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 )سعوديةشرכة مسאهمة (
  אلموحدة حليةאلمر  אلمرכز אلمאلي قאئمة

  

  

  

  

  

  2011 يونيو 30

   )مدققةغير (

  2010 ديسمبر 31

   )مدققة(

  2010 يونيو 30

  )مدققةغير (

  אيضאح  אلموجودאت

بאאف אلريאאت 

   אلسعودية

بאאف אلريאאت 

   אلسعودية

بאאف אلريאאت 

  אلسعودية

 2,598,635   657,593   1,273,471    אلسعودينقد وאرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي 

 10,645,978    5,803,317   3,880,906    אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت אلبنوכ لدى אرصدة

  1,700,774   2,623,589   2,299,348  4   אستثمאرאت

  8,425,885   15,593,250   22,502,739  5  صאفي تمويل,

  1,029,288   1,193,195   1,243,609    صאفي ومعدאت, ممتلכאت

  546,988   797,793   1,296,960    אخرى     موجودאت

 24,947,548  26,668,737  32,497,033    אجمאلي אلموجودאت

              אلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمين

              طلوبאتمאل

  2,502,458    2,254,016    2,869,489    אאخرى אلمאلية وאلمؤسسאت للبنوכ אرصدة

  6,409,476   8,315,878   13,232,144  6  אلعمאء ودאئع

  502,069   478,291   594,109    אخرى مطلوبאت

  9,414,003  11,048,185   16,695,742    אلمطلوبאت אجمאلي

              

              אلمسאهمين حقوق

  15,000,000   15,000,000    15,000,000    אلمאل رאس

  151,335   155,135   155,135    نظאمي אحتيאطي
لאستثمאرאتאلعאدلة אلقيمة في אلتغيرصאفي

 -  11   8,023    للبيع אلمتאحة

  382,210  465,406   638,133    مبقאة אربאح

  15,533,545  15,620,552    15,801,291    אلمسאهمين حقوق אجمאلي

  24,947,548   26,668,737    32,497,033    אلمسאهمين وحقوق אلمطلوبאت אجمאلي

 

 א يتجزא من هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة  31אلى 1אאيضאحאت אلمرفقة من  دتع
ً
  .جزءא
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  )شرכة مسאهمة سعودية(
)غير مدققة( אلموحدة אلمرحلية אلدخل אلشאمل قאئمة   

 

  

 א يتجزא من هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة  13 אلى 1אאيضאحאت אلمرفقة من  دتع
ً
 . جزءא

 

  في אلمنتهية אشهر للستة  في אلمنتهية אشهر للثאثة 

 

  

يونيو30

 2011    

 يونيو 30

2010    

يونيو  30

2011    

 يونيو 30

 2010  

 

 אيضאح

 אلريאאت بאאف

   אلسعودية
 אلريאאت بאאف

    אلسعودية

 אلريאאت بאאف

    אلسعودية

 אلريאאت بאאف

  אلسعودية
  235,958    555,985   167,194  300,799  وאلتمويل אאستثمאرאتمنאلدخل

  (7,090)    (33,436)    (5,581)   (17,432)    אجل אستثمאرאت على عאئدאت
  228,868    522,549    161,613   283,367  وאلتمويلאאستثمאرאت من אلدخلصאفي

               
  21,357    37,244    10,260   21,215  صאفي  مصرفية, خدمאتאتعאب

  3,119    3,343    1,867   1,504   אلعمאت    تحويلאربאح
دخل אستثمאرאت مدرجة قيمتهאאلعאدلة من

  قאئمة אلدخلخאل 
  

397  -   397    - 
 -    3,146   -   495   אربאحتوزيعאت

  3,273    2,282    517   271   אאخرى אلعمليאتدخل
  256,617    568,961   174,257  307,249   אلعمليאتאجمאلي دخل  

             

  178,863    218,046   86,920 107,908    روאتب ومزאيא אلموظفين
  20,205    30,150   10,676  15,253   يجאرאت ومصאريف مبאنيא

  46,671    57,972   22,064  30,183   وאطفאءאستهאכ
  82,674    83,031   51,299  46,371  مصאريف عمومية وאدאرية אخرى

 -    7,035   -  5,035   مخصص אאنخفאض في قيمة אلتمويل
  328,413    396,234    170,959   204,750  אلعمليאتجمאلي مصאريف א
               

  (71,796)    172,727    3,298   102,499  لفترةא  )خسאرة/ (دخل صאفي
  -    8,012    -  7,007   شאملة אخرى אيرאدאت

  אلشאمل للفترة)  אلخسאرة( /אلدخل אجمאلي
  

109,506  
 

3,298   180,739  
 

(71,796) 
وאلمخفض אאسאسي )אلخسאرة(/ربحאل

  )بאلريאل אلسعودي(  للسهم
 
10 0.07 

 
0.002  0.12  

 
(0.05) 



 

 

 
5 

 

  )شرכة مسאهمة سعودية(
)غير مدققة( אلموحدة אلمرحلية אلتغيرאت في حقوق אلمسאهمين قאئمة  

  يونيو  30 في אلمنتهيةאشهر  אلستة لفترة 

                                                                  

  بאאف אلريאאت אلسعودية  

  אلمــאلرאس  2011

 يאאحتيאط

 אلنظאمي

صאفي אلتغير في 

אلقيمة אلعאدلة 

 لאستثمאرאت

  للبيع אلمتאحة

  

  אאجمאلي  אلمبقאة אאربאح

  15,620,552  465,406 11 15,000,000155,135  بدאية אلفترة فيאلرصيد

  180,739 172,727 8,012 - -  للفترة אلشאمل אجمאلي אلدخل

  15,801,291  638,133  8,023 155,135 15,000,000  نهאية אلفترة  فيאلرصيد

  

  بאאف אلريאאت אلسعودية 

  אلمــאلرאس  2010

 يאאحتيאط

 אلنظאمي

صאفي אلتغير في 

אلقيمة אلعאدلة 

 لאستثمאرאت

  للبيع אلمتאحة

  

  אאجمאلي  אلمبقאة אאربאح

  15,605,341  454,006- 15,000,000151,335   אلفترة بدאيةفي  אلرصيد

 للفترة ةشאملאل אلخسאرة אجمאلي

 للفترة

  

- 

  

- -

 

(71,796) 

 

(71,796)  

  15,533,545  382,210- 151,335 15,000,000   אلفترة نهאيةفيאلرصيد

  

 

  

 א يتجزא من هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة 31 אلى 1אאيضאحאت אلمرفقة من  دتع
ً
  . جزءא
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  )شرכة مسאهمة سعودية(
)غير مدققة( אلموحدة אلمرحلية אلتدفقאت אلنقدية قאئمة  

   يونيو 30 في אلمنتهيةאشهر  אلستة لفترة 

 
    

2011  2010  

  
    אيضאح

بאאف אلريאאت 

    אلسعودية

بאאف אلريאאت 

  אلسعودية

            :אאنشطة אلتشغيلية

  (71,796)   172,727     لفترةא)  خسאرة/ ( دخلصאفي

           صאفيאلى)  אلخسאرة(אلدخل صאفي لتسويةאلتعديאت

           :אلتشغيليةאאنشطة فيאلمستخدم אلنقد  

 46,671  57,972      وאطفאءאستهאכ

   7,035     אلتمويلقيمة في אאنخفאضمخصص

     237,734  (25,125) 

    : אلنقص في אلموجودאت אلتشغيلية/ )אلزيאدة( صאفي
     

 (179,851)   (348,259)    نظאمية لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعوديوديعة
تسعينلدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى تستحق بعدאرصدة

    אאقتنאء تאريخمنيومא

  

1,254,013   

 

(8,522,236) 
 (700,619)   332,253      אستثمאرאت

 (7,299,494)   (6,916,489)     تمويل
 (496,799)   (499,202)    אخرىموجودאت

   :אلتشغيليةאلمطلوبאتفي) אلنقص/(אلزيאدةصאفي
  

      

  2,502,458    615,473     אאخرىאلمאليةوאلمؤسسאت للبنوכאرصدة

  4,908,336    4,916,266      אلعمאءودאئع
  302,157    115,818      אخرىمطلوبאت

  (9,511,173)    (292,393)     אאنشطة אلتشغيليةفي אلمستخدم אلنقدصאفي

            :אאستثمאريةאאنشطة

  (153,760)    (108,386)      ومعدאت ممتلכאتشرאء
  (153,760)    (108,386)       אאستثمאريةאאنشطةفي אلمستخدم אلنقدصאفي
  (9,664,933)    (400,779)     يمאثلهومא אلنقد فيאلنقص  صאفي

  12,130,385    1,324,746     אلفترة بدאية في يمאثله ومא אلنقد

  2,465,452   923,967    8 אلفترةنهאية في يمאثلهومאאلنقد
  216,758    478,595     وאلتمويليةאאستثمאريةאאنشطةאلمحصل من אلدخل

  1,137    32,212     אجلאستثمאرאت علىمدفوعة عאئدאت

 אضאفية نقدية غيرمعلومאت

 للبيع אلمتאحة صאفي אلتغير في אلقيمة אلعאدلة لאستثمאرאت

    

8,012    - 

  

 א يتجزא من هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية  אلموحدة אلموجزة   13אلى  1אאيضאحאت אلمرفقة من  دتع
ً
 .جزءא
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  )شرכة مسאهمة سعودية(

  )غير مدققة(אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אيضאحאت حول אلقوאئم אلمאلية
  م2011 يونيو 30 في אلمنتهية شهرאאلستة  لفترة

  

  عـאم -  1

  אلتאسيس   ) א

אلمرسوم אلملכي رقم  بموجب شرכة مسאهمة سعودية ,") אلمصرف(" مصرف אאنمאء تאسس 

אر مجلس אلوزאرء رقم قر و بموجب  )م2006مאرس  28אلموאفق (هـ 1427صفر  28 وتאريــخ 15/م

אلقرאر אلوزאري   بموجبيعمل אلمصرف  .)م2006مאرس  27אلموאفق (هـ 1427صفر 27 وتאريخ) 42(

 26אلموאفق ( هـ1429 ىאאول ىجمאد 21 تאريخ) (1010250808אلسجل אلتجאري رقم و 173رقم 

  )31( ويقوم بتقديم אلخدمאت אلمصرفية من خאل ,  )م 2008 مאيو
ً
 15 : م2010 يونيو 30( فرعא

 
ً
  : כمא يلي هو للمصرف عنوאن אلمرכز אلرئيسאن  .في אلمملכة אلعربية אلسعودية) فرعא

  نمאءمصرف אא

 אلمرכز אلرئيس

   66674ص ب  

  11586אلريאض 

  אلمملכة אلعربية אلسعودية

אلقوאئم אلمאلية للمصرف وشرכאته אلتאبعة  אلموجزة אلموحدةאلمرحلية تشمل אلقوאئم אلمאلية 
  :אدنאه  אلمذכورة

  تאريخ אلتאسيس  حصة אلمصرف  אسم אلشرכة אلتאبعة

  % 99.96  شرכة אאنمאء لאستثمאر
 ـه 1430جمאدى אאخرة  7
  )م 2009مאيو  31אلموאفق (

  % 98.00  אلتنوير אلعقאرية شرכة
אلموאفق (ـ ه 1430شعبאن  24
  )م2009אغسطس  15

 خאل منتجאت منجميع אلخدمאت אلمصرفية وאאستثمאرية تقديـم في  אلمصرف تتمثل אغرאض
  . אلشريعة אאسאمية אحכאم مع متوאفقة وאدوאت متنوعة
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  אلهيئة אلشرعية)  ب

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

  
 אد אسس אאعد --- 2
 
 אلمطلوب وאאيضאحאت אلمعلومאتجميع  אلموجزة א تتضمن אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة 

 אلقوאئم مع بאאقترאن تقرא אن وينبغي , אلموحدة  אلسنوية אلمאلية אلقوאئم في عنهא אאفصאح
 .2010 ديسمبر 31 כمא في و אلسنة אلمאلية אلمنتهية في للمصرفאلموحدة  אلسنوية אلمאلية

  لتزאمبيאن אא )א 

  :אلموجزة  אلموحدةאلمرحلية  אلقوאئم אلمאلية هذه عدتא

-   
ً
אلمאلية אلصאدرة عن مؤسسة אلنقد אلعربي  معאيير אلمحאسبة للمؤسسאتل وفقא

 .אلتقאرير אلمאلية אلمرحليةאلمتعلق ب ) 34( אلدولي رقم  ةאلمحאسبومعيאر אلسعودي 

-   
ً
 مאنظو אل لشرכאت في אلمملכة אلعربية אلسعوديةنظאم مرאقبة אلبنوכ ونظאم אل وفقא

  .للمصرف אאسאس

  אسس אلقيאس             )ب 

  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلمאليةعدאد אلقوאئم م אت
ً
 عدא فيمא لمبدא אلتכلفة אلتאريخية وفقא

  .فيتم قيאسهא بאلقيمة אلعאدلة لبيعل متאحةאلאستثمאرאت א

  عملة אلعرض وאلعملة אلوظيفية ) ج

بאلريאل אلسعودي وهو אلعملة  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلقوאئم אلمאلية هذه  تعرض

 .אقرب אلف אلبيאنאت אلمאلية אلمعروضة, يتم تقريب  ومא لم يرد خאف ذلכ. فية للمصرفאلوظي

  אسس توحيد אلقوאئم אلمאلية )د

لشرכتين אאلقوאئم אلمאلية للمصرف وאلموجزة  אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدةهذه تشمل 
 . للمصرف للشرכאت אلتאبعة لنفس אلفترة אلمאليةتم אعدאد אلقوאئم אلمאلية و. له אلتאبعتين
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אلشرכאت אلتאبعة هي אلشرכאت אلتي يכون للمصرف אلقدرة على אلتحכم في سيאسאتهא אلمאلية 
من אنشطتهא , بאאضאفة אلى אمتאכ אכثر من نصف حقوق  منאفعوאلتشغيلية للحصول على 

لمصرف يتم توحيد אلقوאئم אلمאلية للشرכאت אلتאبعة مع אلقوאئم אلمאلية ل. אلتصويت بشכل عאم
من تאريخ אنتقאل אلسيطرة عليهא אلى אلمصرف ويتم אيقאف توحيدهא من تאريخ אنتقאل אلسيطرة 

تدرج نتאئج אلشرכאت אلتאبعة אلمشترאة אو אلمستبعدة خאل אلفترة , אن وجدت ,   .عليهא من אلمصرف
حتى אلتאريخ  אعتبאرא من אلتאريخ אلفعلي للشرאء אو אلموحدة אلمرحلية ضمن قאئمة אلدخل אلشאمل

 .אلفعلي للبيع , حسب مאهو مאئم
 

بאستخدאم سيאسאت محאسبية  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلمאلية אلقوאئم هذه تم אعدאد
אن .في ظروف ممאثلةאلمشאبهة و אאحدאث אאخرى للمعאمאت  تقويمموحدة وאسאليب 

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

  .אلتאبعتين لتتمאشى مع אلقوאئم אلمאلية للمصرف
  

وصאفي אلموجودאت אلمتعلقة   אلنتאئجصאفي  في حصةאلغير אلمسيطرة , حصة אلملכية تمثل 
 , بאلحصص  غير אلمملوכة , بشכل مبאشر אو غير مبאشر, من قبل אلمصرف في אلشرכאت אلتאبعة له

غير אلمسيطرة في אلشرכאت אلتאبعة غير ذאت حصة אلملכية  ,כאنت2011 يونيو 31כمא في  و
, אلنظאمية  אهمية نسبية و مملوכة لمسאهمين ممثلين للمصرف لتلبية بعض אلمتطلبאت

אو אلموحدة  אلمرحلية يتم عرضهא بشכل منفصل في כل من قאئمة אلدخل אلشאملوبאلتאلي لم 
  .אلموحدة אلمرحلية حقوق אلمسאهمين  في قאئمة אلمرכز אلمאليضمن 

  
 يتم حذف אאرصدة אلمتدאخلة وכذلכ אאيرאدאت وאلمصאريف אلنאتجة عن هذه אلمعאمאت عند אعدאد 

  .  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلمאليةאلقوאئم هذه 
  
  אلهאمة אلسيאسאت אلمحאسبيةملخص  --- 3

  אلموحدة אلمرحلية אلمאلية אلقوאئم هذه אعدאد في تتمאشى אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة
 31 אلمنتهية في אلموحدةאلسنوية  مאليةאلقوאئم אل אعدאد مع تلכ אلمتبعة فيאلموجزة 
  .2010ديسمبر 

 ,אلمصرف على تنطبق א 2011 خאلאلدولية אلخאصة بאلتقאرير אلمאلية  אلمعאيير على אلتعديאتאن  

 .אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلمאلية אلقوאئم هذه على جوهري تאثير لهא ليس وبאلتאلي

אلدولية אلخאصة بאلتقאرير אلمאلية  אلمعאييرلقد אرتאى אلمصرف عدم אאتبאع אلمبכر للتعديאت على 
 من אلسنوאت אلمحאسبية 

ً
  .אلقאدمةאلتي تم نشرهא و אلتي يتعين على אلمصرف אتبאعهא אعتبאرא
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אلمتعلق بאאدوאت אلمאلية , و )  9(و فيمא عدא  אلمعيאر אلدولي אلخאص بאلتقאرير אلمאلية رقم 
 من لمאلية אلمتعلق بتوحيد אلقوאئم א) 10(אلمعيאر אلدولي رقم 

ً
و אلتي يلزم تطبيقאهא אعتبאرא

 يتوقع بאن ينتج عن אلتعديאت على אلمعאيير אوفאنه א , و אلسنوאت אلمאلية אلتي تليه  2012אلعאم 
אلمعאيير אلجديدة אي אثر على אلقوאئم אلمאلية אلموحدة للمصرف بאستثنאء אبدאء بعض אאفصאحאت 

  .אאضאفية

 بصدد تقيאن אلمصرف 
ً
على ) 10( و )  9(يم אثر אلمعאيير אلدولية אلخאصة بאلتقאرير אلمאلية رقم حאليא

  . قوאئمه אلمאلية אلموحدة

  ستثمאرאتאא ---4

  2011يونيو30  

  )مدققةغير (

  2010 ديسمبر 31

  )مدققة(

  2010 يونيو 30

  )مدققةغير (

بאאف אلريאאت (   

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

   )אلسعودية

אلريאאت بאאف (

  )אلسعودية

مرאبحאت مع مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي

   1,999,905  )אلمطفאةبאلتכلفة (
  

2,549,776   
 

1,700,774 

אستثمאرאت مدرجة قيمتهא אلعאدلة من خאل قאئمة

 -    -   25,394  אلدخل

 -    73,813   274,049  אستثمאرאت متאحة للبيع

  2,299,348 אאجمאلي
  

2,623,589  
  

1,700,774  

  مويل, صאفي تאل- 5

  2011يونيو30  

  )مدققةغير (

  2010 ديسمبر 31

  )مدققة(

  2010 يونيو 30

  )مدققةغير (

بאאف אلريאאت(   

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

 893,745   1,778,609   3,597,289  אאفرאد

 7,532,140    13,817,641   18,913,524  אلشرכאت

 8,425,885   15,596,250   22,510,813  אلتمويل אلعאمل 

 -   -   1,926  אلتمويل غير אلعאمل

 8,425,885   15,596,250   22,512,739  אجمאلي אلتمويل

 -   (3,000)   (10,000)  مخصص אאنخفאض في אلقيمة

  22,502,739  صאفي אلتمويل 
  

15,593,250  
  

8,425,885  
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  ودאئع אلعمאء ---6

  2011يونيو30  

  )مدققةغير (

  2010 ديسمبر 31

  )مدققة(

  2010 يونيو 30

  )مدققةغير (

بאאف אلريאאت (   

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

 3,372,183   3,948,270   6,365,731  ودאئع تحت אلطلب

 2,831,400    4,180,372   5,420,492  אستثمאرאت عمאء אجل

 205,893   187,236   1,445,921  ضمאنאت  

 6,409,476   8,315,878   13,232,144  אאجمאلي

 

  بאאئتمאن אلتعهدאت و אאلتزאمאت אلمحتملة אلمتعلقة ---7

  אلخאصة بאلمصرف بאאئتمאن אلمتعلقة אلمحتملة אאلتزאمאت و אلتعهدאت يلي فيمא

  
  2011يونيو30

  )مدققةغير (

  2010 ديسمبر 31

  )مدققة(

  2010 يونيو 30

  )مدققةغير (

بאאف אلريאאت (  

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

 925,760  1,382,114 2,292,537  אعتمאدאت مستندية 

 1,864,476  3,464,247 3,630,944  خطאبאت ضمאن 

  201,280  156,550  77,213 قبوאت

  2,991,516  5,002,911  6,000,694   אאجمאلي

  אلنقد و مא يمאثله  --- 8

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

  2011يونيو30  

  )مدققةغير (

  2010 ديسمبر 31

  )مدققة(

  2010 يونيو 30

  )مدققةغير (

 אلريאאتبאאف(  

   )אلسعودية

 אلريאאتبאאف (

   )אلسعودية

 אلريאאتبאאف (

  )אلسعودية

 102,004  158,867 311,393  אلنقد في אلصندوق

 אرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي فيمא عدא 

 2,245,228  5,060 120,153  אلنظאميةאلوديعة 

  אرصدةمرאبحאت مع مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي و 

لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى تستحق خאل  

  1,160,819  492,421 تسعين يومא من تאريخ אאقتنאء

 

118,220  

  2,465,452  1,324,746  923,967  אאجمאلي 
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   אلمعلومאت אلقطאعية - 9

אلمصرف אلتي يتم  אنشطةتحديد אلقطאعאت אلتشغيلية على אسאس אلتقאرير אلدאخلية אلمتعلقة ب يتم
אلرئيس אلتنفيذي وכذلכ لجنة  تضموאلقرאر אلتنفيذيين  متخذيمرאجعتهא بאنتظאم من قبل 

  . אدאئهא تقييم و אلقطאعאت على אلموאرد لتوزيع وذلכ بאلمصرف  אلمطلوبאتو  אلموجودאت

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

   . ومطلوبאت تشغيلية موجودאت فيאلقطאعאت 

  :אلتي يتم رفع אلتقאرير بشאنهא אلقطאعאتفيمא يلي  

 لאفرאد  אلمقدمة אאخرىאلخدمאت / وאلمنتجאت و אلودאئعو אلتمويل يشمل  : אאفرאد قطאع  )א 
 .  אلحجم ومتوسطة صغيرة وאلمؤسسאت

 אلمقدمة وאلخدمאت אאخرى אلخدمאت/ وאلمنتجאتאلودאئع  و אلتمويل يشمل : אلشرכאت قطאع  )ب 
 .  للشرכאت وכبאر אلعمאء

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

 אلموجودאت אدאرة و אلوسאطة وخدمאت אאستثمאر دאرةא يشمل :אلوسאطة و אאستثمאر قطאع  )د 
 . אلمאلية אאورאق وحفظ وאلمشورة وאلترتيب אאدאرة و אلتعאمل تشمل אلتي

 بصفته (تشمل אلمرכز אلرئيس  :אخرى  )ه 
ً
 و אلموجودאت و אلمطلوبאت )אلمאل رאسعلى  وصيא

 .رفع אلتقאرير بشאنه بصورة مستقلة يتم  تشغيلي قطאع אلتي א تشכلאلمشترכة , 

 دאخليא مطور אאموאل تحويل تسعير نظאم بאستخدאم אلتشغيلية אلقطאعאت على אلربح يقيد/يحمل
  . אאموאل تכلفة لسعر مقאرب وهو אلمصرف في
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 ومصאريف אلعمليאت ودخل يونيو  30כمא في  مطلوبאتאل אجمאلي و لموجودאتא אجمאلي تحليل يلي فيمא

 :يونيو و ذلכ لכل قطאع من אلقطאعאت אلتشغلية 30فترة אلستة אشهر אلمنهية في صאفي دخل  و

  

  )غير مدققة( 2011يونيو30

  אلسعوديةאلريאאتبאאف

  
قطאع אلخزينة قطאع אلشرכאت  אאفرאدقطאع  

قطאع אאستثمאر 

  وאلوسאطة
  אאجمאلي  אخرى

 2,416,85532,497,033  304,674 4,031,39318,900,6876,843,424  אلموجودאت   אجمאلي

 354,20816,695,742 119,431 7,149,1403,178,1915,894,772  אلمطلوبאت אجمאلي

 صאفي אلدخل من אאستثمאرאت

 522,549 107,219 374 103,861225,32985,766 وאلتمويل

       وאيرאدאت   אتعאب خدمאت مصرفية

 46,412 2,293 6,422 10,73919,7837,175אخرى

  568,961 109,512  6,796 114,600245,11292,941  אلعمليאتدخلאجمאلي
  7,035 -  ---7,035مخصص אאنخفאض في قيمة אلتمويل

  57,972 45,647  ---12,325  אאستهאכ و אאطفאء

  331,227 176,367  20,055 112,04515,1397,621  مصאريف אلعمليאت אאخرى

 396,234 222,014 20,055 131,40515,1397,621  אلعمليאت مصאريفאجمאلي

 172,727(112,502) (13,259) 229,97385,320 (16,805)  لفترةא) خسאرة(/دخلصאفي

 

  )مدققةغير( 2010يونيو30

  אلسعوديةאلريאאتبאאف

  
قطאع אلخزينة قطאع אلشرכאت  אאفرאدقطאع  

قطאع אאستثمאر 

  وאلوسאطة
  אאجمאلي  אخرى

 1,330,34124,947,548  216,953 1,025,0977,532,14014,843,017  אلموجودאت   אجمאلي

 9,414,003 255,385 6,342 3,548,5171,799,8023,803,957  אلمطلوبאت אجمאلي

 صאفي אلدخل من אאستثمאرאت

 228,868 54,088 498 13,198122,79338,291 وאلتمويل

      وאيرאدאت   אتعאب خدمאت مصرفية

 27,749 3,271 - 5,78415,8732,821 אخرى

  256,617 57,359  498 18,982138,66641,112  אلعمليאتدخلאجمאلي
 - - ----في قيمة אلتمويلمخصص אאنخفאض 

 46,671 38,772 ---7,899  אאستهאכ و אאطفאء

 281,742 167,125 15,962 79,13212,2637,260  مصאريف אلعمليאت אאخرى

 328,413 205,897 15,962 87,03112,2637,260  אلعمليאت مصאريفאجمאلي

 (71,796)(148,538) (15,464) 126,40333,852 (68,049)  لفترةא) خسאرة/ (دخلصאفي
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 אلسهم )خسאرة( / ربح ---10

على  )خسאرة ( دخل صאفيوذلכ بتقسيم  אلمخفض و אאسאسي אلسهم) خسאرة( ربح אحتسאب تم
  .אلفترة نهאية في כمא سهم مليون 1,500 אلبאلغوאلمتوسط אلمرجح لعدد אאسهم אلقאئمة 

  :אلمאل رאس כفאية---11

تتم مرאقبة . رאسمאل مدאر بصورة نشطة لتغطية אلمخאطر אلمאزمة אعمאله بقאعدة אلمصرف يحتفظ
من  אلمعتمدةبאزل  لجنة عن אلصאدرة אאرشאدאت ,אخرى  وسאئل  ضمن , بאستخدאمכفאية رאس אلمאل 

  . مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي بشאن אאشرאف אلبنכي قبل

  2010 يونيو 30  2011 يونيو 30  

 אجمאلي نسبة  

  אلمאل رאس
نسبة رאس אلمאل 

  אאسאسي
   אجمאلي نسبة  

  אلمאل رאس

نسبة رאس אلمאل 
  אאسאسي

  )غير مدققة(  )غير مدققة(  

  %  %  %  %  

 107  107 57  58  אلموحد אאعلى אلمستوى

 

  אلمرحلية אلموحدة אلموجزة אلمאلية אلقوאئم אعتمאد ---12

אلموאفق   (ـ ه 1432شعبאن  05بتאريخ  אلموجزة موحدةאلمرحلية אل هذه אلقوאئم אلمאلية אعتمدت 
         ).م 2011يوليو  06 

  2 لبאزل אلثאلثة بאلرכيزة خאصة אفصאحאت ---13 

ستכون  متאحة  אאضאفية, אلرכيزة אلثאلثة , هنאכ بعض אאفصאحאت אلنوعية  2على متطلبאت بאزل  بنאءא
 ,  2011يونيو  30خאل ستين يوم عمل بعد   (www.alinma.com)على موقع אلمصرف אאلכتروني 

 مرאجعي لمرאجعة אتخضع אאفصאحאت هذه. אلسعودي אلعربي אلنقد مؤسسة متطلبאت حسب
 .אلقאنونيين אلمصرف

  


