
 

 

 

 
 شركة الراجحي المصرفية لإلستثمار

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزةالقوائم المالية الموحدة المرحلية 

 المنتهية شهررة الثالثة ألفت

 م٢٠٠٦  مارس٣١في 

 )غير مراجعة(
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 شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار
 )شركة مسامهة سعودية(

 املركز املايل املوحدة املرحليةقائمة 
 )وديةبآالف الرياالت السع(

 
م ٣١/٣/٢٠٠٥
 )غري مراجعة(

 م٣١/١٢/٢٠٠٥
 )مراجعة(

م ٣١/٣/٢٠٠٦
 )غري مراجعة(

إيضاح  

 :املوجودات    
 النقد واملعادن الثمينة  ٢,٥٩١,٠٧٣ ٢,٩٠٣,٠٨٦ ٢,٤٠٤,٣٦٦

 
٤,٢٣٥,٢٣٧ 

 
٥,٧٧٩,٧٣٦ 

 
٤,٤٤٤,٥٤٤ 

  لدى مؤسسة النقد العريب أرصدة 
 السعودي  

 مطلوبات من البنوك  ٢,٠٩٧,٩٤٦ ٢,٤٣٠,٩٤٢ ١,٤٧٩,٢٧٠

 :ستثماراتإلصايف ا    
  متاجرة  ٢٥,٤٧٤,٧٣٣ ٢٣,٣٩٨,٠٦٠ ٣٢,٩٣٩,١٨٦
 بيع بالتقسيط  ٤٩,٤٥٤,٩٢٠ ٤٧,٤٧٢,٥١٥ ٢٩,١٩٩,١٩٦
 استصناع  ٢,٤٦٢,٦٣٠ ٢,٥٥٧,٠٨٢ ٢,٩٠٠,٩٨٢
 مراحبة  ٦,٢٣٩,٨١٠ ٦,٤٨٣,١٧٧ ٥,٤٣٥,٠٨٦
 متنوعة  ٣١٩,٧٤٣ ٢٢٣,٨٥٠ ٢٥٧,٤٢٦

٧٠,٧٣١,٨٧٦ ٨٠,١٣٤,٦٨٤ ٨٣,٩٥١,٨٣٦  ستثماراتاالإمجايل صايف  ٣

  جارية مدينة عمالءحساباتصايف   ٢٨٢,٣٦٦ ٢٢٦,٨٨٤ ٤٣٤,٩١٠
 ممتلكات مستثمرة  ١٩٤,٢٤٠ ١٩٤,٢٤٠ ١٨١,٣١٧

 صايف موجودات ثابتة   ١,٤١٠,١٥٦ ١,٣٦٤,٢٠٥ ١,٠٢١,٠٩٧
 صايف موجودات أخرى     ١,٥٥٧,٩٨٣ ٢,٠٠٤,٢٠٤ ١,٧٥٨,١٧٢

٨٢,٢٤٦,٢٤٥ ٩٥,٠٣٧,٩٨١ ٩٦,٥٣٠,١٤٤  إمجايل املوجودات  

 
  املوحدة املرحلية املوجزةجزءا ال يتجزأ من القوائم املالية) ١٠(رقم اىل ) ١(رقم تعترب اإليضاحات املرفقة من 

 يتبع                                    
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 شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار
 )شركة مسامهة سعودية(

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

 
م ٣١/٣/٢٠٠٥
 )غري مراجعة(

م٣١/١٢/٢٠٠٥
 )مراجعة(

م ٣١/٣/٢٠٠٦
 )غري مراجعة(

ايضاح  

 املطلوبات وحقوق املسامهني    
 :املطلوبات    

 مطلوبات للبنوك  ٨٥٩,٠٩٨ ٢,١٥١,١٩٢ ١,٢٠٩,٩٧٧
 ودائع العمالء  ٧٤,٩٢٧,٩٧٠ ٧١,٣٩٥,٥٤٩ ٦٤,٣٤٧,٢٢٦

 
٢,٧٢١,٣٣٨ 

 
٢,٢٨٨,٤١٩ 

 
٢,٠٦٣,٠٦٢ 

 مبا فيها تأمينات(حسابات عمالء أخرى  
 اإلعتمادات واألمانات والشيكات  

 )واحلواالت   املقبولة
 مطلوبات أخرى      ٤,٠٤٧,٩٦٩ ٥,٧٣٣,٥٢٧ ٣,٨٤٦,١٠١

٧٢,١٢٤,٦٤٢ ٨١,٨٩٨,٠٩٩ ٨١,٥٦٨,٦٨٧  لوباتإمجايل املط  
 :حقوق املسامهني    

 رأس املال ٧ ٦,٧٥٠,٠٠٠ ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٤,٥٠٠,٠٠٠
 إحتياطي نظامـي   ٣,٦٥٨,٣٣٢ ٣,٦٥٨,٣٣٢ ٢,٢٥٠,٠٠٠
 إحتياطي عــام    ١,٤٠٠,٠٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠
 أرباح مبقاة ٧ ٢,٨٢٣,٧١٣ ٣,٣١٩,٢٥٣ ١,٩٧١,٦٠٣

 إمجايل أرباح مقترح توزيعها   - ٥٩١,٧٠٩ -

١٠,١٢١,٦٠٣ ١٤,٦٣٢,٠٤٥ ١٣,٤٦٩,٢٩٤  إمجايل حقوق املسامهني  

٨٢,٢٤٦,٢٤٥ ٩٦,٥٣٠,١٤٤ ٩٥,٠٣٧,٩٨١  إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني   
 

  املوحدة املرحلية املوجزةجزءا ال يتجزأ من القوائم املالية) ١٠(رقم اىل ) ١(رقم من  عترب اإليضاحات املرفقةت
 
 
 



 
-٤- 

 فية لإلستثمارشركة الراجحي املصر
 )شركة مسامهة سعودية(

 
 الدخل املوحدة املرحليةقائمة 

 )غري مراجعة(
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف

 م٣١/٣/٢٠٠٦ م٣١/٣/٢٠٠٥
 :الدخل  
 :دخل اإلستثمارات  
 متاجرة  ٣١٥,٢٢٩  ٢٤٨,٣٢٥ 
 بيع بالتقسيط ١,٢٧٥,٧١٥  ٨٣٢,٠٨٤ 
 إستصناع ٦٤,٩٥٩  ٨١,٨٨٧ 
 مراحبة ١٣١,٠٦٤  ٧٧,٣٣٨ 
 متنوعة  ٤,٨٢٨  ٣,٧١٨ 

 إمجايل دخل اإلستثمارات  ١,٧٩١,٧٩٥  ١,٢٤٣,٣٥٢ 
 عائدات مدفوعة الستثمارات عمالء ألجل )٢٣٥,٩٩٣( )٣,٣٨٧(

 صايف دخل االستثمارات ١,٥٥٥,٨٠٢  ١,٢٣٩,٩٦٥ 
 إيرادات ممتلكات مستثمرة ٤,٣٥١  ٤,٦٣٦ 
 أتعاب املضاربة ٣٨,٧٣٧  ٧,٣٣٧ 
 صايف أتعاب اخلدمات املصرفية ٥١٦,٠٤٢  ١٧٦,٧٢٩ 
 صايف أرباح حتويل عمالت أجنبية ١٠٧,٨١٢  ٩٧,٧٩٣ 
 دخل العمليات األخرى ٥٤,٨٩٧  ٣٥,٦٨٣ 
 إمجايل دخل العمليات ٢,٢٧٧,٦٤١  ١,٥٦٢,١٤٣ 

 :املصاريف  
  رواتب ومزايا املوظفني ٢٢٨,٦٦٠  ١٨١,٠٣١ 
 إجيارات ومصاريف مباين ٢٧,٩٧٤  ٢٦,٤٥٩ 
 إستثمارات وأخرى خمصص ٦٦,١٨٢  ٢٥٧,٩٦٢ 
 مصاريف عمومية وإدارية أخرى ١٦١,٦٨٤  ١٢٢,٥٧٨ 
 إستهالك وإطفاء ٣٨,٠٠٣  ٣٧,٧٩٩ 
 مصاريف مكافآت وبدالت أعضاء جملس اإلدارة ٦٧٨  ٦٧٨ 
 إمجايل مصاريف العمليات ٥٢٣,١٨١  ٦٢٦,٥٠٧ 
 صايف دخل الفترة ١,٧٥٤,٤٦٠  ٩٣٥,٦٣٦ 
 )٨ايضاح (املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة   مليون٦٧٥   مليون٦٧٥ 
 )٨إيضاح ) (بالريال السعودي(ربح السهم للفترة  ٢,٦٠  ١,٣٩ 

 املوجزة املوحدة املرحلية جزءا ال يتجزأ من القوائم املالية) ١٠(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 
 )غري مراجعة(

 )بآالف الرياالت السعودية(

امجايل أرباح  اإلمجايل      
 مقترح توزيعها

   رأس املال إحتياطي نظامي إحتياطي عام أرباح مبقاة

  
 

   
  الثالثة أشهر املنتهية لفترة

 م٢٠٠٦ مارس ٣١يف 

 الرصيد يف بداية الفترة ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٣,٦٥٨,٣٣٢ ١,٤٠٠,٠٠٠ ٣,٣١٩,٢٥٣  ٥٩١,٧٠٩  ١٣,٤٦٩,٢٩٤ 

 احملول اىل الزكاة املستحقة - - - - )١٤١,٧٠٩( )١٤١,٧٠٩(
 
)٤٥٠,٠٠٠( 

 
)٤٥٠,٠٠٠( - - - - 

 توزيعات أرباح مدفوعة عن الربع
 من العام السابق  االخري

 )٧ايضاح (اصدارأسهم منحة  ٢,٢٥٠,٠٠٠ - - )٢,٢٥٠,٠٠٠( - -

 صايف الدخل للفترة - - - ١,٧٥٤,٤٦٠  - ١,٧٥٤,٤٦٠ 

 الرصيد يف اية الفترة ٦,٧٥٠,٠٠٠ ٣,٦٥٨,٣٣٢ ١,٤٠٠,٠٠٠ ٢,٨٢٣,٧١٣  - ١٤,٦٣٢,٠٤٥ 

 لفترة الثالثة أشهر املنتهية       
 م٥٢٠٠ مارس ٣١يف  

 كما ورد سابقا،الرصيد يف بداية الفترة  ٢,٢٥٠,٠٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠ ٢,٦٣٥,٩٦٧  - ٨,٥٣٥,٩٦٧ 

 ١,٦٤٩,٠٣٨  ١,٦٤٩,٠٣٨ - - - -  
 التغري يف عرض امجايل أرباح مقترح

   توزيعها كما يف بداية الفترة

 الرصيد املعدل يف بداية الفترة  ٢,٢٥٠,٠٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠ ٢,٦٣٥,٩٦٧  ١,٦٤٩,٠٣٨  ١٠,١٨٥,٠٠٥ 

 ٦٥٠,٠٠٠  - ٦٥٠,٠٠٠ - - -  
 أثر تطبيق معيار احملاسبة

  املعدل ٣٩  الدويل 

  الزكاة املستحقةإىلاحملول  - - - - )٧٤,٠٣٨( )٧٤,٠٣٨(

 توزيعات أرباح مدفوعة عن العام السابق - - - - )١,٥٧٥,٠٠٠( )١,٥٧٥,٠٠٠(

 اصدار أسهم منحة ٢,٢٥٠,٠٠٠ - - )٢,٢٥٠,٠٠٠( - -

 صايف الدخل للفترة - - - ٩٣٥,٦٣٦  - ٩٣٥,٦٣٦ 

 الرصيد يف اية الفترة ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ١,٤٠٠,٠٠٠ ١,٩٧١,٦٠٣  - ١٠,١٢١,٦٠٣ 
 

   املوحدة املرحلية املوجزةجزءا ال يتجزأ من القوائم املالية) ١٠(رقم اىل ) ١(رقم تعترب اإليضاحات املرفقة من 
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 شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار
 )شركة مسامهة سعودية(

 التدفقات النقدية املوحدة املرحليةقائمة 
 )غري مراجعة (

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 
 لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف

 م٣١/٣/٢٠٠٦ م٣١/٣/٢٠٠٥
 :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية  
 صايف دخل الفترة ١,٧٥٤,٤٦٠  ٩٣٥,٦٣٦ 

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

 إستهالك وإطفاء  ٣٨,٠٠٣  ٣٧,٧٩٩ 
 خمصص استثمارات وأخرى  ٦٦,١٨٢  ٢٥٧,٩٦٢ 
 مكاسب بيع موجودات ثابتة )٢٧٤( )١,٣٢١(

 :النقص يف املوجودات التشغيلية) الزيادة(صايف   
 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي ١١٢,٤٦٨  )٤٩٧,٧٢٤(
 حسابات عمالء جارية مدينة  )٦٠,٤٨٢( ١٩٥,٠٤٩ 
 موجودات أخرى ٤٤٦,٢٢١  )١٠٩,٩٢٥(

 : يف املطلوبات التشغيلية)النقص(صايف الزيادة   
 مطلوبات للبنوك )١,٢٩٢,٠٩٤( ١٥٧,٣٧٨ 
  العمالء ودائع ٣,٥٣٢,٤٢١  ٣,٤٣٣,٧١٣ 
 حسابات عمالء أخرى  )٢٢٥,٣٥٧( ٦٢,٦٢٨ 
  مطلوبات أخرى )١,٨٣٧,٢٦٧( ٦٦٧,٩٣٧ 

 صايف التدفقات النقدية الناجتة من النشاطات التشغيلية ٢,٥٣٤,٢٨١  ٥,١٣٩,١٣٢ 
 

 لية املوجزة املوحدة املرحجزءا ال يتجزأ من القوائم املالية) ١٠(رقم اىل ) ١(رقم تعترب اإليضاحات املرفقة من  
 يتبع 
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 شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار
 )شركة مسامهة سعودية(

 )تابع(التدفقات النقدية املوحدة املرحلية قائمة 

 )غري مراجعة(
 )بآالف الرياالت السعودية(

 
 لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

إيضاح م٣١/٣/٢٠٠٦ م٣١/٣/٢٠٠٥

 :تثماريةالتدفقات النقدية من النشاطات االس  
 متاجرة  )٢,٠٧٦,٦٧٣( )٨٦٢,٧٨٧(
 بيع بالتقسيط )٢,٠٣٣,٤٩١( )٤,٥٩٩,٤٣٣(
 إستصناع ٩٤,٤٥٢  ١٠٢,٩٤٦ 
 مراحبة ٢٤٣,٣٦٧  )٢٤٧,٧٥٩(
 إستثمارات متنوعة )٩٥,٩٨٩( ٩٨,٠٨٦ 
 شراء موجودات ثابتة )٨٤,٤٨٣( )٦٠,٩٦٣(
 متحصالت من بيع موجودات ثابتة ٨٠٣  ٣,٨٩٠ 

 صايف النقدية املستخدمة يف النشاطات اإلستثمارية )٣,٩٥٢,٠١٤( )٥,٥٦٦,٠٢٠(

 :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية  
 توزيعات أرباح مدفوعة )٤٥٠,٠٠٠( )١,٥٧٥,٠٠٠(

 صايف النقدية املستخدمة يف النشاطات التمويلية  )٤٥٠,٠٠٠( )١,٥٧٥,٠٠٠(

  النقد وما يف حكمهصايف النقص يف )١,٨٦٧,٧٣٣( )٢,٠٠١,٨٨٨(

 النقد وما يف حكمه يف بداية الفترة ٦,٨٥٠,٠٨٦  ٥,٨٩٠,٣٢٢ 

 ٥      النقد وما يف حكمه يف اية الفترة                     ٤,٩٨٢,٣٥٣  ٣,٨٨٨,٤٣٤ 

 - معلومات اضافية غري نقدية  

  املعدل ٣٩أثر تطبيق معيار احملاسبة الدويل  ـ ٦٥٠,٠٠٠ 
 

  املوحدة املرحلية املوجزةجزءا ال يتجزأ من القوائم املالية) ١٠(رقم اىل ) ١(رقم يضاحات املرفقة من تعترب اإل
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 شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار
 )شركة مسامهة سعودية(

 املوجزةإيضاحات حول القوائم املالية املوحدة املرحلية 
 م٢٠٠٦ مارس ٣١املنتهية يف  شهرالثالثة ألفترة 

 )راجعةغري م(
 

 امــع  - ١
 

 التأسيس والعمل
 

 هاومت الترخيص بإنشائ  ")  الشركة  ) (" شركة مسامهة سعودية  (شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار      تتأسس
وفقا ملا ورد يف    ) م١٩٨٧ يونيو   ٢٩املوافق  (هـ  ١٤٠٧ ذو القعدة    ٣ وتاريخ   ٥٩/باملرسـوم امللكي رقم م    

 ).م١٩٨٧ يونيو ٢٣املوافق  (هـ١٤٠٧ شوال ٢٦وتاريخ ) ٢٤٥(قم قرار جملس الوزراء رمن ) ٦(الفقرة 
 

 وعنوان املركز الرئيسي للشركة هو كما     ١٠١٠٠٠٠٠٩٦تعمـل الـشركة مبوجب السجل التجاري رقم         
 :يلي
 

 شركة الراجحي املصرفية لإلستثمار
  ١١٤١١ الرياض – ٢٨ص ب 

 اململكة العربية السعودية
 

 األساسي  هاونظامالشركة   األعمال املصرفية واإلستثمارية وفقا لعقد تأسيس        يف مزاولة الشركة  تتمثل أغراض   
مبزاولة العمليات املصرفية   الشركة  قوم  توألحكام نظام مراقبة البنوك وقرار جملس الوزراء املشار إليه أعاله و          

 عض بتأسيس ب الشركة    مت كما قا  .أو حلساب الغري، داخل اململكة وخارجها      ا  واإلستثمارية حلسا
 .تلك مجيع أو غالبية أسهمهامت واليتالشركات التابعة 
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 أسس االعداد و السياسات احملاسبية  - ٢

 أسس اإلعداد   )أ

تقوم الشركة بإعداد هذه القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة طبقاً ملعايري احملاسبة للمؤسسات              
كما تعد  .  عايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية      املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي وامل       

وك ونظام الشركات   نالشركة قوائمها املالية املوحدة املرحلية املوجزة لتتمشى مع نظام مراقبة الب           
 . باململكة العربية السعودية

 
عدل لقياس القيمة   يتم إعداد هذه القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية امل            

 .العادلة لإلستثمارات املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل 
 

باجراء بعض التقديرات واالفتراضات اليت ميكن أن تؤثر        ،  خالل دورة أعماهلا العادية   ،  تقوم الشركة 
 هذه  يتم تقومي .  على مبالغ املوجودات واملطلوبات املصرح عنها خالل الفترة املالية القادمة            

ويتم احتساا استناداً إىل اخلربات السابقة والعوامل        ،  التقديرات واالفتراضات بصورة مستمرة   
االخرى مبا يف ذلك احلصول على املشورة من االستشاريني واألحداث املستقبلية املتوقعة اليت يعتقد              

 .بأا معقولة وفقا للظروف
 

ة بالريال السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف ريال         تظهر القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجز      
 .سعودي

 

 السياسات احملاسبية)    ب 

 مع تلك املرحلية املوجزة    املوحدة   القوائم املالية هذه   السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد        تتمشى
 .م٢٠٠٥ ديسمرب ٣١ السنوية للسنة املنتهية يف  املوحدةاملتبعة يف إعداد القوائم املالية
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 ستثماراتصايف اال - ٣
 

 :تكون صايف االستثمارات مما يليي
                                                                          بآالف الرياالت السعودية

 م٣١/٣/٢٠٠٥
 )غري مراجعة (

م ٣١/١٢/٢٠٠٥
 )مراجعة(

 م٣١/٣/٢٠٠٦
 )غري مراجعة(

 

 :ات مسجلة بالتكلفة املطفأة استثمار   
 متاجرة  ٢٥,٤٧٤,٧٣٣ ٢٣,٣٩٨,٠٦٠ ٣٢,٩٣٩,١٨٦
 بيع بالتقسيط  ٤٩,٤٥٤,٩٢٠ ٤٧,٤٧٢,٥١٥ ٢٩,١٩٩,١٩٦
 استصناع ٢,٤٦٢,٦٣٠ ٢,٥٥٧,٠٨٢ ٢,٩٠٠,٩٨٢
 مراحبة ٦,٢٣٩,٨١٠ ٦,٤٨٣,١٧٧ ٥,٤٣٥,٠٨٦

٧٠,٤٧٤,٤٥٠ ٧٩,٩١٠,٨٣٤ ٨٣,٦٣٢,٠٩٣  اموع
    
 ارات مدرجة قيمتها العادلةإستثم   

 :   من خالل قائمة الدخل
 متنوعة ٣١٩,٧٤٣ ٢٢٣,٨٥٠ ٢٥٧,٤٢٦
 اموع ٣١٩,٧٤٣ ٢٢٣,٨٥٠ ٢٥٧,٤٢٦

٧٠,٧٣١,٨٧٦ ٨٠,١٣٤,٦٨٤ ٨٣,٩٥١,٨٣٦  اإلمجايل
 
  وإلتزامات حمتملةأموال املضاربة  - ٤
 

 :تتكون أموال املضاربة واإللتزامات احملتملة مما يلي

                                                                    بآالف الرياالت السعودية  
 م٣١/٣/٢٠٠٥

 )غري مراجعة (
م ٣١/١٢/٢٠٠٥

 )مراجعة(
 م٣١/٣/٢٠٠٦
 )غري مراجعة(

 

 : أموال املضاربة–أ    
      استثمارات عمالء ١,٣٣٢,٧٩٦ ١,٥٤٢,٠٧١ ٤,٩١١,٦٠٨

      حسابات جارية معادن ١٩,٤٣٠ ١٨,٦٩٩ ١٧,٦١٣
 اموع ١,٣٥٢,٢٢٦ ١,٥٦٠,٧٧٠ ٤,٩٢٩,٢٢١

 : التزامات حمتملة–ب    
       االعتمادات املستندية والقبوالت ٤,٥٣١,٤٣٤ ٢,٧٣٨,٦٧٣ ٢,٨٤٨,٩٨١
       خطابات الضمان ٢,٥٤٧,١٦٣ ٢,٥٧٥,٥٢٢ ٢,٢٣٦,٢٢٥

 
٦,١٧٨,٥٩٩ 

 
٥,٩٤٤,٤٤٩ 

 
٥,٣٥٢,٩٤٩ 

     التزامات ملنح ائتمان غري قابل   
        لإللغاء

 اموع ١٢,٤٣١,٥٤٦ ١١,٢٥٨,٦٤٤ ١١,٢٦٣,٨٠٥
 اإلمجايل ١٣,٧٨٣,٧٧٢ ١٢,٨١٩,٤١٤ ١٦,١٩٣,٠٢٦
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 النقد وما يف حكمه - ٥
 

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

                                                         بآالف الرياالت السعودية             
 م٣١/٣/٢٠٠٥
 )غري مراجعة  (

 م٣١/١٢/٢٠٠٥
 )مراجعة(

 م٣١/٣/٢٠٠٦
 )غري مراجعة(

 

 نقد ومعادن مثينة ٢,٥٩١,٠٧٣ ٢,٩٠٣,٠٨٦ ٢,٤٠٤,٣٦٦
 ) جاريةحسابات(مطلوبات من البنوك  ٢,٠٩٧,٩٤٦ ٢,٤٣٠,٩٤٢ ١,٤٧٩,٢٧٠

 ) حسابات جارية(أرصدة لدى مؤسسة النقد  ٢٩٣,٣٣٤ ١,٥١٦,٠٥٨ ٤,٧٩٨

 اإلمجايل ٤,٩٨٢,٣٥٣ ٦,٨٥٠,٠٨٦ ٣,٨٨٨,٤٣٤
 
 قطاعات الشركة  - ٦

 :ألغراض إدارية تتكون الشركة من ثالثة قطاعات مصرفية رئيسية وهي 

ة باألفراد والتسهيالت االئتمانية     يشمل ودائع العمالء اخلاص     )             :التجزئة(قطاع األفراد 
واملنتجات االستثمارية  )  املكشوفة(واحلسابات اجلارية املدينة     

 .وخدمات تداول األسهم احمللية والدولية

يشمل ودائع العمالء اخلاصة بالشركات وكبار العمالء            :قطاع الشركات وكبار العمالء    
) املكشوفة(نة  والتسهيالت االئتمانية واحلسابات اجلارية املدي      

واملنتجات االستثمارية األخرى مثل االستثمارات يف حمافظ          
 .الصناديق واملسامهات يف شركات

يشمل خدمات اخلزينة واملؤسسات املالية وحمفظة املتاجرة           :قطاع اخلزينة واالستثمار اخلارجي 
 .اخلارجية

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

 .املوجودات واملطلوبات التشغيلية وهي أيضا متثل غالبية موجودات ومطلوبات الشركة

عودية وهلا ست شركات تابعة منها مخس        متارس الشركة نشاطها بشكل رئيسي يف اململكة العربية الس          
إن إمجايل املوجودات واملطلوبات    .  م٢٠٠٥م و   ٢٠٠٦ مارس   ٣١شركات مسجلة خارج اململكة كما يف       

 .ونتائج أعمال هذه الشركات ال تعترب جوهرية بالنسبة للقوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة للشركةككل

 مارس ، ودخل ومصروفات العمليات      ٣١مطلوبات الشركة كما يف     فيما يلي حتليال بامجايل موجودات و      
وصايف الدخل للفترتني املنتهيتني يف هذين التارخيني لكل قطاع من قطاعات األعمال والذي ميثل القطاع                 

 :الرئيس للشركة
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 م٢٠٠٦
 

 )غري مراجعة(بآالف الرياالت السعودية  

 االمجايل

قطاع اخلزينة 
واالستثمار 
 اخلارجي

 
 اع الشركاتقط

 وكبار العمالء
قطاع األفراد 

 )التجزئة(

 

 امجايل املوجودات ٥٧,٥١٨,٠٧٨ ١٥,٧١٨,٨٢٥ ٢٣,٢٩٣,٢٤١ ٩٦,٥٣٠,١٤٤

 امجايل املطلوبات ٦١,٩٨٢,١٤١   ٣,٨١٥,٧١١ ١٦,١٠٠,٢٤٧ ٨١,٨٩٨,٠٩٩

 امجايل دخل العمليات ١,٨٨٨,٤٠٤ ٢٥٢,٥١٠ ١٣٦,٧٢٧ ٢,٢٧٧,٦٤١

 امجايل مصاريف العمليات )   ٤٨٠,٠٥٢( )     ٢٨,٤٥٤(    )   ١٤,٦٧٥( )   ٥٢٣,١٨١(

 صايف دخل الفترة   ١,٤٠٨,٣٥٢      ٢٢٤,٠٥٦       ١٢٢,٠٥٢   ١,٧٥٤,٤٦٠

 
 م٢٠٠٥

 )غري مراجعة(بآالف الرياالت السعودية  

 االمجايل

قطاع اخلزينة 
واالستثمار 
 اخلارجي

 
 قطاع الشركات

 العمالءوكبار 
 قطاع األفراد

 )زئةالتج(

 

 امجايل املوجودات ٣٦,٩٢١,١٦٥ ١٢,٣٧٦,٦٧٨ ٣٢,٩٤٨,٤٠٢ ٨٢,٢٤٦,٢٤٥

 امجايل املطلوبات ٦٥,٧٦٦,٧٤٨   ١,٩٩٤,٢٨٥   ٤,٣٦٣,٦٠٩ ٧٢,١٢٤,٦٤٢

 امجايل دخل العمليات ١,٠٩٧,٦٥٠ ١٧٧,٠٤٠ ٢٨٧,٤٥٣ ١,٥٦٢,١٤٣

  العملياتامجايل مصاريف  )  ٣٢٠,٠٠٩( )     ٣٧,٥٧٧(   ) ٢٦٨,٩٢١( )   ٦٢٦,٥٠٧(

 صايف دخل الفترة      ٧٧٧,٦٤١      ١٣٩,٤٦٣        ١٨,٥٣٢      ٩٣٥,٦٣٦

 
 رأس املال  – ٧
 

 ٤املوافق  (هـ  ١٤٢٧ صفر   ٤وافقت اجلمعية العمومية غري العادية للشركة يف اجتماعها الذي عقد بتاريخ            
 مليون ريال   ٦,٧٥٠ىل   مليون ريال سعودي إ    ٤,٥٠٠على زيادة رأس مال الشركة من       )  م٢٠٠٦مارس  

 مليون ريال   ٢,٢٥٠سعودي باصدار سهم جماين واحد مقابل كل سهمني قائمني، وذلك بتحويل مبلغ               
 .إن اإلجراءات النظامية املتعلقة بزيادة رأس مال الشركة ما زالت جارية. سعودي من االرباح املبقاة

 
 ربح السهم  – ٨
 

م بقسمة صايف دخل الفترة على ٢٠٠٥م و  ٢٠٠٦ مارس   ٣١ يف   مت احتساب الربح للسهم للفترتني املنتهيتني     
أنظر ( مليون سهم وذلك الظهار أثر التغري يف عدد االسهم الذي زاد نتيجة الصدار االسهم اانية                  ٦٧٥

 ).٩أنظر ايضاح ( م ٢٠٠٦ أبريل ٨وجتزئة القيمة االمسية للسهم اعتبارا من ) ٧ايضاح 
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 أحداث الحقة  – ٩
 

مت جتزئة القيمة االمسية للسهم وذلك بواقع مخسة        ،  م٢٠٠٦ مارس   ٢٧ هيئة السوق املالية بتاريخ      طبقا لقرار 
متضمنة ( مليون سهم    ١٣٥م وعليه زاد رأس مال الشركة من        ٢٠٠٦ أبريل   ٨أسهم لكل سهم اعتبارا من      

دي للسهم إىل    ريال سعو  ٥٠بقيمة امسية قدرها    )   أعاله ٧ مليون سهم جماين كما هو مبني يف االيضاح          ٤٥
مت تعديل احتساب الربح للسهم بأثر رجعي طبقاً        .   ريال للسهم  ١٠ مليون سهم بقيمة امسية قدرها       ٦٧٥

 ".ربح السهم" املتعلق بـ ٣٣ملعيار احملاسبة الدويل رقم 
 

 أرقام املقارنة  – ١٠
 

 .اليةأعيد تصنيف بعض أرقام املقارنة للفترة السابقة كي تتمشى مع تصنيفات الفترة احل
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