
 

 

 
1 

 

 

 

 

 
 

 

نمאءאمصرف א  

)شرכة مسאهمة سعودية(  
 אلموحدة אلموجزة אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية

)غير مدققة(  

 אشهر אلمنتهية  אلثאثة لفترة  

  م2012 مאرس 31في 

  

  

 

 

   

 

 

 

 















 

 

 
8 

 

 
  )شرכة مسאهمة سعودية(

  )غير مدققة(אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אيضאحאت حول אلقوאئم אلمאلية
  م2012 مאرس 31 في אلمنتهية شهرא אلثאثة لفترة

  

  عـאم -  1

  אلتאسيس   ) א

 وتאريـخ 15/אلمرسوم אلملכي رقم م بموجب ,شرכة مسאهمة سعودية , مصرف אאنمאء تאسس 

 27 وتאريخ) 42(אر مجلس אلوزאرء رقم قر و بموجب  )م2006مאرس  28אلموאفق (هـ 1427صفر  28

 173אلقرאر אلوزאري رقم   بموجبيعمل אلمصرف כمא  .)م2006مאرس  27אلموאفق (هـ 1427صفر

 26אلموאفق ( هـ1429 ىאאول ىجمאد 21אلصאدر بتאريخ  ) (1010250808אلسجل אلتجאري رقم و

  )42(بتقديم אلخدمאت אلمصرفية من خאل אلمصرف يقوم  .)م 2008 مאيو
ً
 : م2011 مאرس 31( فرعא

25  
ً
  : כمא يلي هو للمصرف عنوאن אلمرכز אلرئيسن א .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 
  : ) "אلمصرف"( אدنאه אلمذכورة

  تאريخ אلتאسيس  حصة אلمصرف  אسم אلشرכة אلتאبعة

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

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

من خאل منتجאت متنوعة אאستثمאرية و بتقديـم جميع אلخدمאت אلمصرفية אلمصرفتتمثل אغرאض 
نظאم مرאقبة و  مصرفאلنظאم אאسאس لل وאدوאت متوאفقة مع אحכאم אلشريعة אאسאمية و

  .אلبنوכ
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  אلهيئة אلشرعية)  ب

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

  .شرعية لتخضع جميع אعمאل ومنتجאت אلمصرف لموאفقتهא ورقאبتهא 
  
 אد אسس אאعد --- 2
 

بאستخدאم سيאسאت محאسبية  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلمאلية אلقوאئم هذه تم אعدאد
و אאحدאث אאخرى في ظروف  אلمشאبهةللمعאمאت  تقويموאسאليب  وאحכאم אفترאضאتو ,موحدة
م, غير 31/12/2011כمא هو مفصح عنه في אلقوאئم אلمאلية אلموحدة للمصرف כمא في ممאثلة 

 وאאيضאحאت אلمعلومאتجميع א تتضمن  אلموجزة אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدةאن 
 مع بאאقترאن تقرא אن وينبغي , אلموحدة  אلسنوية אلمאلية אلقوאئم في عنهא אאفصאح אلمطلوب

 ديسمبر 31 כمא في و אلسنة אلمאلية אلمنتهية في للمصرف אلموحدة אلسنوية אلمאلية אلقوאئم
2011. 

 
  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 عدאد אلقوאئم אلمאليةم אت
ً
 عدא فيمא لمبدא אلتכلفة אلتאريخية وفقא

فيتم  אلدخل قאئمة خאل من אلعאدلة قيمتهא مدرجةאل ستثمאرאتאא و للبيع متאحةאلאستثمאرאت א

  .قيאسهא بאلقيمة אلعאدلة

  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

  توحيد אلقوאئم אلمאلية אسس) د

لشرכتين אאلقوאئم אلمאلية للمصرف وאلموجزة  אلمرحلية אلموحدةאلقوאئم אلمאلية هذه تشمل 
 . للشرכאت אلتאبعة لنفس אلفترة אلمאلية للمصرفتم אعدאد אلقوאئم אلمאلية و. له אلتאبعتين
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אلشرכאت אلتאبعة هي אلشرכאت אلتي يכون للمصرف אلقدرة على אلتحכم في سيאسאتهא אلمאلية 

אنشطتهא , بאאضאفة אلى אمتאכ אכثر من نصف حقوق  من منאفعوאلتشغيلية للحصول على 
يتم توحيد אلقوאئم אلمאلية للشرכאت אلتאبعة مع אلقوאئم אلمאلية للمصرف .  אلتصويت بشכل عאم

من تאريخ אنتقאل אلسيطرة عليهא אلى אلمصرف ويتم אيقאف توحيدهא من تאريخ אنتقאل אلسيطرة 
אلتאبعة אلمشترאة אو אلمستبعدة خאل אلفترة , אن وجدت , تدرج نتאئج אلشرכאت   .عليهא من אلمصرف

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

 
אن אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة من אلشرכتين אلتאبعتين تتمאشى مع אلسيאسאت אلمحאسبية 

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

  
حيث אن אلشرכאت אلتאبعة مملوכة بאلכאمل للمصرف ,א يوجد אي حصص غير مسيطرة ليتم  

    .אאفصאح عنهא
אلمتدאخلة وכذلכ אאيرאدאت وאلمصאريف אلنאتجة عن هذه אلمعאمאت  "אلمصرف" يتم حذف אرصدة

  .  אلموجزة אلموحدة אلمرحلية אلقوאئم אلمאليةهذه  عند אعدאد 
  
  אلهאمة אلسيאسאت אلمحאسبيةملخص  --- 3

  אلموحدة אلمرحلية אلمאلية אلقوאئم هذه אعدאد في تتمאشى אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة
 31 אلمنتهية في אلموحدةאلسنوية  مאليةאلقوאئم אل אعدאد אلمتبعة فيمع تلכ אلموجزة 
  .2011ديسمبر 

 ,אلمصرف على تنطبق א 2012 خאلאلدولية אلخאصة بאلتقאرير אلمאلية  אلمعאيير على אلتعديאتن א 

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

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

          אلمتعلق بאאدوאت אلمאلية , )  9(و فيمא عدא  אلمعيאر אلدولي אلخאص بאلتقאرير אلمאلية رقم 
 من א تطبيقهمאيلزم  אللذאنو אلمتعلق بتوحيد אلقوאئم אلمאلية ) 10(و אلمعيאر אلدولي رقم 

ً
عتبאرא

 وאאلتعديאت على אلمعאيير يتوقع بאن ينتج عن فאنه א , و אلسنوאت אلمאلية אلتي تليه  2013אلعאم 
אلمعאيير אلجديدة אي אثر على אلقوאئم אلمאلية אلموحدة للمصرف بאستثنאء بعض אאفصאحאت 

  .אאضאفية

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

  . قوאئمه אلمאلية אلموحدة

  



 

 

 
11 

 

  ستثمאرאتאא ---4

  2012مאرس31  

  )مدققةغير (

  2011ديسمبر  31

  )مدققة(

  2011 مאرس 31

  )مدققةغير ( 

بאאف אلريאאت(   

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

 ,مرאبحאت مع مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي

 2,699,869  2,649,934  1,549,984  )אلمطفאةبאلتכلفة ( 

 235,288  695,407  686,433  אستثمאرאت متאحة للبيع

 אستثمאرאت مدرجة قيمتهא אلعאدلة من خאل قאئمة

 -  25,440  29,580  אلدخل 

 -  57,500  57,500  خرىאאستثمאرאت  

  2,323,497 אאجمאلي
 

3,428,281  2,935,157 

 

 جديدة تכאفلشرכة ( אאخرى تمثل אستثمאرאت אلمصرف في شرכة طوכيو مאرين אلسعودية  אאستثمאرאت

אلشرכة تحت مא تزאل هذه . )و ضوאبط مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعوديאحכאم אلشرعية  وفق تعمل

  .مليون ريאل سعودي 200אلتאسيس, و يبلغ رאس مאلهא אلمصرح به 

  مويل, صאفي تאل-5

  2012مאرس31  

  )مدققةغير (

  2011ديسمبر  31

  )مدققة(

  2011 مאرس 31

  )مدققةغير ( 

بאאف אلريאאت(   

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

 2,878,053  4,265,804  4,537,133  فرאدאא

 17,504,679  21,110,295  23,146,351  אلشرכאت

 20,382,732  25,376,099  27,683,484  אلتمويل אلعאمل 

 -  10,134  68,032  אلتمويل غير אلعאمل

 20,382,732  25,386,233  27,751,516  אجمאلي אلتمويل

 (5,000)  (127,699)  (144,574)  مخصص אאنخفאض في אلقيمة

  27,606,942  אلتمويل ,صאفي
 

25,258,534  20,377,732 
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  ودאئع אلعمאء ---6

  2012مאرس31  

  )مدققةغير (

  2011ديسمبر  31

  )مدققة(

  2011 مאرس 31

  )مدققةغير ( 

بאאف אلريאאت (   

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

 5,471,327  8,961,924  11,105,962  ودאئع تحت אلطلب

 5,362,012  7,530,095  8,855,294  אستثمאرאت عمאء אجل

 480,792  1,284,265  1,368,055   حسאبאت عمאء אخرى

 11,314,131  17,776,284  21,329,311  אאجمאلي

  .حسאبאت عمאء אخرى تאمينאت אאعتمאدאت وخطאبאت אلضمאن رصيد يشمل

  بאאئتمאن אلتعهدאت و אאلتزאمאت אلمحتملة אلمتعلقة ---7

  אلخאصة بאلمصرف بאאئتمאن אلمتعلقة אلمحتملة אאلتزאمאت و אلتعهدאت يلي فيمא

  
  2012مאرس31

  )مدققةغير (

  2011ديسمبر  31

  )مدققة(

  2011 مאرس 31

  )مدققةغير ( 

بאאف אلريאאت (  

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

   )אلسعودية

بאאف אلريאאت (

  )אلسعودية

 1,728,752  2,437,9252,256,804  אعتمאدאت مستندية

 3,447,600  3,083,5503,608,702  خطאبאت ضمאن

 143,428  351,933 99,022 قبوאت

 -  1,621,666 1,584,107 אلتزאمאت منح אئتمאن غير قאبلة للنقض

 5,319,780  7,839,105 7,204,604   אאجمאلي

  אلنقد و مא يمאثله  --- 8

 : من אאتي אلموحدة אلمرحلية אلنقدية אلتدفقאت قאئمة في אلمدرج ومאيمאثله אلنقد يتכون
  2012مאرس31  

  )مدققةغير (

  2011ديسمبر  31

  )مدققة(

  2011 مאرس 31

  )مدققةغير ( 

 אلريאאتبאאف(  

   )אلسعودية

 אلريאאتبאאف (

   )אلسعودية

 אلريאאتبאאف (

  )אلسعودية

 255,633  455,380359,352  אلنقد في אلصندوق

 אرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي فيمא عدא 

 27,140  1,113,53249,951  אلنظאميةאلوديعة 

 אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى تستحق  

 2,338,529  75,994 431,575 خאل تسعين يومא من تאريخ אאقتنאء

 2,621,302  485,297 2,000,487  אאجمאلي 
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   אلقطאعאت אلتشغيلية - 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 

  :تقאرير بشאنهאאلتي يتم رفع אل אلقطאعאتفيمא يلي  

 وאلمؤسسאت لאفرאد  אلمقدمة אאخرى אلمنتجאت و אلودאئعو אلتمويل يشمل  : אאفرאد قطאع  )א 
 .  אلحجم ومتوسطة صغيرة

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

 . خدمאت אلخزينة وאستثمאرאت  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 مطورאل אאموאل تحويل تسعير نظאم بאستخدאم אلتشغيلية אلقطאعאت على אلربح يقيد/يحمل
  . אאموאل تכلفة لسعر مقאرب وهو אلمصرف في

   



 

 

 
14 

 

 و ومصאريف אلعمليאت ودخل  مאرس 31כمא في  مطلوبאتאل אجمאلي و لموجودאتא אجمאلي تحليل يلي فيمא

:و ذلכ لכل قطאع من אلقطאعאت אلتشغلية  مאرس 31هية في تאشهر אلمن אلثאثةفترة صאفي دخل   

 

  )غير مدققة( 2012مאرس31

  אلسعوديةאلريאאتبאאف

  
 قطאع אلخزينةقطאع אلشرכאت  אאفرאدقطאع 

 אאستثمאرقطאع 

  وאلوسאطة
  אאجمאلي  אخرى

 39,872,147 2,719,711  475,658 5,202,58023,044,9208,429,278  אلموجودאت   אجمאلي

 23,792,230 573,222 295,171 11,475,0754,941,3586,507,404  אلمطلوبאت אجمאلي

 صאفي אلدخل من אאستثمאرאت

 330,361 56,721 86 78,793139,26055,501 وאلتمويل

        وאيرאدאت   אتعאب خدمאت مصرفية

 62,723 21 6,214 7,08322,93026,475خرىא

  393,084 56,742  6,300 85,876162,19081,976  אلعمليאتدخلאجمאلي
  16,875 -  ---16,875 قيمة אلتمويلאنخفאض مخصص

  34,928 23,382  ---11,546  אאستهאכ و אאطفאء

  190,797 96,397  8,372 74,5417,6823,805  مصאريف אلعمليאت אאخرى

 242,600 119,779 8,372 102,9627,6823,805  אلعمليאت مصאريفאجمאلي

 150,484 (63,037) (2,072) 154,50878,171 (17,086)  لفترةא) خسאرة(/دخلصאفي

 

  )مدققةغير( 2011مאرس31

  אلسعوديةאلريאאتبאאف

  
قطאع אلخزينة قطאع אلشرכאت  אאفرאدقطאع  

قطאع אאستثمאر 

  وאلوسאطة
  אאجمאلي  אخرى

 29,608,238 1,907,965 3,767,71917,489,2096,101,259342,086  אلموجودאت   אجمאلي

 14,066,453 293,575 6,670,0662,278,9474,671,279152,586  אلمطلوبאت אجمאلي

 אلدخل من אאستثمאرאتصאفي 

 219,182 53,269 43,89375,91045,811299 وאلتمويل

        وאيرאدאت   אتعאب خدمאت مصرفية

 42,530 2,009 4,10629,1284,2103,077 خرىא

 261,712 55,278 47,999105,03850,0213,376  אلعمليאتدخلאجمאلي

 2,000 - ---2,000 قيمة אلتمويلאنخفאض   مخصص

 27,789 22,546 ---5,243  אאستهאכ و אאطفאء

 161,695 92,447 48,2497,2203,8289,951  مصאريف אلعمليאت אאخرى

 191,484 114,993 55,4927,2203,8289,951  אلعمليאت مصאريفאجمאلي

 70,228 (59,715) (6,575)97,81846,193(7,493)  لفترةא) خسאرة/ (دخلصאفي
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 אلسهم ربح ---10

على אلمتوسط אلمرجح  دخل صאفيوذلכ بتقسيم  אلمخفض و אאسאسي אلسهم ربح אحتسאب تم
بعد حسم אلحصة אلمتعلقة  אلفترة نهאية في כمא سهم مليون 1,485 אلبאلغولعدد אאسهم אلقאئمة 

  .بאسهم אلخزينة

  אلمאل رאس כفאية---11

 قبل من אلموضوعة אلمאل رאس بمتطلبאت אאلتزאم في אلمאل رאس אدאرة عند אلمصرف, אهدאف تتمثل
 وفقא אلعمل في אאستمرאر في אلمصرف مقدرة على אلسعودي,وאلحفאظ אلعربي אلنقد مؤسسة

  .قوي مאل  رאس وجود على وאلحفאظ אلمحאسبي, אאستمرאرية لمبدא

 مؤسسة قبل من אلمحددة אلمعدאت بאستخدאم وذلכ رאسمאله כفאية مدى بمرאقبة אلمصرف يقوم
وبموجبهא يتم قيאس مدى כفאية رאس אلمאل . على אאقل % 8بمعدل  אلسعودي אلعربي אلنقد

אلمؤهل مع אلموجودאت و אאلتزאمאت אلظאهرة في قאئمة אلمرכز אلمאلي بאستخدאم אאرصدة 
  .אلمرجحة אظهאر مخאطرهא אلنسبية 

  2012 مאرس 31  

  )مدققةغير (

  2011ديسمبر  31

  )مدققة(

  2011 مאرس 31

  )مدققةغير ( 

  )אلسعودية אلريאאتبאאف (  بيאن 

 21,662,154  32,345,614  34,793,185  אאئتمאن للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر    مخאطر

 993,380  1,733,049   1,881,673  אلعمليאت للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر    مخאطر

 1,344,650  2,216,522  2,217,235  אلسوق للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر  مخאطر

 24,000,184  36,295,185   38,892,093  אلرכيزة אאولى للموجودאت אلمرجحة אلمخאطر  אجمאلي

 15,470,541  15,897,254  15,897,254  אلمאل אאسאسي   رאس

 74,528  118,699  290,115  אلمאل אلمسאند  رאس

 15,545,069  16,015,953  16,187,369  وאلمسאند אאسאسي אلمאل رאس אجمאلي 

     % אلمאل رאس כفאيةنسبة

 %64  %44 %41 رאس אلمאل אאسאسي

 %65  %44  %42  رאس אلمאل אאسאسي وאلمسאند

  אلمقאرنة אرقאم---12

.لכي تتمאشى مع אرقאم אلفترة אلحאلية אلسאبقة للفترة אلمقאرنة אرقאم بعض تصنيف אعيد  

  אلمرحلية אلموحدة אلموجزة אلمאلية אلقوאئم אعتمאد ---13

  ـه 1433  جمאدى אאولى 15هذه אلقوאئم אلمאلية אلمرحلية אلموحدة אلموجزة بتאريخ אعتمدت 

).م 2012 אبريل 7אلموאفق  (   


