ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة

بآالف الرياالت السعودية

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
استثمارات ،صافي
قروض وسلف ،صافي
االستثمارات في شركات زميلة
عقارات أخرى
ممتلكات ومعدات ،صافي
موجودات أخرى
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساھمين
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات
حقوق المساھمين
رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطيات أخرى
أرباح مبقاة
أرباح مقترح توزيعھا
إجمالي حقوق المساھمين
إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمين

إيضاحات

 31مارس 2013م
)غير مدققة(

21,384,611

 31ديسمبر 2012م
)مدققة(

26,270,523

 31مارس 2012م
)غير مدققة(

16,199,700

6,231,336

3,190,989

4,264,278

5

31,989,019

36,253,852

42,696,389

6

120,921,543

117,470,654

113,694,917

424,963

410,172

367,155

444,019

458,385

437,336

1,709,008

1,737,902

1,790,119

3,345,366

4,388,361

3,942,615

186,449,865

190,180,838

183,392,509

7

4,908,403

6,162,968

143,963,715

146,214,567

139,535,544

5,746,317

5,839,793

5,443,799

154,618,435

158,217,328

153,064,490

15,000,000

15,000,000

15,000,000

13,341,600

13,341,600

12,475,088

1,166,791

1,124,855

1,078,944

2,323,039

1,372,055

1,773,987

31,831,430

1,125,000
31,963,510

30,328,019

186,449,865

190,180,838

183,392,509

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  15ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة.
1/13

8,085,147

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2013م و2012م

بآالف الرياالت السعودية

2013م

2012م

دخل العموالت الخاصة
مصاريف العموالت الخاصة
صافي دخل العموالت الخاصة

1,302,281
212,689
1,089,592

1,276,386
207,923
1,068,463

دخل األتعاب والعموالت ،صافي
أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي
خسائر متاجرة ،صافي
توزيعات أرباح
مكاسب استثمارات غير متاحة للمتاجرة ،صافي
دخل العمليات األخرى
إجمالي دخل العمليات

446,663
57,831
)(904
11,811
93,226
26,419
1,724,638

473,535
62,392
)(2,165
16,037
18,667
6,946
1,643,875

رواتب الموظفين وما في حكمھا
إيجارات ومصاريف مباني
استھالك الممتلكات والمعدات
مصاريف عمومية وإدارية أخرى
مخصص خسائر االئتمان ،صافي
مخصص خسائر االستثمارات ،صافي
مصاريف العمليات األخرى
إجمالي مصاريف العمليات

316,744
64,344
69,191
160,345
191,129
)(22,000
6,941
786,694

307,563
57,445
65,980
178,825
152,870
6,924
769,607

دخل األنشطة التشغيلية

937,944

874,268

حصة األرباح من الشركات الزميلة ،صافي

13,040

27,201

صافي الدخل للفترة

950,984

901,469

ربح السھم األساسي والمخفض للفترة )بالريـال السعودي( – ايضاح 13

0.63

0.60

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  15ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة.
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﺷﺎﻣﻝ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2013م و2012م

بآالف الرياالت السعودية

2013م

2012م

صافي دخل الفترة

950,984

901,469

الدخل الشامل اآلخر:
ـ استثمارات متاحة للبيع
صافي التغيرات في القيمة العادلة
صافي التغيرات في القيمة العادلة والمحولة إلى قائمة الدخل الموحدة
المرحلية الموجزة

113,107

574,339

)(70,185

)(18,469

42,922

555,870

ـ تغطية مخاطر التدفقات النقدية
الجزء المؤثر من صافي التغيرات في القيمة العادلة

)(986
)(986
41,936
992,920

الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  15ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة.
3/13

)(12,675
)(12,675
543,195
1,444,664

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2013م و2012م

بآالف الرياالت السعودية
رأس المال

احتياطيات أخرى
تغطية
استثمارات
التدفقات
متاحة للبيع
النقدية

احتياطي
نظامي

 31مارس 2013م
الرصيد في بداية الفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
األرباح الموزعة المدفوعة 2012 -م
الرصيد في نھاية الفترة

15,000,000

13,341,600

1,122,592

2,263

1,372,055

1,125,000

31,963,510

-

-

42,922

)(986

950,984

-

992,920

-

-

-

-

-

)(1,125,000

)(1,275,000

15,000,000

13,341,600

1,165,514

1,277

2,323,039

-

31,831,430

أرباح مبقاة

أرباح مقترح إجمالــي
توزيعھا

بآالف الرياالت السعودية
رأس المال

احتياطي
نظامي

 31مارس 2012م
الرصيد في بداية الفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
األرباح الموزعة المدفوعة 2011 -م
الرصيد في نھاية الفترة

أرباح مبقاة

أرباح مقترح إجمالــي
توزيعھا

احتياطيات أخرى
تغطية
استثمارات
التدفقات
متاحة للبيع
النقدية

15,000,000

12,475,088

526,651

9,098

872,518

1,275,000

30,158,355

-

-

555,870

)(12,675

901,469

-

1,444,664

-

-

-

-

-

)(1,275,000

)(1,275,000

15,000,000

12,475,088

1,082,521

)(3,577

1,773,987

-

30,328,019

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  15ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة.
4/13

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2013م و2012م
إيضاحات 2013م

بآالف الرياالت السعودية

األنشطة التشغيلية
صافي الدخل للفترة
التعديالت لتسوية صافي الدخل للفترة إلى صافي النقدية الناتجة من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية:
إطفاء العالوة )تراكم الخصومات( على االستثمارات الغير متاحة للمتاجرة ،صافي
مكاسب استثمارات غير متاحة للمتاجرة ،صافي
استھالك الممتلكات والمعدات
مخصص خسائر االئتمان ،صافي
مخصص خسائر االستثمارات ،صافي
حصة أرباح الشركات الزميلة ،صافي

2012م

950,984

901,469

)(12,416
)(93,226
69,191
191,129
)(22,000
)(13,040
1,070,622

)(9,128
)(18,667
65,980
152,870
)(27,201
1,065,323

صافي )الزيادة( النقص في الموجودات التشغيلية:
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد ثالثة أشھر من تاريخ االقتناء
قروض وسلف
عقارات أخرى
موجودات أخرى
صافي الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صافي النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التشغيلية

)(708,856
541,122
)(3,642,018
14,366
1,042,995

)(39,866
1,647,221
)(875,023
3,560
1,059,658

)(1,254,565
)(2,250,852
)(258,093
)(5,445,279

1,843,199
)(286,956
694,346
5,111,462

األنشطة االستثمارية
متحصالت من بيع واستحقاق االستثمارات الغير متاحة للمتاجرة
شراء استثمارات غير متاحة للمتاجرة
شراء ممتلكات ومعدات ،صافي
صافي النقدية من )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية

7,906,123
)(3,473,463
)(40,297
4,392,363

10,655,926
)(16,165,155
)(49,265
)(5,558,494

األنشطة التمويلية
األرباح والزكاة المدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي النقص في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نھاية الفترة

)(960,383
)(960,383
)(2,013,299
22,008,689
19,995,390

)(1,190,135
)(1,190,135
)(1,637,167
14,483,739
12,846,572

عموالت خاصة مستلمة خالل الفترة
عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة

1,309,787
253,902

1,224,036
212,093

معلومات إضافية غير نقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة والمحولة إلى قائمة الدخل الموحدة المرحلية الموجزة

41,936

543,195

10

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  15ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة.
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إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2013م و2012م
 - 1ﻋـﺎم
ﺗﺄﺳس ﺑﻧك اﻟرﻳﺎض )اﻟﺑﻧك( ،ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌودﻳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ،ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ اﻟﺳﺎﻣﻲ وﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  91ﺑﺗﺎرﻳﺦ  1ﺟﻣﺎدى اﻷوﻝ 1377ﻫـ
)اﻟﻣواﻓق  23ﻧوﻓﻣﺑر  .(1957ﻳﻌﻣﻝ اﻟﺑﻧك ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  1010001054اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  25رﺑﻳﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  1377ﻫـ )اﻟﻣواﻓق  18ﻧوﻓﻣـﺑر  (1957ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷـﺑﻛﺔ

ع واﺣدًا ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻟﻧدن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة  ،ووﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻫﻳوﺳﺗن ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت
ﻓروﻋﻪ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ  252ﻓرﻋـﺎً ) 31ﻣﺎرس  251 :2012ﻓرﻋ ًﺎ( ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ وﻓر ً
اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ  ،وﻣﻛﺗﺑﺎً ﺗﻣﺛﻳﻠﻳﺎً ﻓﻲ ﺳﻧﻐﺎﻓورة .إن ﻋﻧوان اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك ﻫو ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺑﻧك اﻟرﻳﺎض

ص ب 22622

اﻟرﻳﺎض 11416

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ
ﺗﺗﻣﺛﻝ أﻫداف اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﻘدم اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺻرﻓﻳﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺑدأ ﺗﺟﻧب اﻟﻔواﺋد ﻳﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ واﻹﺷراف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﺷرﻋﻳﺔ
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗم ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك.

اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺑﻧك اﻟرﻳﺎض واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﺷرﻛﺔ اﻟرﻳﺎض اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ وﺷرﻛﺔ اﺛراء اﻟرﻳﺎض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،وﻳﺷﺎر اﻟﻳﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ "ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ".

 - 2أﺳس اﻹﻋداد
ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ،وﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  34اﻟﺧﺎص
ﺑﺈﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﻌد اﻟﺑﻧك ﻗواﺋﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ .ﻳﺟب اﻷﺧذ
ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﻳﺿﺎﺣﺎت وﻳﺟب ﻗراءﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺳﻣﺑر

.2012

ﻳﺗطﻠب ﻣن اﻹدارة وﺿﻊ أﺣﻛﺎم وﺗﻘدﻳرات واﻓﺗراﺿﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﻳرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ .ﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﻳرات

اﻳﺿًﺎ ﻳﺗم ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣوﺟزة )اﻟﻣوﺣدة( ،ﺗطﺑﻳق اﻟﻘ اررات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،واﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻘدﻳرات اﻟﻐﻳر ﻣؤﻛدة ﻫﻲ

ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ )اﻟﻣوﺣدة( ﻛﻣﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺳﻣﺑر .2012

ﻳﺗم ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة بالريال اﻟﺳﻌودي وﻳﺗم ﺗﻘرﻳﺑﻬﺎ ﻷﻗرب أﻟف ﷼.

 - 3أﺳس ﺗوﺣﻳد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻟﺑﻧك اﻟرﻳﺎض وﺷرﻛﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،وﻳﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك
وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻳﻛون ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﻋﻧد ﺗﻌرﺿﻪ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون ﺣﻘوق ﻓﻲ اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗﻐﻳرة ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗداﺧﻼت

ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗوة اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.

ﻳﺗم ﺗوﺣﻳد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻳﺗوﻗف ﺑﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺗﻬﺎء ﻫذﻩ اﻟﺳﻳطرة.
ﻳﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺻدة ﺑﻳن اﻟﺑﻧك وﺷرﻛﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،وأي دﺧﻝ أو ﻣﺻروف ﻏﻳر ﻣﺣﻘق ﻗد ﻳﻧﺷﺄ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ داﺧﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة.
ﻛﻣﺎ ﻳﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻧﻔس اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻛﺎﺳب وﻟﻛن ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋدم وﺟود دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ.
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إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ( )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس2013م و2012م
 - 4اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻧد إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣوﺣدة( اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣوﺣدة( اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣﻧﺗﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻳﺳﻣﺑر 2012م ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ وﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎﻩ واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر ﻏﻳر ﻣﻠﻣوس  /ﻻ أﺛر ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم

اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )اﻟﻣوﺣدة( اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻳﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر ﻏﻳر ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ:
أ(
−

اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺟدﻳدة

ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم  10اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة :ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  10ﻳﺳﺗﺑدﻝ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  27اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة واﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ

و 12-SICاﻟﺗوﺣﻳد  -اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻷﻏراض اﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻳﻘدم اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻧﻣوذج واﺣد ﻟﺗوﺣﻳد ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺳﻳطرة ،ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة )ﺳواء ﻛﺎن

ﻳﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣن ﺧﻼﻝ ﺣﻘوق اﻟﺗﺻوﻳت ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن أو ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗرﺗﻳﺑﺎت ﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ أﺧرى ﻛﻣﺎ ﻫو ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ 'اﻟﻣﻧﺷﺂت ذات اﻷﻏراض اﻟﺧﺎﺻﺔ'(.

−

ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم  11اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ :ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  11ﻳﺳﺗﺑدﻝ ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  31اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ .ﻳﺗطﻠب طرف ﻣن

−

ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم  12اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى :ﻳﺗطﻠب اﻻﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺗﻘﻳﻳم طﺑﻳﻌﺔ،

−

اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺣدﻳد ﻧوع اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻘﻳﻳم اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﻣن ﺛم اﺣﺗﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.
واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ،واﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﺧرى وآﺛﺎر ﺗﻠك اﻟﺣﺻص ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ.

ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم  13ﻗﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ :ﺣﻝ ﻣﺣﻝ اﻻرﺷﺎدات ﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﻌﻳﺎر واﺣد .وﻗد ﻋرﻓت اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ و ﻗدﻣت ارﺷﺎدات ﻋن ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣدﻳد اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ طﻠﺑت اﻹﻓﺻﺎح ﻋن طرق ﻗﻳﺎس اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ﻟم ﻳﻐﻳر اﻟﻣﻌﻳﺎر  13ﻣن

اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص أي ﺑﻧود ﻳﺟب ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ او اﻻﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ب( اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
 −اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  1ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﻳﻌدﻝ ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  1إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ طرﻳﻘﺔ ﻋرض ﺑﻧود اﻟدﺧﻝ اﻟﺷﺎﻣﻝ اﻷﺧرى.
 −ﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم  7اﻻدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :اﻹﻓﺻﺎح :ﻳﻌدﻝ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح ﻓﻲ ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  7إﻟﻰ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺟﻣﻳﻊ اﻻدوات
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة  42ﻣن اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  32وﻳﺗطﻠب أﻳﺿﺎ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣوﻝ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ
−
−

ﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت رﺋﻳﺳﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﻳﺗم ﺗﺳوﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ .32

ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  19ﻣزﻳﺎ اﻟﻣوظﻔﻳن اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻟﻠﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  19ﻳﻘوم ﺑﺗﺟرﻳد اﻟﺧﻳﺎر ﺑﺗﺄﺟﻳﻝ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻻرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻹﻛﺗوارﻳﺔ ،ﺟﻣﻳﻊ
اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣزاﻳﺎ ﻳﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻻرﺑﺎح او اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧﻝ اﻟﺷﺎﻣﻝ اﻻﺧر.

اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ  27ﻓﺻﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ) :(2011اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻣن ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ،27وﻳﺳري اﻋﺗﺑﺎ ًار ﻣن  1ﻳﻧﺎﻳر  2013ﻓﻘط

ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻓﺻﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺗم ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ طﺑﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﻳﺎر  - IAS27ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ واﻟﻣوﺣدة .ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗوﺣﻳد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

−

ﺗم ادراﺟﻬﺎ ﺑﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ رﻗم  – 10اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة.

ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  28اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﻳﻠﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ) :(2011وﺗرﺟﻊ اﻏﻠب اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻧﺗﻳﺟﺔ ادراج اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻳﺎر 28

) (2011و ﻟم ﻳﻐﻳر ﻫذا اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻬم.

وﻗد ﻧﺷر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎت اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ 2011-2009 :اﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣوي ﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻌدﻳﻼت
اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻐﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر:

ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم  – 1أوﻝ ﺗطﺑﻳق ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﻣﻌﻳﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم  1واﻗﺻﺎء ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻗﺗراض؛

ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 1ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧطﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﻌرض اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

ﺑﻬﺎ؛

ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 16اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات :ﺗﺻﻧﻳف اﻟﻣﻌدات اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ؛

ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 32ﻋرض اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﻋواﻗب ﺿرﻳﺑﺔ اﻟدﺧﻝ ﻣن ﺗوزﻳﻌﺎت

ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - 34اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ :إﻓﺻﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع.
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إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ( )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس2013م و2012م
 - 5اﺳﺗﺛﻣﺎرات  ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺻﻧف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

بآالف الرياالت السعودية
استثمارات
ـ متاحة للبيع
ـ االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة
ـ مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
اإلجمالي

 31مارس 2013م
)غير مدققة(
16,564,856
14,910,860
513,303
31,989,019

 31ديسمبر 2012م
)مدققة(
16,615,510
15,542,119
4,096,223
36,253,852

 31مارس 2012م
)غير مدققة(
15,992,473
14,652,453
12,051,463
42,696,389

ﺗﻐﻳرت ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ" إﻟﻰ ﻓﺋﺔ
ﻓﻲ  1ﺳﺑﺗﻣﺑر  2008ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﻳف اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺿﻣن ﻓﺋﺔ "اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺗدرج ا

"اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ" .

اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ واﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2013م ﺑﻠﻐت  3,882ﻣﻠﻳون ﷼ ﺳﻌودي) 31دﻳﺳﻣﺑر 2012م 3,765 :ﻣﻠﻳون ﷼ ﺳﻌودي(.

وﻟو ﻟم ﻳﺗم إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﻳف ﻟﺗﺿﻣﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼث أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2013م ﻣﻛﺎﺳب ﻏﻳر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺗﺑﻠﻎ  108.2ﻣﻠﻳون ﷼

ﺳﻌودي ) 31ﻣﺎرس 2012م 134.8 :ﻣﻠﻳون ﷼ ﺳﻌودي( ﻧﺗﻳﺟﺔ إﻋﺎدة ﺗﻘﻳﻳم ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.

 - 6اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ:

بآالف الرياالت السعودية

 31مارس 2013م
)غير مدققة(

 31ديسمبر2012م
)مدققة(

قروض شخصية
قروض تجارية وجاري مدين
بطاقات ائتمانية
القروض والسلف العاملة
القروض والسلف الغير عاملة
إجمالي القروض والسلف
مخَصص خسائر االئتمان
القروض والسلف ،صافي

30,954,509
89,799,435
763,607
121,517,551
1,980,597
123,498,148
)(2,576,605
120,921,543

29,857,170
87,363,360
754,682
117,975,212
2,037,134
120,012,346
)(2,541,692
117,470,654

 31مارس 2012م
)غير مدققة(
26,982,641
85,955,373
723,864
113,661,878
2,024,184
115,686,062
)(1,991,145
113,694,917

 - 7وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺷﺗﻣﻝ َوداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼَء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ :

بآالف الرياالت السعودية

 31مارس 2013م
)غير مدققة(

 31ديسمبر2012م
)مدققة(

 31مارس 2012م
)غير مدققة(

ودائع تحت الطلب
ودائع ادخار
ودائع ألجل
ودائع أخرى
اإلجمالي

66,953,289
306,020
70,060,239
6,644,167
143,963,715

67,525,144
301,758
71,035,977
7,351,688
146,214,567

58,001,510
309,223
75,392,052
5,832,759
139,535,544
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إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ( )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس2013م و2012م
 - 8اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت
ﻳﻌﻛس اﻟﺟدوﻝ أدﻧﺎﻩ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ واﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ .إن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺷ اًر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺗرة ،ﻻ ﺗﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻲ

ﺗﻘﺗﺻر ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق.
بآالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2012م )مدققة(
القيمة
القيمة
المبالغ
العادلة
العادلة
االسمية
السلبية
االيجابية

 31مارس 2013م )غير مدققة(
القيمة
القيمة
المبالغ
العادلة
العادلة
االسمية
السلبية
االيجابية

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت
الخاصة
129
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
1,786,581
خيارات العمالت
401,294
خيارات السلع
المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة
العادلة:
مقايضات أسعار العموالت
الخاصة
المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات
النقدية:
مقايضات أسعار العموالت
الخاصة
543
إجمالي
2,188,547

 31مارس 2012م )غير مدققة(
القيمة
القيمة
المبالغ
العادلة
العادلة
االسمية
السلبية
االيجابية

)(232
)(41,599
)(401,094
-

835,119
76,023,437
20,169,240
-

372
2,191,422
205,099
-

)(551
)(118,078
)(204,962
-

589,852
67,515,005
32,472,428
-

1,188
2,492,227
181,506
-

)(1,084
)(162,939
)(181,326
-

1,305,831
105,412,905
36,844,023
-

-

-

-

-

-

-

)(2,004

500,000

)(442,925

100,000
97,127,796

1,529
2,398,422

)(323,591

100,000
100,677,285

11,714
2,686,635

)(347,353

1,098,000
145,160,759

 - 9اﻟﺗﻌﻬدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن واﻷﺧرى
أ(

ﺗﺗﻛون ﺗﻌﻬدات واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

 31مارس
2013م
)غير مدققة(

بآالف الرياالت السعودية
اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
قبوالت
التزامات لمنح ائتمان غير قابل لإللغاء
اإلجمالي

18,090,615
55,659,697
2,698,553
9,592,606
86,041,471

ب( اﻷﺧرى

 31ديسمبر
2012م
)مدققة(

 31مارس
2012م
)غير مدققة(

13,500,872
55,378,159
2,643,417
8,563,465
80,085,913

16,892,031
53,930,297
2,447,917
8,926,275
82,196,520

ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2013م ،ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك أي ﺗﻐﻳر ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻟﺑﻧك اﻟزﻛوي ،ﻛﻣﺎ أن ﻣوﻗف اﻟﺑﻧك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟرﺑط اﻟزﻛوي ﻟم ﻳﺗﻐﻳر ﻋن ﻣﺎ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح
ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺳﻣﺑر 2012م.

9/13

إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ( )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس2013م و2012م
 - 10اﻟﻧﻘدﻳﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﻳﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟﻧﻘدﻳﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 31مارس
2013م
)غير مدققة(

 31ديسمبر
2012م
)مدققة(

13,778,927

19,373,695

9,196,247

6,216,463
19,995,390

2,634,994
22,008,689

3,650,325
12,846,572

بآالف الرياالت السعودية
ﻧﻘدﻳﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﻓﻳﻣﺎ ﻋدا اﻟودﻳﻌﺔ اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻷﺧرى ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺗﻧﺎء
اإلجمالي

 31مارس
2012م
)غير مدققة(

 - 11اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك اﻟﻬﻳﻛﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﻳد واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﻝ :أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ :ﻣﺻدرﻫﺎ أﺳواق اﻟﺗداوﻝ ﻷدوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺳواق ﻧﺷطﺔ.
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :طرق ﺗﻘﻳﻳم ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣﺷﺎﻫدة ﺑﺎﻷﺳواق :أﺳﻌﺎر ادوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺻدرﻫﺎ أﺳواق ﺗداوﻝ ﻧﺷطﺔ ﻷﺻوﻝ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ،او ادوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ او ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ
اﺳواق ﻏﻳر ﻧﺷطﺔ ،وادوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق ﺗﻘﻳﻳم ﺗﻌﺗﻣد ﻣدﺧﻼﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻫدات ﻗوﻳﺔ ﻳﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳواق.

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :طرق ﺗﻘﻳﻳم أﺧري واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻣدﺧﻼﺗﻬﺎ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﻳﺎﻧﺎت ﻳﻣﻛن ﻣﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳواق :ﺗﻘﻳﻳم اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺳﺗﺧدم اﺳﺎﻟﻳب ﺗﻘﻳﻳم ﺣﻳن ﻳﻛون أﺣد
أو ﻋدد اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﻳر ﻣﺷﺎﻫد .وﻳﻌﺗﻣد اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻟﻠوﺣدة  /ﻟﻠﺳﻬم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣدﻳري اﻟﺻﻧﺎدﻳق او ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺣدث اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣدﻗﻘﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣن ﻏﻳر اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻟﻣدارة.

ﻫﻳﻛﻝ ﺗﺣدﻳد اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:
2013
ﺑﺎﻵف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﻝ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

أدوات اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ

-

2,188,547

-

2,188,547

14,352,779

484,174

1,727,903

16,564,856

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
أدوات اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

-

ﺑﺎﻵف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ

 31ﻣﺎرس 2013

442,925

ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث
اﻟرﺻﻳد اﻹﻓﺗﺗﺎﺣﻲ

1,686,880

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر

 -ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ

 -ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﺷﺎﻣﻝ

ﻣﺷﺗرﻳﺎت

اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت

ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺷرﻛﺔ زﻣﻳﻠﺔ )اﻳﺿﺎح (8

اﻟرﺻﻳد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ

)(795
45,308
)(3,489
1,727,903
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-

442,925

إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ( )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس2013م و2012م
 - 12اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ
اﻟﺑﻧك ﻳﺗﺧذ ﻗرار وطرﻳﻘﺔ اﻟﻌرض ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ اﺳﺗﻧﺎداً اﻟﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗوﻓﻳرﻫﺎ داﺧﻠﻳﺎً ﻟﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ اﻟرﺋﻳﺳﻲ وذﻟك ﻟﻛﻲ ﻳﺗم ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣوارد ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت وﺗﻘﻳﻳم

أداﺋﻬﺎ .ﻳﺗم إدارة اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧظﻣﺔ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .ﺗﻣﺎرس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ

وﻓرع واﺣد ووﻛﺎﻟﺔ وﻣﻛﺗب ﺗﻣﺛﻳﻠﻲ ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ .وﻧظ ًار ﻟﻛون إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﺗﻌﻬدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻝ ﻫذا اﻟﻔرع ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺟوﻫرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ .إن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﻳن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻋﺎدﻳﺔ  .وﻳﺗم ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة إﻋﺎدة ﺗوزﻳﻊ

اﻷﻣواﻝ ﺑﻳن اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوزﻳﻊ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻧظﺎم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺑﻧك .وﺗﻣﺛﻝ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت ،ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب  ،أرﺻدة ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ.

ﺗﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻗطﺎع اﻷﻓراد:
ﻗطﺎع ﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

وﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓراد ،وﺗﻘدﻳم اﻟﻘروض اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ.
ﻳﺷﻣﻝ ﺧدﻣﺎت إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وأﻧﺷطﺔ إدارة اﻷﺻوﻝ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ واﻹدارة واﻟﺗرﺗﻳب وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺷورة وﺣﻔظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .

واﻟوﺳﺎطﺔ:
ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت:

ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ واﻟوداﺋﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت وﺗﻘدﻳم اﻟﻘروض واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ

ﻗطﺎع اﻟﺧزاﻧﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر:

وﻳﻘوم ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت أﺳواق اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﺧزاﻧﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﻛذﻟك إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ

أﺧرى:

وﺗﺷﻣﻝ اﻟدﺧﻝ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺗﻛﺎﻟﻳف ﻏﻳر اﻟﻣوزﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﻳﺳﻲ واﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ

اﻷﺧرى.

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ.

واﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻷﺧرى واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﻳر اﻟﻣوزﻋﺔ.

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2013م و2012م  ،ودﺧﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت  ،وﻣﺻﺎرﻳف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻝ ﻟﻔﺗرﺗﻲ اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺗﻳن ﻓﻲ ﻫذﻳن
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳن ﻟﻛﻝ ﻗطﺎع ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

 31مارس 2013م )غير مدققة(
بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

قطاع الشركات

قطاع الخزانة
واالستثمار

أخــرى

اإلجمالـي

إجمالي الموجودات

32,451,519

61,346

89,585,186

60,796,434

3,555,380

186,449,865

إجمالي المطلوبات

52,204,711

58,675

92,956,609

6,794,316

2,604,124

154,618,435

إجمالي دخل العمليات

526,069

86,737

742,935

318,126

50,771

1,724,638

صافي دخل العموالت الخاصة

408,676

1,957

478,442

162,458

38,059

1,089,592

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

116,803

85,145

246,668

)(1,953

-

446,663

إجمالي مصاريف العمليات

278,191

31,877

201,622

)(12,212

287,216

786,694

استھالك وإطفاء

26,859

-

933

519

40,880

69,191

مخصص خسائر االئتمان ،صافي

55,309

-

135,820

-

-

191,129

مخصص خسائر االستثمارات ،صافي

-

-

-

)(22,000

-

)(22,000

حصة األرباح من الشركات الزميلة ،صافي

-

-

-

-

13,040

13,040

صافي الدخل

247,878

54,860

541,313

330,338

)(223,405

950,984
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إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ( )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس2013م و2012م
 - 12اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 31مارس 2012م )غير مدققة(

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

قطاع الشركات

قطاع الخزانة
واالستثمار

أخــرى

اإلجمالـي

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

28,253,842

10,243

86,430,710

65,422,670

3,275,044

183,392,509

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

46,853,761

52,452

93,612,894

10,387,106

2,158,277

153,064,490

إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

509,009

109,102

679,042

230,747

115,975

1,643,875

ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻝ اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ

382,339

3,162

428,635

144,594

109,733

1,068,463

دﺧﻝ اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻣوﻻت ،ﺻﺎﻓﻲ

125,463

106,306

247,013

)(5,247

-

473,535

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎرﻳف اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

266,833

31,445

159,745

16,742

294,842

769,607

اﺳﺗﻬﻼك ٕواطﻔﺎء

30,654

-

833

154

34,339

65,980

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺻﺎﻓﻲ

43,718

-

109,152

-

-

152,870

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ

-

-

-

-

-

-

ﺣﺻﺔ اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟزﻣﻳﻠﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

-

-

-

-

27,201

27,201

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻝ

242,176

77,657

519,297

214,005

)(151,666

901,469

بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد

 – 13رﺑﺢ اﻟﺳﻬم
ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻠﺳﻬم ﻟﻠﻔﺗرﺗﻳن  31ﻣﺎرس 2013م و2012م ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻝ ﻟﻠﻔﺗرة ﻋﻠﻰ  1,500ﻣﻠﻳون ﺳﻬم اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن.

 - 14ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺟﻳﺎت واﻟﻧﺳب اﻟﻣﻘررة ﻣن ﻗﺑﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ واﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ،ﺑﻐﻳﺔ اﻟﺣﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة رأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗوﻳﺔ ﻟدﻋم ﺗﻧﻣﻳﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي .

ﺗﻘوم اﻻدارة ﺑﺷﻛﻝ دوري ﺑﻣراﺟﻌﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻻﺳﺎﺳﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻟﺿﻣﺎن ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣن اﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺧطط اﻟﻧﻣو
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ .وﻋﻧد اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻘدﻳرات ،ﺗﻘوم اﻻدارة ﺑﻣراﻋﺎة ﺧطط أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر وﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺋﺔ اﻻﻋﻣﺎﻝ.

ﻟﻘد ﻗﺎﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﺑﺈﺻدار ارﺷﺎدات ﺑﺷﺄن ﺗطﺑﻳق ﻣﻛوﻧﺎت رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ أوﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﺎزﻝ  3واﻟﺗﻲ ﺳرى ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن  1ﻳﻧﺎﻳر  .2013وطﺑﻘﺎً ﻟﺗوﺻﻳﺎت

ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزﻝ  ،3ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ) (RWAاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣﺟﻣوع رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻧﺳب ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺣد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺗم ﻋرض واﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ) (RWAوﻣﺟﻣوع رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻧﺳب ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2013ﺗﺣت اطﺎر وﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺑﺎزﻝ  ،3وﻳﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻓﺗرات
اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺳﻣﺑر  2012و 31ﻣﺎرس  2012ﺑﻣوﺟب ﺑﺎزﻝ  2واﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺗم ﺗﻌدﻳﻠﻬﺎ.
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إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ( )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس2013م و2012م
 - 14ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ )ﺗﺗﻣﺔ(
بماليين الرياالت السعودية

 31مارس 2013م
)غير مدققة(

 31ديسمبر 2012م
)مدققة(

 31مارس 2012م
)غير مدققة(

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن

176,775

172,477

169,818

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ

11,223

11,132

10,850

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق

918

1,145

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﻛﻳزة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎطر

188,916

184,754

87
8
181,546

31,830

28,289

29,240

رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

1,072

4,330

1,786

رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ  +اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ

32,902

32,619

31,026

ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ

16.8%

15.3%

16.1%

17.4%

17.7%

17.1%

رأس اﻟﻣﺎﻝ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ
رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ

ﻣﺟﻣوع ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ

 – 15أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﻳف ﺑﻌض أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺻﻧﻳﻔﺎت اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ.
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