمايل موجودات ومطلوبات البنك كما يف 31 ديسمبر 2008م و 2007م، وإجمايل دخل ومصاريف 
العمليات، وصايف الدخل للسنتين املنتهيتين يف هذين التاريخين لكل قطاع من قطاعات املجموعة:

2007 2008

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة 
النظامية (إيضاح 4)

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر
من تاريخ االقتناء

اإلجمايل

1,023,419

364,307

1,387,726

2,100,619

4,222,659

6,323,278
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26 ـ النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية من اآلتي:



إجمايل املوجودات
إجمايل املطلوبات

إجمايل دخل العمليات
إجمايل مصاريف العمليات

صايف الدخل

2008

إجمايل املوجودات
إجمايل املطلوبات

إجمايل دخل العمليات
إجمايل مصاريف العمليات

صايف الدخل

2007

_

741,125

126,399

(97,945)

28,454

61,436,183

55,721,032

2,111,174

(887,433)

1,223,741

21,115,289

22,619,376

378,064

(168,581)

209,483

4,797,722

13,135,193

558,308

(430,101)

128,207

35,523,172

19,225,338

1,048,403

(190,806)

857,597

25,077,642

18,970,924

789,588

(590,526)

199,062

6,269,173

12,352,670

545,375

(523,723)

21,652

19,064,499

13,810,511

259,193

(88,252)

       170,941

  _

730,416

182,001

(135,087)

46,914

50,411,314

45,864,521

1,776,157

(1,337,588)

438,569

56,750,539

10,054,031

1,353,434

           _

           _

         _

19,062,284

_

1,353,434

4,437,792

_

_

33,250,463

10,054,031

_

22,515,307

10,525,969

_

5,146,674

_

_

18,118,780

_

769,797

         _

_

           _

45,780,761

10,525,969

769,797

إن مخاطر اإلئتمان تتضمن القيمة الدفترية للموجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل ما عدا النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 
واملمتلكات واملعدات واملوجودات األخرى. إن قيمة املعادل اإلئتماني للتعهدات واإللتزامات املحتملة واملشتقات داخلة ضمن مخاطر االئتمان.
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قطاع
الشركـات

قطـاع
األفـراد

قطـاع
الخزينـة

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

اإلجمالــي

قطاع
الشركـات

قطـاع
األفـراد

قطـاع
الخزينـة

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

اإلجمالــي

ج) فيما ييل تحليًال ملخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها املجموعة  لكل قطاع من القطاعات أعاله:

كما يف 31 ديسمبر 2008

كما يف 31 ديسمبر 2007

قطاع
الشركـات

قطـاع
األفـراد

قطـاع
الخزينـة

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

اإلجمالــي

قطاع
الشركـات

قطـاع
األفـراد

قطـاع
الخزينـة

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

اإلجمالــي

املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل
التعهدات واإللتزامات املحتملة

املشتقات

املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل
التعهدات واإللتزامات املحتملة

املشتقات



28 ـ مخاطر اإلئتمان
ينشأ  اآلخر لخسارة مالية.  الطرف  أداة مالية، مما يؤدي إىل تكبد  بإلتزاماته بشأن  الوفاء  اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما عىل  تمثل مخاطر 
التعرض ملخاطر االئتمان أساسا من أنشطة اإلقراض والتي ينتج عنها القروض والسلف واألنشطة االستثمارية. ويوجد هنالك أيضا مخاطر 
ائتمانية لالدوات املالية خارج قائمة املركز املايل مثل التزامات القروض. ويحاول البنك السيطرة عىل مخاطر اإلئتمان وذلك بمراقبتها، ووضع 

حدودًا للمعامالت مع األطراف األخرى املحددة، وتقييم مالئمة هذه األطراف بصورة مستمرة.

وإضافة إىل ذلك يقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان املتعلقة بأنشطته التجارية وذلك بإبرام إت]اقيات مقاصة رئيسية والدخول يف ترتيبات 
ضمان مع األطراف األخرى يف الظروف املالئمة والحد كذلك من فترات التعرض للمخاطر. كما قد يقوم البنك أحيانًا بإق]ال املعامالت أو 

التنازل عنها لصالح األطراف األخرى لتقليل مخاطر اإلئتمان.

وتمثل مخاطر االئتمان املتعلقة باملشتقات التكل]ة املحتملة الستبدال عقود املشتقات إذا فشلت األطراف األخرى يف الوفاء بالتزاماتها. وملراقبة 
مستوى املخاطر التي يتحملها البنك، يقيم البنك األطراف األخرى باستخدام ن]س األساليب التي يتبعها يف أنشطة اإلقراض.

وينتج التركز يف مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالهم يف ن]س املنطقة الجغرافية أو 
يكون لهم ن]س الخصائص االقتصادية التي ستؤثر يف مقدرتهم عىل الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات يف الظروف اإلقتصادية 
أو السياسية أو الظروف األخرى. ويشير التركز يف مخاطر اإلئتمان إىل الحساسية النسبية الداء البنك نتيجة التطورات التي قد تطرأ بصناعة 
ما أو عىل منطقة جغرافية معينة.ويقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بتنويع مح]ظة اإلقراض لضمان عدم التركز امل]رط يف املخاطر 
الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء يف أماكن أو أنشطة معينة. كما يقوم البنك أيضًا بأخذ الضمانات حسب ما هو مالئم. كما يسعى 
البنك أيضا اىل الحصول عىل ضمانات إضافية من األطراف االخرى بمجرد مالحظة مؤشرات تدل عىل  انخ]اض قيمة  القروض والسلف ذات 
العالقة.وتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية طبقا لالت]اقيات املبرمة.وتراقب القيمة السوقية للضمانات التى 
تم الحصول عليها أثناء مراجعتها لكافة مخصص خسائر االنخ]اض يف القيمة. ويراجع  البنك بإنتظام سياسات إدارة املخاطر واألنظمة لتعكس 
التغيرات يف منتجات األسواق و أفضل املمارسات االئتمانية. وتمثل سندات الدين املدرجة يف املح]ظة االستثمارية، بشكل أساسي، بمخاطر 
ديون سيادية. ويتم تحليلً  اإلستثمارات حسب األطراف األخرى يف اإليضاح (6). وملزيد من الت]صيل حول مكونات القروض والسلف، يرجى 
الرجوع إىل اإليضاح (7). كما تم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بمخاطر اإلئتمان الخاصة باملشتقات يف اإليضاح (10)، بينما تم اإلفصاح عن 
املعلومات املتعلقة بالتعهدات واإللتزامات املحتملة يف اإليضاح (19). ويوضح اإلفصاح رقم 27 معلومات عن مخاطر التعرضات اإلئتمانية 
القصوى حسب قطاعات األعمال.كما يتضمن اإلفصاح رقم (34) معلومات عن مخاطر التعرضات االئتمانية القصوى واملخاطر النسبية املرجحة 

املرتبطة بها .

يعكس الجدول أدناه أقصى مخاطر اإلئتمان بالنسبة للبنك كما يف 31 ديسمبر 2008 و2007 دون األخذ يف االعتبار أي ضمانات تحصل 
عليها البنك أو تحسن يف  التصنيف االئتماني:

2007 2008

365,095

18,368,343

38,017,101

326,580

19,076,833

76,153,951

5,271,854

12,954,288

27,554,619

110,925

19,823,247

65,714,933

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
استثمارات، صايف

قروض وسلف، صايف
مشتقات

التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان

اإلجمايل
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يستخدم البنك نظام التصنيف اإلئتماني وذلك للمساعدة يف إدارة جودة مخاطر اإلئتمان ملح�ظة اإلقراض. يتكون هذا النظام من ثمانية عشر 
درجة تميز بين املحافظ العاملة وغير العاملة، ويجنب مخصصات للمح�ظة ومخصصات خاصة، عىل التوايل. يقوم البنك بتصنيف وتحديد درجة 
املال،  النقدي، وهيكلة رأس  املقترضة والتدفق  املقترضة بناًء عىل معايير محددة موضوعية وظرفية مثل نشاط الجهة  كل جهة من الجهات 
والضمانات، وجودة اإلدارة وص�ات املقترض .يقوم البنك بإجراء  فحص تصنيف الجودة لكافة الجهات املقترضة الحالية ويتم مراجعة نتائج 

ذلك ال�حص من قبل وحدة مستقلة  الدارة املخاطر أنشئت من قبل البنك لهذا الغرض.

29 ـ التركز الجغرايف
فيما ييل التوزيع الجغرايف لل�ئات الرئيسية من املوجودات واملطلوبات والتعهدات واإللتزامات املحتملة ومخاطر االئتمان:

2,790,716

365,095

18,368,343

38,017,101

59,541,255

9,286,150

43,012,328

1,475,000

53,773,478

19,076,833

10,054,031

1,353,434

_

7,682

130,445

6

138,133

17,747

66,046

_

83,793

659,845

347,758

_

_

5,453

    1,076

       194

6,723

11,832

3,886

            -

15,718

83,472

43,993

17,529

_

19,123

308,042

             82

327,247

226,811

16,012

            -

242,823

468,750

247,044

255,456

          

_

100,867

897,500

1,954

1,000,321

1,699,549

134,167

          _

1,833,716

294,496

155,207

28,556

التقـــريــــر
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كما يف 31 ديسمبر 2008

اململكة
العربية

السعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي
االخرى ومنطقة
اإلجمالـيدول أخرىأمريكـــاأوروبـــاالشرق األوسط

2,790,716

231,970

17,031,280

38,014,865

58,068,831

7,330,211

42,792,217

1,475,000

51,597,428

17,570,270

9,260,029

1,051,893

املوجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات

املالية األخرى
استثمارات، صايف

قروض وسلف، صايف

اإلجمايل

املطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى
ودائع العمالء

أوراق مالية تابعة

اإلجمايل

التعهدات واإللتزامات املحتملة
املتعلقة باإلئتمان

مخاطر اإلئتمان (يتم عرضها 
بالقيمة اإلئتمانية املكافئة)

املشتقات



إن مبالغ املعادل االئتماني تعكس املبالغ الناتجة عن تحويل التزامات البنك خارج قائمة املركز املايل إىل مخاطر االئتمان التي تحملها القروض 
باستخدام معدالت تحويل ائتمانية محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. إن الغرض من استخدام معدالت التحويل االئتمانية هو 

لتحديد مخاطر االئتمان املحتملة نتيجة قيام البنك بتنAيذ تعهداته.

فيما ييل التركز الجغرايف للقروض والسلف غير العاملة ومخصص خسائر اإلئتمان:-

2008

1,067,399

1,150,627

(83,228)

2007

1,078,520

1,186,782

(108,262)

3,509,047

5,271,854

12,954,288

27,554,619

49,289,808

9,157,612

34,604,985

700,000

44,462,597

19,823,247

10,525,969

769,797

_

961,459

          -

         13

961,472

410,641

11,265

           _

421,906

750,766

398,650

_

_

          

108,418

713,960

           _

822,378

692,653

1,992

           _

694,645

56,670

30,091

8,206

          

_

928,319

678,839

    3,221

1,610,379

433,260

7,243

           _

440,503

677,964

359,993

263,134

_

           

1,286,260

1,012,141

13,101

2,311,502

3,840,163

190,563

           _

4,030,726

795,955

422,645

41,543

كما يف 31 ديسمبر 2007

اململكة
العربية

السعودية

دول مجلس 
التعاون الخليجي
االخرى ومنطقة
اإلجمالـيدول أخرىأمريكـــاأوروبـــاالشرق األوسط

3,509,047

1,987,398

10,549,348

27,538,284

43,584,077

3,780,895

34,393,922

700,000

38,874,817

17,541,892

9,314,590

456,914

املوجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات

املالية األخرى
استثمارات، صايف

قروض وسلف، صايف

اإلجمايل

املطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى
ودائع العمالء

أوراق مالية تابعة

اإلجمايل

التعهدات واإللتزامات املحتملة
املتعلقة باإلئتمان

مخاطر اإلئتمان (يتم عرضها 
بالقيمة اإلئتمانية املكافئة)

املشتقات

القــروض والسلف غير العاملة ، صايف
مخصص  االنخAاض لخسائر اإلئتمـــان

اإلجمايل
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30 ـ مخاطر السوق 

مخاطر السوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أوالتدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة للتغيرات املتنوعة يف عناصر 
السوق املتقلبة مثل أسعار العموالت وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. ويصنف البنك تعرضه ملخاطر السوق إما إىل مخاطر 

متاجرة تجارية أو غير تجارية أو مخاطر القيمة الدفترية .
"القيمة املعرضة للمخاطر- (VAR)". أما مخاطر املتاجرة الدفترية فيتم   إن مخاطر املتاجرة الدفترية يتم إدارتها ومراقبتها باستخدام منهج 

إدارتها ومراقبتها باستخدام مزيج من القيمة املعرضة للمخاطر (VAR) واختبار التحمل وتحليل الحساسية.

أ- مخاطر السوق – محفظة المتاجرة 
يضع البنك حدودا ملستوى املخاطر املقبولة عند إدارة مخاطر املتاجرة الدفترية.ولكي يتم إدارة هذه املخاطر ، يطبق البنك دوريا منهج القيمة 
االفتراضات  اىل  مجموعة من  إستنادا  املحتملة  االقتصادية  الخسائر  لتقدير   وأيضا  السوق  أوضاع مخاطر  لتقييم   VAR املخاطر  اىل  املعرضة 

والتغيرات يف ظروف السوق.
إن منهج القيمة املعرضة للمخاطر VAR يقدر احتمال التغير السلبي يف القيمة السوقية للمحZظة عند مستوى ثقة محدد وعىل مدار فترة زمنية 

معينة .
يستخدم البنك طرق افتراضية لتقييم التغيرات املحتملة يف القيمة السوقية للمحZظة التجارية بناء عىل معلومات تاريخية.وعادة يتم تصميم 
مناهج القيمة املعرضة للمخاطر  VAR لقياس مخاطر السوق يف األحوال االعتيادية للسوق، ولذلك فإن استخدام منهج القيمة املعرضة للمخاطر  
VAR له حدود النه يؤسس عىل االرتباطات التاريخية املتبادلة والتقلبات يف أسعار السوق ويZترض أن التحركات املستقبلية ستتبع التوزيعات 

اإلحصائية .
البنك مبني عىل أساس تقديرات تقوم عىل مستوى ثقة بنسبة 99% من  VAR الذي يستخدمه  كما أن قياس القيمة املعرضة اىل املخاطر 
الخسائر املحتملة والتي ال يتوقع تجاوزها إذا استقرت أوضاع السوق الحالية  دون تغير ملدة يوم واحد. ويعني استخدام مستوى الثقة عند %99

بأن زيادة الخسائر عن القيمة املعرضة اىل املخاطر VAR عىل مدى يوم لن تحدث أكثر من مرة واحدة كل مائة يوم باملتوسط.
وتمثل القيمة املعرضة للمخاطر VAR مخاطر املحZظة يف نهاية عمل اليوم وال تحتسب أي خسائر ممكن أن تحدث خارج نطاق مستوى الثقة 
املحدد. ومن املمكن أن تختلف النتائج  الZعلية للمتاجرة من تلك املحتسبة استخدام  القيمة املعرضة للمخاطر VAR وبصZة خاصة فإن احتساب 

القيمة املعرضة للمخاطر VAR ال تقدم مؤشرا  ذا معنى عن األرباح أو الخسائر خالل أوضاع السوق ذات األحوال غير االعتيادية. 
وللتغلب عىل محدودية منهج"القيمة املعرضة اىل املخاطر VAR املذكورة أعاله يعتمد البنك أيضا عىل اسلوب إختبارات التحمل لكل من مخاطر 
محافظ املتاجرة وغير املتاجرة للمحاكاة الظروف التي تحدث خارج فترات الثقة االعتيادية، ويتم اإلبالغ عن الخسائر املحتملة التي تحدث تحت 

ظروف إختبارات التحمل بانتظام للجنة املوجودات واملطلوبات(ALCO) ملراجعتها.
يوضح الجدول أدناه  معلومات مرتبطة بالقيمة املعرضة إىل املخاطر- VAR كما يف 31 ديسمبر (املبالغ بماليين الرياالت السعودية). إن إجمايل 
القيمة املعرضة اىل املخاطر -VAR تأخذ يف االعتبار العالقة بين بنود املوجودات وعليه فهي ليست إجمايل القيم املعرضة اىل املخاطر. وإلغراض 
العرض بالقوائم املالية، فقد تم إجراء التعديل الالزم عىل معامل العالقة ملبالغ القيمة املعرضة اىل املخاطر- VAR فيما يخص للعقود اآلجلة 

للعمالت األجنبية وسجالت أسواق املال: 

246

85

91

436

3,030

4,195

1,161

540

338

396

1,307

989
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مخـاطـر
أســعــــار

العمالت األجنبية

تحـويـل
الـعـمـــالت

األجنبية اآلجلة

مخـاطـر
مـعــــدل

العمولة الخاصة

مخـاطـر
أســعــــار

العمالت األجنبية

تحـويـل
الـعـمـــالت

األجنبية اآلجلة

مخـاطـر
مـعــــدل

العمولة الخاصة

(VAR) 2008م

تقييم القيمة املعرضة إىل املخاطر كما يف 31 ديسمبر
متوسط القيمة املعرضة للمخاطر

(VAR) 2007 م

تقييم القيمة املعرضة إىل املخاطر كما يف 31 ديسمبر
متوسط القيمة املعرضة للمخاطر
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ب – مخاطر السوق لغير أغراض المتاجرة
تنشأ مخاطر السوق لغير أغراض املتاجرة بص)ة رئيسية من أسعار العموالت والتعرض اىل مخاطر أسعار  الصرف األجنبي والتغيرات يف 

أسعار األسهم.

1 - مخاطر أسعار العموالت 
تحدث مخاطر اسعار العموالت من إمكانية التغير يف أسعار العموالت الذي قد يؤثر إما عىل القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية  
لألداة املالية املعنية .وقد أقر مجلس اإلدارة حدودا ل)جوات أسعار ال)ائدة ل)ترات محددة. ويراقب البنك املراكز بشكل يومي ويستخدم 

استراتيجيات تحوط بغرض التأكد من االحت)اظ باملراكز ضمن الحدود املقررة. 
وتبين الجداول أدناه مدى الحساسية بتغيرات يف أسعار العموالت املحتملة ومعقولة مع اإلبقاء عىل املتغيرات األخرى ثابتة يف قائمة 

الدخل أو حقوق امللكية للبنك.

تمثل حساسية الدخل مدى تأثير التغيرات امل)ترضة ألسعار العموالت عىل صايف إيراد العمولة لسنة بإستخدام سعر العمولة العائدة العائم 
للموجودات واملطلوبات املالية غير التجارية كما يف 31 ديسمبر بما فيها تأثير األدوات املشتقة. يتم احتساب حساسية حقوق املساهمين 
بإعادة تقييم املوجودات املالية املتاحة للبيع ذات العائد الثابت. تتم مراقبة وتحليل التعرض للمخاطر لكافة سجالت البنك بحسب تركزات 

العمالت و الحساسية املتعلقة بها موضحة كما ييل:

31 ديسمبر 2008

العملة
الزيادة

بالنقاط
حساسية

حساسية حقوق املساهمينأيراد العموالت

دوالر أمريكي

يورو

ريال سعودي

أخرى

أكثر من 5 سنوات1 - 5 سنوات6 - 12 شهر6 أشهر وأقل

31 ديسمبر 2008

العملة
الزيادة

بالنقاط
حساسية

حساسية حقوق املساهمينأيراد العموالت

دوالر أمريكي

يورو

ريال سعودي

أخرى

أكثر من 5 سنوات1 - 5 سنوات6 - 12 شهر6 أشهر وأقل

25+

25+

25+

25+

1,344

(448)

10,405

202

106

_

(204)

_

227

60

(1,108)

_

(430)

(69)

744

_

_

_

2,425

_

25-

25-

25-

25-

(1,344)

448

(10,405)

(202)

(106)

_

203

_

(228)

(60)

1,102

_

432

69

(757)

_

_

_

(3,050)

_



يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لعدم التطابق يف إعادة تسعير أسعار العموالت املمكن تن�يذها، يدير البنك املخاطر املختل�ة عليه 

قبل قسم  يومي من  بشـكــل  مراقبتـهــا  تتم  حـيث  بالسـوق  السـائدة  العـمـوالت  أسـعـار  بالتقلـبـات يف  املتعلقة  النقدية  وتدفقاته 

الخـزيـنـة بالبنـك.

يشتمل الجدول أدناه عىل ملخص لتعّرض البنك ملخاطر أسعار العموالت.كما يشتمل الجدول عىل موجودات ومطلوبات البنك املسجلة 

بالقيمة الدفترية مصن�ة حسب تاريخ تجديد األسعار التعاقدية أو تاريخ االستحقاق، أيهما يحدث أوال. ويتعرض البنك ملخاطر أسعار 

العموالت نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات بين قيم املوجودات واملطلوبات واألدوات خارج قائمة املركز املايل التي تستحق أو سيتم 

خالل  من  واملطلوبات  املوجودات  أسعار  تجديد  تواريخ  بمطابقة  الخطر  هذا  بإدارة  البنك  ويقوم  محددة.  فترة  يف  أسعارها  تجديد 

استراتيجيات إدارة املخاطر.

التقـــريــــر
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25+

25+

25+

25+

 (10,191)

111

15,728

454

(8)

_

(17)

_

_

_

(1,235)

_

_

_

(900)

_

25,081

_

(879)

_

31 ديسمبر 2007

دوالر أمريكي

يورو

ريال سعودي

أخرى

العملة
الزيادة
بالنقاط

حساسية
حساسية حقوق املساهمينأيراد العموالت

أكثر من 5 سنوات1 - 5 سنوات6 - 12 شهر6 أشهر وأقل

25-

25-

25-

25-

 10,191

(111)

(15,728)

(454)

4

_

17

_

_

_

1,241

_

_

_

915

_

38,882

_

897

_

31 ديسمبر 2007

دوالر أمريكي

يورو

ريال سعودي

أخرى

العملة
الزيادة
بالنقاط

حساسية
حساسية حقوق املساهمينأيراد العموالت

أكثر من 5 سنوات1 - 5 سنوات6 - 12 شهر6 أشهر وأقل
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خــالل
٣ أشهر

غير مرتبطة
اإلجمالـيبعمولــة

٣ - ١٢
شهـــر

١  -  ٥
سنـوات

أكثر من
٥ سنوات

املوجودات

نقدية وأرصدة لدى  مؤسسة

النقد العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك

واملؤسسات املالية األخرى

إستثمارات، صايف

قروض وسلف، صايف

ممتلكات ومعدات، صايف

موجودات أخرى

اإلجمايل

املطلوبات وحقوق املساهمين

أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى

ودائع العمالء

مطلوبات أخرى

أوراق مالية تابعة

حقوق املساهمين

إجمايل املطلوبات و حقوق

    املساهمين

ال@جوة للبنود داخل قائمة

    املركز املايل

ال@جوة للبنود خارج قائمة

    املركز املايل

إجمايل ال@جوة الخاضعة 

ملخاطر أسعار العموالت

املوقف التراكمي الخاضع 

ملخاطر أسعار العموالت

كما يف 31 ديسمبر 2008

547,977

305,312

10,795,724

21,130,497

                   _

                    _

32,779,510

6,368,796

25,249,833

_

700,000

_

32,318,629

460,881

(1,270,167)

1,731,049

1,731,048

_

788

6,769,439

11,959,822

                _

                 _

18,730,049

1,916,516

5,928,344

_

775,000

_

8,619,860

10,110,189

(1,051,401)

9,058,788

10,789,836

_

_

722,585

4,736,184

                _

                _

5,458,769

75,080

176,753

_

_

_

251,833

5,206,936

45,531

5,252,467

16,042,303

_

_

80,595

273,828

_

_

354,423

_

_

_

_

_

_

354,423

20,492

374,915

16,417,218

2,242,739

58,995

_

(83,230)

465,611

1,429,317

4,113,432

925,758

11,657,397

1,947,555

                       _

5,715,151

20,245,861

(16,132,429)

(284,789)

(16,417,218)

_

2,790,716

365,095

18,368,343

38,017,101

465,611

1,429,317

61,436,183

9,286,150

43,012,327

1,947,555

1,475,000

5,715,151

61,436,183

_

_

_

_
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خــالل
٣ أشهر

غير مرتبطة
اإلجمالـيبعمولــة

٣ - ١٢
شهـــر

١  -  ٥
سنـوات

أكثر من
٥ سنوات

1,995,215

125,285

56,249

1,443

320,371

801,135

3,299,698

254,162

10,263,036

1,401,923

                   _

4,546,794

16,465,915

(13,166,217)

_

(13,166,217)

_

3,509,047

5,271,854

12,954,288

27,554,619

320,371

801,135

50,411,314

9,157,612

34,604,985

1,401,923

700,000

4,546,794

50,411,314

_

_

_

_

_

_

375,838

373,416

_

_

749,254

_

_

_

_

_

_

749,254

18,000

        767,254

13,166,217

_

232,424

2,250,079

3,925,021

               _

               _

6,407,524

238,174

396,699

_

_

_

634,873

5,772,651

1,791,145

7,563,796

12,398,963

_

885,331

1,718,636

7,890,943

               _

                  _

10,494,910

1,747,179

3,692,587

_

_

_

5,439,766

5,055,144

233,829

5,288,973

4,835,167

1,513,832

4,028,814

8,553,486

15,363,796

                 _

_

29,459,928

6,918,097

20,252,663

_

700,000

_

27,870,760

1,589,168

(2,042,974)

(453,806)

(453,806)

املوجودات

نقدية وأرصدة لدى  مؤسسة

النقد العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك

واملؤسسات املالية األخرى

إستثمارات، صايف

قروض وسلف، صايف

ممتلكات ومعدات، صايف

موجودات أخرى

اإلجمايل

املطلوبات وحقوق املساهمين

أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى

ودائع العمالء

مطلوبات أخرى

أوراق مالية تابعة

حقوق املساهمين

إجمايل املطلوبات و حقوق

    املساهمين

الLجوة للبنود داخل قائمة

    املركز املايل

الLجوة للبنود خارج قائمة

    املركز املايل

إجمايل الLجوة الخاضعة 

ملخاطر أسعار العموالت

املوقف التراكمي الخاضع 

ملخاطر أسعار العموالت

كما يف 31 ديسمبر 2007



تمثل ال/جوة للبنود خارج قائمة املركز املايل صايف القيمة اإلسمية لألدوات املالية املشتقة التي تستخدم يف إدارة مخاطر أسعار 
العموالت. إن سعر العمولة ال/عيل (العائد ال/عيل) لألدوات املالية النقدية هو السعر الذي سينتج عنه القيمة الدفترية لألداة املالية، 
وذلك عند استخدامه يف احتساب القيمة الحالية لهذه األداة. ويتمثل هذا بالسعر التاريخي لألداة املالية ذات السعر الثابت املقيدة 

بالتكل/ة املط/أة وبسعر السوق الحايل لألداة املالية ذات السعر العائم أو األداة املالية املقيدة بالقيمة العادلة.

2 - مخاطر العمالت
املالية نتيجة التغيرات يف أسعار الصرف األجنبي. وقد أقر مجلس إدارة   تمثل مخاطر العملة مخاطر  التغير يف قيمة األدوات 
البنك حدودا ملراكز العمالت والتي يتم مراقبتها بشكل يومي، كما يتم استخدام استراتجيات التغطية للتأكد أن املراكز ستبقى 
ضمن الحدود.و يظهر الجدول أدناه العمالت التي تعرض لها البنك بشكل جوهري كما يف 31 ديسمبر يف املوجودات واملطلوبات 
املالية لغير أغراض املتاجرة ، والتدفقات املالية املتوقعة.ويحسب التأثير املعقول واملمكن لحركة سير العملة مقابل الريال السعودي، 
مع تثبيت باقي املتغيرات األخرى عىل قائمة الدخل. (نتيجة القيمة العادلة ألثر التغير يف عملة املوجودات واملطلوبات املالية غير 
املستخدمة  و  اآلجلة  األجنبي  الصرف  وعقود  املقايضات  عملة  يف  العادلة  القيمة  تغير  (نتيجة  املساهمين  حقوق  وعىل  التجارية) 
كتغطية للتدفق النقدي). ويظهر التأثير االيجابي زيادة محتملة يف قائمة الدخل أو حقوق املساهمين بينما يظهر التأثير السلبي 

االنخ/اض املحتمل يف قائمة الدخل أو حقوق املساهمين.

+ 5
_ 5

+ 5
_ 5

+ 5
_ 5

+ 5
_ 5

التغير يف سعر
العملة �

14,653

(14,653)

(5,328)

5,328

373

(373)

383

(383)

التأثير عىل
صايف الدخل

+ 5
_ 5

+ 5
_ 5

+ 5
_ 5

+ 5
_ 5

+ 3
_ 3

(457)
457

3,240
(2,855)

4,294
(4,218)

(1,348)
1,672

6,959
(7,043)
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مخاطر العمالت كمايف
31 ديسمبر 2008

التغير يف سعر
العملة %

التأثير عىل
صايف الدخل

مخاطر العمالت كمايف
31 ديسمبر 2007

دوالر أمريكي

يــــورو

جنيه استرليني

أخرى

دوالر أمريكي

يــــورو

جنيه استرليني

ين ياباني

أخرى



النقدية. ويقوم مجلس اإلدارة  املايل وتدفقاته  السائدة بالسوق عىل مركزه  الصرف  التقلبات يف أسعار  آثار  البنك مخاطر  يدير 
بوضع حدود ملستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وبشكل إجمايل ملراكز العمالت ليًال وخالل اليوم، حيث يتم مراقبتها يوميًا. فيما 

ييل تحليًال بصايف التعرضات يف العمالت األجنبية الجوهرية كما يف نهاية السنة :

3) مخاطر أسعار األسهم 

للتغيرات  نتيجة  التجارية  غير  البنك  استثمارات  محRظة  يف  لألسهم  العادلة  القيمة  انخRاض  مخاطر  إىل  األسهم  مخاطر  تشير 
املقبولة واملمكنة يف مستويات مؤشرات األسهم مع تثبيت باقي املتغيرات األخرى.

ال يوجد لدى البنك أي مخاطر جوهرية متعلقة باألسهم.

31  - مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة البنك عىل تلبية صايف متطلبات التحويل الخاصة به. ويمكن أن تحدث مخاطر السيولة عند 
وجود اضطراب يف السوق أو انخRاض مستوى درجات التصنيف االئتماني مما يؤدي إىل شح مRاجئ يف بعض مصادر التمويل. 
وللتقليل من هذه املخاطر، قامت إدارة البنك بتنويع مصادر التمويل، وإدارة املوجودات بعد األخذ بعين االعتبار توفر السيولة، 

والحRاظ عىل رصيد كاف للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية القابلة للتداول.

1) إستحقاقات الموجودات والمطلوبات
للموجودات  التعاقدية  اإلستحقاقات  تحديد  البنك.يتم  ومطلوبات  موجودات  الستحقاقات  ملخصًا  أدناه  الجدول  يشمل 
واملطلوبات عىل أساس الRترة املتبقية بتاريخ قائمة املركز املايل حتى تاريخ اإلستحقاق وال تأخذ بعين االعتبار تاريخ اإلستحقاق 
الRعيل حسب ما تظهره الوقائع التاريخية لإلحتRاظ بالودائع من قبل البنك. تمثل املبالغ املبينة يف الجدول، التدفقات النقدية غير 

املخصومة واملتعاقد عليها، بينما يقوم البنك بإدارة السيولة املتأصلة بناًء عىل التدفقات النقدية الواردة غير املخصومة واملتوقعة.

تقوم اإلدارة بمراقبة محRظة االستحقاق لضمان توفر السيولة الكافية. يتم مراقبة مراكز السيولة يوميًا، ويتم إجراء اختبارات 
جهد منتظمة بشأن السيولة باستخدام سيناريوهات متعددة تغطي الظروف االعتيادية وغير االعتيادية يف السوق. تخضع كافة 
السياسات واإلجراءات املتعلقة بالسيولة للمراجعة واملوافقة من قبل لجنة املوجودات واملطلوبات بالبنك. يتم إصدار تقارير يومية 
تغطي مركز السيولة للبنك والشركة التابعة والRرع العامالن. كما يقدم بانتظام تقريرًا موجزًا إىل لجنة املوجودات واملطلوبات 
النقد  مؤسسة  عن  الصادرة  التعليمات  وكذلك  البنوك  مراقبة  لنظام  وطبقًا  املتخذة  واإلجراءات  االستثناءات  كافة  عىل  يشمل 
الودائع تحت الطلب و %2 من ودائع  البنك لدى املؤسسة بوديعة نظامية تعادل %7 من إجمايل  العربي السعودي، يحتRظ 
اإلدخار وألجل. كما يحتRظ البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن %20 من التزامات ودائعه. ويكون هذا االحتياطي من النقد أو 
سندات التنمية الحكومية أو املوجودات التي يمكن تحويلها إىل نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يومًا. كما يمكن للبنك االحتRاظ 
الحكومية ولغاية  التنمية  السعودي مقابل سندات  العربي  النقد  الشراء لدى مؤسسة  إعادة  بمبالغ إضافية من خالل تسهيالت 

%75 من القيمة االسمية للسندات املقتناة.

فيما ييل تحليًال لإلستحقاقات التعاقدية للموجودات واملطلوبات. بدون تاريخ استحقاق محدد تمثل املوجودات واملطلوبات املتاحة 
عند الطلب:

2007 2008

(163,603 )

(22,565)

21,613

5,846

(305,320)
18,264

2,798
3,870

دوالر أمريكي
يــــورو

جنيه استرليني
أخرى

التقـــريــــر
08‘السنــــــوي

69

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2008م و 2007م

بآالف الرياالت السعودية

مركز (مدين) / دائن



1,408,428

_

56,249

4,268,058

320,371

801,135

6,854,241

_

11,431,793

1,401,923

_

4,546,794

17,380,510

2,100,619

4,222,659

384,642

9,708,560

              _

              _

16,416,480

7,602,451

19,083,906

             _

              _

             _

26,686,357

            _

816,771

1,867,319

6,437,282

              _

              _

9,121,372

1,555,161

3,692,587

              _

              _

              _

5,247,748

            _

   232,424

9,390,868

5,570,083

             _

             _

15,193,375

_

396,699

              _

700,000

               _

1,096,699

            _

            _

1,255,210

1,570,636

            _

            _

2,825,846

           _

           _

           _

           _

           _

           _

3,509,047

5,271,854

12,954,288

27,554,619

320,371

801,135

50,411,314

9,157,612

34,604,985

1,401,923

700,000

4,546,794

50,411,314
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كما يف 31 ديسمبر 2008

املوجودات
نقدية وأرصدة لدى  مؤسسة

النقد العربي السعودي
أرصـــــدة لـــــدى البنــــوك
واملؤسسات املالية األخرى

إستثمارات، صايف
قروض وسلف، صايف

ممتلكات ومعدات، صايف
موجودات أخرى

اإلجمايل

املطلوبات وحقوق املساهمين
أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى
ودائع العمالء

مطلوبات أخرى
أوراق مالية تابعة
حقوق املساهمين

اإلجمايل 

خــالل
٣ أشهر

بدون تاريخ
استحقاق

١  -  ٥
سنـوات

٣ - ١٢
شهـــر

أكثر من
اإلجمالـي٥ سنوات

كما يف 31 ديسمبر 2007

املوجودات
نقدية وأرصدة لدى  مؤسسة

النقد العربي السعودي
أرصـــــدة لـــــدى البنــــوك
واملؤسسات املالية األخرى

إستثمارات، صايف
قروض وسلف، صايف

ممتلكات ومعدات، صايف
موجودات أخرى

اإلجمايل

املطلوبات وحقوق املساهمين
أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى
ودائع العمالء

مطلوبات أخرى
أوراق مالية تابعة
حقوق املساهمين

اإلجمايل 

خــالل
٣ أشهر

بدون تاريخ
استحقاق

١  -  ٥
سنـوات

٣ - ١٢
شهـــر

أكثر من
اإلجمالـي٥ سنوات

1,767,297

58,995

30,115

4,112,045

465,611

1,429,317

7,863,380

925,758

13,377,619

      1,947,554

                     _

      5,715,151

21,966,083

1,023,419

305,312

3,351,430

15,061,002

_

_

19,741,163

6,368,796

23,529,609

_

_

_

29,898,405

          _

788

6,399,340

8,981,251

             _

              _

15,381,379

1,916,516

5,928,344

              _

              _

              _

7,844,860

          _

          _

8,088,920

7,312,126

              _

              _

15,401,046

 75,080

176,755

           _

700,000

            _

951,835

         _

           _

498,538

2,550,677

           _

            _

3,049,215

           _

           _

           _

775,000

           _

    775,000

2,790,716

365,095

18,368,343

38,017,101

465,611

1,429,317

61,436,183

9,286,150

43,012,327

1,947,555

1,475,000

5,715,151

61,436,183



األصول املوجودة ملقابلة املطلوبات وإلتزامات القروض القائمة تتكون من النقدية، واألرصدة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنود تحت 
التحصيل والقروض والسلف املستحقة للبنوك، والقروض والسلف املستحقة للعمالء. وقد تم بيان اجمايل االستحقاقات املتراكمة لالرتباطات 

والتعهدات يف اإليضاح 19 ج 1 يف التقارير املالية.

2)  تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية 
يعكس الجدول ادناه ملخصًا بمحOظة اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية كما يف 31 ديسمبر 2008م و2007م بناء عىل التزامات 
التسديد التعاقدية غير املخصومة. وبما أن الجداول تشمل أيضا العموالت الخاصة بحسب االستحقاق التعاقدي، فإن األرصدة اإلجمالية ال 
تتطابق مع األرصدة بقائمة املركز املايل. وقد تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات عىل ضوء الOترة الOعلية املتبقية بتاريخ املركز املايل 
حتى تاريخ االستحقاقات التعاقدية وال تأخذ بعين االعتبار تاريخ االستحقاقات الOعلية املتوقعة .يتوقع البنك أن العديد من العمالء لن يقوموا 
النقدية املتوقعة حسبما  التدفقات  بطلب استرداد ودائعهم يف أقرب وقت ملزم للبنك بالدفع فيه. كما أن الجدول ال يأخذ بعين االعتبار 
تظهره الوقائع التاريخية لالحتOاظ بالودائع من قبل البنك .يمثل بند بدون تاريخ استحقاق محدد حسابات تحت الطلب بمبلغ  13,378 مليون 

ريال سعودي (2007: 11,432 مليون ريال سعودي).
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6,416,770

23,804,079

12,992

9,818

(6,492)

30,237,167

2,020,862

6,090,656

32,445

10,042

(22,766)

8,131,239

80,506

200,574

950,828

103,581

(328,172)

1,007,317

       _

         _

959,621

1,320

(1,250)

959,691

9,443,896

43,472,929

1,955,886

124,761

(358,680)

54,638,792

925,758

13,377,620

_

_

_

14,303,378

كما يف 31 ديسمبر 2008
خــالل
٣ أشهر

بدون تاريخ
استحقاق

١  -  ٥
سنـوات

٣ - ١٢
شهـــر

أكثر من
اإلجمالـي٥ سنوات

املطلوبات املالية
أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى
ودائع العمالء

سند دين مصدر
التعهدات املدفوعة
التعهدات املستلمة

اإلجمايل

6,449,434

19,267,813

8,601

25,436

(7,161)

25,744,123

1,593,964

3,829,274

23,201

47,087

(115,731)

5,377,795

41,291

443,446

780,058

124,021

(369,528)

1,019,288

              _

              _

              _

10,345

(10,176)

169

9,285,298

34,972,326

811,860

206,889

(502,596)

44,773,777

1,200,609

11,431,793

-

-

-

12,632,402

كما يف 31 ديسمبر 2007
خــالل
٣ أشهر

بدون تاريخ
استحقاق

١  -  ٥
سنـوات

٣ - ١٢
شهـــر

أكثر من
اإلجمالـي٥ سنوات

املطلوبات املالية
أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى
ودائع العمالء

سند دين مصدر
التعهدات املدفوعة
التعهدات املستلمة

اإلجمايل



32 ـ القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم تبادل أصل أو تسوية ألتزام مابين اطراف مطلعة وراغبة يف ذلك وتتم بن�س شروط التعامل العادل 
االخرى. القيم العادلة لألدوات املالية داخل قائمة املركز املايل، باستثناء املقتناة حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات االخرى املقتناة بالتكل�ة 
املط�أة وودائع العمالء املقيدة بالتكل�ة املط�أة ال تختلف جوهريًاً عن القيمة الدفترية املدرجة يف القوائم املالية. تحدد القيمة العادلة املقدرة 
لالستثمارات األخرى املقتناة بالتكل�ة املط�أة، واالستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق، عىل أساس االسعار املتداولة بالسوق عند توفرها أو 
أنظمة التسعير لبعض السندات بعمولة ثابتة. إن القيم العادلة لتلك االستثمارات مبينة يف االيضاح رقم 6. إن القيم العادلة للقروض والسلف 
املقتناة بالتكل�ة املط�أة، وودائع العمالء املرتبطة بعموالت ال تختلف جوهريًا عن القيمة الدفترية املدرجة يف القوائم املالية، حيث أن أسعار 

العموالت الحالية السائدة يف السوق لألدوات املالية املماثلة ال تختلف جوهريًا عن االسعار التعاقدية.

كذلك فإن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى واألرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى ال تختلف بشكل جوهري 
عن القيمة الدفترية لها حيث أن هذه األرصدة ل�ترات قصيرة األجل مما يعطي انطباعًا بأن معدالت بحسب السجالت ال تختلف بشكل جوهري 
عن معدالت العمولة السائدة يف السوق. كذلك فإن القيمة العادلة لألوراق املالية التابعة تقارب القيمة الدفترية لها حيث أنها تحمل سعر 

عمولة عائم يعاد تسعيره كل ثالثة أشهر.

املتداولة بالسوق عند توفرها أو  املالية خارج قائمة املركز املايل األخرى عىل أساس األسعار  تحدد القيمة العادلة املقدرة للمشتقات واألدوات 
أنظمة التسعير املختصة .بلغ اجمايل التغيرات يف القيمة العادلة املدرجة يف قائمة الدخل املوحدة، والتي تم تقديرها باستخدام وسائل التقييم 

مبلغ 12مليون ريال سعودي (2007 :17 مليون ريال سعودي ).

 إن القيمة املتحصل عليها من طريقة التقييم ذات العالقة قد تختلف مع قيمة العملية لألداة املالية .ويشار اىل ال�رق بين قيمة العملية لألداة 
املالية وقيمة التقييم يشار إليه "بربح وخسارة اليوم األول". يتم إط�ائه عىل عمر العملية لألداة املالية أو يؤجل اىل أن يتم تحديد القيمة العادلة 
لألداة بإستخدام املعلومات املتوفرة عن السوق أو يتحقق عند التخلص منه. ويتم  إثبات التغير املستقبيل يف القيمة العادلة مباشرة يف قائمة 

الدخل دون عكس ربح وخسارة اليوم األول املؤجلة.

 

33 ـ المعامالت مع األطراف ذات العالقة
مع  التعامل  بن�س شروط  تتم  العالقة  ذات  األطراف  مع  املعامالت  إن  ذات عالقة.  أطراف  مع  العادية،  أعماله  دورة  البنك، خالل  يتعامل 
األطراف األخرى. تخضع املعامالت مع األطراف ذات العالقة للحدود املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة 

النقد العربي السعودي.

إن األرصدة الناتجة عن هذه املعامالت يف 31 ديسمبر هي كاآلتي:

2007 2008

617,144

902,368

15,216

187,313

345,804

2,746,029

100,000

5,960

52,013

409,299

 23,300

184,747

(20,605)

136,781

385,944

3,028,346

100,000

1,057

26,499

339,468
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بنك أيه بي إن أمرو
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
مشتقات (بالقيمة العادلة)

التعهدات واإللتزامات املحتملة

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املساهمين اآلخرين و الشركات املنتسبة لهم:
قروض وسلف
ودائع العمالء

أوراق مالية تابعة
التعهدات واإللتزامات املحتملة

صناديق البنك االستثمارية:
إستثمارات

ودائع العمالء
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قام البنك بسداد مبلغ 114 مليون ريال سعودي لبرنامج أسهم املوظ'ين املوافق عليه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
يقصد بكبار املساهمين اآلخرين (عدا املساهم األجنبي) أولئك الذين يمتلكون ٪5 أو أكثر من رأس املال املصدر للبنك.

فيما ييل تحليًال باإليرادات واملصاريف املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية:

إن أعضاء اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص، بما فيهم األعضاء غير التن'يذيين، الذين لهم الصالحية واملسؤولية يف التخطيط و التوجية والتحكم 
يف أنشطة البنك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

34 ـ كفاية رأس المال
إن أهداف البنك، يف إدارة رأس ماله، هي االلتزام بمتطلبات رأس املال كما حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي وتأمين قابلية البنك 

كوحدة مستمرة والح'اظ عىل قاعدة رأس مال صلبة .
يقوم البنك بمراقبة مدى ك'اية رأسماله وذلك بإستخدام النسب املحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم قياس مدى 
املال املؤهل مع املوجودات والتعهدات واإللتزامات املحتملة املدرجة يف قائمة مركزه املايل واملبالغ  املال وذلك بمقارنة بنود رأس  ك'اية رأس 
اإلسمية للمشتقات بإستخدام األرصدة املرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. وحسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي يجب االحت'اظ 

بحد أدنى  ملستوى رأس املال النظامي مقارنة مع املوجودات مرجحة الخطورة  بما ال يقل عن 8%.

2007 2008

50,617,262

  3,186,913

 1,184,562

54,988,737

5,470,916

1,491,865

6,962,781

9.95

12.66

40,971,188
  3,134,912
     604,357

44,710,457

4,546,794

   902,182

5,448,976

10.17
12.19

دخل عموالت خاصة
مصاريف عموالت خاصة

أتعاب خدمات بنكية، صايف
مصاريف عمومية وإدارية

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تعويضات مدفوعة العضاء اإلدارة الرئيسيين

    (جميع مزايا املوظ'ين قصيرة األجل)

2007 2008

29,827

175,598

35,175

18,450

2,463

42,741

29,201

145,889

28,187

8,363

2,671

70,756

مخاطر االئتمان للموجودات املرجحة املخاطر
مخاطر العمليات للموجودات املرجحة املخاطر

مخاطر السوق للموجودات املرجحة املخاطر

مجموع الركيزة األوىل – للموجودات املرجحة املخاطر

رأس املال األساسي

رأس املال املساند

إجمايل راس املال األساسي واملساند

نسبة معدل ك'اية رأس املال:
األساسي

األساسي + املساند
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35 ـ خدمات إدارة اإلستثمار
بالتعاون مع مستشاري إستثمار  الصناديق اإلستثمارية  إدارة بعض  الخدمات عىل  تقدم املجموعة خدمات إستثمارية لعمالئها. تشتمل هذه 
متخصصين وبموجودات بلغ إجماليها 2.14 مليار ريال سعودي (2007: 3.1 مليار ريال سعودي). ال يتم توحيد القوائم املالية لهذه الصناديق 
يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة. تدرج حصة املجموعة يف هذه الصناديق يف اإلستثمارات املتاحة للبيع، وتدرج األتعاب املكتسبة لقاء إدارة 
تلك الصناديق ضمن "املعامالت مع الجهات ذات العالقة". إن املوجودات املودعة كأمانات لدى البنك، بصTته وصيًا أو مؤتمنًا عليها، ال تعتبر 

موجودات خاصة بالبنك، وبالتايل ال تدرج يف القوائم املالية.

36 ـ  إعتماد معايير محاسبية  جديدة ومعدلة 
اختارت املجموعة عدم التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 8 (القطاعات التشغيلية والذي تم إصداره و أصبح تطبيقه إلزاميًا) اعتبارًا 

من  السنة املالية  التي تبدأ  يف 1 يناير 2009م.

37 ـ أرقام المقارنة
أعيد تصنيف بعض أرقام املقارنة للسنة املاضية كي تتماشى مع تصنيTات السنة الحالية.

38 ـ موافقة مجلس اإلدارة
اعتمدت القوائم املالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 27 محرم 1430هـ (املوافق 24 يناير 2009م).

39 ـ إفصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل 2 
البنك  موقع  عىل  متاحة  تكون  سوف  االفصاحات  وهذه  املحددة،  والنوعية  الكمية  االفصاحات  بعض  تطلبت  قد  الثالثة  الركيزة   2 بازل  إن 

االلكتروني www.shb.com.sa ويف التقرير السنوي عىل التوايل، وذلك حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.
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للسنة المنتهية
ديسمبـر  31 يف 

2007



تقرير مراجعي الحسابات

التقـــريــــر
السنــــــوي

الجريد وشركاه
أحد أعضاء برايس وتر هاوس كوبرز

ص. ب. 8282
الرياض 11842

المملكة العربية السعودية

راشد سعود الرشود
محاسب قانوني معتمد

ترخيص رقم 366

كي بي إم جي الفوزان والسدحان

ص. ب. 92876
الرياض 11663

المملكة العربية السعودية

عبداهللا حمد الفوزان
محاسب قانوني معتمد

ترخيص رقم 348

9 ص�ر 1429هـ

(16 فبراير 2008م)

الهولندي  السعودي  للبنك  املرفقة  املالية  القوائم  راجعنا  لقد 
ديسمبر   31 يف  كما  املايل  املركز  قائمة  تشمل  والتي  ("البنك")، 
املساهمين  حقوق  يف  والتغيرات  الــدخــل  وقــوائــم  2007م 
وملخصًا  التاريخ  ذلك  يف  املنتهية  للسنة  النقدية  والتدفقات 

بالسياسات املحاسبية الهامة واإليضاحات الت�سيرية األخرى.

مسؤولية اإلدارة حول القوائم المالية
تعتبر اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم املالية بشكل 
عادل وفقًا ملعايير املحاسبة للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة 
املالية  بالتقارير  الخاصة  الدولية  واملعايير  السعودي  العربي  النقد 
وأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية 
واالحت�اظ  وتطبيق  تصميم  املسؤولية  هذه  تضمن  السعودية، 
عادلة  مالية  قوائم  وعرض  إلعــداد  مناسب  داخيل  رقابة  بنظام 
وخالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت هذه األخطاء ناتجة عن 
مالئمة،  محاسبية  سياسات  وتطبيق  واختيار  الخطأ؛  أو  الغش 

وعمل تقديرات محاسبية معقولة يف ظل الظروف املتاحة.

مسؤولية مراجعي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم املالية استنادًا إىل 
ملعايير  وفقًا  بمراجعتنا  قمنا  لقد  بها.  قمنا  التي  املراجعة  أعمال 
ومعايير  السعودية  العربية  اململكة  يف  عليها  املتعارف  املراجعة 
املراجعة الدولية والتي تتطلب االلتزام بمتطلبات أخالقيات املهنة 
معقول  تأكيد  عىل  للحصول  املراجعة  بأعمال  والقيام  والتخطيط 

بأن القوائم املالية خالية من األخطاء الجوهرية.

مؤيـدة  أدلة  عىل  للحصول  بـإجراءات،  املراجعة  أعمال  تتضمن 
للمبالغ واإليضاحـات الـواردة يف القوائم املالية. وتعتمد اإلجراءات 
أيضًا  وتتضمن  الحسابات،  تقدير مراجعي  اختيارها عىل  يتم  التي 
كانت  سواًء  املالية  القوائم  يف  الجوهرية  األخطـاء  ملخـاطر  تقييمًا 
هذه األخطاء ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بتقييم هذه 
نظام  االعتبار  بعين  باألخذ  الحسابات  مراجعو  يقوم  املخاطر، 
الرقابة الداخيل الخاص بـإعداد وعرض قوائم مالية عادلة  للمنشأة 
املتاحة  للظروف  وفقًا  مالئمة  مراجعة  إجــراءات  تصميم  لغرض 
للمنشأة.  الداخيل  الرقابة  نظام  فعالية  حول  الرأي  إلبداء  وليس 
تتضمن أعمال املراجعة كذلك تقييمًا مالئمًا للسياسات املحاسبية 
اإلدارة،  قبل  من  املعدة  املحاسبية  التقديرات  ومعقولية  املتبعة 

باإلضافة إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية.

نعتقد أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبـة بحيث 
يمكن االعتمــاد عليهـــا كأساس إلبداء رأينا.

الـرأي
يف رأينا، أن القوائم املالية ككل:

•     تظهـر بعـدل، من كافـة النواحي الجوهريـة، املركز املـايل للبنـك 
كمـا يف 31 ديسمبـر 2007م ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية 
للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايير املحاسبة للمؤسسات 
وللمعايير  السعودي  العربي  النقد  الصادرة عن مؤسسة  املالية 

الدولية الخاصة بالتقارير املالية.
والنظـام  البنوك  مراقبة  ونظام  الشركـات  نظام  مع  تت�ق    •

األساسي للبنـك فيما يتعلق بـإعداد وعرض القوائم املالية.

21

إىل السادة/ مساهمي البنك السعودي الهولندي   الموقرين
شركة مساهمة سعودية
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2,672,687

6,019,719

10,463,381

26,479,849

309,044

795,384

46,740,064

8,298,415

32,413,664

1,070,242

700,000

42,482,321

2,205,000

1,499,000

571,000

( 42,592) 

25,335

4,257,743

46,740,064

قائمة المركز المايل
كما يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية

الموجودات

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

استثمارات ، صايف

قروض وسلف، صايف

ممتلكات ومعدات، صايف

موجودات أخرى

إجمايل الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

ودائع العمالء

مطلوبات أخرى

أوراق مالية تابعة

إجمايل المطلوبات

حقوق المساهمين

رأس املال

احتياطي نظامي

احتياطي عام

احتياطات أخرى

أرباح مبقاة

إجمايل حقوق المساهمين

إجمايل المطلوبات وحقوق المساهمين

تعتبر اإليضاحات من 1 إىل 42 املرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

15

16

3,509,047

5,271,854

12,954,288

27,554,619

320,371

801,135

50,411,314

9,157,612

34,604,985

1,401,923

700,000

45,864,520

2,646,000

1,609,000

130,000

20,756 

141,038

4,546,794

50,411,314

20072006إيضاح
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قائمة الدخل
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية

تعتبر اإليضاحات من 1 إىل 42 املرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

2,667,933

1,488,141

1,179,792

632,577

49,967

13,222

69,687

-

1,215

1,946,460

368,798

50,141

57,937

165,922

348,589

2,279

993,666

952,794

3.60

18

18

19

20

21

22

23

7

6 (ب)

24

25

2,905,672

1,705,223

1,200,449

390,167

84,881

30,454

65,769

4,042

395

1,776,157

465,315

58,216

60,914

257,124

495,666

353

1,337,588

438,569

1.66

20072006إيضاح

دخل العموالت الخاصة

مصاريف العموالت الخاصة 

صايف دخل العموالت الخاصة

أتعاب خدمات بنكية، صايف

أرباح تحويل عمالت أجنبية ، صايف

دخل األدوات املالية املدرج التغير يف قيمتها العادلة

يف قائمة الدخل ،صايف

دخل املتاجرة، صايف

مكاسب استثمارات لغير أغراض املتاجرة 

دخل عمليات أخرى

إجمايل دخل العمليات

رواتب وما يف حكمها

إيجار ومصاريف مباني

استهالك وإطOاء

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

مخصص خسائر االئتمان، صايف

مصاريف عمليات أخرى

إجمايل مصاريف العمليات

صايف الدخل

ربح السهم األساسي والمخفض (بالريال السعودي)
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قائمة التغيرات يف حقوق المساهمين
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية

تعتبر اإليضاحات من 1 إىل 42 املرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

الرصيد يف بدايـة السنة
صـــــايف التغيــــرات يف
القيمــــــــــة العــادلــــة
لتغطيــــــة مخــــاطــــر
التدفقـــــات النقديـــــة

صــــايف التـغـيـــرات يف 
القيمـــــــة العـــــادلــــة

لـالسـتـثـمـــــــــــــــــارات 
المتـــــاحــــــة للبيـــــــــع 
تحويـالت لقائمة الدخل

صـايف الدخـل المسجـل 
مبــــاشـرة يف حقـــــوق
المســــــــــــاهمـــــــــين
صـايف الدخــــل للسنـــة
إجمـــــــــايل الـــدخــــــل
المسجــــــــل  للسنـــــــة
إصــدار أسهــم مجانيــة
محــــــول لإلحتيــــاطـي
الـنــظـــــــــــــــــــــامـــي
أربــــــــــاح مــــرحليــــــة
 مدفوعـة لعــام 2007
الرصيد يف نهاية السنة

16

16

16

14

15

26

إيضاح

2,205,000

_

_

_

_

_

_

441,000

_

_

2,646,000

رأس املــال

1,499,000

_

_

_

_

_

_

_

110,000

_

1,609,000

اإلحتياطي
النظامي

571,000

_

_

_

_

_

_

(441,000)

_

_

130,000

اإلحتياطي
العام

(42,592)

39,339

7,780

16,229

63,348

_

63,348

_

_

_

20,756

اإلحتياطات
األخرى

25,335

_

_

_

_

438,569

438,569

_

(110,000)

(212,866)

141,038

األرباح
املبقاة

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

إجمايل أرباح
اإلجمايلمقترح توزيعها

4,257,743

39,339

7,780

16,229

63,348

438,569

   

501,917

_

_

(212,866)

4,546,794

2007
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قائمة التغيرات يف حقوق المساهمين - تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية

تعتبر اإليضاحات من 1 إىل 42 املرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

الرصيد يف بداية السنة

صـــايف التغـيــرات يف

القيمــــــة العـادلــــــة

لتغطيــــة مخــاطـــــر

التــدفقــات النقــديــة

صــايف التـغـيــرات يف

القيمـــــــة العادلــــــة

لـالسـتـثـمــــــــــــارات 

املتــــاحــــــة للــبـيـــــع 

تحــويــالت لقـــائمــــة

الــــــــــدخــــــــــــــــل

صــــــايف الـــدخـــــــل

املسجــل مبـــاشــرة يف

حقــــوق املســـاهمـين

صـايف الدخــل للسنــة

إجمـــــايل الـــدخــــــل

املسجــــــل  للسنــــــــة

إصـــدار أسهـم مجانيـة

محــــول لإلحتيــــاطي

النـظـــــــــــــــــامــــي

محــــول لإلحتيــــاطي

العــــــــــــــــــــــــــــام

توزيــع أربــاح نهائيـــة

مدفوعــة لعــام 2005

أربـــــــاح مرحليــــــــة

مدفوعـة لعـــام 2006

الرصيد يف نهاية السنة

16

16

16

14

15

15
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إيضاح

1,260,000

_

_

_

_

_

_

945,000

_

_

_

_

2,205,000

رأس املــال

1,260,000

_

_

_

_

_

_

_

239,000

_

_

_

1,499,000

اإلحتياطي
النظامي

1,015,000

_

_

_

_

_

_

(945,000)

_

501,000

_

_

571,000

اإلحتياطي
العام

(75,460)

9,395

(8,529)

32,002

32,868

_

32,868

_

_

_

_

_

(42,592)

اإلحتياطات
األخرى

7,591

_

_

_

_

952,794

952,794

_

(239,000)

(501,000)

_

(195,050)

25,335

األرباح
املبقاة

204,500

_

_

_

_

_

_

_

_

_

(204,500)

_

_

إجمايل أرباح
اإلجمايلمقترح توزيعها

3,671,631

9,395

(8,529)

32,002

32,868

952,794

985,662

_

_

_

(204,500)

(195,050)

4,257,743

2006
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952,794

(75,854)
_

57,937

348,589

1,283,466

(517,328)

(582,029)

40,475

(3,051,892)

91,447

2,501,887

3,848,663

(46,530)

3,756,970

815,834

(768,625)

(53,709)

(6,500)

(507,918)

(507,918)

3,242,552

2,563,921

5,806,473

2,546,291

1,416,200

32,868

قائمة التدفقات النقدية
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية

تعتبر اإليضاحات من 1 إىل 42 املرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية

7

6 (ب)

7

27

438,569

(59,990)

(4,042)

60,914

495,666

931,117

(213,731)

642,041

(661,204)

(1,570,436)

53,859

859,197

2,191,321

341,050

2,573,214

1,064,121

(2,826,054)

(72,241)

(1,834,174)

(222,235)

(222,235)

516,805

5,806,473

6,323,278

2,890,872

1,674,540

63,348

20072006إيضاح
األنشطة التشغيلية
صايف الدخل للسنة

التعديالت لتسوية صايف الدخل إىل صايف النقدية الناتجة 
من األنشطة التشغيلية

إطEاء الخصم عىل اإلستثمارات املقتناة لغير أغراض املتاجرة، صايف
مكاسب إستثمارات مقتناة لغير أغراض املتاجرة

إستهالك وإطEاء
مخصص خسائر االئتمان، صايف

صايف (الزيادة) النقص يف الموجودات التشغيلية
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق بعد
تسعين يومًا من تاريخ االقتناء

استثمارات مقتناة لتدرج قيمتها العادلة يف قائمة الدخل 
قروض وسلف، صايف

موجودات أخرى
صايف الزيادة (النقص) يف المطلوبات التشغيلية

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء

مطلوبات أخرى
صايف النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية
متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات مقتناة لغير أغراض املتاجرة

شراء استثمارات مقتناة لغير أغراض املتاجرة
شراء ممتلكات ومعدات 

صايف النقدية المستخدمة يف األنشطة ا الستثمارية
األنشطة التمويلية

توزيع أرباح مدفوعة
صايف النقدية المستخدمة يف األنشطة التمويلية

صايف الزيادة  يف النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية يف بداية السنة

النقدية وشبه النقدية يف نهاية السنة
عموالت خاصة مستلمة خالل السنة

عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

معلومات إضافية غير نقدية
صايف التغيرات يف القيمة العادلة وتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

واملحمل عىل قائمة الدخل
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية

1 ـ عــام
مساهمة  شركة  (البنك)،  الهولندي  السعودي  البنك  تأسس 
امللكي  املرسوم  بموجب  السعودية  العربية  باململكة  سعودية، 
1396هـ  الحجة  ذي   29 بتاريخ  الصادر  م/85  رقم  الكريم 
 16 يف  أعمالـه  البنك  بدأ  1976م).  ديسمبر   20 (املوافق 
شعبان 1397هـ (املوافق 1 أغسطس 1977م)، بعد أن انتقلت 
اململكة  يف  ڤي،  إن  نيذرالند  الجميني  بنك  فروع  ملكية  إليه 
التجـاري  السجـل  بموجـب  البنـك  يعمل  السعودية.  العربية 
رقـم 1010064925 بتاريخ 6 جمادى األخرة 1407هـ (املوافق 
 42 فروعه وعددها  وذلك من خالل شبكة  1987م)  فبراير   4
فرعًا (2006: 41 فرعًا) يف اململكة العربية السعودية. إن عنوان 

املركز الرئيسي للبنك هو كما ييل:-
البنك السعودي الهولندي

ص. ب. 1467
الرياض 11431

اململكة العربية السعودية
يقوم البنك بتقديـم كافة أنواع الخدمات املصرفية. كما يقدم 
الشريعة  مع  متوافقة  مصرفية  منتجات  لعمالئه  البنك 
اإلسالمية يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية 

مستقلة.
طبقًا للمتطلبات النظامية الجديدة باململكة العربية السعودية، 
يجب عىل كافة البنوك فصل األنشطة  املتعلقة بإدارة  األصول 
والوساطة  املالية واإلستشارات املالية لكي تكون  تحت  وحدة 
جديدة (وحدات) يتم ترخيصها من قبل هيئة السوق املالية.إال 
انه من املتوقع أن يتم التحويل الhعيل  لهذه ألنشطة خالل عام 
2008 بإذن اهللا.ويف هذا السياق فقد حصل البنك عىل ترخيص 
من هيئة السوق املالية لتأسيس وحدة جديدة تابعة لهذا الغرض 
برأس مال قدره  400 مليون ريال سعودي مملوكة بالكامل 
من قبل البنك. كما حصل البنك عىل السجل التجاري  الحقا 

يف شهر يناير  2008م.

2 ـ ملخص السياسات المحاسبية الهامة
فيما ييل بيان بأهم السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد هذه 

القوائم املالية:-
القوائم  هذه  إعداد  يف  املتبعة  املحاسبية  السياسات  تتمشى   

املالية مع تلك املتبعة يف إعداد القوائم املالية للعام املاضي.

أ  )  أسس العرض
للمؤسسات  املحاسبية  للمعايير  طبقًا  املالية  القوائم  إعداد  تم 
واملعايير  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  عن  الصادرة  املالية 
املالية  البنك قوائمه  املالية. كما يعد  بالتقارير  الخاصة  الدولية 
لتتمشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات السعودي. 

يتم إعداد القوائم املالية وفقًا ملبدأ التكلhة التاريخية، باستثناء 
واملطلوبات  واملوجودات  للمشتقات  العادلة  بالقيمة  القياس 
واالستثمارات  الدخل  قائمة  يف  العادلة  قيمتها  املدرجة  املالية 
واملطلوبات  املوجودات  تدرج  ذلك،  إىل  باإلضافة  للبيع.  املتاحة 
املغطاة من مخاطر التغير بالقيمة العادلة، وبشكل أخر تدرج 

بالتكلhة، بقيمتها العادلة ملستوى املخاطر التي يتم تغطيتها.
 7 2007م بتطبيق املعيار رقم  1 يناير  قام البنك اعتبــارًا من 
من املعـايير الدولية الخـاصة بالتقـارير املـالية  "األدوات املاليـة". 
الخاص   1 رقم  الدولية  املحاسبة  معيار  وتعديالت  اإلفصاح 
لجنة  وشروح  املال  راس  عن  اإلفصاح   – املالية  القوائم  بعرض 
املالية  التقارير  ومعيار  املالية،  بالتقارير  الخاصة  الدولية  املعايير 
املرحلية وخسائر االنخhاض بمحhظة القروض والسلف رقم 10 
املعيار  بأثر رجعي، حيثما ينطبق ذلك.  وقد استحدث  "وذلك 
رقم 7 املذكور إفصاحا جديدا فيما يتعلق باإلفصاح عن نوعية 
املخاطر  وحدود  ونوعية  بجوهرية  الخاصة  املعلومات  وكمية 
عىل  أدخلت  التي  التعديالت  أن  املالية.كما  باألدوات  املتعلقة 
مستوى  عن  إفصاحًا  استحدثت   1 رقم  الدويل  املحاسبة  معيار 
معيار  وينص  ماله.  لــرأس  البنك  إدارة  وكيhية  املــال  رأس 
القروض  بمحhظة  االنخhاض  وخسائر  املرحلية  املالية  التقارير 
خسائر  أي  بعكس  البنك  يقوم  ال  أن  عىل   10 رقم  والسلف 
يخص  فيما  سابقة  مرحلية  فترات  يف  إثباتها  سبق  انخhاض 
مسجلة  مالية  مــوجــودات  أو  األسهم  أدوات  يف  االستثمار 
قياسها  يمكن  ال  األدوات  لهذه  العادلة  القيمة  الن  بالتكلhة، 

بشكل موثوق به.
تقريبها ألقرب  ويتم  السعودي  بالريـال  املاليـة  القوائم  تظهـر 

ألف ريال.

ب ) تاريخ التداول
وشراء  ببيع  املتعلقة  االعتيادية  العمليات  كافة  إثبات  يتم 
فيه  يلتزم  الذي  التاريخ  أي  التداول،  بتاريخ  املالية  املوجودات 
املتعلقة  االعتيادية  العمليات  املوجودات.  بيع  أو  بشراء  البنك 
بشراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم 
تسليم تلك املوجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو 

تلك املتعارف عليها يف السوق.

ج ) األحكام والتقديرات المحاسبية الجوهرية  
إن إعداد القوائم املالية وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير 
الهامة  املحاسبية  التقديرات  بعض  استخدام  يتطلب  املالية، 
املسجلة.  واملطلوبات  املوجودات  مبالغ  عىل  تؤثر  وافتراضات 
طريقة  يف  حكمها  تمارس  أن  اإلدارة  من  األمر  يتطلب  أيضًا 
التقديرات  هذه  مثل  للبنك.  املحاسبية  السياسات  تطبيق 
عىل  وتعتمد  باستمرار  تقييمها  يتم  واألحكام  واالفتراضات 
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تتضمن  والتي  األخــرى،  العوامل  وبعض  السابقة  الخبرة 
املستقبلية  لألحداث  وتوقعات  مهنية  استشارات  عىل  الحصول 
وشملت  الحاالت.  تلك  مثل  يف  معقولة  أنها  يعتقد  التي 
الحاالت  الجوهرية التي استخدمت فيها إدارة البنك التقديرات 

واالفتراضات واألحكام البنود التالية :
1 ــ خسائر االنخفاض بمحفظة القروض والسلف:

لتحديد  قروضه  بمراجعة  سنوي  ربع  أساس  عىل  البنك  يقوم 
خسارة االنخgاض. ولتحديد مدى تسجيل هذه الخسائر ، يقوم 
البنك باستخدام أحكامه لتحديد ما إذا كانت هناك أي بيانات 
يمكن مالحظتها تشير إىل أن هناك انخgاضًا يمكن قياسه يف 
التدفقات النقدية التقديرية. إن هذا الدليل يحتوي عىل بيانات 
يمكن مالحظتها وتشير إىل أن هناك تغيرًا عكسيًا يف موقف 
السداد ملجموعة من املقترضين. تستخدم اإلدارة التقديرات يف 
االعتبار  يف  األخذ  مع  للقروض  السابقة  التاريخية  الخبرة  ضوء 
الجوهري  والدليل  مديونية  لكل  االئتمانية  الجدارة  تصنيف 
تقدير  عند  املحgظة  يف  املخاطر  لتلك  املماثل  لالنخgاض 
تدفقاتها النقدية. إن املنهجية واالفتراضات املستخدمة لتقدير 
تتم  املستقبلية  النقدية  التدفقات  وتوقيت  املبالغ  من  كل 
مراجعتها بانتظام لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة 

والخسارة الgعلية.    
2 ــ القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة:

األســواق  يف  املتداولة  غير  املالية  ــألدوات  ل العادلة  القيم  إن 
استخدام  عند  تقييم.  طرق  باستخدام  تحديدها  يتم  النشطة 
العادلة،  القيمة  لتحديد  التسعير)  نماذج   (مثًال  التقييم  طرق 
مؤهلين  موظgين  بواسطة  دوريًا  ومراجعتها  اختبارها  ويتم 
نماذج  كافة  إن  النظام.  أعدت  التي  الجهة  عن  ومستقلين 
قياسها  ويتم  استخدامها،  قبل  عليها  املصادقة  يتم  التسعير 
وأسعـار  الحقيقيـة  البيانـات  تعكس  املخرجـات  أن  لضمـان 
التسعير  أنظمة  فإن  العملية،  الحدود  ويف  املقارنة.  السوق 
تستخدم فقط البيانات التي يمكن مالحظتها، إال أن مؤثرات 
تخص  التي  وتلك  البنك  تخص  (التي  االئتمان  مخاطر  مثل 
تتطلب  املباشرة   الترابط  وعالقة  التقلبات  و  ثالث)  طرف 
تقديرات من  اإلدارة  للتغيرات يف االفتراضات لتلك العوامل 
لتلك  املسجلة  العادلة  القيمة  يف  تؤثر  أن  املمكن  من  التي 

األدوات املالية.
3 ــ االنخفاض  يف استثمارات األسهم المتاحة للبيع:

يمارس البنك حكمه لتقدير االنخgاض يف استثمارات األسهم 
أو  الجوهري  االنخgاض  تحديد  هذا  ويتضمن  للبيع.  املتاحة 
 . التكلgة  عن  تقل  التي  لألسهم  العادلة  القيمة  يف  املستمر 
عوامل  ضمن  من  البنك  يقيم    ، الحكم  هذا  اىل  وللوصول 
ذلك،  إىل  باإلضافة  السهم.  الطبيعي يف سعر  التقلب  أخرى، 
دليًال  هناك  يكون  عندما  مناسبا  االنخgاض  يعتبر  البنك  فإن 
املستثمر فيها، ويف  للشركة  املايل   املوقف  امللحوظ يف  للتدهور 

التدفقات  ويف  التقنية  يف  والتغيرات  والصناعة  القطاع  أداء 
النقدية التشغيلية والتمويلية.  

4 ــ تصنيف االستثمارات المحتفظ بهـا لتاريخ االستحقاق:
يتبع البنك متطلبات معيار املحاسبة الدويل رقم 39 يف تصنيف 
املمكن  أو  الثابتة  الدفعات  ذات  املشتقة  غير  املالية  املوجودات 
بها  محتgظ  كاستثمارات  الثابت  االستحقاق  وذات  تحديدها 
لتاريخ االستحقاق. وللقيام بهذا الحكم االفتراضي ، فإن البنك 
يقيم نيته وقدرته عىل االحتgاظ بهذه االستثمارات  حتى تاريخ 
البنك يف  االحتgاظ بهذه  االستحقاق. ويف حالة عدم مقدرة 
الحاالت  بعض  عدا   ، االستحقاق  تاريخ   حتى  االستثمارات 
قليلة  بgترة  االستحقاق  تاريخ  قبل  مبالغ ضئيلة  كبيع  املعينة، 
الgئة  كامل  تصنيف  إعادة  الحالة  هذه  يف  يتطلب  حيث  مثال 
يف  االستثمارات  قياس  يتم  وعليه   . للبيع  متاحة  كاستثمارات 

هذه الحالة بالقيمة العادلة وليس بالتكلgة املطgأة . 
د) األدوات المالية المشتقة وتغطية المخاطر

يتم يف األصل قياس األدوات املالية املشتقة ، والتي تشتمل عىل 
أسعار  خيارات  والعموالت،    والعقود  األجنبي،  الصرف  عقود 
العمالت والعموالت (املكتتبة واملشتراة)، بالقيمة العادلة. تقيد 
عندمـا  وذلك  املوجودات  يف  العادلة  بقيمتها  املشتقات  كافة 
تكون  عندمـا  املطلوبات  ويف  إيجابية،  العادلة  القيمـة  تكون 
اىل  بالرجوع  العادلة  القيمة  تحدد  سلبية.  العادلـة  القيمـة 
األسعار املتداولة يف السـوق وطـرق خصـم التدفقـات النقديـة 

وطـرق التسعير، حسب مـا هـو مالئـم.
املقتناة  املشتقة  لــألدوات  العادلة  القيمة  يف  التغيرات  تدرج 
املشتقات  تشتمل  املتاجرة.  دخل  يف  مباشرة  املتاجرة  ألغراض 
املقتناة ألغراض املتاجرة أيضًا عىل تلك املشتقات التي ال تخضع 

ملحاسبة تغطية املخاطر كما هو مبين أدناه.
إن األدوات املشتقة املدرجة ضمن األدوات املالية األخرى تعامل 
عىل أنها ادوات مشتقة مستقلة  وتسجل بالقيمة العادلة يف 
حالة أن صgاتها االقتصادية ومخاطرها ليست مرتبطة مباشرة 
بالعقود األصلية لتلك األدوات أو أن هذه العقود غير مقتناة 
العادلة ال يدرج يف  التغيير يف قيمتها  املتاجرة أو أن  ألغراض 
تسجل  األصل  عن  املستقلة  املشتقات  أن  .كما  الدخل  قائمة 
يف  التغير  إدراج  مع  التجارية  املحgظة  ضمن  العادلة  بالقيمة 

القيمة العادلة يف قائمة الدخل.
إىل  املخاطر  املخاطر، تصنف تغطية  وألغراض محاسبة تغطية 
تغطي  والتي  العادلة  القيمة  مخاطر  تغطية  (أ)  هما:  فئتين 
التغيرات يف القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات  مخاطر 
املغطاة (أو املوجودات أو املطلوبات يف حالة املحgظة املغطاة) 
املوجودات  لتلك  املحدد  غير  الجزء  أو  املؤكدة  غير  التزامات  أو 
واملطلوبات أو االلتزامات األخرى املرتبطة بمخاطر معينة وربما 
تؤثر عىل صايف الدخل أو الخسارة املعلن. و (ب) تغطية مخاطر 
التدفقات النقدية والتي تغطي التغيرات يف التدفقات النقدية 

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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أو  بــاملــوجــودات  مرتبط  محدد  بخطر  متعلقة  كانت  ــواء  س
املطلوبات املغطاة أو العمليات املتوقعة واملؤكدة التي تؤثر عىل 

صايف الدخل أو الخسارة املعلن.
ولكي تكون املشتقات مؤهلة ملحاسبة تغطية املخاطر، فالبد أن 
التغطية،  فترة  عالية خالل  فعالية  ذات  املخاطر  تغطية  تكون 
التدفقات  أو  العادلة  القيمة  يف  التغيرات  تسوية  يتم  بحيث 
النقدية الخاصة بأداة تغطية املخاطر بشكل فعال مع التغيرات 
أن  تغطية مخاطره، ويجب  تمت  الذي  البند  التي طرأت عىل 
وعند  به.  موثوق  بشكل  للقياس  قابلة  التغيرات  هذه  تكون 
إدارة  وأهداف  إستراتيجية  توثيق  يجب  املخاطر،  تغطية  بداية 
الذي  والبند  املخاطر  تغطية  أداة  تحديد  ذلك  يف  بما  املخاطر 
تقويم مدى  املغطاة وطريقة  املخاطر  تغطيته وطبيعة  سيتم 
فعالية تغطية املخاطر. وتبعًا لذلك، يجب تقويم مدى فعالية 

تغطية املخاطر بصورة مستمرة.
بشرط  تgي  التي  العادلة  القيمة  مخاطر  لتغطية  بالنسبة  أما 
محاسبة تغطية املخاطر، فإن أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن 
تدرج  العادلة  بقيمتها  املخاطر  تغطية  أدوات  قياس  إعــادة 
بالبند  املتعلق  الجزء  تسوية  ويتم  الدخل.  قائمة  يف  مباشرة 
البند  لذلك  الدفترية  القيمة  يف  مخاطره  تغطية  تمت  الذي 
فيها  تتوقف  التي  الحـاالت  ويف  الدخل.  قائمـة  يف  ويـدرج 
املرتبطـة  املاليـة  ــألدوات  ل العادلـة  القيمـة  مخاطر  تغطيـة 
بعموالت عن الوفاء بشرط محاسبة تغطية املخاطر أو عند بيع 
التغطية فيتم  إنهاء سريان أداة  أو  تلك األدوات أو تنgيذها 
والقيمة  املغطاة  لــألداة  األصلية  القيمة  بين  الgرق  إطgاء 
وباستخدام  املالية  لــألداة  املتبقي  العمر  مدى  عىل  الدفترية 
طريقة العمولة   الgعالة. أما عندما تكون األداة املغطاة غير 
مؤكدة، فإن تسوية القيمة العادلة غير املطgأة تسجل مباشرة 

يف قائمة الدخل.
أما بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تgي بشرط 
الخاص  الجزء  إثبات  املخاطر، فيتم يف األصل  محاسبة تغطية 
تم  التي  املخاطر،  تغطية  أداة  عن  الناتجة  الخسارة  أو  بالربح 
األخرى  اإلحتياطيات  يف  فعالة،  تغطية  أنها  عىل  تحديدها 
ضمن حقوق املساهمين، عىل أن يتم إثبات الجزء غير الgعال، 

إن وجد، يف قائمة الدخل . 
يتم التوقف عن إتباع محاسبة تغطية املخاطر عند انتهاء سريان 
أداة التغطية أو بيعها أو تنgيذها أو عند إنهاؤها أو عندما لم 
تكون  أن  أو  املخاطر  تغطية  ملحاسبة  مؤهلة  األداة  تلك  تعد 
سحب  البنك  أن  أو  تحدث  أن  مؤكدة  غير  املتوقعة  العمليات 
الخسارة  أو  بالربح  االحتgاظ  يتم  الوقت،  ذلك  ،يف  املعاملة 
النقدية  التدفقات  مخاطر  تغطية  أداة  عن  الناتجة  املتراكمة 
حقوق  ضمن  األخـــرى  اإلحتياطيات  يف  إثباتها  تــم  التي 
املساهمين حتى حدوث العملية املتوقعة. ويف حالة عدم حدوث 
العمليـة املتوقعة املغطاة، يتم تحويل صايف الربح أو الخسارة 

قائمــة  إىل  األخرى،  اإلحتياطيــات  ضمن  املثبت  املتراكمــة، 
الدخل للgترة.

هـ ) العمالت األجنبية
للبنك  الوظيgية  بالعملة  املالية  القوائم  وإظهار  تسجيل  يتم 
بالعمالت  تتم  التي   املعامالت  تحول  السعودي.  الريال  وهي 
بتاريخ  السائدة  التحويل  بأسعار  سعودية  لريـاالت  األجنبيـة 
واملطلوبات  املــوجــودات  أرصــدة  تحول  كما  املعامالت  إجــراء 
لرياالت  السنة  نهاية  يف  األجنبية  بالعمالت  املسجلة  النقدية 
سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. يتم 
بأرصدة  الخاصة  العمالت  تحويل  خسائر  أو  مكاسب  إثبات 
يف  األجنبية  بالعمالت  املسجلة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات 
مخاطر  بتغطية  يتعلق  ما  عدا  فيما  وذلــك  الدخل،  قائمة 

التدفقات النقدية.

و ) المقاصــة
يف  صافيها  ويدرج  املالية  واملطلوبات  املوجودات  مقاصة  تتم 
قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم أو عندما يكون 
أساس  عىل  املطلوبات  مع  املوجودات  لتسوية  نية  البنك  لدى 

الصايف، أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحد.

ز ) إثبات اإليرادات
تلك  عدا  فيما  الخاصة،  العموالت  ومصاريف  دخل  إثبات  يتم 
التغير يف  املدرج  املتاجرة أو تلك  التي تصنف كمقتناة بغرض 
التي  األتعاب  ذلك  يف  بما  الدخل،  قائمة  يف  العادلة  قيمتها 
تعتبر جزءًا مكمًال للعائد الgعيل لألداة املالية يف قائمة الدخل 
عىل أساس مبدأ العائد الgعيل وتشتمل عىل العالوة والخصم 

املطgأ خالل العام.
يف  املالية  واملطلوبات  للموجودات  الحالية  القيمة  تعديل  يتم 
أو  للمدفوعات  النظر يف تقديراته  بإعادة  البنك  حالة أن قام 
للمتحصالت. وتحسب قيمة التعديل عىل أساس قيمة العمولة 
الخاصة الgعالة األصلية  ويدرج التغير يف القيمة الحالية ضمن 

دخل أو مصاريف العموالت الخاصة . 
أو  املاليـة،  للموجـودات  املسجلـة  القيمـة  تخgيض  وبمجـرد 
يف  خسائر  جــراء   ، املشابهة  املالية  املــوجــودات  من  مجموعـة 
الخاصة  العمولة  دخل  إثبات  يستمر  فإنه  قيمتها،  انخgاض 
القيمة  عىل  املطبقة  األصلية  الخاصة  العمولة  نسبة  باستخدام 

الحالية الجديدة.
املدفوعة  األتعاب  كافة  الgعالة  العمولة  سعر  احتساب  يشمل 
لسعر  مكمال  جزء  تعتبر  التي  والعالوة  والخصم  واملحصلة 
تكلgة  الخدمات  تكلgة  وتعتبر  الgعلية.  الخاصة  العمولة 
إضافية مرتبطة ارتباطا وثيقا باقتناء وإصدار وبيع  املوجودات 

أو املطلوبات املالية.  
يتم إثبات أرباح/خسائر تحويل العمالت الناتجة من الخدمات 

البنكية عند تحققها/تكبدها.
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يتم إثبات أتعاب الخدمات البنكية عىل أساس مبدأ االستحقاق 
القروض  ملنح  االرتباطات  أتعاب  الخدمة.  عندتقديم  املحاسبي 
التي غالبًا ما يتم استخدامها، يتم تأجيلها مع التكل*ة املباشرة 
تلك  عن  ال*عيل  للعائد  كتعديل  إثباتها  ويتم  بها  املتعلقة 
يتم  االستشارية  والخدمات  املدارة  املحافظ  أتعاب  القروض. 
إثباتها عىل أساس زمن نسبي وطبقًا لعقود الخدمات القابلة 
محافظ  إدارة  عن  املستلمة  والعموالت  األتعاب  للتطبيق. 
ضوء  عىل  إثباتها  يتم  العالقة  ذات  واالستشـارات  االستثمـار 
عقود الخدمات املرتبطة بها، عادة عىل أساس توزيع نسبي يف 
إدارة  عن  املستلمــة  األتعــاب  أمــا  محـددة.  زمنية  فتـرات 
وخدمات  املايل  التخطيط  وخدمات  الثروات  وإدارة  املوجودات 
عىل  تقديمهـا  يتـم  التي  األخرى  املماثلـة  والخدمـات  الح*ـظ 
مدى فترة من الزمن، يتم إثباتها عىل فترة تقديم الخدمة، إذا 

كانت جوهرية.
هذه  الستالم  الحق  نشوء  عند  ــاح  األرب توزيعات  إثبات  يتم 

األرباح .
كافة  عىل  التجارية  األنشطة  عن  الناتجة  النتائج  تشتمل 
ودخل  العادلة  القيمة  يف  التغير  جــراء  والخسائر  املكاسب 
املوجودات  وأرباح  العالقة  ذات  الخاصة  العموالت  ومصاريف 
واملطلوبات املالية باملح*ظة التجارية.وتشتمل هذه  أيضا  عىل 

أي تأثيرات تم تسجيلها عند تغطية تلك املعامالت. 
ح) إتفاقيات البيع وإعادة الشراء

بإعادة  اإللتزام  مع  املباعة  املوجودات  إثبات  يف  البنك  يستمر 
يف  شراء)  إعادة  (إت*اقية  محدد  مستقبيل  تاريخ  يف  شرائها 
املحاسبية  للسياسات  وفقًا  قياسها  ويتم  املايل  املركز  قائمة 
املتبعة بشأن االستثمارات املدرج التغير يف قيمتها العادلة يف 
قائمة الدخل واالستثمارات املتاحة للبيع  واالستثمارات املقتناة 
حتى تاريخ االستحقاق   واالستثمارات األخرى املقتناة بالتكل*ة 
املبالغ  لقاء  اآلخر  الطرف  تجاه  االلتزام  إظهار  .يتم  املط*أة 
للبنوك  األرصــدة  يف  اإلت*اقيات  هذه  بموجب  منه  املستلمة 
واملؤسسات املالية األخرى أو ودائع العمالء، حسبما هو مالئم. 
كمصاريف  الشراء  إعادة  و  البيع  سعر  بين  ال*رق  إعتبار  ويتم 
عموالت خاصة، ويستحق عىل مدى فترة إت*اقية إعادة الشراء 
املوجودات  إظهار  يتم  ال  ال*عيل.  العمولة  سعر  أساس  عىل 
مستقبيل  تاريخ  يف  بيعها  إلعــادة  إلتزام  وجــود  مع  املشتراة 
محــدد (إت*اقية إعادة بيع) يف قائمة املركز املايل لعدم إنتقال 
السيطرة عىل    تلك املوجودات إىل البنك. تدرج املبالغ املدفوعة 
مؤسسة  لدى  واألرصدة  النقدية  يف  اإلت*اقيات  هذه  بموجب 
واملؤسسات  البنوك  لدى  األرصدة  أو  السعودي  العربي  النقد 
ويتم  مالئم.  هو  حسبما  والسلف،  القروض  أو  األخرى  املالية 
عموالت  كدخل  البيع  وإعــادة  الشراء  سعر  بين  ال*رق  إعتبار 
خاصة ويستحق عىل مدى فترة إت*اقية إعادة البيع وعىل أساس 

سعر العمولة ال*عال.
ط ) االستثمارات

باستثناء  االستثمارية،  السندات  كافة  إثبات  األصل،  يف  يتم، 

االستثمارات املدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل، 
الشراء  مصاريف  شاملة  املدفوعة  للمبالغ  العادلة  بالقيمة 
أساس  عىل  الخصم  أو  العالوة  تط*أ  باالستثمارات.  املتعلقة 

طريقة العائد ال*عيل، وتدرج يف دخل العموالت الخاصة.
بالنسبة للسندات التي يتم تداولها يف األسواق املالية النظامية، 
عند  بالسوق  املتداولة  األسعار  أساس  عىل  العادلة  القيمة  تحدد 
القيمة  تحدد  املايل.كما  املركز  قائمة  تاريخ  يف  العمل  انتهاء 
يف  واالستثمارات  البنك  بواسطة  املــدارة  للموجودات  العادلة 
صناديق االستثمار بالرجوع إىل صايف القيم املعلنة لهذه األدوات. 
بالسوق، فيتم إجراء تقدير  املتداولة  للسندات غير  بالنسبة  أما 
الحالية  السوقية  القيمة  أساس  عىل  العادلة  للقيمة  مناسب 
التدفقات  لها تقريبًا، أو عىل أساس  املشابهة  لألدوات األخرى 
من  السندات  تلك  يخص  ما  أساس  عىل  أو  املتوقعة  النقدية 
صايف املوجودات ذات الصلة. أما يف الحاالت التي ال يمكن فيها 
القيمة  فإن   ، النظامية  باألسواق  العادلة  القيمة  احتساب 
استخدام  تشمـل  مختل*ـة  تقييم  طـرق  عبر  تحدد  العادلـة 
بهذه  املتعلقة  املعلومات  عىل  ويتحصل  الرياضيات.  وسائل 
توفر   ما  متى  الخاصة،  األســواق  متابعـة  طريق  عن  الوسائل 
األمر  فـإن  املعلومـات،  الحصول عىل هذه  تعذر  إذا  أمـا  ذلك. 
يف  التقديرات  من  معقولة  درجة  استخدام  عندئذ،  يتطلب، 

تحديد القيم العادلة.
بعد اإلثبات األويل ملختلف فئات السندات االستثمارية ال يسمح 
عادة بإجراء تحويالت بين فئات االستثمارات املختل*ة. وتحدد 
القيمة املصرح عنها يف نهاية ال*ترة الالحقة لكل فئة من فئات 

االستثمار عىل النحو التايل:-
1) االستثمارات المقتناة لتدرج قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

إما استثمارات مقتناة  املجموعة،  تصنف االستثمارات يف هذه 
ألغراض املتاجرة أو استثمارات تم تخصيصها عند االقتناء لتدرج 
قيمتها العادلة يف قائمة الدخل. االستثمارات املصن*ة يف هذه 
البيع أو إعادة الشراء يف  املجموعة تم إقتناءها أساسا لغرض 
تلك  تصنيف  إن    . املتاجرة  إلغــراض  أو  األجــل  قصيرة  مدد 
قائمة  يف  العادلة  قيمتها   تدرج  كاستثمارات  االستثمارات 
الدخل  يحدث عندما  ينخ*ض  قياسها بدرجة عالية و بشكل غير 
متناسق و يحدث ذلك يف حال أن أداة املشتقات ذات العالقة 
تم معاملتها ضمن املح*ظة التجارية وأن األداة املالية املصاحبة 
تم تسجيلها بالتكل*ة املط*أة وذلك للقروض والسلف املمنوحة 

للعمالء أو البنوك وسندات الدين املصدرة . 
العادلة  بالقيمة  االستثمارات  تلك  تقاس  األويل  اإلثبات  بعد 
الدخل  قائمة  يف  العادلة  القيمة  يف  التغيرات  إظهار  ويتم  
لل*ترة التي تنشأ فيها. ال يتم إضافة تكل*ة االقتناء، يف حال 
وجودها، للقيمة العادلة عند اإلثبات األويل لتلك االستثمارات. 
عن  املستلمة  املوزعة  األرباح  وإيــرادات  الخاصة  العمولة  دخل 
يف  العادلة  قيمتها  يف  التغير  ليدرج  املقتناة  املالية  املوجودات 
قائمة الدخل يتم إظهارها يف قائمة الدخل   كدخل من أدوات 

مالية يدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل.

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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2 ) اإلستثمارات المتاحة للبيع
املتاحة للبيع هي االستثمارات التي تم تخصيصها  االستثمارات 
عند االقتناء لالحت/اظ بها ل/ترة غير محددة من الزمن والتي 
أسعار  يف  التغير  عند  أو  للسيولة  الحاجة  عند  بيعها  يجوز 

ال/ائدة أو أسعار الصرف أو اسعار األسهم .
العادلة.  بالقيمة  اقتنائها،  بعد  اإلستثمارات،  هذه  تقاس 
بالنسبة لإلستثمارات املتاحة للبيع التي لم يتم تغطية مخاطر 
عن  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  إثبـات  يتم  العادلـة،  قيمتها 
األخرى  اإلحتياطيات  يف  مباشرة  العادلة  القيمة  يف  التغير 
تلك  إثبات  أسباب  إنت/اء  وعند  املساهمين.  حقوق  ضمن 
اإلستثمارات أو إنخ/اض قيمتها، يتم إظهار الربح أو الخسارة 
قائمة  يف  املساهمين،  حقوق  ضمن  سابقًا  واملثبتة  املتراكمة، 

الدخل لل/ترة.
3)  اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق

مقتناة  أخرى  "كاستثمارات  املصن/ة  االستثمارات  باستثناء 
بالتكل/ة املط/أة"، تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو 
املمكن تحديدها ولها تواريخ استحقاقات محددة ولدى البنك 
النية والقدرة عىل اقتنائها حتى تاريخ االستحقاق "كاستثمارات 
املقتناة  االستثمارات  تقاس  االستحقاق".  تاريخ  حتى  مقتناة 
ناقصًا  املط/أة  بالتكل/ة  اقتنائها  بعد  االستحقاق  تاريخ  حتى 
التكل/ة  تحسب   . وجد  إن  قيمتها،  يف  االنخ/اض  مخصص 
املط/أة بعد األخذ بعين اإلعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء. 
يف  اإلستثمارات  هذه  عن  ناتجة  خسائر  أو  مكاسب  أي  تدرج 
قائمة الدخل وذلك عند إنت/اء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات 

أو إنح/اض قيمتها.
تاريخ  حتى  مقتناة  بند  ضمن  تصنف  التي  اإلستثمارات  إن 
عىل  التأثير  دون  تصني/ها  إعادة  أو  بيعها  يمكن  ال  اإلستحقاق 
قدرة البنك الستخدام هذا التصنيـف، وال يمكـن إدراجهـا ضمن 
مخاطر  أو  ال/ائدة  لسعر  بالنسبة  املخاطر  مغطاة  إستثمارات 
السداد املبكر وذلك لتعكس طبيعة هذا اإلستثمار طويل األجل.

4) االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة
تحديدها  املمكن  أو  الثابتة  الدفعات  ذات  اإلستثمارات  تصنف 
مقتناة  أخــرى  كإستثمارات  نشط  ســوق  يف  املتداولة  وغير 
بالتكل/ة املط/أة ، عدا تلك االستثمارات املشتراة بغرض بيعها 
مباشرة أو يف فترة قصيرة وتلك التي لم تصنف كاستثمارات 
تغطية  يتم  لم  والتي   ، اإلستثمارات  هذه  إن   . للبيع  متاحة 
مخاطر قيمتها العادلة، تظهر بالتكل/ة املط/أة ناقصًا مخصص 
يف  باألخذ  تحسب  املط/أة  التكل/ة  إن  قيمتها.  يف  اإلنخ/اض 
اإلعتبار أي خصم أو عالوة عند إقتناء تلك االستثمارات. يتم 
إلغاء  يتم  عندما  الدخل  قائمة  يف  الخسائر  أو  املكاسب  إثبات 

اإلعتراف بها أو عند انخ/اض قيمتها.
ي) القروض والسلف

ذات  مشتقـة  غير  ماليـة  موجـودات  هي  والسلـف  القـروض 
اقتنائها  أو  منحها  تم  تحديدها،  ممكن  أو  ثابتة  دفعات 
يتم  نشطـة.  سوق  يف  تداولهـا  يتم  ال  والتي  البنك  بواسطـة 

وينت/ي  للمقترضين  النقد  منح  عند  والسلف  القروض  إثبات 
بيع  يتم  أو  بالتزاماته  بالوفاء  املقترض  يقوم  عندما   اإلثبات 
مخاطر  كافة  ملكية  تتحول  عندما  أو  شطبه  يتم  أو  القرض 

وعائدات القرض .
يف  البنك،  قبل  من  املمنوحة  والسلف  القروض  كافة  تقاس 

األصل، بالقيمة العادلة شاملة املصاريف املتعلقة بها.  
نهاية  يف  والسلف  القروض  قيمة  ُتحدد  األويل،  اإلثبات  بعد 
التالية والتي ال تتداول يف سوق نشطة ولم يتم  املالية  ال/ترة 
املشطوبة  الديون  ناقصًا  املط/أة  بالتكل/ة  مخاطرها،  تغطية 
والسلف  للقروض  بالنسبة  قيمتها.  يف  اإلنخ/اض  ومخصص 
بالبند  املتعلق  الجزء  تسوية  يتم  مخاطرها،  تغطية  تمت  التي 

الذي تم تغطيتة مقابل القيمة الدفترية.
املالية, يتم خصم مخصص خسائر  ألغراض العرض يف القوائم 

االئتمان من حساب القروض والسلف.  
ك) اإلنخفاض يف قيمة الموجودات المالية

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، إجراء تقييم للتأكد من وجود 
أو  مايل  أصل  أي  قيمة  إنخ/اض  عىل  موضوعي  دليل  أي 
هذا  مثل  وجــود  حالة  ويف  املالية.  املــوجــودات  من  مجموعة 
لذلك  لإلسترداد  القابلة  املقدرة  القيمة  تحديد  يتم  الدليل، 
الحالية  القيمة  صايف  أساس  عىل  حسابها  يتم  التي  األصــل، 
للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة، ويتم إثبات أية خسارة 

ناتجة عن ذلك اإلنخ/اض و التغيرات يف قيمتها الدفترية .
أي  هناك  كان  إن  لتحديد  التالية  املواص/ات  البنك  يستخدم 

خسائر انخ/اض :
1 ــ التـــأخير يف الدفعـــات التعاقديـــة بالنسبــــة لألصـــل أو 

العمولة الخاصة  
2  ــ صعوبات يف التدفقات النقدية يمر بها العميل 

3  ــ اإلخالل بشروط ومتطلبات القرض
4  ــ الشروع يف إجراءات إعالن افالس العميل 

5  ــ تدهور املوقف التنافسي للعميل 
6  ــ تدهور يف قيمة الضمانات املقدمة

7  ــ إعادة تصنيف العميل دون مستوى االستثمار
عىل  شطبها  يتم  املالية،  املوجودات  استرداد  اليتسنى  عندما 
مخصص االنخ/اض املعني إما بالقيد مباشرة عىل قائمة الدخل 
أو عىل مخصص االنخ/اض يف القيمة .تشطب املوجودات املالية 
وأن  لإلسترداد  املمكنة  الوسائل  كافة  إستن/اذ  حالة  يف  فقط 

قيمة الخسائر قد تم تحديدها .
القابلة  املقدرة  قيمتها  إىل  املالية  املوجودات  تخ/يض  وحال 
أساس  عىل  ذلك  بعد  العموالت  دخل  إثبات  يتم   ، لالسترداد 
النقدي  التدفق  تخ/يض  يف  استخدم  الــذي  ال/ائدة  سعر 
قياس  لغرض  املستقبلية  املبالغ  حجم  قياس  بغرض  املستقبيل 

القيمة القابلة لالسترداد.
ربطه  يمكن  بحيث  املخصص   يف  انخ/اض  الحقًا،  حدث،  وإن 
القيمـة  يف  االنخ/ـاض  إثبـات   عقب   تم  مـا  بحـدث  ايجابيـًا 
هذه  ف/ي  للمقترض)،  االئتماني   التصنيف  يف  تحسن  (مثـل 
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تكوينه  سبق  الذي  االنخ*اض  خسائر  قيد  عكس  يتم  الحالة 
يتم   املخصص.كما  حساب  عىل  الالزمة  التسوية  بإجراء  وذلك 
بند  تحت  الدخل  بقائمة  املعكوس  االنخ*اض  خسائر  إثبات 

خسائر االنخ*اض املحتسب .      
إن القروض التي أعيد ترتيب بنودها ال تعتبر بعد ذلك متأخرة 
هيكلة  إعادة  سياسة  .إن   جديدة  قروضا  تعتبر  لكنها  السداد 
ص*ات  أو  مؤشرات  عىل  تقوم  السائدة  واملمارسة  القروض 
القروض  الدفعات سوف  تستمر ال محالة .كما أن  توضح أن 
تستمر تحت التقييم املستمر عىل أساس فردي أو جماعي فيما 
يختص بانخ*اض  قيمتها ويتم احتساب ذلك باستخدام السعر 

ال*عيل للقرض املعني . 
المقتنـاة  المـاليـة  الموجـودات  يف  اإلنخفــاض  خسـائـر  ــ   1

بالتكلفـة المطفأة:
يتم تصنيف املوجودات املالية أو مجموعة من املوجودات املالية 
منخ*ضة يف حالة وجود دليل موضوعي عىل انخ*اض قيمتها، 
كنتيجة لحدث أو أحداث تمت بعد اإلثبات األويل لها وبحيث 
عىل  تاثير  له  ويكون  جوهري  بشكل  تحقق  ضرر  هناك  يكون 
ملجموعة  أو  املايل  لألصل  املقدرة  املستقبلية  النقدية  التدفقات 

من املوجودات املالية ويمكن تقديره بشكل موثوق به.
يتم تكوين مخصص خاص لخسائر اإلئتمان نتيجة لإلنخ*اض 
بالتكل*ة  املثبتة  املالية  املوجودات  من  أي  أو  القرض  قيمة  يف 
لن  سوف  البنك  بأن  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  املط*أة، 
املخصص  مبلغ  إن  املستحقة.  املبالغ  كافة  تحصيل  من  يتمكن 
القابل  املقدر  واملبلغ  الدفترية  القيمة  بين  ال*رق  هو  الخاص 
لإلسترداد. إن املبلغ املقدر القابل لإلسترداد هو القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة، مخصومة بناًء عىل سعر 
من  لإلسترداد  القابلة  املقدرة  املبالغ  متضمنا  ال*عيل،  العمولة 

الضمانات واملوجودات املرهونة.
يقوم البنك اوال بتقييم إن كان هناك دليل موضوعي لوجود 
انخ*اض جوهري يف األصل املايل سواء كان بشكل من*رد أو 
فانه  الدليل،  هذا  مثل  وجـود  عدم  البنك  حـدد  جمـاعي.وإن 
ذات  املالية  األدوات  مجموعة  ضمن  املالية  االداة  قيمة  يدرج 
القيمة  انخ*اض  تقييم   بــإجراء   ويقوم  املتشابهـة  املخاطـر 
تقييمها  يجري  التي  املوجودات  اداة  أن  جماعية.كما  بصورة 
انخ*اض  مــازال  والتي  االنخ*اض  حيث  من  مستقلة  بصورة 
الكيل   التقييم  يشملها  ال   ، مستمرة  بطريقة  مثبتا  قيمتها 

النخ*اض القيمة .
املوجودات باستخدام حساب مخصص  يتم تخ*يض قيمة أداة 
كان  ان  أما   . الدخل  قائمة  يف  االنخ*اض  قيمة  إثبات  ويتم 
االستحقاق،  تاريخ  حتى  بها  املحت*ظ  االستثمارات  أو  القرض 
التخ*يض  الخصم لقياس خسائر  ذات عمولة عائمة، فإن سعر 
يمثل السعر الحايل ال*عال للعمولة املتعاقد عليها . وعىل سبيل  
القيمة  أساس  عىل  االنخ*اض  قياس  للبنك  يمكن   ، املمارسة 

العادلة لالداة باستخدام سعر السوق املتعارف عليه .
تجميع  يتم  القيمة،  النخ*اض  الجماعي  التقييم  والغــراض 
املوجودات املالية عىل أساس مواص*ات املخاطر املتشابهة، مثال 

عىل أساس تصنيف درجات البنك التي تأخذ يف االعتبار نوعية 
ونوعية  الجغرايف  املوقع  و  الصناعي  والقطاع  املوجودات.  اداة 
الضمان املقدم وموقف تأخير الدفعات وأي عوامل أخرى ذات 
النقدية  التدفقات  بتقديرات  املواص*ات  تلك  .وتتعلق  عالقة 
املقترض  تمثل مؤشرا عىل مقدرة  املوجودات كونها  ملجموعات 
الوفاء  بتسديد كافة املبالغ املستحقة حسب الشروط التعاقدية 

لألصل الذي يجري تقيمه. 
بمجموعة  املرتبطة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  تقييم  يجري 
بصورة  قيمتها  يف  االنخ*اض  تقييم  يتم  مالية  موجودات 
النقدية  التدفقات  ضوء  عىل  تقديري  أساس  عىل    ، جماعية 
التاريخية  والخبرة  املجموعة  ضمن  للموجودات  التعاقدية 
للخسائر بالنسبة للموجودات ذات املواص*ات املتشابهة يف ن*س 
املجموعة. ويتم تسوية الخسائر التاريخية عىل أساس املعلومات 
املتوفرة حاليا  لتعكس أثر الشروط الحالية والتي لم تؤثر عىل 
أثر  وإلزالة  التاريخية  الخسائر  أساسها  عىل  تمت  التي  ال*ترة 

الشروط املتعلقة بال*ترة التاريخية  التي ال تتوفر حاليا.     
2 ــ خسائر اإلنخفاض يف الموجودات المالية المتاحة للبيع

اإلنخ*اض  فإن  للبيع،  املتاحة  األسهم  إلستثمارات  بالنسبة 
الجوهري أو الدائم يف القيمة العادلة عن التكل*ة يعتبر دليل 
القيمة. ال يسمح بإسترداد مبلغ  موضوعي عىل اإلنخ*اض يف 
الخسارة الناتجة من إنخ*اض القيمة ضمن قائمة الدخل طاملا 
بالقيمة  إرت*اع  أي  فإن  وعليه  بالسجالت،  قائم  األصل  أن 
العادلة الحقًا يجب أن تسجل ضمن حقوق املساهمين. يف حال 
إلغاء اإلعتراف بها فيتم تحويل املكاسب أو الخسائر املتراكمة 

املثبتة ضمن حقوق املساهمين إىل قائمة الدخل لل*ترة.
ل ) العقارات األخرى

تؤول للبنك، خالل دورة أعماله العادية، بعض العقارات وذلك 
العقارات  هذه  تعتبر  املستحقة.  والسلف  للقروض  ــدادًا  س
كموجودات متاحة للبيع، وتظهر هذه العقارات بصايف القيمة 
العادلة  والقيمة  املستحقة  والسلف  للقروض  تحقيقها  املمكن 
الحالية للممتلكات املعنية، ايهما أقل، ناقصًا أية تكاليف للبيع. 
. تدرج اإليجارات  العقارات  ال يحتسب أي استهالك عىل هذه 

املحصلة عن هذه العقارات يف قائمة الدخل .
العادلة،  القيمة  يف  انخ*اض  أي  فإن  األويل،  لإلثبات  إلحاقًا 
قائمة  يف  تسجيلها  يتم   ، االستبعاد  تكاليف  عنها  مستبعدا 
القيمة  ناتجة عن احتساب  الدخل.كما أن أي مكاسب الحقة 
يتعدى  الذي ال  الحد  اىل   ، االستبعاد  تكاليف  ناقصا   ، العادلة 
فيه قيمة االنخ*اض التراكمي، تسجل يف قائمة الدخل مضافا 
بيع  يتم  لم  حالة  ويف   . البيع  عند  /خسائر  مكاسب  أي  إليها 
كعقار  املبدئي  التصنيف  تاريخ  من  واحــد  عام  خالل  العقار 
محت*ظ به لغرض البيع ، فإن البنك يقوم باحتساب هذا العقار 

ضمن عقاراته االستثمارية.
م ) ممتلكات ومعدات

اإلستهالك  خصم  بعد  بالتكل*ة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
تتبع  اململوكة.  األراضــي  إستهالك  يتم  ال  املتراكم.  واإلط*اء 
املمتلكات  الثابت يف حساب إستهالك وإط*اء  القسط  طريقة 

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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املتوقعة  واملعدات األخرى وذلك عىل أساس األعمار اإلنتاجية 
للموجودات وهي كما ييل:-

33 سنة املبـــــاني       
تحسينات العقارات املستأجرة
عىل مدى فترة اإليجـار أو
10 سنوات، أيهمـــا أقـــل

4 إىل 10 سنوات األثاث واملعدات والسيارات 
اإلنتاجية  األعمار  مراجعة  مايل  مركز  قائمة  كل  بتاريخ  يتم 
لزم  إذا  يتم تعديلها  ثم  للموجودات ومن  االقتصادية  واملنافع 
الناتجة عن االستغناء عن  الخسائر  األرباح أو  األمر. وتحتسب 
الدفترية،  القيمة  مع   املستلمة  املبالغ  بمقارنة  وذلك  األصل 

وتدرج يف قائمة الدخل.
ن ) المطلوبات المالية

املال وودائع العمالء  يتم يف األصل إثبات كافة ودائع أسواق 
والقروض ألجل والقروض املساندة  وسندات القروض املصدرة 
األخرى بالقيمة العادلة ناقصا تكل*ة االقتناء. يتم الحقا قياس 
لتدرج  املقتناة  تلك  عدا  بعموالت،  املرتبطة  املالية  املطلوبات 
التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل أو التي تم تغطية 
حسابها  يتم  والتي  املط*أة  بالتكل*ة  العادلة،  قيمتها  مخاطر 
تط*أ  الــعــالوة.  أو  الخصم  مبلغ  االعتبار  بعين  األخــذ  بعد 
تاريخ  حتى  ال*عيل  العائد  أسس  وفق  والخصومات  العالوات 

اإلستحقاق وترحل إىل   مصاريف العموالت الخاصة.
س ) الضمانات 

يقوم البنك، خالل دورة أعماله العادية ، بإصدار ضمانات مالية  
األصل  يتم يف   . ، ضمانات وقبوالت  اعتماد   تشمل  خطابات 
إثبات تلك الضمانات املالية  يف القوائم املالية بالقيمة العادلة يف 
.وييل  املستلمة  العالوة  بقيمة  وذلك  األخــرى  املطلوبات  بند 
مقدار  ضمان  كل  مقابل  البنك  التزام  قياس   ، األويل  اإلثبات 
أعىل من القسط املط*أ وبتكل*ة تقديرية أفضل تمكن من سداد  
أي التزام مايل ناتج عن هذا  الضمان .ويف حالة  ارت*اع  االلتزام 
بند   الدخل تحت  املايل فإنه يسجل عىل قائمة  بالضمان  املتعلق 
مخصص خسائر االئتمان. كما  أن العالوة املستلمة يتم إثباتها 
أساس  عىل  البنكية  الخدمات   أتعاب  ضمن  الدخل   قائمة  يف 

طريقة القسط الثابت وعىل مدى فترة سريان الضمان .
ع ) المخصصات

به  موثوق  تقدير  إجراء  يمكن  عندما  املخصصات  تسجيل  يتم 
أو  البنك  ضد  مقامة  قضائية  دعاوى  ملقابلة  البنك  بواسطة 
دفع  إحتمالية  وتكون  ماضية  أحداث  عن  ناتج  واضح  إلتزام 

مبالغ لتسوية اإللتزام أعىل من إحتمال عدم الدفع .
ف) محاسبة عقود اإليجار

إيجار  عقود  البنك  يبرمها  التي  اإليجار  عقود  كافة  تعتبر 
الدخل  قائمة  عىل  اإليجار  دفعات  تحمل  وبموجبها  تشغيلية، 

بطريقة القسط الثابت عىل مدى فترة اإليجار.
ويف حالة إنهاء عقد اإليجار التشغييل قبل إنتهاء مدته، تدرج 
التي  ال*ترة  للمؤجر كمصروف خالل  غرامات يجب دفعها  أية 

يتم فيها إنهاء اإليجار.

ص) النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه  تعرف  النقدية،  التدفقات  قائمة  إعداد  ألغراض 
لدى  واألرصــدة  النقدية  يف  املدرجة  املبالغ  تلك  بأنها  النقدية 
النظامية.  الودائع  بإستثناء  السعودي،  العربي  النقد  مؤسسة 
كما تشتمل عىل األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى 

التي تستحق خالل تسعين يومًا من تاريخ االقتناء.
ق ) إلغاء اإلعتراف باألدوات المالية

متشابهة  مجموعة  أو  املالية،  باملوجودات  اإلعتراف  إلغاء  يتم 
منها ، عندما تنتهي الحقوق التعاقدية إلستالم التدفقات املالية 

الخاصة بهذه املوجودات.
ويف الحاالت التي تظهر فيها دالالت عىل أن البنك نقل أصل 
مايل، يتم إلغاء اإلعتراف بهذا األصل يف حالة قام البنك بنقل 
جميع املخاطر واملكاسب املصاحبة مللكية األصل بشكل جوهري. 
ويف الحاالت التي لم يتم نقل أو إبقاء جميع املخاطر واملكاسب 
املصاحبة مللكية األصل بشكل جوهري، يتم إلغاء اإلعتراف فقط 
البنك  .يقوم  األصل  عىل  السيطرة  عن  البنك  تخيل  حالة  يف 
حالة  يف  من*صل  بشكل  املطلوبات  أو  املوجودات  بتسجيل 

الحصول عىل الحقوق والواجبات الناتجة عن هذه العمليات.
مجموعة  أو  منهــا  جــزء  أو  املالية  املطلوبات  إستبعــاد  يتــم 
متشابهة منها، من قائمة املركز املايل وذلك فقط عندما تنتهي، 
أو  إلغاؤه  أو  العقد  يف  املحدد  اإللتزام  تن*يذ  يتم  عندما  أي 

إنتهاء مدته. 
ر ) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 ان االلتزامات املتعلقة بمكافاة نهاية الخدمة للموظ*ين تحدد 
هذا  يف  متخصصة  جهة  قبل  من  اكتواري  تقويم  اساس  عىل 
نظام   عليه   نص  ما  االعتبار  يف  التقويم  هذا  ويأخذ  املجال. 

العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية .
ش) الزكاة وضريبة الدخل

يتم إحتساب الزكاة الشرعية عىل حصة املساهمين السعوديين 
األسس  بإستخدام  ــاح  األرب صايف  عىل  أو  امللكية  حقوق  يف 
الدخل  إحتساب ضريبة  ويتم  الزكاة.  أنظمة  بموجب  املوضحة 
عىل حصة املساهمين األجانب يف صايف األرباح للسنة  بموجب 

أنظمة الضريبة .
الزكاة وضريبة الدخل ال يتم تحميلها عىل قائمة الدخل حيث 
أنها تستقطع من قيمة األرباح الحالية واملستقبلية املوزعة عىل 

املساهمين.
ت )  خدمات إدارة اإلستثمار

يقدم البنك خدمات إستثمارية لعمالئه. تشتمل هذه الخدمات 
عىل إدارة بعض الصناديق اإلستثمارية بالتعاون مع مستشاري 
لهذه  املالية  القوائم  توحيد  يتم  ال  متخصصين.  إستثمار 
الصناديق يف القوائم املالية للبنك. تدرج حصة البنك يف هذه 
األتعاب  ــدرج  وت للبيع،  املتاحة  اإلستثمارات  يف  الصناديق 
املكتسبة لقاء إدارة تلك الصناديق ضمن املعامالت مع الجهات 
ذات العالقة. إن املوجودات املودعة كأمانات لدى البنك، بص*ته 
بالبنك،  خاصة  موجودات  تعتبر  ال  عليها،  مؤتمنًا  أو  وصيًا 

وبالتايل ال تدرج يف القوائم املالية.
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ظ ) منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة  اإلسالمية 
إضافـة اىل املصرفيـة التقليديـة، يقـدم البنــك لعمالئــه منتجـات مصرفية متوافقـة مع الشريعـة اإلسالميـة يتم  اعتمادها واإلشراف 

عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة عىل النحو التايل:
1) املرابحة عبارة عن اتEاقية يبيع فيها البنك للعميل سلعة أو أصل تم شراؤه واقتناه بواسطة البنك بناء عىل التزام من العميل 

للشراء. يشمل سعر البيع التكاليـف زائدا هامش ربح متEق عليه.
2) املشاركة عبارة عن اتEاقية بين البنك وأحد عمالئه للمشاركة يف منشأة استثمارية أو يف حيازة  ممتلكـات تنتهي بحيـازة العميل 

لكامل امللكية. يتم تقسيم األرباح والخسائر حسب نصوص االتEاقية.  
3) التورق شكل من أشكــال عمليـات املرابحة بحيث يشتري البنك السلعة ويبيعها اىل العميل. ويقوم العميل ببيع السلعة يف الحال 

مستخدمًا العائد من احتياجاته التمويلية.
 يتم إحتساب كافة املنتجات املصرفية اإلسالمية املتوافقة مع أحكام الشريعة بإستخدام معايير التقارير املالية الدولية ووفقا للسياسات  

املحاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية.

3  ـ النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

356,878

1,194,697

167,357

953,755

2,672,687

2006

نقد يف الصندوق
وديعة نظامية
حسابات جارية

اتEاقيات إعادة البيع مع 
مؤسسة النقد العربي 

السعودي
اإلجمايل

475,113

5,544,606

6,019,719

2006

127,478

5,144,376

5,271,854

2007

حسابات جارية
إيداعات أسواق املال

اإلجمايل

طبقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يتعين عىل البنك اإلحتEاظ بوديعة نظامية لدى 
مؤسسة النقد العربي السعودي بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب، واإلدخار، وألجل، الودائع األخرى، تحسب يف نهاية كل 

شهر ميالدي.

4  ـ األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

5 ـ اإلستثمارات، صايف
أ – تصنف اإلستثمارات كما ييل:

1 ــ اإلستثمـــارات المقتنــــاة  لتـــدرج
قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

_

502

_

502

2006

داخل اململكة

2007

خارج اململكة

_

154,198

_

154,198

2006 2007

102,102

188,649

525,153

815,904

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة

سندات مرتبطة باملؤشر
اإلجمايل

اإلجمــــــــــايل

_

154,700

_

154,700

2006 2007

102,102

188,649

525,153

815,904

362,431

1,408,428

224,356

1,513,832

3,509,047

2007

_

_

_

_

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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أصدرت االستثمارات املرتبطة باملؤشر  بموجب ترتيبات  تنص عىل  أن الودائع املستلمة من العمالء تستثمر يف سندات مت�ق عىل سعرها 
. وتصنف هذه السندات وكذا  الودائع املتعلقة بها  كأستثمارات تدرج قيمتها العادلة يف قائمة الدخل حيث يخ�ض هذا  التصنيف ، 
بشكل كبير ، االختالفات يف قياس قيمها .تصنف السندات بعمولة ثابتة والسندات بعمولة عائمة كاستثمارات مقتناة إلغراض املتاجرة 

يف حين  تدرج  السندات  املرتبطة باملؤشر كاستثمارات تدرج قيمتها العادلة يف قائمة الدخل عند اإلثبات األويل.

2 ــ اإلستثمـارات المتاحة للبيع

خارج اململكة

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة

أسهم
صناديق استثمارية

اإلجمايل

اإلجمــــــــــايل
2006

داخل اململكة

2007

821,217

942,342

4,236

52,013

1,819,808

336,355

723,026

4,236

37,536

1,101,153

2006 2007

128,618

395,261

_

_

523,879

2006 2007

857,092

2,099,569

4,236

52,013

3,012,910

464,973

1,118,287

4,236

37,536

1,625,032

3 ــ اإلستثمــــــارات األخــــــــرى
المقتناة بالتكلفة المطفأة

خارج اململكة

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة

مشاركة

اإلجمايل

اإلجمــــــــــايل

2006

داخل اململكة

2007

1,118,179

5,839,584

198,209

7,155,972

1,213,923

5,839,768

288,038

7,341,729

2006 2007

_

_

_

_

_

_

_

_

2006 2007

1,118,179

5,839,584

198,209

7,155,972

1,213,923

5,839,768

288,038

7,341,729

4 ــ اإلستثمــارات المقتنـاة
حتى تاريخ اإلستحقاق

خــارج اململكــة

سندات بعمولة ثابتة
أوراق بعمولة عائمة

اإلجمايل
إجمايل اإلستثمارات

اإلجمــــــــــايل

2006

داخــل اململكــة

2007

1,523,568

50,000

1,573,568

10,549,348

1,229,400

_

1,229,400

9,672,784

2006 2007

56,247

339,687

934,395

2,404,940

112,520

_

112,520

790,597

2006 2007

1,579,815

389,687

1,969,502

12,954,288

1,341,920

_

1,341,920

10,463,381

35,875

1,157,227

_

_

1,193,102
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ب ــ السندات المتداولة وغير المتداولة 
تتكون اإلستثمارات من السندات املتداولة وغير املتداولة املذكورة أدناه:

194,223

1,685,563

_

52,013

_

525,153

2,456,952

متداولــة 

3,462,965

6,831,926

198,209

_

4,236

_

10,497,336

2007

غير متداولة

3,657,188

8,517,489

198,209

52,013

4,236

525,153

12,954,288

اإلجمــــايل

241,138

549,957

_

37,536

_

_

828,631

متداولــة 

2,779,678

6,562,798

288,038

_

4,236

_

9,634,750

2006

غير متداولة

3,020,816

7,112,755

288,038

37,536

4,236

_

10,463,381

اإلجمــــايل

سندات بعمولة ثابتة
أوراق بعمولة عائمة 

مشاركة
صناديق استثمارية

أسهم
أخرى

اإلجمايل

داخل  البنوك  بين  تداولها  يتم  والتي  السعودية  الحكومية  التنمية  أساسي، من سندات  أعاله، بشكل  املتداولة  غير  السندات  تتكون 
اململكة العربية السعودية. وتحدد القيمة عىل أساس األسعار املتداولة بالسوق عند توفرها أو باستخدام طرق التسعير املالئمة.

ج - األرباح والخسائر غير المحققة والقيمة العادلة 
فيما ييل تحليًال لألرباح والخسائر غير املحققة والقيمة العادلة للسندات بعمولة ثابتة واملدرجة يف االستثمارات  األخرى املقتناة بالتكلGة 

املطGاة واإلستثمارات املقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق بعد خصم تغطية املخاطر (إذا  كانت مغطاة املخاطر):

اإلستثمـارات األخرى
املقتناة بالتكلGة املطGأة

سندات بعمولة ثابتة
مشاركة

اإلستثمارات املقتناة
حتى تاريخ اإلستحقاق
سندات بعمولة ثابتة

اإلجمــايل

القيمة
الدفترية

1,118,179

198,209

1,316,388

إجمايل
األرباح

غير المحققة

57,880

_

57,880

إجمايل
الخسائر

غير المحققة

1,897

_

1,897

القيمة
العادلة

1,174,162

198,209

1,372,371

القيمة
الدفترية

1,213,923

288,038

1,501,961

إجمايل
األرباح

غير املحققة

50,198

_

50,198

إجمايل
الخسائر

غير املحققة

6,851

_

6,851

القيمة
العادلة

1,257,270

288,038

1,545,308

1,579,815

1,579,815

25,953

25,953

_

_

1,605,768

1,605,768

1,341,920

1,341,920

230

230

1,349,717

1,349,717

2007

2007

2006

2006

د - األطراف األخرى
فيما ييل تحليًال لإلستثمارات حسب األطراف األخرى:

حكومة ومؤسسات شبه حكومية
شركات

بنوك ومؤسسات مالية أخرى
أخرى

اإلجمايل

10,203,550

762,284

1,936,441

52,013

12,954,288

9,459,888

386 434

579,523

37,536

10,463,381

8,027

8,027

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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2007

6 ـ القروض والسلف ، صايف
أ  ) القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة

قروض وسلف عاملة – إجمايل 
قروض وسلف غير عاملة، صايف

إجمايل القروض والسلف
مخصص  خسائر االئتمان
القروض والسلف ، صايف

جاري
مديـن

4,377,530

724,548

5,102,078

(886,876)

4,215,202

بطاقات
إئتمانية

181,108

8,571

189,679

(11,326)

178,353

قروض
شخصية

3,333,667

32,631

3,366,298

(38,722)

3,327,576

قروض
تجارية

19,770,576

312,770

20,083,346

(249,858)

19,833,488

إجمالـي
27,662,881

1,078,520

28,741,401

(1,186,782)

27,554,619

2006

قروض وسلف عاملة – إجمايل 
قروض وسلف غير عاملة، صايف

إجمايل القروض والسلف
مخصص  خسائر االئتمان
القروض والسلف ، صايف

جاري
مديـن

4,808,192

545,733

5,353,925

(582,456)

4,771,469

بطاقات
إئتمانية

149,233

10,323

159,556

(11,326)

148,230

قروض
شخصية

3,404,274

26,276

3,430,550

(38,722)

3,391,828

قروض
تجارية

18,211,621

103,128

18,314,749

(146,427)

18,168,322

إجمالـي

26,573,320

685,460

27,258,780

(778,931)

26,479,849

 تتضمن القروض والسلف العاملة مبلغ 986 مليون ريال سعودي (2006: 543 ريال سعودي) عبارة عن قروض وسلف متأخرة السداد 
لكنها غير منخ<ضة القيمة . 

والبالغة   املط<أة  بالتكل<ة  تظهر  والتي  ال<وائد  تجنب  مبدأ  مع  متوافقة  اسالمية  مصرفية  منتجات  أعاله  والسلف  القروض  تتضمن 
7,026 مليون ريال سعودي (2006: 6,100 مليون ريال سعودي).

ريال  مليون   288  :2006) سعودي  ريــال  198مليون  بمبلـغ  املشاركـة  عىل  املط<أة  بالتكل<ة  املقتناة  األخرى  االستثمارات  تتكون 
سعودي) مسجلة بالتكل<ة املط<أة. إن القيمة العادلة لالستثمـار يف املشاركـة ال تختلـف جوهـريـًا عن قيمتهـا الدفترية.

تشتمل األسهم املدرجة ضمن االستثمارات املتاحة للبيع عىل أسهم غير متداولة قيمتها 4 مليون ريال سعـودي (2006: 4 مليون ريال 
سعودي) مسجلة بالتكل<ة. تعتقد اإلدارة أن القيمـة السوقيـة لهـذه األسهـم تعـادل تقريبـًا القيمــة الدفتريـة لها.

تشتمل االستثمارات عىل مبالغ قدرها 2,253 مليون ريال سعودي (2006: 1,625 مليون ريال سعودي) مرهونة بموجب إت<اقيات 
إعادة شراء لدى عمالء (االيضاح 17 د). بلغت القيمة السوقية لهذه اإلستثمارات 2,377 مليون ريال سعودي (2006 : 1,639 مليون 

ريال سعودي).
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الرصيد يف بداية السنة
مجنب خالل السنة

ديون هالكة مشطوبة
مبالغ مستردة مجنبة سابقًا

الرصيد يف نهاية السنة

جاري
مديـن

582,456

304,420

_

_

886,876

بطاقات
إئتمانية
11,326

19,755

(16,619)

(3,136)

11,326

قروض
شخصية
38,722

77,149

(65,872)

(11,277)

38,722

قروض
تجارية

146,427

117,615

(5,324)

(8,860)

249,858

إجمالـي
931,778

518,939

(87815)

(23,273)

1,186,782

2006

الرصيد يف بداية السنة
مجنب خالل السنة

ديون هالكة مشطوبة
مبالغ مستردة مجنبة سابقًا

تحويالت
الرصيد يف نهاية السنة

جاري
مديـن

بطاقات
إئتمانية

_

11,932

(7,321)

(1,489)

8,204

11,326

قروض
شخصية

52,745

14,057

(38,356)

(21)

10,297

38,722

قروض
تجارية

131,030

17,283

(8)

(1,878)

_

146,427

إجمالـي
476,027

358,665

(45,685)

(10,076)

_

778,931

العمالء  بالكامل بضمانات مقدمة من  ريال سعودي مضمونة  مليون   346 ما قيمته   2007 السداد لعام   املتأخرة  القروض  تتضمن 
(2006: 67 مليون ريال سعودي).

ب) الحركة يف مخصص خسائر اإلئتمان

292,252

315,393

_

(6,688)

(18,501)

582,456

2007

مستحقة خالل سنة واحدة
مستحقة ألكثر من سنة

إجمايل

جاري
مديـن

114,290

202,804

317,094

بطاقات
إئتمانية

48,001

_

48,001

قروض
شخصية

156,137

_

156,137

قروض
تجارية

398,113

_

398,113

إجمالـي

2006

مستحقة خالل سنة واحدة
مستحقة ألكثر من سنة

إجمايل

جاري
مديـن

بطاقات
إئتمانية

قروض
شخصية

قروض
إجمالـيتجارية

ج ) جودة االئتمان يف القروض والسلف 
1 ــ أعمار القروض والسلف (متأخرة السداد وغير مخفضة القيمة)

716,541

202,804

919,345

194,320

66,885

261,205

24,824

_

24,824

138,670

_

138,670

359,123

66,885

426,008

1,309

_

1,309
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قروض منتظمة
قروض تحت املالحظة

إجمـــايل

25,440,290

1,303,246

26,743,536

24,908,171

1,239,141

26,147,312
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3 ــ مخاطر تركزات القطاعات االقتصادية
فيما ييل تحليًال بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر االئتمان حسب القطاعات اإلقتصادية:

كما يف 31 ديسمبر 2007
حكومة ومؤسسات شبه حكومية

بنوك ومؤسسات مالية أخرى
زراعة وأسماك

تصنيع
مناجم وتعدين

كهرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحية
بناء وإنشاءات

تجارة
نقل واتصاالت

خدمات
قروض شخصية وبطاقات إئتمان

أخرى

مخصص املحQظة
اإلجمايل، صايف

القروض
والسلف
صـــايف

585,345

491,234

304,075

4,890,265

14,912

1,305,200

3,156,165

6,884,819

693,258

1,609,448

3,555,977

4,406,103

27,896,801

(342,182)

27,554,619

مخصص
خسائر

اإلئتمــان

_

_

(23,311)

(108,109)

_

_

(68,141)

(275,759)

(10,484)

(314,794)

_

(44,002)

(844,600)

(342,182)

(1,186,782)

غير
عاملة

صـــــــايف

_

1,741

23,311

129,128

_

_

83,446

429,602

10,484

314,830

41,202

44,776

1,078,520

_

1,078,520

عاملــــــــــة

585,345

489,493

304,075

4,869,246

14,912

1,305,200

3,140,860

6,730,976

693,258

1,609,412

3,514,775

4,405,329

27,662,881

_

27,662,881

2 ــ القروض والسلف غير متأخرة السداد وغير مخفضة 
إلغراض العرض بالقوائم املالية ، تم  تصنيف  محQظة  القروض والسلف غير املتأخرة وغير املخQضة اىل فئتين هما: قروض منتظمة 

وقروض تحت املالحظة حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي .
إن القروض والسلف املصنQة  كقروض منتظمة تعتبر قروض عاملة ذات صQات اساسية قوية  وتشمل تلك القروض الخالية من أي 

ضعف حاليا او متوقعا .
أما  القروض  املصنQة  ضمن مجموعة  تحت املالحظة  فهي أيضا قروض عاملة  وسارية فيما يختص بسداد أصل  القرض  والعمولة 
الخاصة املتعلقة به.إال أن هذا النوع من القروض يتطلب مالحظـة مبـاشرة  من اإلدارة إذ ربمـا  تحتـوي عىل  بعض الضعف  الذي ربما 
يؤدي مستقبال اىل تدهور برنامج الدفعـات من حيث أصل الديـن أو عمولتـه الخاصـة. إن القروض والسلف املصنQة ضمن مجموعة  

تحت املالحظة   قد ال تعرض البنك عىل أي  مخاطر  جوهرية تؤدي اىل تصنيQها بدرجة أقل.
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د) الضمانات
خالل دورة أعماله العادية ملنح االئتمان ، يحت'ظ البنك بضمانات لتغطية املخاطر االئتمانية املتعلقة بالقروض والسلف .وتشمل هذه 
الضمانات غالبا ودائع وحسابات تحت الطلب وودائع نقدية أخرى وك'االت مالية وأسهم محلية وعاملية  وعقارات وموجودات أخرى 
.ويحت'ظ البنك بهذه الضمانات بص'ة أساسية مقابل القروض التجارية والقروض الشخصية وتدار مقابل املخاطر املتعلقة بها بأخذ 
صايف قيمتها التي يمكن تحقيقها.بلغت القيمة العادلة للضمانات التي يحت'ظ بها البنك مقابل القروض والسلف كما يف 31 ديسمبر 

2007 مبلغ 7,513 مليون ريال سعودي (2006 : 4,959 مليون ريال سعودي). 

هـ )القروض والسلف التي أعيد ترتيبها 
إن عمليات إعادة الهيكلة تشمل تمديد ترتيبات السداد واعتماد خطط إدارية خارجية وتحديث وتأخير فترة السداد . وييل إعادة الهيكلة 
وضع حساب العميل يف وضعه العادي ، ثم يتم إدارته مع  الحسابات املشابهة جنبا بجنب .وقد بلغت القروض التي تم ترتيبها ، والتي 

كان من املمكن  تأخير سدادها ، مبلغ  285 مليون ريال سعودي (2006: 40 مليون ريال سعودي).

كما يف 31 ديسمبر 2006

حكومة ومؤسسات شبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى

زراعة وأسماك
تصنيع

مناجم وتعدين
كهرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحية

بناء وإنشاءات
تجارة

نقل واتصاالت
خدمات

قروض شخصية وبطاقات إئتمان
أخرى

مخصص املح'ظة
اإلجمايل، صايف

القروض والسلف
صــــايف

1,967,332

637,577

188,709

3,184,034

47,762

647,694

2,524,813

7,265,141

491,668

1,847,958

3,590,106

4,335,243

26,728,037

(248,188)

26,479,849

مخصص خسائر
اإلئتمــــــان

_

_

(227)

(50,831)

_

_

(53,683)

(84,825)

(10,484)

(311,264)

_

(19,429)

(530,743)

(248,188)

(778,931)

غير عاملة،
صــــــايف

_

13,665

23,310

71,864

_

_

58,978

133,499

10,484

317,524

36,599

19,537

685,460

_

685,460

عاملـــــة

1,967,332

623,912

165,626

3,163,001

47,762

647,694

2,519,518

7,216,467

491,668

1,841,698

3,553,507

4,335,135

26,573,320

_

26,573,320

ج)  مخاطر تركزات القطاعات االقتصادية

7 ـ الممتلكات والمعدات ، صايف

التكلفــــة:
الرصيد يف بداية السنة

اإلضافات
الرصيد يف نهاية السنة

اإلستهالك املتراكم:
الرصيديف  بدايةالسنة 

املحمل للسنة
الرصيد يف نهاية السنة
صايف القيمة الدفترية:

يف 31 ديسمبــر 2007
يف 31 ديسمبر 2006

135,684

304

135,988

40,626

3,538

44,164

91,824

95,058

األراضي والمبـاني

224,566

4,803

229,369

143,791

17,127

160,918

68,451

80,775

460,642

67,134

527,776

327,431

40,249

367,680

160,096

133,211

األثـاث والمعدات
والسيـــارات

820,892

72,241

893,133

511,848

60,914

572,762

320,371

309,044

اإلجمــــالــي

إن األثاث واملعدات والسيارات أعاله تشمل موجودات خاصة بتقنية املعلومات .

تحسينـات عىل
المباني المستـأجرة

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية



20072006 دخل عموالت مستحقة مدينة:
بنوك ومؤسسات مالية أخرى

إستثمارات
قروض وسلف

أخرى
إجمايل دخل العموالت

املستحقة املدينة
مدينون

القيمة العادلة اإليجابية
للمشتقات (إيضاح 9)

عقارات أخرى
أخرى

اإلجمايل

 90,368

79 632

288,617

103,906

562,523

116,962

110,925

8,598

2,127

801,135

73,028

92,825

265,181

116,689

547,723

100,128

136,096

8,951

2,486

795,384

التقـــريــــر
السنــــــوي

43

8  ـ الموجودات األخرى

9 ـ المشتقات
األدوات  باستخدام  العادية،  أعماله  دورة  خالل  البنك،  يقوم 

املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة ولتغطية املخاطر:-
أ  )  المقايضات : 

وتمثل إلتزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. 
األطراف  تقوم  ما  عادة  العموالت،  أسعار  ملقايضات  وبالنسبة 
األخرى بتبادل دفع العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة 
واحدة، دون تبادل أصل املبلغ. أما مقايضات العمالت ، فيتم 
وذلك  املبلغ  أصل  مع  ثابت  بسعر  العموالت  تبادل  بموجبها 
بعمالت مختلXة. ويف حالة مقايضة أسعار العموالت بعمالت 
دفع  ــدًا  زائ املبلغ  أصــل  تبادل  بموجبها  يتم  فإنه  مختلXة، 

العموالت بسعر ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلXة.
ب ) العقود اآلجلة والمستقبلية : 

وهي عبارة عن اتXاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة 
املستقبل. أن  أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين يف  أو 
لتلبية  خصيصًا  تصميمها  يتم  عقود  هــي  اآلجــلــة  العقود 
إحتياجات محددة والتعامل بها  خارج األسواق املالية النظامية. 
الخاصة بأسعار  املستقبلية  الصرف األجنبي والعقود  أما عقود 
األسواق  بها وفق أسعار محددة يف  التعامل  فيتم  العموالت 
العقود  قيمة  يف  التغيرات  تسديد  ويتم   ، النظامية  املالية 

املستقبلية يوميًا.
ج ) اتفاقيات األسعار اآلجلة : 

يتم  العموالت  بأسعار  عقود مستقبلية خاصة  عن  عبارة  وهي 
يسدد  أن  عىل  وتنص  النظامية  املالية  األسواق  خارج  تداولها 
يف  السوق  وسعر  عليه  املتعاقد  العمولة  سعر  بين  الXرق  نقدًا 
الXترة  وخالل  املبلغ  أصل  عن  وذلك  محدد  مستقبيل  تاريخ 

الزمنية املتXق عليها.
د  )  الخيارات :

وهي عبارة عن اتXاقيات تعاقدية ، يمنح بموجبها البائع (مصدر 
الخيار ) الحق ، وليس اإللتزام، للمشتري (املكتتب بالخيار) لبيع 
يف  سلXًا  محدد  بسعر  مالية  أداة  أو  بضاعة  أو  عملة  شراء  أو 

الزمنية  الXترة  خالل  وقت  أي  يف  أو  محدد  مستقبيل  تاريخ 
املنتهية يف ذلك التاريخ.

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة
 ، باملبيعات  املتاجرة  ألغراض  املقتناة  املشتقات  معظم  تتعلق   
بطرح  املبيعات  تتعلق  الصرف.  أسعار  وموازنة   ، املراكز  وأخذ 
املنتجات للعمالء لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخXيض 
املخاطر الحالية واملستقبلية. ويتعلق أخذ املراكز بإدارة مخاطر 
التغيرات  من  ــاح  أرب عىل  الحصول  توقع  مع  السوق  مراكز 
اإليجابية يف األسعار أو املعدالت أو املؤشرات. وتتعلق موازنة 
أسعار  يف  الXروقات  من  واإلستXادة  بتحديد  الصرف  أسعار 
الصرف بين األسواق أو املنتجات املختلXة بغرض الحصول عىل 

أرباح من ذلك.

المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر
يتبع البنك نظام لقياس وإدارة املخاطر والتي يتعلق جزء منها 
بإدارة املخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات يف أسعار 
أسعار  مخاطر  ولتقليل  العموالت  وأسعار  األجنبي  الصرف 
التي  املقبولة  املستويات  ضمن  لتكون  والعمـوالت  العمــالت 
عن  الــصــادرة  التوجيهات  عىل  بناءًا  اإلدارة  مجلس  يقررها 

مؤسسة النقد العربي السعودي.
العمالت  ملخاطر  معينة  مستويات  اإلدارة  مجلس  وضع  وقد   
وملخاطر  األخــرى  األطــراف  مع  للتعامل  حــدودًا  بوضع  وذلك 
وتستخدم  يوميًا  العمالت  مراكز  تراقب  العمالت.  مراكز 
العمالت  مراكز  بقاء  لضمـان  املخاطر  تغطية  إستراتيجيات 
ضمن الحدود املقررة. كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معينًا 
يف  للXجوات  حــدودًا  بوضع  وذلــك  العموالت  أسعار  ملخاطر 
أسعار العموالت للXترات املقررة. يتم دوريًا مراجعة الXجوات 
واملطلوبات  بــاملــوجــودات  املتعلقة  العموالت  أســعــار  بين 
وتستخدم إستراتيجيات تغطية املخاطر يف تقليل الXجوة بين 

أسعار العموالت ضمن الحدود املقررة.
البنك  يستخدم  ومطلوباته،  موجوداته  إدارة  من  وكجزء 
املشتقات ألغراض تغطية املخاطر وذلك لتقليل تعرضه ملخاطر 
أسعار العمالت والعموالت. ويتم ذلك عادة من خالل تغطية 

مخاطر معامالت محددة.
تغطية  اجل  من  العموالت  نسب  مقايضات  البنك  يستخدم 
مخاطر العموالت عند تحديد نسب  عموالت ثابتة. ويستخدم 
مخاطر  لتغطية  العموالت  أسعار  مقايضات  أيضًا  البنك 
بسعر  العموالت  مخاطر  بعض  عن  الناشئة  النقدية  التدفقات 
تغطية  طبيعة  توثيق  يجب   ، الحاالت  هذه  مثل  ويف  عائم. 
املخاطر وأهدافها رسميًا، بما يف ذلك تXاصيل البنود املغطاة 
وأداة تغطية املخاطر ويتم قيد هذه املعامالت عىل أنها تغطية 

مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.
والسلبية  اإليجابية  العادلة  القيمة  أدنــاه  الجداول  تعكس 
لألدوات املالية املشتقة املقتناه، مع تحليل باملبالغ اإلسمية للXترة 
املبالغ  أن  الشهري.  واملعدل  اإلستحقاق  تاريخ  حتى  املتبقية 
يف  القائمة  املعامالت  حجم  عىل  مؤشرًا  تعتبر  التي   ، اإلسمية 
النقدية  التدفقات  مبالغ  بالضرورة  تعكس  ال  السنة،  نهاية 
ال  اإلسمية  املبالغ  هذه  إن   ، وبالتايل  بها.  املتعلقة  املستقبلية 
تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر 
ال  أنها  كما  للمشتقات،  اإليجابية  العادلة  القيمة  عىل  عادة 

تعكس مخاطر السوق.
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املبالغ اإلسمية لل�ترة املتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق

كمـــا يف 31 ديسمبـــر 2007
المشتقات المقتنـاة ألغـراض

المتاجرة:
مقايضات أسعـار العمـوالت
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
خيــــــــــارات العمـــــــــالت
خيــــــــــــارات األسهـــــــــم
ات�اقيــات األسعــار اآلجلــة
العقــود املستقبليـة الخـاصة
بأسعار العموالت والخيارات
المشتقـات المقتنـاة لتغطية
مخــاطــر القيمــة العــادلــة:
مقايضات أسعـار العموالت
المشتقات المقتنـاة لتغطية

مخـاطر التدفق`ات النقديــة:
مقايضات أسعـار العموالت
اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــايل

القيمــــة
العادلـــة
اإليجابية

57,907

21,615

4,489

_

_

_

5,501

21,413

110,925

القيمــــة
العـادلــة
السلبيــة

58,115

50,617

4,250

_

_

_

4,344

696

118,022

إجمـالـي
 املبــالـــغ
اإلسميــة

5,442,104

26,339,406

577,405

_

_

_

773,373

2,336,243

35,468,531

خــــــالل
3 أشهــر

150,000

13,995,998

232,662

_

_

_

_

_

14,378,660

12 - 3  
شهــــــرًا

782,500

12,045,796

344,743

_

_

_

248,000

400,000

13,821,039

5 - 1
سنـــوات

4,509,604

297,612

_

_

_

_

525,373

1,936,243

7,268,832

املعــــدل
الشهـري

القيمــــة
العادلـــة
اإليجابية

القيمــــة
العـادلــة
السلبيــة

إجمـالـي
 املبــالـــغ
اإلسميــة

خــــــالل
3 أشهــر

12 - 3  
شهــــــرًا

5 - 1
سنـــوات

املعــــدل
الشهـري

4,546,071

33,639,130

533,745

33,731

7,501

8,761

1,053,367

2,651,189

كمـــا يف 31 ديسمبـــر 2006
املشتقات املقتناة ألغراض

املتاجرة:
مقايضات أسعـار العمـوالت
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
خيــــــــــارات العـمـــــــــالت
خيــــــــــــارات األسهـــــــــم
ات�اقيــات األسعــار اآلجلـــة
العقــود املستقبليـة الخـاصة
بأسعار العموالت والخيارات
املشتقــات املقتنـاة لتغطيــة
مخــاطــر القيمــة العـادلـة:
مقايضات أسعـار العمـوالت
املشتقـات املقتنــاة لتغطيــة
مخـاطر التدفقات النقديـة:
مقايضات أسعار العمـوالت
اإلجـمــــــــــــــــــــــــــــــايل

70,992

49,075

3,963

5,549
23

15

3,975

2,504

136,096

72,267

37,089

3,963

5,549

67

22

151

41,396

160,504

4,688,884

26,560,886

219,278

105,019

30,005

784,754

1,457,889

3,176,274

37,022,989

534,972

18,026,770

120,368
_

_

764,972

581,355

_

20,028,437

100,000

8,395,044

98,910

60,011

30,005

19,782

487,534

915,000

10,106,286

4,053,912

139,072

_

45,008

_

_

389,000

2,261,274

6,888,266

4,447,958

27,036,890

256,165

60,009

22,503

5,797,846

787,604

3,358,453

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية



20072006

حسابات جارية
ودائع أسواق املال

اإلجمايل

1,200,609

7,957,003

9,157,612

2,892,031

5,406,384

8,298,415

التقـــريــــر
السنــــــوي
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تعكس الجداول أدنــاه ملخصًا بالبنود املغطــاة مخاطرهـا وطبيعة املخـاطر املغطــاة وأداة تغطيــة املخــاطر وقيمتها العادلة.

وصــف البنود  المغطاة
كما يف 31 ديسمبر 2007
إستثمارات بعمولة ثابتة

إستثمارات بعمولة عائمة

كما يف 31 ديسمبر 2006
إستثمارات بعمولة ثابتة

إستثمارات بعمولة عائمة

أداة التغطيـــة

مقايضات أسعار العموالت
مقايضات أسعار العموالت

مقايضات أسعار العموالت
مقايضات أسعار العموالت

المخــاطـــــر

القيمة العادلة
التدفق النقدي

القيمة العادلة
التدفق النقدي

القيمـة
العادلـة

772,216

2,336,243

1,454,065

3,176,274

القيمــــة
العادلـــة
اإليجابية

5,501

21,413

3,975

2,504

القيمــــة
العـادلــة
السلبيــة

4,344

696

151

41,396

والبالغة  اإليجابيــة  العادلــة  القيمــة  مشتقــات  إدراج  تــم 
سعودي)  136,096ريال   :2006) سعودي  ريال   110,925

مشتقات  إدراج  وتم   .(8 (إيضاح  األخــرى  املوجودات  ضمن 
سعودي  ريــال   118,022 والبالغة  السلبية  العادلة  القيمة 
األخرى  املطلوبات  ضمن  سعودي)  160,504ريال   :2006)

(إيضاح 12).
املــدرج  املبلــغ  فــإن   ، النقديــة  التدفقات  لتغطيــة  بالنسبــة 
أن  يتوقــع   2007 ديسمبــر   31 للمخصص كمــا يف  كرصيــد 
الثالثــة  اىل  السنتــين  خــالل  والخسائــر  األربـــاح  عىل  يؤثــر 

القادمة .
القيمة  من  تقريبًا   (%61 :2006)  %54 نسبته  ما  إبرام  تم 
مؤسسات  مع  بالبنك  الخاصة  للمشتقات  اإليجابية  العادلة 
عقود  (2006: 28%) من   %16 أقل من  أبرم  بينما  مالية، 
العادلة اإليجابية مع طرف واحد من األطراف األخرى  القيمة 
يف  باملشتقات  التعامل  يتم  املايل.  املركز  قائمة  تاريخ  يف  كما 

قطاع الخزينة بشكل رئيسي.

10 - األرصدة للبنوك
        والمؤسسات المالية األخرى

2006 2007

20,824,772

10,674,137

251,526

663,229

32,413,664

23,524,194

10,330,918

256,269

493,604

34,604,985

11 - ودائع العمالء

ألجل
تحت الطلب

إدخار
أخرى

اإلجمايل

كأدوات  بها  محتeظ  أرصدة  عىل  أعاله  الجل  الودائع  تشتمل 
 525 بلغت  الدخل  العادلة يف قائمة  التغير يف قيمتها  مدرج 

مليون ريال سعودي (2006: ال يوجد) .
كأدوات  بها  املحتeظ  للودائع  الدفترية  القيمة  بين  الeرق  إن 
مدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل واملبلغ الذي 
التزامــات  وفق  االستحقــاق  عند  دفعــه  البنك  عىل  يجب 

تعاقدية بلغ 1 مليون ريــال سعودي (2006: ال يوجد). 
سنـدات  بيــع  مقابل  ودائـع  عىل  ألجل  الودائـع  تشتمــل 
 :2006) سعـودي  ريـال  مليــون   1,163 قدرهـا  ثابتـة  بعمولـة 
816 مليــون ريــال سعودي) مع إتeاقيــات إلعادة شرائها يف 

عىل  الودائع  إجمايل  تشتمل  كما  محددة.  مستقبلية  تواريخ 
سعودي  ريال  مليون   10,263 قدرها  عموالت  بدون  ودائــع 
الودائع  تشمل  كما  سعودي)  ريال  مليون   10,778  :2006)
ألجل أيضًا ودائع إسالمية بمبلغ 6,657 مليون ريال سعودي 

(2006: 5,921 مليون ريال سعودي).
مليون   454 قدره  مبلغ  عىل  األخرى  العمالء  ودائع  وتشتمل 
ريـال سعودي (2006: 521 مليون ريال سعودي) كضمانات 

محتجزة لقاء التزامات غير قابلة للنقض.
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2006 2007

2006

9,062,332

946,839

28,291

36,131

10,073,593

2007

6,300,106

882,309

30,325

30,584

7,243,324

13 ـ أوراق مالية تابعة
طرح البنك بتاريخ 16 ذو القعدة  1425هـ املوافق 28 ديسمبر 
ريال سعودي  مليون   700 تابعة بقيمة  2004م أوراق مالية  
2011م  قابلة لالسترداد وبسعر عمولة عائم  تستحق يف عام 
العربي  النقد  مؤسسة  موافقة  بشرط  الخيار،  للبنك  أن  .كما 
االسمية  بقيمها  السندات  استرداد هذه  السعودي مسبقًا، يف 
إما يف تاريخ دفع العمولة املستحقة  املحدد يف أو بعد 16 ذو 
القعدة 1430هـ املوافق 28 ديسمبر 2009م أو يف حالة حدوث 
الخاصة  واملعالجة  الضريبـي  النظام  عىل  تؤثر  معينة  تغيرات 

برأس املال النظامي لهذه األوراق.
وتعتبر هذه األوراق قليلة من حيث حقوق مطالبات املودعين أو 
أي التزامات أوراق غير تابعة للبنك مؤهلة كأداة  من أدوات 

رأس املال املساند  ألغراض قياس كTاية رأس املال.

وافـق املساهمـون خالل الجمعيـة غير العاديـة املنعقـدة بتاريخ 
1 ربيـع األول  1428هـ (املوافـق 20 مـارس 2007م) عىل زيادة 
 2,646 إىل  ريال سعودي  2,205 مليون  البنك من  راس مال 
خمسة  لكل  واحد   سهم  بإصدار  وذلك  سعودي  ريال  مليون 
ريال  مليون   441 مبلغ  بتحويل  تمويلها  تـم  قائمـة  أسهـم 
الزيـادة  هـذه  أدت  وقـد  العـام.  االحتيـاطي  من  سعـودي 
مليـون   220.5 من  األسهـم   عـدد  زيـادة  اىل  فعـالة  بصـورة 
سهــم يف 31 ديسمبـــر 2006 اىل 264.6 سهـــم  يف نهـايـة 

31 ديسمبـر 2007.

بتاريخ  املنعقدة  العاديـة  الجمعية غير  املساهمـون خالل  وافق 
28 صTر 1427هـ (املوافق 28 مارس 2006م) عىل زيادة راس 

مال البنك من 1,260 مليون ريال سعودي إىل 2,205 مليون 
أسهم  أربعة  لكل  أسهم  ثالثة  بإصدار  وذلك  سعودي  ريال 
قائمة تم تمويلها بتحويل مبلغ 945 مليون ريال سعودي من 

االحتياطي العام.

15 - االحتياطيات النظامية والعامة 
السعودية  العربية  اململكة  يف  البنوك  مراقبة  نظام  بمقتضى 
والنظام األساسي للبنك، يجب تحويل ما ال يقل عن 25% من 
هذا  يساوي  حتى  النظامي  اإلحتياطي  إىل  السنة  دخل  صايف 
مبلغ  تحويل  تم  وعليه،  املدفوع.  البنك  مال  رأس  اإلحتياطي 
لعـام  الدخل  صايف  من  سعودي  ريـال  مليـون   110 وقـدره 
هذا  إن  ــودي).  ــع س ريــال  مليون   239  :2006) 2007م 

اإلحتياطي غير قابل للتوزيع حاليًا.

املخاطر  ملواجهة  عام  مخصص  بتجنيب  البنك  يقوم  كذلك 
البنكية العامة.

ألجل
تحت الطلب

إدخار
أخرى

اإلجمايل

تشتمــل ودائــع العمــالء أعــاله عىل ودائــع بعمـالت أجنبيــة
تTاصيلها كاآلتي:-

12 - المطلوبات األخرى

مصاريف عموالت مستحقة دائنة
بنوك ومؤسسات مالية أخرى

ودائع العمالء
أوراق مالية تابعة

أخرى
إجمايل مصاريف العموالت

املستحقة الدائنة
دائنون

القيمة العادلة السلبية 
للمشتقات (إيضاح 9)

أخرى
اإلجمايل

43,122

187,043

284

90,829

321,278

633,242

118,022

329,381

1,401,923

37,485

169,212

564

83,334

290,595

378,737

160,504

240,406

1,070,242

مساهمون سعوديون
أي بي أن - امرو بنك إن يف

(هولندا)
اإلجمايل

2006 2007

1,587,600

1,058,400

2,646,000

1,323,000

882,000

2,205,000

14 ـ رأس المال
من  بالكامل  واملدفوع  واملصدر  به  املصرح  املال  رأس  يتكون 
5,220 مليون سهم) قيمة كل   :2006) 6,264 مليون سهم 

سهم 10 ريال سعودي (2006 : 10 ريال سعودي). إن ملكية 
رأس مال البنك موزعة عىل النحو التايل:-

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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17 ـ التعهدات واإللتزامات المحتملة
أ ) الدعاوى القضائية

يف 31 ديسمبر 2007م كانت هناك دعاوى قضائية مقامة ضد 
البنك ضمن دائرة عملياته العادية. لم يجنب أي مخصص لقاء 
هذه الدعاوى، وذلك بناًء عىل رأي املستشارين القانونيين الذي 
تكبد خسائر جوهرية. كما شرع  املتوقع  غير  أنه من  إىل  يشير 
محامو البنك الخارجيون ، الحقا يف يناير  2008م، يف دراسة 
مستندات  لتقديم  األمريكية  القضائية  السلطات  من  طلب 
وال  السابق  يف  تمت  التي  املصرفية  العمليات  ببعض   متعلقة 

يمكن تحديد ما ينتج عن ذلك.  

ب )  اإللتزامات الرأسمالية
يف 31 ديسمبر 2007، بلغت اإللتزامات الرأسمالية لدى البنك 
43.5 مليون ريال سعودي (2006: 7.25 مليون ريال سعودي) 

تتعلق بتحسينات املباني املستأجرة وشراء معدات.

ج )  التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان 
إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير األموال 
واإلعتمادات  الضمان  خطابات  إن  طلبها.  عند  للعمالء 
املستندية، التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل البنك 
بالسداد يف حالة عدم تمكن العمالء من الوفاء بإلتزاماته تجاه 
تحملها  التي  اإلئتمان  مخاطر  نbس  تحمل   ، الثالثة  األطراف 
بخطابات  الخاصة  النقد  متطلبات  إن  والسلف.  القروض 

مبلغ  من  بكثير  أقل  تعتبر  االعتماد  وخطابات  الضمانات 
الثالث  الطرف  يقوم  أن  يتوقع  ال  عادة  البنك  ألن  التعهدات 

بسحب املبالغ وفقًا لإلتbاقية.
إن اإلعتمادات املستندية، التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من 
البنك، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب األموال 
التي  بالبضاعة  عادة  مضمونة  محددة،  وأحكام  شروط  وفق 

تخصها، وبالتايل فإنها غالبًا ما تحمل مخاطر أقل. 
تمثل القبوالت تعهدات البنك لسداد الكمبياالت املسحوبة من 
القبوالت  يتم تقديم معظم    البنك أن  يتوقع  العمالء.  قبل 

قبل سدادها من قبل العمالء.
تمثل اإلرتباطات ملنح اإلئتمان الجزء غير املستخدم من اإلئتمان 
وإعتمادات  وضمانات  وسلف    قــروض  شكل  عىل  املمنوح 
مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان املتعلقة باإلرتباطات 
بمبلغ  لخسارة  البنك  يتعرض  أن  املحتمل  فمن  اإلئتمان،  ملنح 
يعادل إجمايل اإلرتباطات غير املستخدمة ، إال أن مبلغ الخسارة 
أقل  يكون  أن  يتوقع   ، فورًا  تحديده  يمكن  ال  الذي  املحتملة 
معظم  ألن  املستخدم  غير  ــاط  ــب اإلرت إجــمــايل  مــن  بكثير  
عىل  الحbاظ  العمالء  من  تتطلب  اإلئتمان  ملنح  اإلرتباطات 
ملنح  القائمة  اإلرتباطات  إجمايل  إن  محددة.  إئتمان  معايير 
ألن  املستقبلية  النقدية  املتطلبات  بالضرورة  تمثل  ال  اإلئتمان 
بدون  إنتهاؤها  أو  إنهاؤها  يتم  اإلرتباطات  هذه  من  العديد 

تقديـم التمويل املطلوب.

الرصيد يف بداية السنة
صايف التغير يف القيمة العادلة

املحّول إىل قائمة الدخل
الرصيد يف نهاية السنة

تغطية مخـاطر
التدفق النقدي

(38,892)

39,339

20,271

20,718

اإلستثمــــــارات
المتاحــة للبيـع

(3,700)

7,780

(4,042)

38

اإلجمـــــــــالــي
(42,592)

47,119

16,229

20,756

16 - اإلحتياطيات األخرى

2006

الرصيد يف بداية السنة
صايف التغير يف القيمة العادلة

املحّول إىل قائمة الدخل
الرصيد يف نهاية السنة

تغطية مخـاطر
التدفق النقدي

اإلستثمــــــارات
اإلجمـــــــــالــياملتاحــة للبيـع

(80,289)

9,395

32,002

(38,892)

4,829

(8,529)

_

(3,700)

(75,460)

866

32,002

(42,592)

2007
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2006

2006

2007

2007

916,839

14,901,053

3,460,371

544,984

19,823,247

100,415

2,152,582

2,252,997

83,493

1,079,128

1,162,621

125,863

1,499,205

1,625,068

47,637

768,852

816,489

72,647

11,095,995

2,318,935

395,733

13,883,310

إعتمادات مستندية
خطابات ضمن

قبوالت
إلتزامات مؤكدة ملنح اإلئتمان

اإلجمـــايل

2,375,773

1,906,747

1,496,322

551,033

6,329,875

1,539,660

3,488,043

666,835

459,696

6,154,234

256,444

4,996,904

106,348

327,167

5,686,953

خــــــالل
3 أشهــر

12 - 3  
شهــــــرًا

5 - 1
سنـــوات

أكثر من
5 سنـوات

المعــــدل
الشهـري

_

46,833

_

1,605,352

1,652,185

4,171,877

10,438,527

2,269,595

2,943,248

19,823,247

كمـــا يف 31 ديسمبـــر 2007

إعتمادات مستندية
خطابات ضمن

قبوالت
إلتزامات مؤكدة ملنح اإلئتمان

اإلجمـــايل

1,445,613

1,689,615

1,499,241

13,651

4,648,120

1,459,885

3,531,762

539,102

525,095

6,055,844

354,255

2,295,971

90,597

276,452

3,017,275

خــــــالل
3 أشهــر

12 - 3  
شهــــــرًا

5 - 1
سنـــوات

أكثر من
5 سنـوات

املعــــدل
الشهـري

_

54,084

_

107,987

162,071

3,259,753

7,571,432

2,128,940

923,185

13,883,310

كمــا يف 31 ديسمبــر 2007

حكومية ومؤسسات شبه حكومية
شركات

بنوك
أخرى

اإلجمايل

بلغ الجزء غير املستخدم من اإللتزامات غير املؤكدة والتي يمكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل البنك، والقائمة كما يف 31 ديسمبر 2007 
ما مجموعه 16,900 مليون ريال سعودي (2006: 9,787 مليون ريال سعودي).

د) الموجودات المرهونة 
إن السندات املرهونة بموجب اتXاقيات إلعادة شراؤها مع بنوك أخرى تمثل سندات حكومية.وتشمل املوجودات املرهونة كضمان مع 

مؤسسات مالية أخرى ما ييل:

2) فيما ييل تحليًال للتعهدات واإللتزامات المحتملة حسب األطراف األخرى : 

1) فيما ييل تحليًال باالستحقاقات لقاء التعهدات واإللتزامات المحتملة : 

متاحة للبيع (إيضاح 5)

استثمارات أخرى مقتناة

بالتكلXة املطXأة

إجمايل (إيضاح 5)

املطلوبات ذات العالقةاملوجوداتالمطلوبات ذات العالقةالموجودات

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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2006 2007

40,167

99,298

134,297

273,762

36,008

101,393

129,008

266,409

أقل من سنة
من سنة إىل خمس سنوات

أكثر من خمس سنوات
اإلجمايل

2006

270,316

43,115

1,174,710

1,488,141

2006

385,754

69,980

63,900

519,634

222,388

1,925,911

2,667,933

2007

374,940

67,595

107,697

550,232

407,021

1,948,419

2,905,672

هـ)  اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية  
املستقبلية  اإليجار  لدفعات  األدنــى  بالحد  تحليًال  ييل  فيما 
أبرمها  التي  لإللغاء،  قابلة  غير  تشغيلية  إيجار  عقود  بموجب 

البنك كمستأجر:

18 ـ دخل ومصاريف العموالت الخاصة

دخل العموالت الخاصة
إستثمارات:

استثمارات أخرى مقتناة
بالتكلCة املطCأة

استثمارات مقتناة حتى
تاريخ اإلستحقاق

استثمارات متاحة للبيع

أرصدة لدى البنوك
واملؤسسات املالية األخرى

قروض وسلف
اإلجمايل

مصاريف العموالت الخاصة:
أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى
أوراق مالية تابعة

ودائع العمالء
اإلجمايل

2007

453,608

42,689

1,208,926

1,705,223

2007

131,206

117,018

55,363

117,750

421,337

18,197

110

12,863

31,170

390,167

2006

دخل األتعاب
تداول األسهم وإدارة 

الصناديق، صايف
عمليات تمويل التجارة

تمويل الشركات والخدمات
اإلستشارية

دخل الخدمات األخرى
إجمايل دخل األتعاب

مصاريف األتعاب
بطاقات ائتمان

خدمات حCظ
عمليات مصرفية أخرى

إجمايل مصاريف األتعاب
صايف دخل األتعاب

19 ـ أتعاب الخدمات البنكية، صايف

20  ـ أربـاح من األدوات الماليـة المقتنـاة المـدرج 
التغيـر يف  قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

التغيـر يف القيمــة العادلــة 
لالستثمــارات املـدرج التغيـر
يف قيمتهـــــا العـادلــــة يف

قائمة الدخل
دخـل العمـوالت الخاصة من
األدوات املالية املدرج التغير يف
قيمتها  العادلة يف قائمة الدخل

اإلجمايل

2006

53,145

9,483

7,059

69,687

2007

46,476

18,940

353

65,769

تحويل عمالت أجنبية
سندات ديون

مشتقات 
اإلجمايل

21 ـ دخل المتاجرة، صايف

2007

7,742

22,712

30,454

419

12,803

13,222

2006

375,687

112,182

65,751

109,003

662,623

15,004

307

14 735

30,046

632,577
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2007

4,042

4,042

2006

_

_

2007

353

353

2006

2,279

2,279

أرباح من استثمارات 
متاحة للبيع 

اإلجمايل

22  ـ مكاسب االستثمارات لغير أغراض المتاجرة

خسارة غير متحققة ناتجة 
عن إعادة تقييم العقارات

األخرى
اإلجمايل

24  ـ مصاريف العمليات األخرى

2007

_

395

395

2006

553

662

1,215

2007

2,100,619

4,222,659

6,323,278

2006

1,477,990

4,328,483

5,806,473

ربح بيع عقارات أخرى
 أخرى

اإلجمايل

23  ـ دخل العمليات األخرى

25  ـ ربح السهم
تم احتساب ربح السهم األساسي واملخ2ض  للسنوات املنتهية يف 
دخل  صايف  بتقسيم  وذلك  2006م  و  2007م  ديسمبر   31

السنة الخاص بمساهمي البنك عىل 264.6 مليون سهم إلظهار 
إصدار  نتيجة   الزائدة  األسهم  عدد  يف  رجعي  بأثر  التغير  أثر 

أسهم مجانية بتاريخ 20 مارس 2007 (إيضاح 14).

الشرعية  والزكاة  توزيعها  المقترح  األرباح  ـ   26
والضريبة

مليون   212.9 بلغت   إجمالية  أرباح  توزيع  بإعالن  البنك  قام 
ريال  مليون   1,195 (2006م:  2007م  لسنة  سعودي  ريال 

سعودي).  
يتم تسديد الزكاة الشرعية املستحقة عن املساهمين السعوديين 
وضريبة الدخل عن املساهمين غير السعوديين عىل النحو التايل:

أ ) المساهمين السعوديين:
املساهمين  عــىل  املستحقة  الشرعيـة  الزكــاة  خصم  يتم 
السعوديين وقدرهــا 15 مليون ريال سعودي تقريبًا (2006م: 
الحالية/  األربــاح  من  حصتهم  من  سعودي)  ريال  مليون   15
للمساهمين  املوزع  السهم  ربح  صايف  يصبح  بحيث  املستقبلية 
السعوديين 0.71 سعودي للسهم الواحد (2006م: 0.85 ريال 

سعودي  للسهم الواحد).    

ب ) المساهمين غير السعوديين:
للسنة  الدخل  من  حصتهم  عىل  املستحقة  الدخل  ضريبة  تبلغ 
مليون   77.4 (2006م:  تقريبًا  سعـودي  ريال  مليون   42 الحالية 
من  حصتهم   من   الضريبة  هذه  حسم  سيتم  سعودي).  ريال 

توزيعات األرباح املستقبلية .

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة
النقــــد العـربــي السعــودي
فيما عـدا الوديعة النظاميـة

(إيضاح 3)
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات

املاليـــة األخــرى تستحق خالل
تسعين يومًا من تاريخ االقتناء

اإلجمـــايل

27  ـ النقدية وشبه النقدية
تتكـّون النقديـة وشبـه النقديـة املدرجـة يف قـائمـة التدفقـات 

النقدية من اآلتي:

28  ـ قطاعات البنك
الرئيسية األساس الذي يبني  البنك  أ ) تمثل قطاعات أعمال 
من  مجموعة  هو  األعمال  قطاع  إن  تقاريره.  البنك  عليه 
الخدمات  أو  املنتجات  بتقديـم  املرتبطة  والعمليات  املوجودات 
قطاعات  عن  تختلف  التي  والعائدات  للمخاطر  تخضع  التي 
األعمال األخرى وتتم املعامالت بين القطاعات املختل2ة أعاله 
إعادة  عادة  ويتم  العادية  التجارية  والشروط  لألحكام  وفقا 
تكاليف  عنه  ينتج  مما  القطاعات  هذه  بين  التمويل  توزيع 
تمويل بينها. كما تحمل العموالت بين القطاعات عىل أساس 

سعر موحد يمثل تكل2ة التمويل بالتقريب.
مصرفية  قطاعات  ثالث  من  البنك  يتألف  إداريــة،  ألغــراض 

رئيسية هي:

قطاع الشركات
املنتجات  من  متكاملة  سلسلة  بتقديـم  الشركات  قطاع  يقوم 
والخدمات لعمالئه من الشركات واملؤسسات . كما يقوم بقبول 
القروض  عىل  تشتمل  التي  القروض  وتقديم  العمالء  ودائع 
وخدمات  املشتركة  والــقــروض  املكشوفة  والحسابات  ألجــل 
والصرف  واملشتقات  الخزينة  ومنتجات  التجاري  التمويل 
الخدمات  عىل  للعمالء  املقدمة  الخدمات  تشتمل  األجنبي. 
املعامالت  خدمات  ومن  اإلنترنت  شبكة  خالل  من  املصرفية 
العمالء  حــواالت  بــإدارة  تقوم  مركزية  خدمة  وهي   ، العاملية 

وتقديـم الخدمات األلكترونية وغيرها.

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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2007

قطاع األفراد
ويعمل من خالل شبكة ال�روع املحلية وماكينات الصرف اآليل 
يقوم  ساعة.   24 مدى  عىل  البنكي  الهاتف  بخدمات  مدعمة 
البنك بقبول ودائع العمالء عىل شكل حسابات إدخار وودائع 
عىل  تشتمل  والتي  أخرى  مصرفية  خدمات  وتقديـم  متنوعة، 
وبطاقات  املدينة،  الجارية  والحسابات  الشخصية،  القروض 
املايل  التخطيط  ومنتجات  اإلستثمارية،  والصناديق  اإلئتمان، 

الشخصي لألفراد واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم.

قطاع الخزينة
العمالت  وتحويل  املال  أسواق  مع  أسـاسي  بشكل  ويتعـامل 
األجنبيـة وتقديـم الخدمات التجارية املرتبطة بعمولـة وكذلك 
البنك  ولحسـاب  اإلعتباريين  والعمـالء  للشركات  املشتقـات 
ن�سه. كمـا أن هذا القطاع مسئول عن تمويـل عمليـات البنك 
املح�ظـة  وإدارة  البنـك  لدى  الكافية  السيولـة  عىل  والح�ـاظ 

اإلستثماريـة وقائمة املركز املايل.

و2006، وإجمايل دخل ومصاريف العمليات،   2007 ديسمبر   31 ب ) فيما ييل تحليًال بإجمايل موجودات ومطلوبات البنك كما يف 
وصايف الدخل للسنتين املنتهيتين يف هذين التاريخين لكل قطاع من قطاعات البنك:

النقد  النقدية واألرصدة لدى مؤسسة  املايل ما عدا  املركز  املدرجة يف قائمة  للموجودات  الدفترية  القيمة  اإلئتمان تتضمن  إن مخاطر 
العربي السعودي واملمتلكات واملعدات واملوجودات األخرى. إن قيمة املعادل اإلئتماني للتعهدات واإللتزامات املحتملة واملشتقات داخلة 

ضمن مخاطر االئتمان.

اإلجمالــــيقطاع الشركات قطاع الخزينةقطاع األفـراد
إجمايل املوجودات
إجمايل املطلوبات

إجمايل دخل العمليات
إجمايل مصاريف العمليات

صايف الدخل

24,312,679

19,037,986

804,298

(590,526)

213,772

5,781,806

13,841,176

712,666

(658,810)

53,856

20,316,829

12,985,358

259,193

(88,252)

170,941

50,411,314

45,864,520

1,776,157

(1,337,588)

438,569

اإلجمالــــيقطاع الشركات قطاع الخزينةقطاع األفـراد

اإلجمالــــيقطاع الشركات قطاع الخزينةقطاع األفراد

اإلجمالــــيقطاع الشركات قطاع الخزينةقطاع األفراد

2006
إجمايل املوجودات
إجمايل املطلوبات

إجمايل دخل العمليات
إجمايل مصاريف العمليات

صايف الدخل

23,515,911

16,949,718

862,277

(485,989)

376,288

5,321,620

13,514,039

918,441

(442,818)

475,623

17,902,533

12,018,564

165,742

(64,859)

100,883

46,740,064

42,482,321

1,946,460

(993,666)

952,794

22,515,307

10,081,423

_

5,146,674

_

_

18,118,780

_

466,928

45,780,761

10,081,423

466,928

ج ) فيما ييل تحليًال ملخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من القطاعات أعاله:

كما يف 31 ديسمبر 2007
املوجودات املدرجة يف قائمة

 املركز املايل
التعهدات واإللتزامات املحتملة

املتعلقة باإلئتمان
املشتقات

22,110,131

7,198,184

_

4,649,343

_

_

16,203,475

_

535,123

42,962,949

7,198,184

535,123

كما يف 31 ديسمبر 2006

املوجودات املدرجة يف قائمة
 املركز املايل

التعهدات واإللتزامات املحتملة
املتعلقة باإلئتمان

املشتقات
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2006 2007

6,019,719

10,463,381

26,479,849

136,096

13,883,310

56,982,355

5,271,854

12,954,288

27,554,619

110,925

19,823,247

65,714,933

أرصــــــــــــدة للبنـــــوك 
واملؤسسات املالية األخرى

استثمارات، صايف
قروض وسلف، صايف

مشتقات
التعهــدات وااللتـزامــــات 
املحتملة املتعلقة باالئتمان

اإلجمايل

29  ـ مخاطر اإلئتمان
الوفاء  عىل  ما  طــرف  مقدرة  عــدم  اإلئتمان  مخاطر  تمثل 
بإلتزاماته بشأن أداة مالية، مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر 
األنشطة  عن  أساسًا  االئتمان  مخاطر  تنشأ  مالية.  لخسارة 
التمويلية التي تؤدي اىل  القروض والسلف  إضافة اىل األنشطة 
خارج  بنود  جراء  ائتمان  مخاطر  أيضا  توجد  االستثمارية.كما 
البنك  القروض. يحاول  التزامات  املايل تتمثل يف  املركز  قائمة 
السيطرة عىل مخاطر اإلئتمان وذلك بمراقبتها، ووضع حدودًا 
املحددة، وتقييم مالئمة هذه  األخرى  األطراف  للمعامالت مع 

األطراف بصورة مستمرة.

إضافة إىل مراقبة حدود مخاطر اإلئتمان، يقوم البنك بإدارة 
بإبرام  وذلــك  التجارية  بأنشطته  املتعلقة  اإلئتمان  مخاطر 
مع  ضمان  ترتيبات  يف  والدخول  رئيسية  مقاصة  إت[اقيات 
األطراف األخرى يف الظروف املالئمة والحد من فترات التعرض 
للمخاطر. كما يقوم البنك أحيانًا بإق[ال املعامالت أو التنازل 
إن  اإلئتمان.  مخاطر  لتقليل  األخــرى  األطــراف  لصالح  عنها 
ال[علية  التكل[ة  تمثل  باملشتقات  املتعلقة  االئتمان  مخاطر 
األطراف  فشل  حالة  يف  باملشتقات  الخاصة  العقود  الستبدال 
املعنية يف الوفاء بالتزاماتها.ولضبط مستوى مخاطر االئتمان، 
مستخدما  املقترضة  الجهات  لكافة  تقويم  بإجراء  البنك  يقوم 

ن[س التقنيات كما يف أنشطته التمويلية.

ينتج التركز يف مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف 
األخرى لنشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالهم يف ن[س املنطقة 
التي  اإلقتصادية  الخصائص  ن[س  لهم  يكون  أو  الجغرافية 
عند  التعاقدية  بإلتزاماتهم  الوفاء  عىل  مقدرتهم  يف  ستؤثر 
أو  السياسية  أو  اإلقتصادية  الظروف  يف  تغيرات  حــدوث 

الظروف األخرى.

البنك  أداء  تأثر  اإلئتمــان إىل مدى  التركـز يف مخاطــر  يشير 
منطقة  عىل  أو  ما  بصناعة  تطرأ  قد  التي  التطورات  تجاه 

جغرافية معينة.

مح[ظة  بتنويع  وذلــك  اإلئتمان  مخاطر  ــإدارة  ب البنك  يقم 
اإلقراض لت[ادي التركيز يف املخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة 
من العمالء يف أماكن أو أنشطة معينة. كما يقوم البنك أيضًا 
اىل  أيضا  البنك  ويسعى  مالئم.  هو  حسبما  الضمانات  بأخذ 
بمجرد  املقترضة   األطراف  إضافية من  الحصول عىل ضمانات 

مالحظة  مؤشرات انخ[اض يف القرض املعني . 

ويسعى  للضمانات  السوقية  القيمة  بإدارة  البنك  يقوم  كما 
للحصول عىل املزيد منها عىل ضوء االت[اقية املوقعة كما يعمل 
عىل إدارة القيمة السوقية للضمانات خالل فترة مراجعة ك[اية 

املخصص يف خسائر االنخ[اض . 

إدارة  وأنظمة  سياسات  بمراجعة  دورية  بصورة  البنك  يقوم 
وتطبيق  السوقية  املنتجات  يف  املستجدات  لتعكس  املخاطر 

أفضل ممارسة يف هذا الخصوص. 

االستثماريــة،  املح[ظة  يف  املدرجــة  الديون  سندات  تشمل  
 (5) اإليضاح  ويوفر  سيادية،  ديــون  بمخاطر  أساسي،  بشكل 
من  ملزيد  ــرى.  األخ ــراف  األط حسب  لإلستثمـــارات  تحليــًال 
الرجــوع  يـرجى  والسلـف،  القـروض  مكونـات  حـول  الت[صيل 
بمخاطر  املتعلقة  املعلومـات  تبيـان  تــم   .(6) اإليضــاح  إىل 
(9)، بينما تم تبيان  اإلئتمـان الخاصة باملشتقــات يف اإليضاح 
يف  املحتملــة  واإللتزامــات  بالتعهــدات  املتعلقـة  املعلومـات 

اإليضاح (17).

بالنسبة  اإلئتمـــان  مخاطــر  أقصى   أدنــاه  الجدول  يعكس 
يف  األخــذ  دون   2006 و   2007 ديسمبر   31 يف  كما  للبنك 
يف   تحسن  أو  البنك  عليهــا  تحصل  ضمانــات  أي  االعتبــار 

التصنيف االئتماني.

يستخدم البنك نظام التصنيف اإلئتماني وذلك للمساعدة يف 
هذا  يتكون  اإلقــراض.  ملح[ظة  اإلئتمان  مخاطر  جودة  إدارة 
وغير  العاملة  املحافظ  بين  تميز  درجة  ثمانية عشر  النظام من 
العاملة، ويجنب مخصصات للمح[ظة ومخصصات خاصة، عىل 
من  جهة  كل  درجــة  وتحديد  بتصنيف  البنك  يقوم  التوايل. 
الكيل  التقويـم  إن  بناًء عىل معايير محددة.  املقترضة  الجهات 
لطبيعـة  البنـك  إدارة  تقـديـر  عىل  مبنـي  املقترضـة  للجهــة 
وهيكلة  النقــدي،  والتدفــق  ونشاطهــا،  املقترضـة،  الجهــة 
البنك  يقوم  واألداء.  اإلدارة  وجودة  والضمانات،  املال،  رأس 
ويتــم  الحاليــة  املقترضــة  الجهات  لكافــة  تصنيف  بــإجراء 
مستقلــة  معالجــة  وحــدة  قبــل  من  ذلك  نتــائج  مراجعـة 

لهــذا الغرض.

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات

املالية األخرى
استثمارات، صايف

قروض وسلف، صايف
اإلجمايل

المطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى
ودائع العمالء

أوراق مالية تابعة
اإلجمايل

التعهدات واإللتزامات المحتملة
المتعلقة باإلئتمان

مخاطر اإلئتمان (يتم عرضها 
بالقيمة اإلئتمانية المكافئة)

التعهدات وااللتزامات املحتملة

املشتقات

كما يف 31 ديسمبر 2007

3,509,047

5,271,854

12,954,288

27,554,619

49,289,808

9,157,612

34,604,985

700,000

44,462,597

19,823,247

10,081,423

466,928

اإلجمالــي

3,509,047

1,987,398

10,549,348

27,538,284

43,584,077

3,780,895

34,393,922

700,000

38,874,817

17,541,892

8,921,204

277,146

اململكة
العربية

السعوديــة

_

961,459

_

13

961,472

410,641

11,265

_

421,906

750,766

381,815

_

دول

أخرى

_

108,418

713,960

_

822,378

692,653

1,992

_

694,645

56,670

28 820

4,977

أمريكـــا

_

928,319

678,839

3,221

1,610,379

433,260

7,243

_

440,503

677,964

344,789

159 607

أوروبـــا

_

1,286,260

1,012,141

13,101

2,311,502

3,840,163

190,563

_

4,030,726

795,955

404,795

25,198

دول مجلس 
التعاون الخليجي
االخرى ومنطقة
الشرق األوسط

30 ـ التركز الجغرايف

أ) فيما ييل التوزيع الجغرايف للGئات الرئيسية من املوجودات واملطلوبات والتعهدات واإللتزامات املحتملة ومخاطر االئتمان:
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الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات

املالية األخرى
استثمارات، صايف

قروض وسلف، صايف
اإلجمايل

المطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى
ودائع العمالء

أوراق مالية تابعة
اإلجمايل

التعهدات واإللتزامات المحتملة
المتعلقة باإلئتمان

مخاطر اإلئتمان (يتم عرضها 
بالقيمة اإلئتمانية المكافئة)

التعهدات وااللتزامات املحتملة

املشتقات

اإلجمالــيكما يف 31 ديسمبر 2006

2,672,687

1,648,474

9,672,784

26,466,184

40,460,129

4,593,538

32,308,237

700,000

37,601,775

12,515,977

6,489,253

164,446

اململكة
العربية

السعوديــة
دول

أخرى أمريكـــا

_

3,016,070

352,126

_

3,368,196

90,282

266

_

90,548

547,894

284,071

362,668

أوروبـــا

_

660,687

345,123

13,665

1,019,475

2,296,508

100,347

_

2,396,855

242,676

125,822

4,828

دول مجلس 
التعاون الخليجي
االخرى ومنطقة
الشرق األوسط

2,672,687

6,019,719

10,463,381

26,479,849

45,635,636

8,298,415

32,413,664

700,000

41,412,079

13,883,310

7,198,184

535,123

_

343,362

_

_

343,362

317,943

4,089

_

322,032

536,263

278,040

87

_

351,126

93,348

_

444,474

1,000,144

725

_

1,000,869

40,500

20,998

3,094

إن مبالغ املعادل االئتماني تعكس املبالغ الناتجة عن تحويل التزامات البنك خارج قائمة املركز املايل الخاصة بالتعهدات وااللتزامات إىل 
يتم  السعودي.  العربي  النقد  مؤسسة  قبل  من  محددة  ائتمانية  تحويل  معدالت  باستخدام  القروض  تحملها  التي  االئتمان  مخاطر 

استخدام معدالت تحويل ائتمانية لتغطية مخاطر االئتمان املحتملة نتيجة قيام البنك بتنSيذ تعهداته.

فيما ييل التركز الجغرايف للقروض والسلف غير العاملة ومخصص خسائر اإلئتمان:-

القـروض والسلـف
غير العاملة, صايف

مــخــصـــــــــص
خسائـر اإلئتمـان

القـروض والسلـف
غير العاملة, صايف

مــخــصــــــــص
خسائر اإلئتمـان

2006 2007

اململكة العربية السعودية
ودول مجلس التعاون الخليجي
االخرى ومنطقة الشرق األوسط

اإلجمايل

1,078,520

_

1,078,520

(1,186,782)

_

(1,186,782)

671,795

13,665

685,460

(778,931)

_

(778,931)

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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31  ـ مخاطر السوق 
العادلة  القيمة  بتذبذب  املتعلقة  املخاطر  تمثل  السوق  مخاطر 
والتدفق النقدي املستقبيل لألدوات املالية نتيجة تغيرات السوق 
 . األسهم  وأسعار  األجنبية  العمالت  وأسعار  ال6ائدة  كأسعار 
ويقوم البنك بتصنيف مخاطر السوق إما مخاطر تجارية أو غير 

تجارية أو مخاطر وفق سجالت البنك.

باستخدام  فيها  التحكم  ويتم  التجارية  السوق  مخاطر  تدار 
السوق  (VAR) أما مخاطر  للمخاطر   املعرضة   القيمة  طريقة  
غير التجارية فتدار ويتم التحكم فيها باستخدام حزمة من طرق 
املركز  االختبار  اىل  إضافة   (VAR) للمخاطر  املعرضة  القيمة 

وفحص حساسية املخاطرة.

أ ـ مخاطر السوق – المحفظة التجارية 
بالنسبة  املقبولة  املخاطر  ملستوى  حدودا  اإلدارة  مجلس  وضع 
يقوم  كما  املخاطر.  تلك  إدارة  بغرض  التجارية  للمح6ظة  
البنك، بص6ة دورية ، بتطبيق طريقة  القيمة املعرضة  للمخاطر 
من أجل إحتساب مخاطر االسوق لدى  البنك وتقدير الخسائر 
االقتصادية املحتملة بناء عىل حزمة من االفتراضات والتغيرات 

يف شروط السوق.

السالبة  التغيرات  تقدر  للمخاطر  املعرضة  القيمة  طريقة  إن 
املحتملة فيما يتعلق بالقيمة السوقية للمح6ظة ملستوى معلوم 
وموثوق به ل6ترة زمنية محددة. يستخدم البنك طرق افتراضية 
للمح6ظة  السوقية  القيمة  يف  املحتملة  التغيرات  لتقييم 
التجارية بناء عىل معلومات تاريخية. إن طرق القيمة املعرضة 
للمخاطر غالبا ما تصمم  لقياس مخاطر السوق يف بيئية سوقية 
عادية وعليه يكون استخدام طرق القيمة املعرضة  للمخاطر يف  
حدود معينة حيث انها مبنية عىل معلومات تاريخية ومرونة يف 
للسوق  املستقبلية  الحركة  أن  إفتراض  وعىل  السوقية  األسعار 

سوف تيل توزيع احصائي .

البنك  الذي يستخدمه  القيمة املعرضةللمخاطر  كما أن قياس 
بني عىل أساس تقديرات تقوم عىل مستوى موثوق به بنسبة 
99% من الخسائر املحتملة والتي ال يتوقع تجاوزها يف حالة أن 

موقف األسواق الحالية ظل دون تغير ملدة يوم واحد. ويعكس 
استخدام  نسبة الـ 99%  املوثوق بها أنه من خالل يوم واحد 
فان خسائر ت6وق قيمة التقييم  يجب أن تحد مرة كل مائة يوم 

يف املتوسط .

إن طريقة  القيمة املعرضة للمخاطر تمثل مخاطر املحافظ يف 
نهاية يوم عمل وال تضع يف الحسبان أي خسائر  قد تحدث بعد 
ال6ترة املعتمدة. وعليه فإن الناتج التجاري ال6عيل ربما  يختلف 
عن  عمليات احتساب  املخاطر  خاصة أن عملية االحتساب هذه 
ال تعطي مؤشرات م6يدة فيما يختص  باألرباح والخسائر يف 

ظل شروط سوق ضاغطة .

للمخاطر  املعرضة   القيمة  طرق  إمكانيات  حـدود  ولتجـاوز 
اختبارات مكث6ة عىل  بإجراء  أيضا  البنك  يقوم  أعاله،  الواردة 
العادية  ال6ترات  الخارجة عن  الظروف  ت6دير  بغرض  محافظه 
ظروف  يف  تحدث  التي  املتوقعة  الخسائر  إن  بها.  املوثوق 
املوجودات  لجنة  اىل  منتظمة  بطريقة  ترفع  ضاغطة  اختبارات 

واملطلوبات للنظر فيها .

املعرضة  بالقيمة  مرتبطة  معلومات  أدنــاه   الجدول  يوضح 
الرياالت  بماليين  (املبـالغ  ديسمبر   31 يف  كما  للمخاطر 
يف  تأخذ  للمخاطر  املعرضة  القيمة  إجمايل  السعودية).إن 
االعتبار العالقة بين بنود املوجودات وعليه فهي ليست إجمايل 
املالية،  بالقوائم  العرض  وإلغراض   . للمخاطر  املعرضة  القيم 
فقد تم إجراء التعديل الالزم عىل عامل العالقة  فيما يختص 
للعمالت  اآلجلة  للعقود  للمخاطر   املعرضة  القيمة  بمبالغ 

األجنبية وسجالت أسواق املال.

246

85

3,030

4,195

3,367

4,716

91

436

2007

تقييم المخاطر  كما يف31 ديسمبر
متوسط القيمة  المعرضة للمخاطر

صرف
أجنبي

أسعار
العمولة

عقود صرف أجنبي
االجمـــــــايلوودائع األسواق

19

142

5,428

4,566

5,903

5,055

456

347

2006

تقييم املخاطر  كما يف31 ديسمبر

متوسط القيمة  املعرضة للمخاطر

صرف
أجنبي

أسعار
العمولة

عقود صرف أجنبي
االجمـــــــايلوودائع األسواق
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ب ــ مخاطر السوق ــ غير المقتناة ألغراض المتاجرة
تحدث مخاطر السوق عىل املح#ظة غير التجارية أو تلك التي تح#ظ وفق سجالت البنك بسبب أسعار العموالت ومخاطر الصرف األجنبي 

والتغيرات يف أسعار األسهم .

1) مخاطر أسعار العموالت 
النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  إما عىل  يؤثر  الذي قد  العموالت  التغير يف أسعار  العموالت من إمكانية  تحدث مخاطر اسعار 
املستقبلية  لألداة املالية املعنية .وقد أقر مجلس اإلدارة حدودا ل#جوات أسعار ال#ائدة ل#ترات محددة. ويدير البنك مواقف العموالت 

يوميا ويستخدم استراتيجيات تغطية بغرض التأكد من االحت#اظ بمواقف وفق الحدود املقررة .  
وتبين الجداول  أدناه أثار تقلبات معقولة السعار العمولة، مع االحت#اظ بالعوامل األخرى دون تغير عىل قائمتي الدخل أو حقوق 
املساهمين. أن حساسية الدخل تتأثر ب#رضية التغير يف أسعار العموالت عىل صايف العموالت للسنة عىل ضوء املوجودات واملطلوبات 
املالية غير التجارية ذات العمولة العائمة كما يف 31 ديسمبر شاملة تأثير األدوات املغطاة. أما أثار التقلبات يف حقوق املساهمين ، فإنها 
 31 تحسب عن طريق إعادة تقييم أسعار العمولة الثابتة عند بيع موجودات مالية ، بما يف ذلك أثر تغطية املخاطر املتعلقة كما يف 
ديسمبر 2007 والناتجة عن تأثير أي تغيرات م#ترضة  يف أسعار العموالت. كما يتم تحليل تأثير هذه التقلبات عىل حقوق املساهمين 
حسب فترات استحقاق املوجودات أو املقايضات.و يتم مراقبة وتحليل كافة مخاطر السجالت الخاصة بالعمليات وذلك حسب تركزات  

العمالت. وي#صح عن االثار املتعلقة بها وفقا للجداول التالية:

(10,191)

111

15,728

454

31 ديسمبر 2007 

العملة

أكثر من 5 سنوات1 - 5 سنوات6 - 12 شهرًا6 أشهر وأقل

الزيادة
بالنقاط

آثار العموالت
الخاصة

آثار  حقوق المساهمين

25 +

25 +

25 +

25 +

دوالر أمريكي

يــــورو

ريــــال سعودي

أخرى

(8)

_

(17)

_

_

_

(1,235)

_

_

_

(900)

_

25,081

_

(879)

_

31 ديسمبر 2007

العملة

أكثر من 5 سنوات1 - 5 سنوات6 - 12 شهرًا6 أشهر وأقل

الزيادة
بالنقاط

آثار العموالت
الخاصة

آثار  حقوق المساهمين

25 -

25 -

25 -

25 -

دوالر أمريكي

يــــورو

ريـال سعودي

أخرى

4

_

17

_

_

_

1,241

_

_

_

915

_

38,882

_

897

_

10,191

(111)

(15,728)

(454)

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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2 - مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت التغير يف قيمة األداة املالية نتيجة تغير يف أسعار العمالت األجنبية.وقد وضع مجلس اإلدارة حدودا باملواقف 

حسب العملة حيث تدار يوميا،كما تستخدم استراتجيات التغطية لضمان أن موقف العمالت املختل6ة ضمن الحدود املقررة.
ويعكس الجدول أدناه العمالت ذات املخاطر الجوهرية كما يف 31 ديسمبر بالنسبة ملوجودات ومطلوبات البنك غير التجارية وتدفقه 
االحت6ـاظ  مع  السعـودي،  الريـال  مقـابل  العملة  سعر  يف  املتوقـع  املعقـول  التغير  أثـر  تحسب  الحساسية  أن  املتوقع.كمـا  النقـدي 
غير  املالية  واملطلوبـــات  املوجـودات  عملـة  يف  التغيـر  الثر  العادلـة  القيمة  (نتيجـة  الدخل  قائمـة  عىل   ، تغير  دون  األخرى  بالعوامـل 
التجارية) وقائمة حقوق املساهمين (نتيجة تغير القيمة العادلة يف عملة املقايضات وعقود الصرف األجنبي  املستخدمة كتغطية للتدفق 
النقدي). يدل التأثير املوجب عىل زيادة مقدرة بقائمة الدخل وقائمة حقوق املساهمين يف حين أن التأثير السالب يدل عىل انخ6اض 

مقدر  بهذه القوائم.

31 ديسمبر 2006 

الزيادةالعملة
بالنقاط

آثار العموالت
آثار  حقوق املساهمينالخاصة

(463)

105

3,924

380

25 +

25 +

25 +

25 +

دوالر أمريكي
يــــورو

ريــــال سعودي
أخرى

_

_

(17)
_

_

_

(14)
_

(15)
_

(787)
_

4,751

_

(925)
_

31 ديسمبر 2006 

العملة

أكثر من 5 سنوات1 - 5 سنوات6 - 12 شهرًا6 أشهر وأقل

الزيادة
بالنقاط

آثار العموالت
آثار  حقوق املساهمينالخاصة

دوالر أمريكي
يــــورو

ريــــال سعودي
أخرى

مخاطر العمالت كمـا 
يف 31 ديسمبر 2007

التغير يف سعر
العملة  %

التأثير عىل صايف
الدخل

التأتثر عىل حقوق
المساهمين

دوالر أمريكي

يـــــــــــــــورو

جنيه استرليني

ين ياباني

أخرى

5 +

5 _

5 +

5 _

5 +

5 _

5 +

5 _

3 +

3 _

(457)

457

3,240

(2,855)

4,294

(4,218)

(1,348)

1,672

6,959

(7,043)

(33)

33

3,047

(3,047)

4,256

(4,256)

(1,438)

1,590

6,888

(7,114)

463

(105)

(3,924)

(380)

25 -

25 -

25 -

25 -

_

_

17

_

_

_

14

_

165

_

793

_

8,464

_

949

_

أكثر من 5 سنوات1 - 5 سنوات6 - 12 شهرًا6 أشهر وأقل
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مخاطر العمالت كمـا 
يف 31 ديسمبر 2007

التغير يف سعر
العملة  %

التأثير عىل صايف
الدخل

التأتثر عىل حقوق
املساهمين

دوالر أمريكي

يـــــــــــــــورو

جنيه استرليني

ين ياباني

أخرى

5 +
5 _

5 +
5 _

5 +
5 _

5 +
5 _

3 +
3 _

_
_

8,097
(8,097)

7,294
(7,291)

2,901
(3,210)

1,475
(1,520)

(4)
4

8,074
(8,074)

7,293
(7,293)

2,867
(3,169)

1,468
(1,512)

2006 2007

(13,384)

23,801

2,134

13,038

(305,320)

18,264

2,798

3,870

دوالر أمريكي
يـــورو

جنيه إسترليني
أخرى

3) مخاطر أسعار األسهم 
مخاطر األسهم تعود اىل املخاطر الناتجة عن انخ<اض القيمة العادلة لألسهم ضمن مح<ظة البنك االستثمارية  غير التجارية نتيجة 

تغيرات معقولة  متوقعة يف مستوى مؤشر أسعار  األسهم وقيم األسهم من<صلة .
ال يوجد لدى البنك أي مخاطر جوهرية يف األسهم . 

 

32 ـ مخاطر العمالت األجنبية
يقوم البنك بإدارة مخاطر آثار التقلبات يف أسعار الصرف السائدة بالسوق عىل مركزه املايل وتدفقاته النقدية.  ويقوم مجلس اإلدارة 
بوضع حدود ملستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وبشكل إجمايل ملراكز العمالت ، لليلة واحدة وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميًا. فيما 

ييل تحليًال باملخاطر الخاصة بالبنك بشأن العمالت األجنبية كما يف نهاية السنة:-

33 ـ مخاطر أسعار العموالت
يقــوم البنك بــإدارة مخاطر آثــار التقلبــات يف أسعــار العمولــة السائدة بالسوق عىل مركـزه املايل وتدفقاته النقدية. 

ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود ملستوى عدم التطابق يف أسعار العموالت التي قد يحدث ويتم مراقبتها يوميا بواسطة الخزينة.

بالقيمة  املسجلة  البنك  ومطلوبات  موجودات  عىل  الجدول  يشتمل  العموالت.كما  أسعار  ملخاطر  ملخصًا  عىل  أدناه  الجدول  يشتمل 
الدفترية مصن<ة حسب تاريخ تجديد األسعار أو تاريخ اإلستحقاق .

يتعـرض البنك ملخاطر أسعار العموالت نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات يف قيم املوجودات واملطلوبات واألدوات خـارج قائمـة 
املركز املـايل التي تستحق أو سيتـم تجديد أسعارهـا يف فترة محددة. يقوم البنك بــإدارة هـذه املخاطر وذلك بمطابقـة تواريخ تجديد 

أسعـار املوجـودات واملطلوبـات من خـالل إستراتيجيات إدارة املخاطر.

مـركـز (مـديـن) / دائــن

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

النقد العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات

املالية األخرى

استثمارات، صايف

قروض وسلف، صايف

ممتلكات ومعدات، صايف

موجودات أخرى

اإلجمايل

المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى

ودائع العمالء

مطلوبات أخرى

أوراق مالية تابعة

حقوق املساهمين

اإلجمايل

الفجوة للبنود داخل قائمة
المركز المايل

الفجوة للبنود خارج قائمة
المركز المايل

إجمايل الفجوة اللخاضعة
لمخاطر أسعار العموالت

الموقف التراكمي الخاضع
لمخاطر أسعار العموالت

كما يف 31 ديسمبر 2007
اإلجمالــي

1,513,832

4,028,814

8,553,486

15,363,796

_

_

29,459,928

6,918,097

20,252,663

_

700,000

_

27,870,760

1,589,168

(2,042,974)

(453,806)

(453,806)

خالل
3 أشهر

12 - 3
شهرًا

5 - 1
سنوات

أكثر من
5 سنوات

غير مرتبطة
بعمولــــة

_

885,331

1,718,636

7,890,943

_

_

10,494,910

1,747,179

3,692,587

_

_

_

5,439,766

5,055,144

233,829

5,288,973

4,835,167

_

232,424

2,250,079

3,925,021

_

_

6,407,524

238,174

396,699

_

_

_

634,873

5,772,651

1,791,145

7,563,796

12,398,963

_

_

375,838

373,416

_

_

749,254

_

_

_

_

_

_

749,254

18,000

767,254

13,166,217

1,995,215

125,285

56,249

1,443

320,371

801,135

3,299,698

254,162

10,263,036

1,401,923

_

4,546,794

16,465,915

(13,166,217)

_

(3,166,217)

_

3,509,047

5,271,854

12,954,288

27,554,619

320,371

801,135

50,411,314

9,157,612

34,604,985

1,401,923

700,000

4,546,794

50,411,314
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املوجودات

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

النقد العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات

املالية األخرى

استثمارات، صايف

قروض وسلف، صايف

ممتلكات ومعدات، صايف

موجودات أخرى

اإلجمايل

املطلوبات وحقوق املساهمين

أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى

ودائع العمالء

مطلوبات أخرى

أوراق مالية تابعة

حقوق املساهمين

اإلجمايل

ال=جوة للبنود داخل قائمة

املركز املايل

ال=جوة للبنود خارج قائمة

املركز املايل

إجمايل ال=جوة اللخاضعة

ملخاطر أسعار العموالت

املوقف التراكمي الخاضع

ملخاطر أسعار العموالت

اإلجمالــي

953,755

4,046,569

7,607,226

16,372,118

_

_

28,979,668

7,140,632

18,563,249

_

700,000

_

26,403,881

2,575,787

(3,066,959)

(491,172)

(491,172)

خالل
3 أشهر

12 - 3
شهرًا

5 - 1
سنوات

أكثر من
5 سنوات

غير مرتبطة
بعمولــــة

_

1,691,236

753,968

5,375,691

_

_

7,820,895

1,000,422

2,826,770

_

_

_

3,827,192

3,993,703

928,371

4,922,074

4,430,902

_

_

1,749,744

4,456,590

_

_

6,206,334

_

399,526

_

_

_

399,526

5,806,808

2,096,478

7,903,286

12,334,188

_

_

310,670

118,162

_

_

428,832

_

_

_

_

_

_

428,832

42,110

470,942

12,805,130

1,718,932

281,914

41,773

157,288

309,044

795,384

3,304,335

157,361

10,624,119

1,070,242

_

4,257,743

16,109,465

(12,805,130)

_

(12,805,130)

_

2,672,687

6,019,719

10,463,381

26,479,849

309,044

795,384

46,740,064

8,298,415

32,413,664

1,070,242

700,000

4,257,743

46,740,064

كما يف 31 ديسمبر 2006

تمثل ال=جوة للبنود خارج قائمة املركز املايل صايف القيمة اإلسمية لألدوات املالية خارج قائمة املركز املايل التي تستخدم يف إدارة مخاطر 
أسعار العموالت.

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات

املالية األخرى
استثمارات، صايف

قروض وسلف، صايف
ممتلكات ومعدات، صايف

موجودات أخرى
اإلجمايل

المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى
ودائع العمالء

مطلوبات أخرى
أوراق مالية تابعة
حقوق املساهمين

اإلجمايل

اإلجمالــيكما يف 31 ديسمبر 2007
خالل

3 أشهر
12 - 3
شهرًا

5 - 1
سنوات

أكثر من
5 سنوات

1,408,428

_

56,249

4,268,058

320,371

801,135

6,854,241

_

11,431,793

1,401,923

_

4,546,794

17,380,510

2,100,619

4,222,659

384,642

9,708,560

_

_

16,416,480

7,602,451

19,083,906

_

_

_

26,686,357

34 - مخاطر السيولة
1)  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

عدم  وجود  عند  السيولة  مخاطر  تحدث  به.  الخاصة  التمويل  متطلبات  صايف  تلبيـة  عىل  البنك  مقـدرة  عدم  السيولـة  مخاطر  تمثـل 
إستقرار يف السوق أو إنخNاض مستوى التصنيف اإلئتماني مما يؤدي إىل عدم توفر بعض مصادر التمويل. وللتقليل من هذه املخاطر، 
قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات بعد األخـذ بعـين اإلعتبـار توفـر السيولـة، والحNـاظ عىل رصيـد مالئـم للنقديـة 

وشبـه النقديـة واألوراق املاليـة القـابلة للبيع.
الNترة  التي يتم تحديدها عىل أساس  للموجودات واملطلوبات  التعاقدية  الجداول أدناه عىل ملخصًا بمحNظة اإلستحقاقات  تشتمل 
الNعيل حسبما تظهره  اإلستحقاق  تاريخ  اإلعتبار  بعين  تأخذ  وال  التعاقدي،  اإلستحقاق  تاريخ  املايل حتى  املركز  قائمة  بتاريخ  املتبقية 
الوقائع التاريخية لإلحتNاظ بالودائع من قبل البنك . إن املبالغ املصرح بها بالجداول  تمثل التدفق النقدي التعاقدي غير املخNض يف 

حين تقوم اإلدارة بمراقبة مخاطر السيولة عىل ضوء التدفق النقدي التعاقدي غير املخNض .
تقـوم إدارة البنك بمراقبة محNظـة االستحقاقـات للتــأكد من توفر السيولة الكافية .كما يراقب موقف السيولة عىل أساس يومي، 
املوجودات  لجنة  .تقوم  واالستثنائية  العادية  الظروف  يف  السوق  موقف  تغطي  سناريوهات  عدة  ظل  يف  مركزة  اختبارات  وتجرى 
السيولة   للجنة تشتمل عىل موقف  بالسيولة واعتمادها. ويتم رفع تقارير يومية  املتعلقة  السياسات واإلجراءات  واملطلوبات بمراجعة 

للبنك وأي استثناءات ومعالجات أجريت يف هذا  الصدد .
وطبقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتNظ البنك لدى املؤسسة بوديعة نظامية 
2% (2006: 2%) من ودائع اإلدخار وألجل. وبإالضافة اىل الوديعة  9% (2006: 7%) من إجمايل الودائع تحت الطلب و  تعادل 
النظامية، يحتNظ البنك بإحتياطي سيولة ال يقل عن 20% من إلتزامات ودائعه. ويكون هذا اإلحتياطي من النقد أو سندات التنمية 

الحكومية أو املوجودات التي يمكن تحويلها إىل نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يومًا.
كما يمكن للبنك استقطاب مبالغ إضافية من خالل تسهيالت إعادة الشراء املتاحة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل سندات 

التنمية الحكومية ولغاية 75% من القيمة اإلسمية للسندات املقتناة.

محدد"   استحقاق  تاريخ  "بدون  بند  يمثل  املساهمين.  وحقوق  واملطلوبات  للموجـودات  التعاقدية  لإلستحقاقـات  تحليًال  ييل  فيمـا 
املوجودات واملطلوبات املتاحة تحت الطلب.

غير مرتبطة
بعمولــــة

_

816,771

1,867,319

6,437,282

_

_

9,121,372

1,555,161

3,692,587

_

_

_

5,247,748

_

232,424

9,390,868

5,570,083

_

_

15,193,375

_

396,699

_

700,000

_

1,096,699

_

_

1,255,210

1,570,636

_

_

2,825,846

_

_

_

_

_

_

3,509,047

5,271,854

12,954,288

27,554,619

320,371

801,135

50,411,314

9,157,612

34,604,985

1,401,923

700,000

4,546,794

50,411,314
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املوجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 

النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات

املالية األخرى
استثمارات، صايف

قروض وسلف، صايف
ممتلكات ومعدات، صايف

موجودات أخرى
اإلجمايل

املطلوبات وحقوق املساهمين
أرصدة للبنوك واملؤسسات

املالية األخرى
ودائع العمالء

مطلوبات أخرى
أوراق مالية تابعة
حقوق املساهمين

اإلجمايل

كما يف 31 ديسمبر 2006
اإلجمالــي

خالل
3 أشهر

12 - 3
شهرًا

5 - 1
سنوات

أكثر من
5 سنوات

1,194,697

_

41,772

4,714,721

309,044

795,384

7,055,618

_

11,767,640

1,070,242

_

4,257,743

17,095,625

1,477,990

4,328,483

577,134

3,942,214

_

_

10,325,821

7,297,993

17,419,728

_

_

_

24,717,721

غير مرتبطة
بعمولــــة

_

1,691,236

671,310

8,375,254

_

_

10,737,800

1,000,422

2,826,770

_

_

_

3,827,192

_

_

7,029,871

9,329,498

_

_

16,359,369

_

399,526

_

700,000

_

1,099,526

_

_

2,143,294

118,162

_

_

2,261,456

_

_

_

_

_

_

2,672,687

6,019,719

10,463,381

26,479,849

309,044

795,384

46,740,064

8,298,415

32,413,664

1,070,242

700,000

4,257,743

46,740,064

العربي  النقــد  مؤسسة  لدى  واألرصدة    ، النقدية  القائمة  القروض  تعهدات  وتغطية  االلتزامات  لسداد  املتوافرة  املوجودات  تشمل 
السعــودي، والبنود تحت التحصيل وأرصدة ومدفوعــات لدى البنــوك والقروض والسلف للعمالء إن إجمايل االستحقاقات املتراكمة 

واالرتباطات والتعهدات تم تبيانها يف اإليضاح 17 ج (1) بالقوائم املالية .

2)  تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية 
تعكس الجداول ادناه ملخصًا بمحWظة اإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية كما يف 31 ديسمبر 2007 و 2006 بناء عىل التزامات 
التسديد التعاقدية غير املخWضة. وبما أن الجداول تشمل أيضا العموالت الخاصة حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي ، فإن األرصدة  ال 
تتطابق مع  نWس األرصدة بقائمة املركز املايل . وقد تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات عىل ضوء الWترات املتبقية يف تاريخ 
املركز املايل  اىل  تـــاريخ االستحقاق التعاقدي وال يأخذ يف االعتبار االستحقاقات الWعالة املتوقعة .يتوقع البنــك أن عــددًا  من العمالء  
لن يطلب  استرداد ودائعهم  يف وقت مبكر عن التاريخ الذي يتطلب من البنك الدفع فيه .كما أن الجداول ال تؤثر عىل التدفقات 
محدد  استحقاق  تاريخ  بدون  الودائع  .تشمل  البنك  قبل  من  بالودائع   لالحتWاظ  التاريخية  الوقائع  تظهره  حسبما  املتوقعة  النقدية 

حسابات تحت الطلب قدرها 11,432 مليون ريال سعودي (2006:  11,768 مليون ريال سعودي).

2006

2007

بدون تاريخ
استحقاق محدد

خالل
3 أشهر

12 – 3 
شهرًا

5 – 1
سنوات

أكثر من
االجمايل5 سنوات

12,833,71626,984,3095,424,8441,254,558_49,497,427

12,837,88225,013,5953,981,5421,323,258
_

43,156,277

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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2006 2007

321,219

133,820

48,807

152,276

679,839

2,935,214

100,000

337,812

37,536

428,408

617,144

902,368

15,216

187,313

345,804

2,746,029

100,000

5,960

52,013

409,299

بنك الجميني - أمرو إن يف
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
مشتقات (بالقيمة العادلة)

التعهدات واإللتزامات املحتملة 
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:

قروض وسلف
ودائع العمالء

أوراق مالية تابعة
التعهدات واإللتزامات املحتملة 

صناديق البنك االستثمارية:
إستثمارات

ودائع العمالء

35 ـ القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل املوجودات أو سداد املطلوبات بين أطراف راغبة يف ذلك، بشروط تعامل عادلة. 
إن القيمة العادلة لألدوات املالية داخل قائمة املركز املايل، بإستثناء اإلستثمارات املقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق والسندات األخرى املقتناة 
بالتكلWة املطWأة، وودائع العمالء والتي تظهر بالتكلWة املطWأة، ال تختلف جوهريًا عن القيمة الدفترية املدرجة يف القوائم املالية. تحدد 
القيمة العادلة املقدرة للسندات  األخرى املقتناة بالتكلWة املطWأة، واإلستثمارات املقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق، عىل أساس األسعار 
املتداولة بالسوق عند توفرها أو أنظمة التسعير لبعض السندات بعمولة ثابتة. تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات يف 
اإليضاح (5). إن القيمة العادل للقروض والسلف املدرجة بالتكلWة املطWأة وودائع العمالء التي تحمل عموالت ال تختلف بشكل جوهري 
املالية املشابهة ال تختلف بشكل جوهري عن  السائدة يف السوق لألدوات  الحالية  العمولة  الدفترية لها، حيث أن معدالت  القيمة  عن 
معدالت العمولة التي تحملها هذه األدوات املالية. كذلك فإن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى واألرصدة 
للبنوك واملؤسسات املالية األخرى ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لها حيث أن هذه األرصدة ذات فترات تعاقدية قصيرة 
األجل مما يجعل معدالت العمولة التعاقدية لها ال تختلف بشكل جوهري عن معدالت العمولة السائدة يف السوق. كذلك فإن القيمة 
العادلة لألوراق املالية التابعة ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية حيث أن هذه األوراق املالية تحمل سعر عمولة عائم يعاد 

تسعيرها كل ثالثة أشهر.
تحدد القيمة العادلة املقدرة للمشتقات واألدوات املالية خارج قائمة املركز املايل األخرى عىل أساس األسعار املتداولة بالسوق عند توفرها 
أو أنظمة التسعير املختصة .بلغ اجمايل التغيرات يف القيمة العادلة املثبتة يف قائمة الدخل ، والتي تم تقديرها  باستخدام وسائل 

التقييم مبلغ 17 مليون ريال سعودي (2006: 42 مليون ريال سعودي ).
إن القيمة املتحصل عليها من طريقة التقييم ذات العالقة قد تختلف مع قيمة األداة املالية .ويشار اىل الWرق بين قيمة األداة املالية 
وقيمة التقييم بصورة عامة "بربح وخسائر اليوم األول". وغالبا مايتم إطWائه عىل مدى عمر  األداة املالية أو يؤجل اىل أن يتم تحديد 
القيمة العادلة بإستخدام املعلومات املتوفرة عن السوق أو عن طريق التخلص منها. ويتم  إثبات التغير املستقبيل يف القيمة العادلة 

مباشرة يف قائمة الدخل  دون عكس  أرباح  وخسائر اليوم األول املؤجلة. 

36 ـ المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتعامل البنك، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة. إن املعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم بنWس شروط التعامل 
مع األطراف األخرى. تخضع املعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب  املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة 

عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

كانت األرصدة الناتجة عن هذه املعامالت يف 31 ديسمبر كاآلتي:

يقصد بكبـار املساهمين اآلخريـن (عـدا املساهـم األجنبي) أولئك الذين يمتلكـون ٪5 أو أكثـر من رأس املـال املصدر للبنك.
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2006 2007

2007

38,839

191,639

71,170

1,581

1 407

27,189

29,827

175,598

35,175

18,450

2,603

42,741

دخل عموالت خاصة
مصاريف عموالت خاصة

أتعاب خدمات بنكية، صايف
مصاريف عمومية وإدارية

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تعويضات مدفوعة العضاء اإلدارة الرئيسيين (مزايا قصيرة األجل)

فيمــا يلــي تحليــًال باإليــرادات واملصاريــف املتعلقــة باملعامــالت مــع األطــراف ذات العــالقــة واملدرجــة يف القوائم املالية:

التخطيط والتوجية  الذين لهم الصالحية واملسئولية يف   التنJيديين،  الرئيسيين هم األشخاص، بما فيهم األعضاء غير  أعضاء اإلدارة 
والتحكم يف أنشطة البنك بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

37 - كفاية رأس المال
إن أهداف البنك، عند إدارة رأس ماله، هي االلتزام بمتطلبات رأس املال كما حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي وتأمين قابلية 

البنك كوحدة مستمرة والحJاظ عىل قاعدة رأس مال صلبة .

السعودي،  العربي  النقد  مؤسسة  قبل  من  املحددة  واملعدالت  الطريقة  بإستخدام  وذلك  رأسماله  كJاية  مدى  بمراقبة  البنك  يقوم 
املحتملة  واإللتزامـات  والتعهـدات  املوجـودات  املؤهل مع  املال  رأس  بنود  بمقارنة  املال وذلك  رأس  يتم قياس مدى كJاية  وبموجبها 
متطلبات  وحسب  النسبية.  مخاطرها  إلظهار  املرجحة  األرصدة  بإستخدام  للمشتقات  اإلسمية  واملبالغ  املايل  مركزه  قائمة  يف  املدرجة 
مؤسسة النقد العربي السعودي يجب االحتJـاظ بحد أدنى  ملستـوى رأس املـال النظامي مقارنة مع املوجودات مرجحة الخطورة  بما ال 

يقل عن   8% أو أكثر.

رأس املال األساسي
رأس املال األساسي + رأس املال املساند

2006

 نسب كفاية
رأس المــال

 
رأس المــال

4,546,794

5,448,976

%12

%15

 نسب كJاية
رأس املــال

 
رأس املــال

4,257,743

5,065,931

%12

%15

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية
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ترجع الزيادة يف رأس املال النظامي خالل العام بص(ة رئيسية نتيجة ملساهمة أرباح هذا العام. وتعكس الزيادة يف املوجودات املرجحة 
املخاطر التوسع يف األعمال واألنشطة خالل العام. 

38 - خدمات إدارة اإلستثمار
يقدم البنك خدمات إستثمارية لعمالئه. تشتمل هذه الخدمات عىل إدارة بعض الصناديق اإلستثمارية بالتعاون مع مستشاري إستثمار 
2 الف مليون ريال سعودي) . ال يتم توحيد القوائم املالية لهذه  متخصصين وبموجودات بلغت 3.1 ألف مليون ريال سعودي (2006: 9
الصناديق يف القوائم املالية للبنك. تدرج حصة البنك يف هذه الصناديق يف اإلستثمارات املتاحة للبيع، وتدرج األتعاب املكتسبة لقاء إدارة 
تلك الصناديق ضمن املعامالت مع الجهات ذات العالقة. إن املوجودات املودعة كأمانات لدى البنك ، بص(ته وصيًا أو مؤتمنًا عليها، ال 

تعتبر موجودات خاصة بالبنك، وبالتايل ال تدرج يف القوائم املالية.

الموجودات المرجحة المخاطر
املوجودات املدرجة يف قائمة 

املركز املايل

20072006
القيمة

الدفترية/
المبالغ اإلسمية

الموجودات
مرجحة

المخاطر
المعـــادل

اإلئتمــــــاني

0

%20

%100

التعهدات واإللتزامات المحتملة
0

%20

%100

المشتقات
0

%20

%50

اإلجمايل

13,800,246

7,685,935

28,925,133

50,411,314

2,943,247

3,438,695

13,441,305

19,823,247

3,988,836

29,552,598

1,927,097

35,468,531

_   

_   

_   

_   

1,471,624

2,344,499

6,265,300

10,081,423

_   

421,021

45,907

466,928

_   

1,537,187

28,925,133

30,462,320

_   

468,899

6,265,300

6,734,199

_   

84,204

22,954

107,158

37,303,677

القيمة
الدفترية/

املبالغ اإلسمية

املوجودات
مرجحة
املخاطر

املعـــادل
اإلئتمــــاني

12,729,282

6,241,451

27,769,331

46,740,064

923,185

2,312,668

10,647,457

13,883,310

5,376,190

29,363,918

2,282,881

37,022,989

_

_

_

_

461,593

1,707,532

5,029,059

7,198,184

105,423

382,884

46,816

535,123

_

1,248,290

27,769,331

29,017,621

_

341,506

5,029,059

5,370,565

_

76,577

23,408

99,985

34,488,171
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39 ـ إطار متطلبات بازل 2 
يخطط البنك لتطبيق متطلبات بازل 2 الجديدة  عىل ك�اية رأس املال ابتدأ من  1 بناير  2008 حسب موافقة مؤسسة النقد العربي 
السعودي. وتعرف بصورة عامة بإطار بازل 2 حيث تم إصدارها من قبل لجنة بازل  ألغراض اإلشراف البنكي. وربما تغير هذه املتطلبات 

نسب ك�اية رأس املال املصرح عنها يف اإليضاح 37.

40 ـ إعتماد معايير محاسبية  جديدة ومعدلة 
أختار البنك عدم  تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 8 بخصوص  قطاعات البنك يف مجال العمليات والتي تم  نشرها وأصبحت 

ملزمة قانونيا لتطبق يف السنة املالية  التي تبدأ  يف 1 يناير 2009 بإذن اهللا.

41 ـ أرقام المقارنة
أعيد تبويب بعض أرقام املقارنة للسنة املاضية بما يتمشى مع تبويب السنة الحالية.

42  ـ موافقة مجلس اإلدارة
أعتمدت القوائم املالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 6 محرم 1429هـ (املوافق 15 يناير 2008م).

إيضاحات حول القوائم المالية ــ تابع
للسنتين المنتهيتين يف 31 ديسمبر 2007م و 2006م

بآالف الرياالت السعودية



- 2-ملحق رقم 

موافقة الهيئة الشرعية على صكوك المضبربة للبنل السعودي الهولندي 
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