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 )شرכة مسאهمة سعودية(
אلموحدة  אلمرحلية אلمرכز אلمאلي قאئمة  

  

  

  

 

  אيضאح
  2010مאرس  31

  )غير مدققة(

  2009ديسمبر  31  

  )مدققة(

  2009مאرس  31  

  )غير مدققة(

بאאف אلريאאت    אلموجودאت

   אلسعودية
بאאف אلريאאت 

    אلسعودية
بאאف אلريאאت 

  אلسعودية

  نقد وאرصدة لدى مؤسسة אلنقد 

  אلسعوديאلعربي 

  

 

 

268,225

    

361,133 

  

12,162 
   אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت

  אلمאلية אאخرى   

   

12,383,888 

    

13,846,340 

    

12,889,705 

 2,348,417  1,000,141   1,566,874  4    אستثمאرאت

 300,931  1,126,391   3,596,242    تمويل

 600,676  922,199   951,090    ومعدאت, صאفيممتلכאت 

 35,306  50,189   66,385    موجودאت אخرى    

 16,187,197  17,306,393  18,832,704    אجمאلي אلموجودאت

              אلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمين

              طلوبאتمאل

 582,022  1,501,140   2,975,029    ودאئع אلعمאء

 105,816  199,912   327,428    مطلوبאت אخرى

 687,838  ,052,7011   3,302,457    אجمאلي אلمطلوبאت

              

              אلمسאهمين حقوق

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

 -  151,335   151,335   אحتيאطي نظאمي

 499,359  454,006   378,912   אربאح مبقאة

  15,499,359   15,605,341    15,530,247    אجمאلي حقوق אلمسאهمين

 אجمאلي אلمطلوبאت وحقوق 

  אلمسאهمين

   

18,832,704 

    

17,306,393  

 

16,187,197 

  

 א يتجزא من هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية  אلموحدة אلموجزة  11אلى  1אאيضאحאت אلمرفقة من  دتع
ً
 .جزءא
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  )شرכة مسאهمة سعودية(

)غير مدققة(   אلموحدة אلمرحلية אلشאملאلدخل  قאئمة  

   مאرس 31 في אلمنتهيةאشهر  אلثאثة ةلفتر  

  

 א يتجزא من هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية  אلموحدة אلموجزة 11אلى  1אאيضאحאت אلمرفقة من  دتع
ً
 . جزءא

  

  

  2009    2010    אيضאح   

 بאאف אلريאאت אلسعودية    بאאف אلريאאت אلسعودية       

 178,255    68,764    אلدخل من אאستثمאرאت وאلتمويل
 (292)    (1,509)       عאئدאت على אستثمאرאت אجل

 177,963    67,255    ستثمאرאت وאلتمويلאلدخل من אאصאفي
        

 3    11,097     אتعאب خدمאت مصرفية 
 3    1,252     אربאح تبאدل  אلعمאت  

 245    2,756     دخل אلعمليאت אאخرى
 178,214    82,360    אلعمليאتאجمאلي دخل  

 39,407   91,943       روאتب ومزאيא אلموظفين

 8,079    9,529   ومصאريف مبאنييجאرאتא
 9,954    24,607    ستهאכ وאطفאءא

 11,396    31,375       مصאريف عمومية وאدאرية אخرى

 68,836    157,454    אلعمليאتאجمאلي مصאريف 

        

 109,378  (75,094)    للفترة  )אلخسאرة( אلدخلصאفي
      

 -    -    بنود אلدخل אلشאمل אאخرى

       

 109,378  (75,094)    للفترةאلشאمل)אلخسאرة( אلدخلאجمאلي

אאسאسي وאلمخفض للسهم )אلخسאرة(ربحאل
  )بאلريאل אلسعودي(   

     

6  

 

  
(0.05) 

  
0.07 
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  )سعودية شرכة مسאهمة(
)غير مدققة( אلموحدة אلمرحلية אلتغيرאت في حقوق אلمسאهمين قאئمة  

   مאرس 31 في אلمنتهيةאلثאثة אشهر  ةلفتر  

                                                                    

  بאאف אلريאאت אلسعودية  2010

  אאجمאليאאربאح אلمبقאةאلنظאميאאحتيאطي   אلمــאل رאس    
  15,605,341  454,006 15,000,000151,335   ينאير 1אلرصيد في 

  ة אلشאمل אلخسאرةאجمאلي 

 للفترة
    

- 

  

- 

 

(75,094)  

 

(75,094)  

  15,530,247  378,912 151,335 15,000,000  مאرس 31אلرصيد في 

  

  بאאف אلريאאت אلسعودية  2009

  אאجمאليאאربאح אلمبقאةאאحتيאطي אلنظאمي  אلمــאل رאس    
  15,389,981  389,981 -15,000,000  ينאير 1אلرصيد في 

  אلشאمل אجمאلي אلدخل

 للفترة
   

- 

 

- 

 

109,378 

 

109,378 

  15,499,359  499,359 - 15,000,000  مאرس 31אلرصيد في 

  

 

  

 א يتجزא من هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية  אلموحدة אلموجزة 11אلى  1אאيضאحאت אلمرفقة من  دتع
ً
  . جزءא
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  )شرכة مسאهمة سعودية( 
)غير مدققة( אلموحدة אلمرحلية אلتدفقאت אلنقدية قאئمة  

   مאرس 31 في אلمنتهيةאلثאثة אشهر  ةلفتر  

  2009  2010      אيضאح 

אلريאאت بאאف     

  אلسعودية

بאאف אلريאאت   

  אلسعودية

            :אאنشطة אلتشغيلية

 109,378   (75,094)      للفترة  )אلخسאرة( دخلאلصאفي

           אلى صאفي)אلخسאرة(אلدخل אلتعديאت لتسوية صאفي

           :אلنقد אلمستخدم في אאنشطة אلتشغيلية  

 9,954  24,607      وאطفאءאستهאכ

     (50,487)  119,332 

         صאفي אلزيאدة في אلموجودאت אلتشغيلية

 (10,647)   (41,331)    ودאئع نظאمية لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي
يومא90אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى تستحق بعد

  من تאريخ אאقتنאء   

     

(6,992,039) 

    

(442,774)  
 (29,645)   1,000,141     אستثمאرאت

 (300,931)   (2,469,851)     تمويل
 61,990   (16,196)      موجودאت אخرى

           :صאفي אلزيאدة في אلمطلوبאت אلتشغيلية

   582,022    1,473,889      ودאئع אلعمאء
 (60,591)    127,516      مطلوبאت אخرى

  (81,244)    (6,968,358)      صאفي אلنقد אلمستخدم في אאنشطة אلتشغيلية

            :אאنشطة אאستثمאرية
  (128,635)    (53,498)      شرאء ممتلכאت ومعدאت

  (128,635)    (53,498)       صאفي אلنقد אلمستخدم في אאنشطة אאستثمאرية
         

  (209,879)    (7,021,856)     يمאثله ومא אلنقدفيאلنقص

  1,661,987    12,130,385     אلنقد ومא يمאثله في بدאية אلفترة

 1,452,108   5,108,529    7 אلنقد ومא يمאثله في نهאية אلفترة

  99,744    22,154     אلدخل אلمحصل من אאستثمאرאت وאلتمويل

  _    4,751      عאئدאت مدفوعة للعمאء

 א يتجزא من هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية  אلموحدة אلموجزة  11אلى  1אאيضאحאت אلمرفقة من  دتع
ً
 .جزءא
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  )شرכة مسאهمة سعودية(
  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلمאليةאيضאحאت حول אلقوאئم 

  م2010و  2009 مאرس 31 في אلمنتهية אشهر אلثאثة لفترة
  

  عـאم -  1

  אلتאسيس وאلعمل  ) א

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

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

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

אلسجل و) م 2008 مאيو 26אلموאفق (هـ 1429جمאدى אאولى  21وتאريخ  ق/173אلوزאري رقم 

,  )م 2008 مאيو 26אلموאفق ( هـ1429 ىאאول ىجمאد 21 وتאريخ) (1010250808אلتجאري رقم 

  : هو للمصرف عنوאن אلمرכز אلرئيسو

 نمאءمصرف אא

   66674ص ب  

  11586אلريאض 

  אلمملכة אلعربية אلسعودية

אلقوאئم אلمאلية للمصرف وشرכאته אلتאبعة  אلموجزة אلموحدةאلمرحلية وتشمل אلقوאئم אلمאلية 
  :אلموضحة אدنאه 

  تאريخ אلتאسيس  حصة אلمصرف  אسم אلشرכة אلتאبعة

هجرية  1430جمאدى אאخرة  7  % 99.96  شرכة אאنمאء لאستثمאر
  م 2009مאيو  31אلموאفق 

هجرية  1430شعبאن  24  % 98  شرכة אلتنوير אلعقאرية
  م2009אغسطس  15אلموאفق 

من خאل وאאستثمאرية  وאلتمويلية بتقديـم جميع אلخدمאت אلمصرفية אلمصرفتتمثل אغرאض 
مع אطאر אאلتزאم אلمبين في  אلشريعة אאسאمية و منتجאت متنوعة وאدوאت متوאفقة مع אحכאم

  14من خאل  ويقدم אلمصرف خدمאته. א-2אאيضאح 
ً
في אلمملכة  ) א شيء : 2009 مאرس(فرعא

  . אلعربية אلسعودية
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  אلهيئة אلشرعية  )ب

אلهيئة .بتوאفق אعمאله مع אحכאم אلشريعة אאسאمية هאلتزאمא منאنشא אلمصرف هيئة شرعية 
אلشرعية مسئولة عن אلقيאم بمرאجعة منتظمة للنتאئج אلتشغيلية وאي منتجאت אو خدمאت جديدة 

  .אطאقهאقبل 
  

 אسس אאعدאد – 2
 
 אلمطلوب وאאيضאحאت אلمعلومאتجميع  אلموجزة א تتضمن אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة 

 אلقوאئم مع بאאقترאن تقرא אن وينبغي , אلموحدة  אلسنوية אلمאلية אلقوאئم في عنهא אאفصאح
 .2009 ديسمبر 31 في אلمنتهية للفترة للمصرفאلموحدة  אلسنوية אلمאلية

  لتزאمبيאن אא )א 

  :אلموجزة  אلموحدةאلمرحلية  אلقوאئم אلمאلية هذه عدتא

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

 .אلتقאرير אلمאلية אلمرحلية - 34وאلمعيאر אلمحאسبي אلدولي رقم אلسعودي 

 مאنظو אل لشرכאت في אلمملכة אلعربية אلسعوديةنظאم مرאقبة אلبنوכ ونظאم אطبقא لو   ) ب

  .للمصرف אאسאسي

  אسس אلقيאس             )ب 

  .وفقא لمبدא אلتכلفة אلتאريخية אلموجزة אلموحدة אلمرحلية عدאد אلقوאئم אلمאليةم אت

  عملة אلعرض وאلعملة אلوظيفية ) ج

بאلريאل אلسعودي وهو אلعملة  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلقوאئم אلمאلية هذه تظهر

 .אقرب אلف ريאل سعودي  , يتم تقريب אلمبאلغאليه  مא يشאر ستثنאء بאو. فية للمصرفאلوظي

  אسس توحيد אلقوאئم אلمאلية )د

 تينلشرכلאلقوאئم אلمאلية للمصرف و  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية تشمل אلقوאئم אلمאلية
כمא في تאريخ אلقوאئم אلمאلية  تينאلتאبع تينلشرכلتلכ א عدאد אلقوאئم אلمאليةتم א. تينאلتאبع

بية אلمتبعة من قبل , بאستخدאم سيאسאت محאسبية تتمאشى مع אلسيאسאت אلمحאسللمصرف 



 

 

 
9 

 

لتتمאشى مع אلتאبعتين  تينلشرכلجرאء تعديאت , אن وجدت , على אلقوאئم אلمאلية يتم א. אلمصرف
  . אلقوאئم אلمאلية للمصرف

  
אلتحכم في سيאسאتهא אلمאلية  على אلشرכאت אلتي يכون للمصرف אلقدرةאلشرכאت אلتאبعة هي 

نصف حقوق  ل على مכאسب من אنشطتهא , بאאضאفة אلى אمتאכ אכثر منوאلتشغيلية للحصو
אبعة مع אلقوאئم אلمאلية للمصرف يتم توحيد אلقوאئم אلمאلية للشرכאت אلت. بشכل عאمאلتصويت 

ويتم אيقאف توحيدهא من تאريخ אنتقאل אلسيطرة  لى אلمصرفنتقאل אلسيطرة عليهא אمن تאريخ א
ة خאل אلفترة , אن وجدت , دعلشرכאت אلتאبعة אلمشترאة אو אلمستبتدرج نتאئج א  .عليهא من אلمصرف

عتبאرא من אلتאريخ אلفعلي للشرאء אو حتى אلتאريخ אلفعلي אلموحدة א ضمن قאئمة אلدخل אلشאمل
  ., حسب مאهو مאئم للبيع

  
אلموجودאت אلمتعلقة وصאفي  )אلخسאئر( صאفي אلدخلغير אلمسيطرة , حصة  لحصةאتمثل حقوق 

. لتאبعة لهمن قبل אلمصرف في אلشرכאت א و غير مبאشر,بشכل مبאشر א غير אلمملوכة ,بאلحصص  
غير نسبة  2010مאرس  31بتאريخ  في אلشرכאت אلتאبعة ةوقد بلغت حقوق  אلحصة غير אلمسيطر 

للمصرف لتلبية بعض אلمتطلبאت אلنظאمية  وهي مملوכة لمسאهمين ممثلين ذאت אهمية نسبية
אلموحدة و א  אلمرحلية אلشאمل وعليه لم يتم عرضهא بشכل منفصل في כل من قאئمة אلدخل

  .אلموحدة אلمرحلية حقوق אلمسאهمين  في قאئمة אلمرכز אلمאليضمن 
  

אلقאئمة بين אلمصرف وאلشرכאت אلتאبعة , وאي دخل אو مصروف غير متحقق رصدة يتم אستبعאد אא
 אلمرحلية אلقوאئم אلمאلية هذه عدאدمאت بين אلمصرف وאلشرכאت אلتאبعة عند אينشא من אلمعא

  .אلموجزة אلموحدة

  אلهאمة אلسيאسאت אلمحאسبيةملخص  – 3

  אلموحدة אلمرحلية في אعدאد هذه אلقوאئم אلمאلية تتمאشى אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة
 31 אلمאلية אلمنتهية في للفترة منشورة אل אلموحدة مאليةאلقوאئم אلمع تلכ אلمتبعة في  אلموجزة
نאفذة אصبحت אلتي بאلتقאرير  ةאلخאص ةאلدولي يريאאلمع يتعلق بאلتعديאت على فيمא .2009ديسمبر 

אلمصرف אية אحدאث تنطبق عليهא متطلبאت هذه אلتعديאت وبאلتאلي من א يتوقع  , 2010عאم  خאل
 على  غير אلمتوقع

ً
 אلمאلية אلمرحلية אلموحدةאلقوאئم אن يכون لهذه אلتعديאت אي אثر هאم نسبيא

אلدولية يمאرس אلمصرف خيאر אلتطبيق אلمبכر אي من هذه אلمعאيير لم  כذلכ, .للمصرف אلموجزة
  .ذאت אلصلة אلصאدرة حتى تאريخه ولهא توאريخ نفאذ مستقبلية وאلتعديאت
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  ستثمאرאت אא –4

  2010 مאرس 31  

 )مدققةغير (
 

  2009 ديسمبر 31

 )مدققة(
 

  2009 مאرس 31

  )مدققةغير (

אلريאאتبאאف(  ستثمאرאت مسجلة بאلتכلفة אلمطفאةא

  )سعوديةאل

אلريאאت بאאف (  

  )سعوديةאل

אلريאאت بאאف (  

  )سعوديةאل

  مرאبحאت مع مؤسسة אلنقد אلعربي

  אلسعودي 

 

1,566,874 

    

1,000,141 

    

2,348,417  

  2,348,417    1,000,141   1,566,874  אאجمאلي

  

 ئتمאنאلتعهدאت وאא لتزאمאت אلمحتملة אلمتعلقة بאא – 5

  بאאئتمאن אلمتعلقةلتزאمאت אلمحتملة فيمא يلي אلتعهدאت و אא  

  

  2010مאرس  31  

  )غير مدققة(
  2009ديسمبر  31  

   )مدققة(
  2009مאرس  31  

  )غير مدققة(

  )بאאف אلريאאت אلسعودية(    )بאאف אلريאאت אلسعودية(   )بאאف אلريאאت אلسعودية(  

 _  290,284  545,855عتمאدאت אلمستندية אא

 685,438  801,033  1,695,477  خطאبאت אلضمאن 

 _  14,125   152,282  قبوאت 

 685,438  1,105,442   2,393,614  אאجمאلي 

  

  : אلسهم  )خسאرة( ربح –6

 )אلخسאرة( سאس صאفي אلدخلאلسهم אאسאسي و אلمخفض على א )خسאرة( تم אحتسאب ربح
כمא في نهאية  مليون سهم 1500 אلمتوسط אلمرجح لعدد אאسهم אلقאئمة وهي مقسومא على

  .אلفترة
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  אلنقد و مא يمאثله  – 7   

  :يتכون אلنقد ومאيمאثله אلظאهر في قאئمة אلتدفقאت אلنقدية אلموحدة ممא يلي 

  2010 مאرس 31  

  )مدققةغير (
 ديسمبر 31  

2009  

   )مدققة(

  2009 مאرس 31  

  )مدققةغير (

ف אلريאאت بאא(  

  )אلسعودية
אلريאאت  فبאא(  

  )אلسعودية
אلريאאت  فبאא(  

  )אلسعودية

 268  55,203  87,009  אلنقد في אلصندوق

  אلعربي אرصدة لدى مؤسسة אلنقد 

  אلنظאمية אلسعودي فيمא عدא אلوديعة  

 

68,333 

   

234,378 

   

1,235 

אאخرى  אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية 

  يومא من تאريخ אאقتنאء تستحق خאل تسعين  

 

4,953,187  

  

11,840,804 

   

1,450,605 

 1,452,108  12,130,385   5,108,529  אאجمאلي 

  

  قطאعאت אאعمאل - 8

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

  .وذلכ لتوزيع אلموאرد على אلقطאعאت و تقييم אدאئهא بאلمصرفوאאلتزאمאت 

قطאعאت تتم אلمعאمאت بين אل. في אلمملכة אلعربية אلسعودية يمאرس אلمصرف نشאطه بشכل رئيس
 

ً
وجد אيرאدאت אو مصאريف هאمة بين א ت. אلمعتمدة من אאدאرةلشروط لאحכאم وא אلتشغيلية وفقא

موجودאت ومطلوبאت في ة موجودאت ومطلوبאت אلقطאعאت تتمثل غאلبي. אلقطאعאت אلتشغيلية
  :אلمذכورة אدنאهאلقطאعאت  , يتכون אلمصرف من  وאغرאض אدאرية. تشغيلية

 وאلمنتجאت אאخرى  אאيدאعאت وאلتمويل وאلخدمאت يشمل :אلخدمאت אلمصرفية لאفرאد -
  .وشرכאت אאعمאل אلمقدمة لאفرאد

אאخرى لخدمאت و אلمنتجאت אيدאعאت وאلتمويل وאيشمل א :אلخدمאت אلمصرفية للشرכאت -
  .وאلمؤسسאت شرכאتعمאء من אلאلمقدمة لل
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ويتم توزيع אلدخل على . אאخرىخدمאت אلخزينة  يشمل אلمرאبحאت مع אلبنوכ و :אلخزينة -
هو موאل مطور دאخليא في אلمصرف ول بאستخدאم معدل تسعير لتبאدل אאقطאعאت אאعمא

 .   موאلכلفة אאت سعرلرب אقم

 אאصول אدאرة وאعمאل אلوسאطة وخدمאت אאستثمאر دאرةإ يشمل :אلوسאطة و אאستثمאر -
 .אلمאلية אאورאقحفظ و אلمشورة وتقديم , دאرةوאא,  אنشطة אلتعאملب אلمتعلقة

لذي א ,) وאאصول אلمشترכةرאس אلمאل  بصفته لديه حيאزة(تشمل אلمرכز אلرئيسي  :خرىא -
 .قطאع אعمאل منفصل لغرض אلتقאريرאيشכل 

  :فيمא يلي تحليل لموجودאت ودخل אلمصرف ونتאئجه حسب قطאعאت אאعمאل

  )غير مدققة(2010مאرس31
  אلسعوديةאلريאאتبאאف

 ستثمאرאא  אلخزينة    אلشرכאت   אאفرאد   
وאلوسאطة

  אאجمאلي   خرى א

 18,832,704 786,480  250,603 14,131,844 3,274,237 389,540  אجمאلي אلموجودאت   

 3,302,457 140,010 30,706 387,879 1,544,4801,199,382  אجمאلي אلمطلوبאت 

صאفي אلدخل من אאستثمאرאت

  وאلتمويل 

 

2,999

 

21,536

 

11,711 

 

171 

 

30,838 

 

67,255 

   אتعאب خدمאت مصرفية

  وאאيرאدאت אאخرى

  

2,348 

  

8,900

  

1,101 

  
_ 

  

2,756 

  

15,105 
  82,360 33,594  171 12,812 30,436 5,347  אجمאلي دخل אلعمليאت

 24,607 17,077 _ 800 1,097 5,633  אאستهאכ و אאطفאء 

 132,847 76,701  6,351 4,163 7,555 38,077  مصאريف אلعمليאت אאخرى 

 157,454 93,778 6,351 4,963 8,652 43,710  אجمאلي مصאريف אلعمليאت

 (75,094) (60,184) (6,180) 7,849 21,784  (38,363)للفترة)אلخسאرة(/صאفي אلدخل
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  )غير مدققة(2009مאرس31
  אلسعوديةאلريאאتبאאف

אאستثمאر   אلخزينة    אلشرכאت   אאفرאد   
وאلوسאطة

  אאجمאلي   אخرى 

 16,187,197 637,233  _15,099,952 450,012 _  אجمאلي אلموجودאت   

 687,838 639,115 _ _ 48,700 23  אجمאلي אلمطلوبאت 

صאفي אلدخل من אאستثمאرאت

  وאلتمويل  

 

_ 

 

1,615 

 

78,674 

 

_ 

 

97,674 

 

177,963 

  אتعאب خدمאت مصرفية

  وאאيرאدאت אאخرى 

  

_ 

  

_ 

  

6 

  

_ 

  

245 

  

251 

  178,214 97,919  _ 78,680 1,615 _  אجمאلي دخل אلعمليאت

 9,954 7,903 _ 319 508 1,224  אאستهאכ و אאطفאء 

 58,882 45,119  _ 1,064 1,601 11,098  مصאريف אلعمليאت אאخرى 

 68,836 53,022 _ 1,383 2,109 12,322  אجمאلي مصאريف אلعمليאت

 109,378 44,897 _ 77,297 (494)  (12,322)للفترة)אلخسאرة(/صאفي אلدخل

  

  .من אلعمאء عאه تم تحقيقهאلقطאعאت אلمدرجة א כل دخل

  

  :כفאية رאس אلمאل–9 

تتم مرאقبة כفאية . مدאر بصورة نشطة لتغطية אلمخאطر אلمאزمة אعمאله رאسمאلقאعدة يحتفظ אلمصرف ب

مؤسسة אلنقد  فيאلمعتمدة لجنة بאزل  , אאرشאدאت אلصאدرة عنאخرى  وسאئلضمن  ,  بאستخدאم رאس אلمאل 

  .אلعربي אلسعودي بشאن אאشرאف אلبنכي
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  2009 مאرس  2010 مאرس  

 אجمאلي نسبة  

  אلمאل رאس
نسبة رאس אلمאل 

  אאسאسي
 אجمאلي نسبة  

  אلمאل رאس
نسبة رאس אلمאل 

  אאسאسي

  )غير مدققة(    )غير مدققة(  

  %  %  %  %  

 387,82 400,73  151  151 אلمستوى אאعلى אلموحد

  

  :رقאم אلمقאرنةא–10

  .אلمقאرنةلسهولة عند אلضرورة אلمقאرنة للفترة אلسאبقة رقאم אتصنيف بعض عيد א

  

  :אلمאلية אلقوאئم אعتمאد –11

  .م2010אبريل  6في  אلمرحلية אلموحدة אلموجزة אلمאلية אلقوאئم هذه دאאعتمتم  

  


