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)غير مدققة(  

   2008مאيو  26للفترة من  אلموحدة אلمرحليةאلمאلية  אلقوאئم
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 تقرير مرאجعي אلحسאبאت

)شرכة مسאهمة سعودية(  

  ةאلموحد قאئمة אلمرכز אلمאلي

)دققةغير م(  2009 سبتمبر 30כمא في   
  

  بאאف אلريאאت אلسعودية               אيضאح  

  

  אلموجودאت

      

 424,570     وאرصدة لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودينقد
 אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى

  ستثمאرאتא

  تمويل

4 

5  

  11,685,439 

2,858,124  

713,873 
  790,754    6 ممتلכאت ومعدאت, صאفي

  42,121      موجودאت אخرى    

  16,514,881      אجمאلي אلموجودאت

        

        אلمسאهمينאلمطلوبאت وحقوق 

        

        طلوبאتمאل

  782,576      אلعمאءودאئع 
  132,554      مطلوبאت אخرى

  915,130      אجمאلي אلمطلوبאت

        

        אلمسאهمين حقوق
  15,000,000    12  رאس אلمאل

  599,751      אربאح مبقאة

  15,599,751      אجمאلي حقوق אلمسאهمين

        

  16,514,881      אجمאلي אلمطلوبאت وحقوق אلمسאهمين

  

  



 

 

        
 

 א يتجزא من هذه  31אلى  1אאيضאحאت אلمرفقة من  دتع
ً
  .אلمرحلية אلموحدة אلقوאئم אلمאليةجزءא

  )شرכة مسאهمة سعودية(
)ة غير مدقق( אلموحدة אلشאمل قאئمة אلدخل  

  

  بאאف אلريאאت אلسعودية    يضאحא  

        

لفترة אلثאثة אشهر     

 سبتمبر 30אلمنتهية في 

2009  

مאيو  26للفترة من   

تאريخ אلقرאر ( 2008

 30حتى ) אلوزאري

  2009 سبتمبر
 

  : אلدخل

        

  אلدخل من אאنشطة אאستثمאرية
  وאلتمويلية    

 

8 

  

139,064

   

810,017  
  )1,102(   אلعمאء على ودאئعאتאئدع

 

  )2,621(  

صאفي אلدخل من אאنشطة
  אאستثمאرية وאلتمويلية

    

137,962

    

807,396  
  8,263  7,257   دخل אلعمليאت אאخرى

  815,659  145,219  אلعمليאتאجمאلي دخل  
    

 274,510 69,424  روאتب ومزאيא אلموظفين
  41,994  8,557  אيجאرאت ومصאريف مبאني

  56,713  14,690 6  אستهאכ وאطفאء
  106,770  13,902  مصאريف عمومية وאدאرية אخرى

 
 אلعمليאتאجمאلي مصאريف 

  

 

  

106,573 

    

479,987  
 

  אلعمليאت صאفي دخل
  

 

  

38,646 
    

335,672  
 264,079  - 9 دخل مא قبل אلتشغيل , صאفي

 599,751  38,646   صאفي دخل אلفترة
 -    -  بنود אلدخل אلشאمل אאخرى

 599,751   38,646  صאفي אلدخل אلشאمل للفترة
للسهمאאسאسي وאلمخفضربحאل

  )بאلريאل אلسعودي(   
  

12  

 
0.03 

  
0.40 



 

 

        
 

  

 א يتجزא من هذه  31 ىאل 1אאيضאحאت אلمرفقة من  دعت
ً
  .אلمرحلية אلموحدة אلقوאئم אلمאليةجزءא

  )سعودية شرכة مسאهمة(
אلموحدة אلمسאهمينقאئمة אلتغيرאت في حقوق   

)ة غير مدقق( 2009 سبتمبر 30 حتى )تאريخ אلقرאر אلوزאري ( 2008مאيو  26من  للفترة    
  

  بאאف אلريאאت אلسعودية              

  

  אאجمאلي אאربאح אلمبقאة אلمــאلرאس 
    

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

  599,751  599,751 -    للفترةאلشאمل  صאفي אلدخل

      

  15,599,751  599,751 15,000,000 אلرصيد في نهאية אلفترة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

        
 

  

 א يتجزא من هذه  31 אلى 1אאيضאحאت אلمرفقة من  دعت
ً
  .אلمرحلية אلموحدة אلقوאئم אلمאليةجزءא

  )شرכة مسאهمة سعودية(
אلموحدة قאئمة אلتدفقאت אلنقدية  

)غير مدققة ( 2009 سبتمبر 30ى حت) تאريخ אلقرאر אلوزאري( 2008مאيو  26من للفترة   
  

بאאف אلريאאت          אيضאح                                                                                                                   

  אلسعودية
        :אאنشطة אلتشغيلية

  599,751      لفترةאصאفي دخل 
        אلى صאفيאلتعديאت لتسوية صאفي אلدخل

        :אلنقد אلمستخدم في אאنشطة אلتشغيلية 
 56,713       وאطفאء  אستهאכ

  :صאفي אلزيאدة في אلموجودאت אلتشغيلية

 نظאمية لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي אيدאعאت

 يوم  90אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى تستحق بعد 

  אאقتنאءمن تאريخ     

      

)41,813(  

 

)11,175,533( 

    ستثمאرאتא

  تمويل

    )2,858,124(  

)713,873( 
 )42,121(      موجودאت אخرى

        :صאفي אلزيאدة في אلمطلوبאت אلتشغيلية
  782,576      אلعمאءودאئع

  132,554      مطلوبאت אخرى
        

  )13,259,870(      صאفي אلنقد אلمستخدم في אאنشطة אلتشغيلية

        :אאنشطة אאستثمאرية
  )847,467(      شرאء ممتلכאت ومعدאت

  )847,467(       אلمستخدم في אאنشطة אאستثمאرية صאفي אلنقد

        :אאنشطة אلتمويلية
  15,000,000      رאس אلمאل אلمدفوع

  15,000,000     من אאنشطة אلتمويليةאلنאتج  صאفي אلنقد

  892,663    10 אلنقد ومא يمאثله في نهאية אلفترة



 

 

        
 

وتشمل مאقبل אنشطة אאستثمאرية وאلتمويليةאلدخل אلمحصل من א

  אلتشغيل
      

992,054  

  198     للعمאء ةمدفوعאتئدعא

 

 

 

 

 

 

 א يتجزא من هذه  1 3אلى 1אאيضאحאت אلمرفقة من  دتع
ً
  .אلمرحلية אلموحدة אلقوאئم אلمאليةجزءא

  )شرכة مسאهمة سعودية(
   אلموحدة אلمאليةאيضאحאت حول אلقوאئم 

  )ة غير مدقق( 2009 سبتمبر 30حتى ) يتאريخ אلقرאر אلوزאر ( 2008مאيو  26للفترة من 
  

  عـאم - 1

  אلتאسيس وאلعمل  -א  

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

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

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

אلموאفق ( هـ1429 ىאאول ىجمאد 21 אلمؤرخين) (1010250808אلسجل אلتجאري رقم ق و/173رقم 

  . )م 2008 مאيو 26

  : هو للمصرف عنوאن אلمرכز אلرئيس

  مصرف אאنمאء

   66674ص ب  

  11586אلريאض 

  אلمملכة אلعربية אلسعودية

بتقديـم جميع אلخدمאت אلمصرفية وאאستثمאرية وאאنشطة אאخرى حسب مא  אلمصرفتتمثل אغرאض 
 אحכאم نظאم مرאقبة אلبنوכ مصرفهو منصوص عليه في אلنظאم אאسאسي لل

ً
  . ووفقא

   



 

 

        
 

  

    لموحدةא אلمאليةفترة אلقوאئم    - ب 

يوم אلفي  من אلنظאم אאسאسي للمصرف على אن تبدא אلسنة אلمאلية للمصرف 39نصت אلمאدة 

 ن אعلى  , ميאديةمن شهر ديسمبر من כل سنة אאخير يوم אل من شهر ينאير وتنتهي في אאول 

حتى وאلمصرف  صאدر بאعאن تאسيسאلאلوزאري אلقرאر تبدא من تאريخ  للمصرف אلسنة אلمאلية אאولى

من  אאولى للمصرف عن אلفترة وبذلכ تכون אلسنة אلمאلية .אلعאم אلتאلييسمبر من دشهر نهאية 

אلقوאئم  هذه אعدאد تم, مية אلمتطلبאت אلنظא على بنאءو. 2009ديسمبر  31אلى  2008مאيو  26

  .2009 سبتمبر 30 אلى 2008مאيو  26من  لفترةل  אلموحدة لمرحليةאאلمאلية 

 

 

  אسس אאعدאد – 2

  אلمعאيير אلمحאسبية وאلنظم אلمتبعة )א 

  אلموحدة אلمرحلية אلقوאئم אلمאلية هذه عدتא
ً
معאيير אلمحאسبة للمؤسسאت אلمאلية ل وفقא

אلتقאرير  - 34אلمحאسبي אلدولي رقم אر يوאلمعאلصאدرة عن مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي 

  .אلمملכة אلعربية אلسعودية لشرכאت فينظאم مرאقبة אلبنوכ ونظאم אطبقא لو אلمرحلية אلمאلية

  

 سس توحيد אلقوאئم אلمאليةא) ب 

 אلمملوכة אلتאبعة ةאلموحدة אلقوאئم אلمאلية للمصرف و אلشرכ אلمرحلية تشمل  אلقوאئم אلمאلية
بنسبة  و אلشرכة אلتאبعة אلمملوכة للمصرف ,شرכة אאنمאء لאستثمאر , %99.96بنسبة  للمصرف

لفترة אلمאلية אلتאبعة لنفس א אتتم אعدאد אلقوאئم אلمאلية للشرכي .אلعقאريةتنوير אلشرכة , % 98
ت אلمحאسبية אلمتبعة من قبل محאسبية تتمאشى مع אلسيאسאللمصرف, بאستخدאم سيאسאت 

אلتאبعة لتتمאشى  אتلمאلية אلتאبعة للشرכعلى אلقوאئم א , אن وجدت , تم אجرאء تعديאتي .אلمصرف
   .لمصرفل مع אلقوאئم אلمאلية

 وتتوאجد .אلتي يכون للمصرف אلقدرة على אلسيطرة عليهאאلشرכאت  فةאلشرכאت אلتאبعة هي כא
 شغيليةوאلتאلقدرة على אلتحכم في سيאسאتهא אلمאلية  رف يכون لدى אلمصאلسيطرة عندمא 

يمتلכ فيهא  אلمصرف حصة تزيد عن نصف حقوق  وعאدةאنشطتهא , من  مכאسبلحصول على ل
  .אلتصويت

   



 

 

        
 

 
يتم توحيد אلقوאئم אلمאلية للشرכאت אلتאبعة مع אلقوאئم אلمאلية للمصرف بتאريخ אنتقאل אلسيطرة 

 .توحيد هذه אلقوאئم אلمאلية بتאريخ  تخلص אلمصرف من هذه אلسيطرةتوقف ي. عليهא אلى אلمصرف
تدرج نتאئج אلشرכאت אلتאبعة אلمشترאة אو אلمبאعة خאل אلفترة , אن وجدت , ضمن قאئمة אلدخل  

  .אلشאمل אلموحدة אعتبאرא من אلتאريخ אلفعلي للشرאء אو حتى אلتאريخ אلفعلي للبيع
  

אو غير  ,بشכل مبאشر غير אلمملوכة وصאفي אאصول אلدخلحصة في صאفي אل تمثل حقوق אאقلية
 سبتمبر 30بتאريخ  אאقليةوقد بلغت حقوق   .مبאشر,من قبل אلمصرف في אلشرכאت אلتאبعة له

للمصرف لتلبية بعض  ينممثل ينلمسאهموهي مملوכة  غير ذאت אهمية نسبيةنسبة  2009
 אلشאمل قאئمة אلدخل כل من شכل منفصل فيبوعليه لم يتم عرضهא  אلمتطلبאت אلنظאمية

  .حقوق אلمسאهمين  في قאئمة אلمرכز אلمאلي אلموحدةضمن א  אلموحدة و
  

و مصروف غير متحقق , وאي دخل אوאلشرכאت אلتאبعة אلمصرف אאرصدة אلقאئمة بين  אستبعאدتم ي
يتم  .مאت אلمאلية مع אلشرכאت אلتאبعة عند אعدאد אلقوאئم אلمאلية אلموحدةאينشא من אلمع

אلى  طريقة אستبعאد אلدخل غير אلمتحقق ولכن فقطسאئر غير אلمتحققة بنفس אلخ אستبعאد
  .אلقيمة دليل على אنخفאض אلمستوى אلذي אيوجد معه

  
  
  

              אسس אلقيאس )ج       

  .אلتכلفة אلتאريخيةאلمرحلية وفقא لمبدא  אلموحدة تم אعدאد אلقوאئم אلمאلية

 

  عملة אلعرض وאلعملة אلوظيفية  )د  

وهو אلعملة אلوظيفية للمصرف  بאلريאل אلسعودي אلمرحلية אلموحدة אلمאليةאلقوאئم هذه تظهر 

  .لف ريאل سعودي אאقرب  يتم تقريب אلمبאلغو

   



 

 

        
 

  

  אلمحאسبية אلهאمة אאحכאم وאلتقديرאت  ) ه

ستخدאم بعض א ةאلمאلي تقאريرلאلخאصة بא ليةيير אلدولمعאة طبقא لאلمאلي قوאئمאعدאد אليتطلب 

 موجودאت وאلمطلوبאت لא مبאلغتؤثر على محאسبية אلهאمة אلتي قد אل فترאضאتאتقديرאت وאאل

 .مصرفتطبيق אلسيאسאت אلمحאسبية للאستخدאم אאحכאم عند  دאرةمن אאتطلب يכمא  , אلمسجلة

 ةخبر  على אسאس ذلכو ةستمر صورة مهذه אلتقديرאت وאאفترאضאت وאאحכאم ب يتم تقويم

حدאث توقعאت لאאلحصول على אلمشورة אلمهنية وعلى אخرى تشتمل  وعوאملאلمصرف 

وقد تمثلت אلنوאحي אلهאمة אلتى  .لظروفوفقא ل ةمعقول هאאنبאلتي يعتقد  يةمستقبلאل

في تقييم אلموجودאت , אאحכאم  אאو مאرست فيهوאאفترאضאت אستخدمت فيه אאدאرة אلتقديرאت 

  .لغرض אحتسאب אאستهאכאلمאلية وفي تحديد אאعمאر אאنتאجيه للممتلכאت وאلمعدאت 

  אلهאمة אلسيאسאت אلمحאسبية – 3

تتمאشى אلسيאسאت אلمحאسبية אلمتبعة مع تلכ אلمتبعة في אول قوאئم مאلية منشورة כمא في 

 אلتعديאت على אلمعيאر אلمحאسبي אلدوليכمא هي موضحة אدنאه , فيمא عدא  2008ديسمبر  31

وאلتعديאت  8طبق אلمصرف معيאر אلتقאرير אلمאلية אلدولي رقم ". عرض אلقوאئم אلمאلية" -1رقم 

 אلقوאئم אلمאلية هذه אثر على , ولכن لم يכن لهذه אلتعديאتאאخرى على אلمعאيير אلحאلية 

 .خאل هذه אلفترةمحدودא  حيث אن حجم عمليאت אلمصرف כאن אلموحدة אلمرحلية

 

  

  

  

   



 

 

        
 

 

  אلعمאت אאجنبية) א 

في  ةف אلسאئدر אلصر אسعאلسعودي بא אلى אلريאل אلتي تتم بאلعمאت אאجنبيةאلمعאمאت  تحول

אت ة بאلعمכمא تحول אرصدة אلموجودאت وאلمطلوبאت אلمאلية אلمسجل .تאريخ هذه אلمعאمאت

. אلموحدة قאئمة אلمرכز אلمאلي אلى אلريאل אلسعودي بאسعאر אلصرف אلسאئدة في تאريخ אאجنبية

 قאئمة אلدخل ت אلتحويل علىمن عمليאאلخسאئر אلمحققة وغير אلمحققة  وאربאح تحمل אאتقيد אو 

 .אلموحدة אلشאمل

  

  يمאثله אلنقد ومא) ب 

بאنه تلכ אلمبאلغ  "مאثلهومאي אلنقد", يعرف  אلموحدة אغرאض אعدאد قאئمة אلتدفقאت אلنقدية

ة عאلوديبאستثنאء  مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي لدى رصدةאאאلنقدية وאلمدرجة في 

אلتي  , אن وجدت, אخرى وאلمؤسسאت אلمאلية א אلبنوכ כمא تشتمل على אאرصدة لدى. אلنظאمية

  .ثאثة אشهر אو אقل من تאريخ אאقتنאء تستحق خאل

  

  אلتمويل) ج 

في هא يتم אثبאتو .אلمطفאةتכلفة بאلسجل ت, و אلمرאبحةت منتجאشمل אلتمويل بشכل אسאس ي

. لة للمبאلغ אلمدفوعةאلتي تمثل אلقيمة אلعאد) متضمنة تכאليف אلحصول عليهא(تכلفة بאل אلبدאية

  . )אن وجد(אאنخفאض في אلقيمة  אحقא بאلتכلفة نאقصא وتقאس

على  حאزهאو مصرفאل אهאسلعة אو אصل , אشتر  عميلل مصرفאل بيع بموجبهيאلمرאبحة هو אتفאق 

  .אلتכلفة زאئد هאمش ربح متفق عليه من بيعאلسعر يتכون . لشرאءبא عميلאسאس وعد من אل

 
  

  ستثمאرאتאא ) د 

 في אلبدאيةويتم אثبאتهא  .אلمطفאةتכلفة بאل سجلتشمل אאستثمאرאت مرאبحאت معينة في سلع وت

 قאستو. يمة אلعאدلة للمبאلغ אلمدفوعةאلتي تمثل אلق) تכאليف אلحصول عليهאمتضمنة (تכلفة بאل

  . )אن وجد(אאنخفאض في אلقيمة  אحقא بאلتכلفة نאقصא

   



 

 

        
 

  
  

  אلمאلية نخفאض في قيمة אلموجودאتאא   ) ه
   

موضوعي على  لتحديد مא אذא כאن هنאכ دليل يمتقوאجرאء قאئمة مرכز مאلي , يخ כل بتאر ,  تمي

في حאلة وجود . אلمאلية لموجودאتمجموعة من אאو  אنخفאض قيمة אي من אلموجودאت אلمאلية

אي  لتلכ אلموجودאت ويتم אثبאت ستردאدلא ة אلقאبلةقدر يتم تحديد אلقيمة אلم,  مثل هذא אلدليل

אلحאلية  على אسאس صאفي אلقيمةوذلכ ,  في قيمتهא אلدفترية ة عن ذلכ אאنخفאضنאتج خسאرة

  .ةقאت אلنقدية אلمتوقعللتدف

تכوين مخصصאت אجمאلية على , يتم  אلمحددة لאنخفאض في אلقيمة مخصصאتة אلى אلبאאضאف

يتم تقدير هذא אلمخصص على אسאس عدة عوאمل تشمل אلتصنيف . مستوى אلمحفظة ככل

אאقتصאدية אلرאهنة , وخبرة مجموعة من אلمقترضين , وאאوضאع لאאئتمאني אلممنوح للمقترض אو 

 אلمصرف في אلتعאمل مع مقترض אو مجموعة مقترضين , وאلمعلومאت אلتאريخية אلمتאحة عن

אئر على אسאس אلبيאنאت אلتאريخية للخسאلمعلومאت يتم تعديل . عدم אאلتزאم بאلسدאد حאאت

  . لتعכس אثאر אאوضאع אلحאليةوذلכ  ظةحمאلאلحديثة אلقאبلة ل

  

  

  אلمقאصة   ) و

 אلموحد ويدرج صאفيهא في قאئمة אلمرכز אلمאلي אلمאلية تتم مقאصة אلموجودאت وאلمطلوبאت

 אلموجودאت مع אلمطلوبאت لتسوية يכون لدى אلمصرف نية ندمאنظאمي ملزم وع حق وجود عند

  .وאحد אنفي  بيع אلموجودאت وتسديد אلمطلوبאتאو  يصאفאلعلى אسאس 

  

 

   ودאئع אلعمאء)  ز

 يتم في אאصل אثبאت حسאبאت אאستثمאر سאبאت אلجאرية وحسאبאت אאستثمאر,אلحودאئع אلعمאء تمثل  

  .بאلتכلفة אلتي تمثل אلقيمة אلعאدلة للمبلغ אلمستلم , وتقאس אحقא بאلتכلفة אلمطفאة

   



 

 

        
 

 

  

  אلزכאة)   ح

 אلتزאمא دوتع في אلمملכة אلعربية אلسعودية אلزכאة אنظمةقوאعد و تحسب אلزכאة على אسאس

  .ين يتم خصمهא من אאربאح אلموزعةهمאسمאل على

  
  دאولتאريخ אلت )  ط

אي (وجودאت אلمאلية بتאريخ אلتدאول يتم אثبאت כאفة אلعمليאت אאعتيאدية אلمتعلقة بشرאء وبيع אلم 

تتطلب אلعمليאت אאعتيאدية אلمتعلقة . )ببيع אو شرאء אلموجودאت مصرفبאلتאريخ אلذي يلتزم فيه אل

ة تنص عليهא زمني لموجودאت خאل فترةא تلכتسليم بشرאء وبيع אلموجودאت אلمאلية אن يتم 

  .אאنظمة אو متعאرف عليهא في אلسوق

  

  אאيرאدאت אثبאت)  ي 

على אسאس אلعאئد  ةيملאلع فترة على مدىאאستثمאرאت وאلتمويل يتم אثبאت אאيرאدאت من  

  .אلفعلي

تقديم  عند אلمحאسبي אلخدمאت אلمصرفية على אسאس אאستحقאقאتعאب يتم אثبאت אيرאدאت 

  .يتم אثبאت توزيعאت אאربאح عند אאعאن عنهא .אلخدمة

  

  אلممتلכאت وאلمعدאت) כ 

אيتم . אلمترאכمبعد خصم אאستهאכ وאאطفאء  אلتכلفة صאفيمعدאت بאلممتلכאت وאلتظهر 

طريقة אلقسط אאخرى بאستخدאم  אلممتلכאت وאلمعدאت وאطفאء כستهאيتم א. אאرאضي אستهאכ

  :ي تعلى אلنحو אא نتאجية אلمتوقعة للموجودאتر אאאعمبت على مدى אאאلثא

  



 

 

        
 

 

 

  אلمبאني

 

  سنة 20

  سنوאت5-10 אאثאث وאلتجهيزאت وאلمعدאت

  אو فترة אאيجאر , אيهمא אقل سنوאت10 تحسينאت אلمبאني אلمستאجرة

אאنتאجية وאلقيم אلمتبقية للموجودאت ومن ثم  مאلي , مرאجعة אאعمאرאلمرכز אلقאئمة بتאريخ يتم 

  .تعديلهא אن لزم אאمر

 אئدولععن אستبعאد אلممتلכאت وאلمعدאت بمقאرنة א تجةאلنא אلمכאسب وאلخسאئريتم تحديد 

  .אلموحدة אلشאمل قאئمة אلدخلتدرج هذه אلمכאسب وאلخسאئرفي . تريةאلقيمة אلدف عאلمستلمة م

  

  مخصصאتאل)  ل

عن  نאتجعلى אلمصرف  אאلتزאم متوقع حאليً وجود אلتزאم قאنوني אو  عند يتم تכوين אلمخصصאت 

  .موثوق به هא بشכلتقدير  אحدאث سאبقة وאن تכאليف سدאد هذه אאلتزאمאت محتملة ويمכن

  

   אאيجאر محאسبة عقود)  م

تحمل دفعאت אאيجאر على . אن جميع عقود אאيجאر אلتي אبرمهא אلمصرف هي عقود אيجאر تشغيلية

عندمא يتم אنهאء عقد אيجאر . بطريقة אلقسط אلثאبت على مدى فترة אאيجאر אلشאمل قאئمة אلدخل

يتم אثبאتهא  م بدفعهא ,يتم אאلتزא تشغيلي قبل نهאية فترة אאيجאر , فאن אي دفعאت אضאفية

 .אلفترة אلتي تم فيهא אنهאء אلعقد כمصروف خאل

  



 

 

        
 

  

 אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى – 4

 :, ممא يلي  2009 سبتمبر 30تتכون אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى כمא في 

  )بאאف אلريאאت אلسعودية( 

  

 אستثمאرאت مرאبحة مع אلبنوכ

  

11,685,378 

 61  حسאبאت جאرية

  11,685,439  אאجمאلي

  אאستثمאرאت  – 5

  :, ممא يلي  2009 سبتمبر 30ي אאستثمאرאت כمא ف تتכون

  אستثمאرאت مسجلة بאلتכلفة אلمطفאة

  )بאאف אلريאאت אلسعودية( 

  

 2,858,124 مع مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي مرאبحאت

  2,858,124  אאجمאلي

  

   



 

 

        
 

  

   אلممتلכאت وאلمعدאت , صאفي – 6

  : , ممא يلي  2009 سبتمبر 30 כمא في  صאفي,  אلممتلכאت وאلمعدאتتتכون 

  )بאאف אلريאאت אلسعودية(
  

  
 אرאضي

  ومبאني

   
ثאث א

אت وتجهيز 
 ومعدאت

    
تحسينאت 

مبאني 
  مستאجرة

  
  

 אאجمאلي
  

  847,467  92,891    534,691    219,885  אلتכلفة

  )56,713(  )4,058(    )52,655(    -  אאستهאכ

  
 صאفي אلقيمة אلدفترية

        
219,885  482,036  88,833 790,754  

        

مليون ريאل  281 אعمאل تحت אلتنفيذ بمبلغ  2009 سبتمبر 30في تتضمن אلممتلכאت وאلمعدאت כمא 
אلتאبعة وتم تحميله  אتمليون ريאل سعودي يخص אلشرכ 0,48يتضمن אאستهאכ مبلغ  .سعودي

  .على قאئمة אلدخل אلشאمل אلموحدة ضمن دخل مאقبل אلتشغيل , صאفي

 

  אאلتزאمאت אلمحتملة אلمتعلقة بאאئتمאنאلتعهدאت و – 7

مليون ريאل  863 مبلغ 2009 سبتمبر 30 بلغت אאلتزאمאت אلمحتملة אلمتعلقة بאאئتمאن כمא في 

אلتي ,  אن خطאبאت אلضمאن. وאعتمאدאت مستندية خطאبאت ضمאن وهي عبאرة عن تقريبא سعودي

 تعتبر ضمאنאت بאلسدאد غير قאبلة للنقض من قبل אلمصرف في حאلة عدم تمכن אلعميل من سدאد

 אلتي تحملهא אאستثمאرאتمخאطر אאئتمאن تحمل نفس  , אلتزאمאته تجאه אאطرאف אאخرى

  .وאلموجودאت אلتمويلية

  

  

  

  



 

 

        
 

  

  

  

  من אאنشطة אאستثمאرية وאلتمويليةدخل אل -  8

  )אف אلريאאت אلسعوديةبא(     

  

 ةאلمنتهيلفترة אلثאثة אشهر 

  2009 سبتمبر 30في 

   

 2008مאيو  26للفترة من 

  2009 سبتمبر 30وحتى 

وאلمؤسسאت  אلبنوכ معمرאبحאت 

  خرىאא   

 

130,887  

   

796,281  

  13,736  8,177  تمويل للعمאء

  810,017    139,064אאجمאلي

  

  دخل مא قبل אلتشغيل , صאفي - 9

  )بאאف אلريאאت אلسعودية(     

  

لفترة אلثאثة אشهر אلمنتهية 

  2009 سبتمبر 30في 

   

 2008مאيو  26للفترة من 

  2009 سبتمبر 30وحتى 

        

אلدخل من אאنشطة אאستثمאرية 

  وאلتمويلية   

   _ 484,632  

 مصאريف مא قبل אلتشغيل
  

   _)220,553(   

    264,079 _      صאفي دخل مא قبل אلتشغيل

        
  

  

  



 

 

        
 

  

  

 

   يمאثله مא و אلنقد – 10

  :, ممא يلي  2009 سبتمبر 30ي כمא فومאيمאثله  تכون אلنقدي

  )אف אلريאאت אلسعوديةبא( 

  

  43,717  في אلصندوقאلنقد

 فيمא عدא אلوديعة (لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعوديאرصدة

       )אلنظאمية  

  אرصدة لدى אلبنوכ وאلمؤسسאت אلمאلية אאخرى تستحق خאل تسعين

               يومא من تאريخ אאقتنאء  

 

339,040  

  

509,906 

 892,663  אאجمאلي

  

وفقא لنظאم مرאقبة אلبنوכ وכذلכ אلتعليمאت אلصאدرة عن مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي , يتعين على 

ودאئع אلمصرف אאحتفאظ بوديعة نظאمية لدى مؤسسة אلنقد אلعربي אلسعودي بنسب مئوية محددة من 

  .تحسب في نهאية כل شهر אلعمאء

  

  قطאعאت אאعمאل  -  11

ل نشאطه في אلقطאعאت , ويتمث אلسعودية  אلرئيسة في אلمملכة אلعربيةتتم ممאرسة אعمאل אلمصرف 

  :ية אلرئيسة אلتאل

 אلخدمאت אلمصرفية لאفرאد - 

 אلخدمאت אلمصرفية للشرכאت - 

 אلخزينة وאאستثمאر - 

 אخرى - 

تجאريא وאستثمאرאت  بدء אطאق אلخدمאت אتאستعدאدل هذه אلفترة بصورة رئيسة على אقتصرت אאعمאل خא

   .ودאئع אلعمאء אستאم ةمحدود אلخزينة وعمليאت

 

  



 

 

        
 

  

  وربح אلسهم رאس אلمאل – 12

مليون 1,500من  2009 سبتمبر 30כمא في يتכون رאس مאل אلمصرف אلمصرح به  אلمصدر  אلمدفوع بאلכאمل 

  .ريאل سعودي للسهم אلوאحد 10سهم بقيمة אسمية 

  :2009 سبتمبر 30بملכية رאسمאل אلمصرف כمא في  فيمא يلي بيאن

  אلملכية نسبة                                                                                                        

  % 10              صندوق אאستثمאرאت אلعאمة

  % 10              אلمؤسسة אلعאمة للتقאعد

  % 10          אאجتمאعيةאلمؤسسة אلعאمة للتאمينאت 

  % 70                  אلعموم 

  % 100                  אאجمאلي

  

  مليون سهم 1,500 على بقسمة صאفي אلدخل للفترةتم אحتسאب אلربح אאسאسي وאلمخفض للسهم 

  

  رאس אلمאل כفאية -  13

تتم مرאقبة . مدאر بطريقة فعאلة لموאجهة אلمخאطر אلمرتبطة بאنشطة אعمאله مאلرאسيحتفظ אلمصرف ب

عدة معאيير من بينهא אאرشאدאت אلموضوعة من قبل لجنة بאزل لאشرאف  بאستخدאم כفאية رאس אلمאل 

  . لאشرאف على אلمصرف ؤسسة אلنقد אلعربي אلسعوديمאلمصرفي אلتي تبنتهא 

  رאس אلمאلنسب כفאية  

 %אجمאلي نسبة رאس אلمאل  364

 % للشريحة אאولى نسبة رאس אلمאل 350

  

  


