
 

 
  المصرفية لإلستثماريشركة الراجح

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزةالقوائم المالية الموحدة المرحلية 

 المنتهية شهررة التسعة ألفت

 م٢٠٠٥  سبتمبر٣٠في 

 )غير مراجعة(
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 شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار
 )امهة سعوديةشركة مس(

 املركز املايل املوحدة املرحليةقائمة 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
م ٣٠/٩/٢٠٠٤
 )غري مراجعة(

 م٣١/١٢/٢٠٠٤
 )مراجعة(

م ٣٠/٩/٢٠٠٥
 )غري مراجعة(

إيضاح  

 :املوجودات    
 النقد واملعادن الثمينة  ٢,٤٩٩,٥٠٧ ١,٨٧٣,٣٧٨ ١,٧٥٢,٧٩٨

 
٣,٥٣٣,٣٤٤ 

 
٦,٩٢٢,٥٣٣ 

 
٤,٧٠٨,٢٦٠ 

  لدى مؤسسة النقد العريب أرصدة 
 السعودي  

 مطلوبات من البنوك  ١,١٤٢,١٥١ ٨٢٧,١٢٦ ٨١٩,٨٨٢

 :ستثماراتإلصايف ا    
  متاجرة  ٢٦,٠٠٤,٣١٥ ٣١,٦٠٦,٢٤٩ ٣٤,٦١٤,٩٨٤
 بيع بالتقسيط  ٤١,٨٣٥,٦١٩ ٢٤,٧٧٠,٥٩٤ ٢١,٥٤١,٤٨٩
 استصناع  ٢,٥٢٣,٧٢٣ ٢,٨٥٩,٧٠٢ ٢,٩٩٤,٥٩٢
 مراحبة  ٦,٤٣٣,١٦٩ ٥,١٧٩,٦٥٥ ٣,٧١٨,٣١٠
 متنوعة  ٢٤٨,٧٥٩ ٣٥٥,٥١٢ ٣٤١,٥٢٧

٦٣,٢١٠,٩٠٢ ٦٤,٧٧١,٧١٢ ٧٧,٠٤٥,٥٨٥  ستثماراتاالإمجايل صايف  ٣

  جارية مدينة عمالءحساباتصايف   ٤٢٠,٦٧٨ ٦٧٢,٩٥٩ ٧٨٩,٦٩٨
 ممتلكات مستثمرة  ١٨١,٣١٧ ١٨١,٣١٧ ١٨١,٣١٧
 دات ثابتةصايف موجو   ١,١٠٦,٥٤٠ ٩٥٠,٣١٣ ٩٣٤,٣٥٥

 صايف موجودات أخرى     ١,٤٩٩,٨٤٨ ١,٦٥٥,٤٣٦ ١,٧٨٢,١٠٨

٧٣,٠٠٤,٤٠٤ ٧٧,٨٥٤,٧٧٤ ٨٨,٦٠٣,٨٨٦  إمجايل املوجودات  

 
U املوحدة املرحلية املوجزةجزءا ال يتجزأ من القوائم املالية) ٩(رقم اىل ) ١(رقم تعترب اإليضاحات املرفقة من U 

 يتبع                                      
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 شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار
 )شركة مسامهة سعودية(

 )تابع(املركز املايل املوحدة املرحلية قائمة 
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
م ٣٠/٩/٢٠٠٤
 )غري مراجعة(

م٣١/١٢/٢٠٠٤
 )مراجعة(

م ٣٠/٩/٢٠٠٥
 )غري مراجعة(

ايضاح  

 املطلوبات وحقوق املسامهني    
 :املطلوبات    

 مطلوبات للبنوك  ١,٩١٥,٥٩٣ ١,٠٥٢,٥٩٩ ١,٠٢٦,٨٥١
 ودائع العمالء  ٦٩,٦٨٨,٥٧٣ ٦٠,٩١٣,٥١٣ ٥٥,٧٨٣,٨٩٠

 
 

٢,٤٧٣,٧٥١ 

 
 

٢,٦٥٨,٧١٠ 

 
 

٢,٣٦٩,٣٧٣ 

 مبا فيها تأمينات(حسابات عمالء أخرى  
 اإلعتمادات واألمانات والشيكات  

 )واحلواالت   املقبولة
 مقترح توزيعهاإمجايل أرباح    - ١,٦٤٩,٠٣٨ -

 مطلوبات أخرى      ٣,١٠٠,٧٦٩ ٣,٠٤٤,٩٤٧ ٤,٣٣١,٠١٤

٦٣,٦١٥,٥٠٦ ٧٧,٠٧٤,٣٠٨ ٦٩,٣١٨,٨٠٧  إمجايل املطلوبات  
 :حقوق املسامهني    

 رأس املال ٧ ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠
 إحتياطي نظامـي   ٢,٢٥٠,٠٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠
 إحتياطي عــام    ١,٤٠٠,٠٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠
 أرباح مبقاة ٧ ٣,٣٧٩,٥٧٨ ٢,٦٣٥,٩٦٧ ٣,٤٨٨,٨٩٨

١١,٥٢٩,٥٧٨ ٨,٥٣٥,٩٦٧ ٩,٣٨٨,٨٩٨  إمجايل حقوق املسامهني  

٧٣,٠٠٤,٤٠٤ ٨٨,٦٠٣,٨٨٦ ٧٧,٨٥٤,٧٧٤  إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني   
 

Uاملوحدة املرحلية املوجزةمن القوائم املاليةجزءا ال يتجزأ ) ٩(رقم اىل ) ١(رقم من  عترب اإليضاحات املرفقةت U 
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 شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار
 )شركة مسامهة سعودية(

 الدخل املوحدة املرحليةقائمة 
 م٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠لفتريت الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتني يف 

 )غري مراجعة(
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف يفلفترة التسعة أشهر املنتهية 

 م٣٠/٩/٢٠٠٥ م٣٠/٩/٢٠٠٤ م٣٠/٩/٢٠٠٥ م٣٠/٩/٢٠٠٤
 :الدخل    
 :دخل اإلستثمارات    

 متاجرة  ٢٥٠,٩٠٣ ٢٢٩,٠٥٦ ٧٨٣,٠٤٨ ٧٢٠,٤٣١
 بيع بالتقسيط ١,١٢٧,١٥٢ ٦٥٣,٣٨٠ ٢,٩٤٤,٣٥٧ ١,٧٩٢,٩٨٤
 إستصناع ٧٠,٩٣٣ ٩٧,٧٥٧ ٢٢٩,٠٥١ ٢٩٨,١٩١
 مراحبة ٩٩,٧٨٥ ٦١,٦١٦ ٢٦٧,٧٢٨ ١٥٢,٢١٢
 متنوعة  ١١,١٤٣ ٢,٤٩٤ ٢٤,٥٩٦ ٨,٨٤١

٢,٩٧٢,٦٥٩ ١,٠٤٤,٣٠٣ ٤,٢٤٨,٧٨٠ ١,٥٥٩,٩١٦  إمجايل دخل اإلستثمارات 
 عائدات مدفوعة لعمالء االستثمار املباشر )٩١,٨٨٠( )٧١٠( )١٢٥,٦٤٨( )١,٢١٥(

٢,٩٧١,٤٤٤ ١,٠٤٣,٥٩٣ ٤,١٢٣,١٣٢ ١,٤٦٨,٠٣٦  ماراتصايف دخل االستث
 إيرادات ممتلكات مستثمرة ٤,٤٧٢ ٤,٥١٧ ١٣,٧١٧ ١٣,٤٦٧
 أتعاب املضاربة ٦٣,٢٤٨ ٩,٦٣٦ ٨٨,٠٧٣ ٢١,٤٧٦
 صايف أتعاب اخلدمات املصرفية ٤٠٣,٥٧٨ ٢٠٢,٦٠٨ ٩٦٨,٢٣٦ ٥٢١,٩٥٨
 صايف أرباح حتويل عمالت أجنبية ٩٢,٨٥٤ ٦٣,٥٣٩ ٢٩٠,٠٥٤ ١٦٨,٧٠٢
 العمليات األخرىدخل  ٦٢,٥٩٧ ١٤,٠٣٩ ١٧٢,٤٦٧ ٢٤,٨٦٣

٣,٧٢١,٩١٠ ١,٣٣٧,٩٣٢ ٥,٦٥٥,٦٧٩ ٢,٠٩٤,٧٨٥  إمجايل دخل العمليات
 :املصاريف    

  رواتب ومزايا املوظفني ١٨٥,٨٨٢ ١٤٥,٠٦٣ ٥٦٣,١٣٢ ٤٥٧,٣٢٦
 إجيارات ومصاريف مباين ٢٨,٩٩٠ ٢٨,١٥٧ ٨٣,٧٩٤ ٧٧,٩٧٢
 إستثمارات وأخرى خمصص ٥٢,٢٢٦ ٢٣٣,٧٦٧ ٥٠١,٤٦٥ ٦٠٢,٤٠٧
 مصاريف عمومية وإدارية أخرى ١٦٦,١٨٣ ١١٨,٩٢١ ٤٩٥,٦٠٨ ٣٢٨,٥٤٧
 إستهالك وإطفاء ٣٩,٤٩٢ ٣٩,١٩٦ ١١٦,٠١٢ ١١٣,٧٩٥
 مصاريف مكافآت وبدالت أعضاء جملس اإلدارة ٦٩٣ ٦٩٠ ٢,٠٥٧ ٢,٠٥٥

١,٥٨٢,١٠٢  إمجايل مصاريف العمليات ٤٧٣,٤٦٦ ٥٦٥,٧٩٤ ١,٧٦٢,٠٦٨
٢,١٣٩,٨٠٨ ١,٦٢١,٣١٩ ٧٧٢,١٣٨ ٣,٨٩٣,٦١١  صايف دخل الفترة

 )٧ايضاح (املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة   مليون٩٠  مليون٩٠  مليون٩٠  مليون٩٠
 )٧إيضاح ) (بالريال السعودي(ربح السهم للفترة   ١٨,٠١ ٨,٥٨ ٤٣,٢٦ ٢٣,٧٨

U ملوحدة املرحلية املوجزة اجزءا ال يتجزأ من القوائم املالية) ٩(رقم اىل ) ١(رقم تعترب اإليضاحات املرفقة من 
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 شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار
 )شركة مسامهة سعودية(

 التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة املرحليةقائمة 
 م٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

 )غري مراجعة(

 )بآالف الرياالت السعودية(

 
   رأس املال اميإحتياطي نظ إحتياطي عام أرباح مبقاة اإلمجايل

 لفترة التسعة أشهر املنتهية     
U م٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠يفU 

 الرصيد يف بداية الفترة  ٢,٢٥٠,٠٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠ ٢,٦٣٥,٩٦٧  ٨,٥٣٥,٩٦٧
- )٢,٢٥٠,٠٠٠(  )٧ايضاح (اصدارأسهم منحة  ٢,٢٥٠,٠٠٠ - -

 صايف الدخل للفترة  - - - ٣,٨٩٣,٦١١ ٣,٨٩٣,٦١١
  توزيعات أرباح مرحلية - - - )٩٠٠,٠٠٠( )٩٠٠,٠٠٠(

١,٤٠٠,٠٠٠ ٣,٣٧٩,٥٧٨ ١١,٥٢٩,٥٧٨  الرصيد يف اية الفترة  ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠

      
 لفترة التسعة أشهر املنتهية 

U م٢٠٠٤ سبتمرب ٣٠يفU 

 الرصيد يف بداية الفترة  ٢,٢٥٠,٠٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠ ١,٣٤٩,٠٩٠  ٧,٢٤٩,٠٩٠

 صايف الدخل للفترة  - - - ٢,١٣٩,٨٠٨  ٢,١٣٩,٨٠٨

٣,٤٨٨,٨٩٨  ٩,٣٨٨,٨٩٨ ١,٤٠٠,٠٠٠  الرصيد يف اية الفترة  ٢,٢٥٠,٠٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠

 

  U املوحدة املرحلية املوجزةجزءا ال يتجزأ من القوائم املالية) ٩(رقم اىل ) ١(رقم تعترب اإليضاحات املرفقة من  
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 إلستثمارشركة الراجحي املصرفية ل
 )شركة مسامهة سعودية(

 التدفقات النقدية املوحدة املرحليةقائمة 
 م٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

 )غري مراجعة(
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

 لفترة التسعة أشهر املنتهية يف
 م٣٠/٩/٢٠٠٥ م٣٠/٩/٢٠٠٤

 :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية  
 صايف دخل الفترة ٣,٨٩٣,٦١١ ٢,١٣٩,٨٠٨

 التعديالت لتسوية صايف الدخل اىل صايف النقدية  
 :  الناجتة من النشاطات التشغيلية

 إستهالك وإطفاء  ١١٦,٠١٢ ١١٣,٧٩٥
 خمصص استثمارات وأخرى  ٥٠١,٤٦٥ ٦٠٢,٤٠٧

 مكاسب بيع موجودات ثابتة )٢,٦٩٦( )٥٠١(
 :وجودات التشغيليةالنقص يف امل) الزيادة(صايف   
 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي )٤٩٤,٦٥٤( )٢٥٤,٦٣٦(

 حسابات عمالء جارية مدينة  ١٦٧,٩٦٢ ٣,١٨٤
 موجودات أخرى ١٣٢,٩٢١ ٩٨,٥٦٥

 : يف املطلوبات التشغيلية)النقص(صايف الزيادة   
 مطلوبات للبنوك ٨٦٢,٩٩٤ ٣٨٨,٠٠١

 ائع العمالء ود ٨,٧٧٥,٠٦٠ ٤,٧٥٦,٧٣٣
 حسابات عمالء أخرى  )٢٨٩,٣٣٧( ٤٠٥,٧٦٣

  مطلوبات أخرى )٢٤٠,٤٤٩( ٢,٠٣٨,١٥٤

١٠,٢٩١,٢٧٣  صايف التدفقات النقدية الناجتة من النشاطات التشغيلية ١٣,٤٢٢,٨٨٩
 

U  حلية املوجزة املوحدة املرجزءا ال يتجزأ من القوائم املالية) ٩(رقم اىل ) ١(رقم تعترب اإليضاحات املرفقة منU 
 Uيتبع 
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 شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار
 )شركة مسامهة سعودية(

 )تابع(التدفقات النقدية املوحدة املرحلية قائمة 
 م٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 

 )غري مراجعة(
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 

 لفترة التسعة أشهر املنتهية يف 
UإيضاحU م٣٠/٩/٢٠٠٥ م٣٠/٩/٢٠٠٤

 :التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية  
 متاجرة  ٥,٦٠١,٩٣٤ )١,٠٨٥,٧٠١(
 بيع بالتقسيط )١٧,٢٥٩,٩٣٨( )٦,٧٤٩,٧٥٠(

 إستصناع ٣٣٥,٩٧٩ ٤٢٥,٦٤٥
 مراحبة )١,٢٥٣,٥١٤( )١,٦٥٥,٢٦٠(
 إستثمارات متنوعة ١٠٦,٧٥٣ )١٤٩,٨٨٩(
 تةشراء موجودات ثاب )٢٥٢,١٦٧( )١٣٠,٨٦٣(

 متحصالت من بيع موجودات ثابتة ٥,٢٩١ ٦٢٥

 صايف النقدية املستخدمة يف النشاطات اإلستثمارية )١٢,٧١٥,٦٦٢( )٩,٣٤٥,١٩٣(

 :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية  
 توزيعات أرباح مدفوعة )٢,٤٧٥,٠٠٠( )١,٥٧٥,٠٠٠(

)٢,٤٧٥,٠٠٠( )١,٥٧٥,٠٠٠(  النشاطات التمويلية صايف النقدية املستخدمة يف 

 صايف النقص يف النقد وما يف حكمه )١,٧٦٧,٧٧٣( )٦٢٨,٩٢٠(

 النقد وما يف حكمه يف بداية الفترة ٥,٨٩٠,٣٢٢ ٣,٢٠٥,٢٤٧

 ٥      النقد وما يف حكمه يف اية الفترة                     ٤,١٢٢,٥٤٩ ٢,٥٧٦,٣٢٧
 

U املوحدة املرحلية املوجزةجزءا ال يتجزأ من القوائم املالية) ٩ (رقماىل ) ١(رقم تعترب اإليضاحات املرفقة من U 
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 شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار
 )شركة مسامهة سعودية(

 املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة املرحلية 
 م٢٠٠٥ سبتمرب ٣٠املنتهية يف  شهرالتسعة  ألفترة 

 )غري مراجعة(

 
 

 

 امــع  - ١
 

 العملالتأسيس و
  

 ومت الترخيص   )"الشركة") (شركة مسامهة سعودية  (تأسسـت شركة الراجحي املصرفية لالستثمار       
) م١٩٨٧ يونيو   ٢٩املوافق  (هـ  ١٤٠٧ ذو القعدة    ٣ وتاريخ   ٥٩/بإنشائها باملرسوم امللكي رقم م    

 هـ١٤٠٧ شوال   ٢٦وتاريخ  ) ٢٤٥(قرار جملس الوزراء رقم     من  ) ٦(وفقـا ملـا ورد يف الفقرة        
 ).م١٩٨٧ يونيو ٢٣املوافق (

 
 وعنوان املركز الرئيسي للشركة هو      ١٠١٠٠٠٠٠٩٦تعمل الشركة مبوجب السجل التجاري رقم       

 :كما يلي

 شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار
  ١١٤١١ الرياض – ٢٨ص ب 

 اململكة العربية السعودية 
 

فقا لعقد تأسيس الشركة ونظامها     تتمثل أغراض الشركة يف مزاولة األعمال املصرفية واإلستثمارية و        
األساسي وألحكام نظام مراقبة البنوك وقرار جملس الوزراء املشار إليه أعاله وتقوم الشركة مبزاولة               

 كما قامت   .العمليات املصرفية واإلستثمارية حلساا أو حلساب الغري، داخل اململكة وخارجها          
 .يع أو غالبية أسهمهاالشركة بتأسيس بعض الشركات التابعة واليت متتلك مج



 
 -٩- 

 ملخص ألهم السياسات احملاسبية  - ٢

أهم السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة املرحلية              بفيما يلي بياناً     
 -:املوجزة

 أسس اإلعداد  ) أ

احملاسبة تقوم الشركة بإعداد هذه القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة طبقاً ملعايري               
للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي واملعايري الدولية اخلاصة             

كما تعد الشركة   .  بالتقارير املالية والتفسريات الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية         
ت وك ونظام الشركا  نقوائمها املالية املوحدة املرحلية املوجزة لتتمشى مع نظام مراقبة الب          

 . باململكة العربية السعودية
 

يتم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية املعدل               
لقياس اإلستثمارات املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل واإلستثمارات املتاحة            

 .للبيع، بالقيمة العادلة
 

دة  املرحلية املوجزة بالريال السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف           تظهر القوائم املالية املوح   
 .ريال سعودي

 
 السياسات احملاسبية املتبعة يف     تتمشى  ،أدناه)  ب  (٢اإليضاح     التغيريات املبينة يف   باستثناء  
  املتبعة يف إعداد القوائم املالية     مع تلك املرحلية املوجزة    املوحدة   القوائم املالية هذه  إعداد  
 .م٢٠٠٤ ديسمرب ٣١ السنوية للسنة املنتهية يف حدةاملو

 التغريات يف السياسات احملاسبية  )ب 

 املعدل  ٣٢م بتطبيق معيار احملاسبة الدويل رقم       ٢٠٠٥ يناير   ١اعتبارا من   مت الشركة   قا
املتعلق املعدل    ٣٩معيار احملاسبة الدويل    و"  باإلفصاح والعرض لألدوات املالية   "املتعلق  

بأثر رجعي حيثما ينطبق ذلك، فيما يتعلق بإثبات وقياس         ،  "ياس األدوات املالية  بإثبات وق "
 .األدوات املالية واإلفصاح عنها

 
بنود مدرجة قيمتها   " املعدل تصنيفا جديداً بإسم      ٣٩إستحدث معيار احملاسبة الدويل رقم      

طلوبات ، ومبوجبه ميكن تصنيف وإدراج املوجودات وامل      "العادلة من خالل  قائمة الدخل     
املالية بقيمتها العادلة مع إثبات تغريات القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، وال ينطبق               
هذا التصنيف على اإلستثمارات يف األسهم غري املتداولة أو اليت ال ميكن قياس قيمتها                

ناة يتضمن هذا التصنيف اجلديد املوجودات واملطلوبات املالية املقت       .  العادلة بشكل موثوق به   
وبنود مت ختصيصها عند اإلقتناء لتدرج قيمتها العادلة من          ،  إن وجدت ،  ألغراض املتاجرة 
 .خالل قائمة الدخل
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ال يسمح عادة بإجراء أية مناقالت بني فئات تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية بعد              
 .اإلثبات األويل هلا، وذلك طوال فترة اإلحتفاظ ا

 
كخيار ملرة واحدة     مت الشركة قاياسات احملاسبية الوارد أعاله،     بناًء على التغيري يف الس    

استثمارات  إىل   م٢٠٠٤ يناير   ١كما يف   املتاحة للبيع   االستثمارات  بعض  بإعادة تصنيف   
ليس هنالك أثر على الرصيد اإلفتتاحي       .  تدرج قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل       

نت الشركة تقيد التغريات يف القيمة      م حيث كا  ٢٠٠٤ يناير   ١لإلرباح املبقاة كما يف     
 .العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع يف قائمة الدخل املوحدة

 
 ستثماراتصايف اال - ٣
 

 :تكون صايف االستثمارات مما يليي
 

                                                                          بآالف الرياالت السعودية
 م٣٠/٩/٢٠٠٤

 )غري مراجعة (
م ٣١/١٢/٢٠٠٤

 )مراجعة(
 م٣٠/٩/٢٠٠٥
 )غري مراجعة(

 

 :استثمارات مسجلة بالتكلفة املطفأة    
 متاجرة  ٢٦,٠٠٤,٣١٥ ٣١,٦٠٦,٢٤٩ ٣٤,٦١٤,٩٨٤
 بيع بالتقسيط  ٤١,٨٣٥,٦١٩ ٢٤,٧٧٠,٥٩٤ ٢١,٥٤١,٤٨٩
 استصناع ٢,٥٢٣,٧٢٣ ٢,٨٥٩,٧٠٢ ٢,٩٩٤,٥٩٢
 مراحبة ٦,٤٣٣,١٦٩ ٥,١٧٩,٦٥٥ ٣,٧١٨,٣١٠

٦٢,٨٦٩,٣٧٥ ٦٤,٤١٦,٢٠٠ ٧٦,٧٩٦,٨٢٦  اموع

 إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة   
 :   من خالل قائمة الدخل

 متنوعة ٢٤٨,٧٥٩ ٣٥٥,٥١٢ ٣٤١,٥٢٧
 اموع ٢٤٨,٧٥٩ ٣٥٥,٥١٢ ٣٤١,٥٢٧

٦٣,٢١٠,٩٠٢ ٦٤,٧٧١,٧١٢ ٧٧,٠٤٥,٥٨٥  اإلمجايل
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  وإلتزامات حمتملة املضاربةأموال  - ٤
 

 :تتكون أموال املضاربة واإللتزامات احملتملة مما يلي

                                                                      بآالف الرياالت السعودية
 م٣٠/٩/٢٠٠٤

 )غري مراجعة (
م ٣١/١٢/٢٠٠٤

 )مراجعة(
 م٣٠/٩/٢٠٠٥
 )غري مراجعة(

 

 : أموال املضاربة–أ    
      استثمارات عمالء ١,٩٧٢,٩١٧ ٤,٩٩٣,٣٥٦ ٥,٥٩٧,٦٤٩

      حسابات جارية معادن ١٨,١٧٨ ١٥,٤٢١ ١٤,٩٦٩
 اموع ١,٩٩١,٠٩٥ ٥,٠٠٨,٧٧٧ ٥,٦١٢,٦١٨

 : التزامات حمتملة–ب    
       االعتمادات املستندية والقبوالت ٢,٧٢٨,٤٧٣ ٢,٥٤٦,٦٠٧ ٢,٥١٨,٩١٧
       خطابات الضمان ٢,٥٠٢,٣٤٦ ١,٩١٨,٧٩٣ ١,٨٠٩,٦٦٠

 
٢,٩٥٢,٩٧٤ 

 
٣,٧٢٠,٨٥٤ 

 
٤,٧٦٨,٨٢٠ 

       التزامات ملنح ائتمان غري قابل 
        لإللغاء

 اموع ٩,٩٩٩,٦٣٩ ٨,١٨٦,٢٥٤ ٧,٢٨١,٥٥١
 اإلمجايل ١١,٩٩٠,٧٣٤ ١٣,١٩٥,٠٣١ ١٢,٨٩٤,١٦٩

 

 النقد وما يف حكمه - ٥
 

 : حكمه املدرج يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة املرحلية مما يلييتكون النقد وما يف

                                                                      بآالف الرياالت السعودية
 م٣٠/٩/٢٠٠٤

 )غري مراجعة (
م ٣١/١٢/٢٠٠٤

 ) مراجعة(
 

 م٣٠/٩/٢٠٠٥
 )غري مراجعة(

 

 نقد ومعادن مثينة ٢,٤٩٩,٥٠٧ ١,٨٧٣,٣٧٨ ١,٧٥٢,٧٩٨
 )حسابات جارية(مطلوبات من البنوك  ١,١٤٢,١٥١ ٨٢٧,١٢٦ ٨١٩,٨٨٢
 ) حسابات جارية(أرصدة لدى مؤسسة النقد  ٤٨٠,٨٩١ ٣,١٨٩,٨١٨ ٣,٦٤٧

 اإلمجايل ٤,١٢٢,٥٤٩ ٥,٨٩٠,٣٢٢ ٢,٥٧٦,٣٢٧
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 قطاعات الشركة  - ٦

 :ية رئيسية وهيألغراض إدارية تتكون الشركة من ثالثة قطاعات مصرف 

يشمل ودائع العمالء اخلاصة باألفراد والتسهيالت          )             :التجزئة(قطاع األفراد 
) املكشوفة(االئتمانية واحلسابات اجلارية املدينة         

واملنتجات االستثمارية وخدمات تداول األسهم احمللية       
 .والدولية

 اخلاصة بالشركات وكبار العمالء     يشمل ودائع العمالء   :قطاع الشركات وكبار العمالء    
والتسهيالت االئتمانية واحلسابات اجلارية املدينة        

واملنتجات االستثمارية واالستثمارات يف     )  املكشوفة(
 .حمافظ الصناديق واملسامهات يف شركات

يشمل خدمات اخلزينة واملؤسسات املالية وحمفظة          :قطاع اخلزينة واالستثمار اخلارجي 
 .جيةاملتاجرة اخلار

تتم املعامالت بني القطاعات املختلفة أعاله وفقاً لألحكام والشروط التجارية االعتيادية وال يوجد               
متثل املوجودات واملطلوبات للقطاعات    .  هناك ايرادات أو مصاريف جوهرية بني تلك القطاعات        

 .بات الشركةاملختلفة املوجودات واملطلوبات التشغيلية وهي أيضا متثل غالبية موجودات ومطلو

متارس الشركة نشاطها بشكل رئيسي يف اململكة العربية السعودية وهلا ست شركات تابعة منها                
سبع :  م٢٠٠٤ سبتمرب   ٣٠(م  ٢٠٠٥ سبتمرب   ٣٠مخس شركات مسجلة خارج اململكة كما يف        
إن إمجايل املوجودات واملطلوبات ونتائج أعمال      ).  شركات تابعة منها ست شركات خارج اململكة      

 .هذه الشركات ال تعترب جوهرية بالنسبة للقوائم املالية املوحدة املرحلية للشركة ككل

 سبتمرب ، ودخل ومصروفات     ٣٠فيما يلي حتليال بامجايل موجودات ومطلوبات الشركة كما يف            
 :العمليات وصايف الدخل للفترتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ لكل قطاع من قطاعات الشركة

U٢٠٠٥ 

 )غري مراجعة( الرياالت السعودية بآالف

 االمجايل

قطاع اخلزينة 
واالستثمار 
 اخلارجي

 
 قطاع الشركات
 وكبار العمالء

قطاع األفراد 
 )التجزئة(

 

 امجايل املوجودات ٤٩,٥٩٤,٧٧٣  ١٤,٠٤٢,٠٦٨  ٢٤,٩٦٧,٠٤٥  ٨٨,٦٠٣,٨٨٦ 

 اتامجايل املطلوب ٥٤,٥٧١,٠٧٣  ١٥,١١٥,٢٣٢    ٧,٣٨٨,٠٠٣  ٧٧,٠٧٤,٣٠٨ 

 امجايل دخل العمليات ٤,١٨٩,٩٩٢  ٧٧٨,٥٥٣  ٦٨٧,١٣٤  ٥,٦٥٥,٦٧٩ 

)U١,٧٦٢,٠٦٨ (U )U٦٤,٥٤٨     (U )U٨٥,٣١٠     (U )U١,٦١٢,٢١٠(U امجايل مصاريف العمليات 

 صايف دخل الفترة  ٢,٥٧٧,٧٨٢      ٦٩٣,٢٤٣      ٦٢٢,٥٨٦    ٣,٨٩٣,٦١١ 

 
U
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٢٠٠٤U 

 )غري مراجعة(بآالف الرياالت السعودية 

 المجايلا

قطاع اخلزينة 
واالستثمار 
 اخلارجي

 
 قطاع الشركات

 العمالءوكبار 
 قطاع األفراد

 )التجزئة(

 

 امجايل املوجودات ٢٦,٤٥٢,٥٨٤  ١٠,٢٨٨,٠٤٧  ٣٦,٢٦٣,٧٧٣  ٧٣,٠٠٤,٤٠٤ 

 امجايل املطلوبات ٤٧,٩٣٦,٣٣٠  ١٣,١٥٧,٠٦٨    ٢,٥٢٢,١٠٨  ٦٣,٦١٥,٥٠٦ 

 امجايل دخل العمليات ٢,٤٢٦,٣٨٤  ٦٠٧,٦٢٧  ٦٨٧,٨٩٩  ٣,٧٢١,٩١٠ 

)U١,٥٨٢,١٠٢ (U )U٥٦,٦٥٥     (U )U٣١٢,٠٠٣   (U )U١,٢١٣,٤٤٤ (U امجايل مصاريف العمليات 

 صايف دخل الفترة   ١,٢١٢,٩٤٠      ٢٩٥,٦٢٤      ٦٣١,٢٤٤    ٢,١٣٩,٨٠٨ 

 
 رأس املال  – ٧
 

هـ ١٤٢٦ صفر   ٢ بتاريخ   وافقت اجلمعية العمومية غري العادية للشركة يف اجتماعها الذي عقد          
 مليون ريال سعودي إىل     ٢,٢٥٠على زيادة رأس مال الشركة من       )  م٢٠٠٥ مارس   ١٢املوافق  (

 مليون ريال سعودي باصدار سهم جماين واحد مقابل كل سهم قائم، وذلك بتحويل مبلغ               ٤,٥٠٠
 . مليون ريال سعودي من االرباح املبقاة٢,٢٥٠

 
وذلك الظهار أثر اصدار األسهم     ،  م٢٠٠٤ سبتمرب   ٣٠هية يف   مت تعديل ربح السهم للفترة املنت     

 .اانية
 

 أرقام املقارنة  – ٨
 

 ٣٩ و   ٣٢فيما عدا إعادة التصنيف املطلوب اجراؤه نتيجة لتطبيق معايري احملاسبة الدولية رقم               
 .اليةأعيد تصنيف بعض أرقام املقارنة للفترة السابقة كي تتمشى مع تصنيفات الفترة احل، املعدلة

 
 أحداث الحقة  – ٩
 

 عن الربع الثالث من      توزيع أرباح على املسامهني    ٢٠٠٥ أكتوبر   ٤ بتاريخ   شركةالقرر جملس إدارة    
بعد حسم الزكاة على املسامهني     ،   مليون ريال سعودي   ٤٥٠مبلغ صايف قدره    ،  السنة املالية احلالية  

. حينهايف   الرابع    الربع  أرباح فيما سيتم توزيع    ريال سعودي للسهم الواحد ،      ٥وذلك بواقع   
الشركة حىت هناية     للمسامهني املسجلني يف سجالت مسامهي     الربع الثالث وستكون أحقية أرباح    

 .م٢٠٠٥ أكتوبر ٩تداول يوم 
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