ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة

بآالف الرياالت السعودية

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

إيضاحات

5
6

7

 31مارس 2015

 31ديسمبر 2014
)مدققة(

 31مارس 2014
)غير مدققة(

21,197,627
6,287,485
46,641,335
137,626,118
469,523
339,988
1,762,718
2,208,377

25,315,736
3,914,504
46,963,269
133,490,274
468,535
390,802
1,706,731
2,339,442

17,013,309
6,339,100
46,587,168
136,770,320
456,780
411,056
1,668,094
2,159,599

216,533,171

214,589,293

211,405,426

)غير مدققة(

3,986,188
164,834,274
4,000,000
6,963,980

3,789,796
164,079,433
4,000,000
7,182,959

7,096,039
159,947,237
4,000,000
6,599,006

179,784,442

179,052,188

177,642,282

30,000,000
1,088,102
1,078,961
3,331,666
1,250,000

30,000,000
1,088,102
1,038,937
2,160,066
1,250,000

15,000,000
14,328,376
1,397,931
3,036,837
-

36,748,729

35,537,105

33,763,144

216,533,171

214,589,293

211,405,426

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  15ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة.
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة ) ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية
في  31مارس
بآالف الرياالت السعودية

2015

2014

دخل العموالت الخاصة

1,442,024

1,459,221

مصاريف العموالت الخاصة

159,548

229,584

صافي دخل العموالت الخاصة

1,282,476

1,229,637

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

521,186

529,559

أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي

95,626

56,229

مكاسب ) خسائر ( متاجرة  ،صافي

14,191

)(371

دخل توزيعات أرباح

10,487

15,842

مكاسب استثمارات غير متاحة للمتاجرة ،صافي

100,552

71,843

دخل العمليات األخرى

25,038

29,302

إجمالي دخل العمليات

2,049,556

1,932,041

رواتب الموظفين وما في حكمھا

392,296

340,957

إيجارات ومصاريف مباني

73,949

78,085

استھالك ممتلكات ومعدات

69,499

64,331

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

196,183

165,559

مخصص خسائر االئتمان ،صافي

127,804

203,767

مصاريف العمليات األخرى

24,904

13,280

إجمالي مصاريف العمليات

884,635

865,979

الدخل من األنشطة التشغيلية

1,164,921

1,066,062

حصة في أرباح شركات زميلة ،صافي

6,679

13,391

صافي دخل الفترة

1,171,600

1,079,453

ربح السھم األساسي والمخفض للفترة )بالريال السعودي(  -ايضاح 13

0.39

0.36

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  15ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة.
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﺷﺎﻣﻝ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة ) ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ (

لفترة الثالثة أشھر المنتھية في
 31مارس
بآالف الرياالت السعودية

2014

2015

صافي دخل الفترة

1,171,600

1,079,453

الدخل الشامل اآلخر
 استثمارات متاحة للبيعصافي التغيرات في القيمة العادلة

140,992

275,103

صافي التغيرات في القيمة العادلة والمحولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة

)(100,968

)(61,736

40,024

213,367

 تغطية مخاطر التدفقات النقديةالجزء الفعال من صافي التغيرات في القيمة العادلة

-

-

صافي التغيرات في القيمة العادلة والمحولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة

-

-

-

-

40,024

213,367

1,211,624

1,292,820

الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  15ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة.
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﻳرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2015و2014

رأس المال

احتياطي نظامي

احتياطيات اخرى
استثمارات
متاحة للبيع

بآالف الرياالت السعودية

أرباح مبقاه

أرباح مقترح
توزيعھا

إجمالــي

تغطية
مخاطر
التدفقات
النقدية

 31مارس 2015
الرصيد في بداية الفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

30,000,000
-

1,088,102
-

1,038,937
40,024

-

2,160,066
1,171,600

1,250,000
-

35,537,105
1,211,624

الرصيد في نھاية الفترة

30,000,000

1,088,102

1,078,961

-

3,331,666

1,250,000

36,748,729

 31مارس 2014
الرصيد في بداية الفترة
األرباح النھائية المدفوعة 2013-م
إجمالي الدخل الشامل للفترة

15,000,000
-

14,328,376
-

1,184,564
213,367

-

1,957,384
1,079,453

1,400,000
)(1,400,000
-

33,870,324
)(1,400,000
1,292,820

الرصيد في نھاية الفترة

15,000,000

14,328,376

1,397,931

-

3,036,837

-

33,763,144

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  15ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة.
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2015و2014
بآالف الرياالت السعودية

إيضاحات
األنشطة التشغيلية
صافي دخل الفترة
التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية:
إطفاء العالوة ) تراكم الخصومات ( على االستثمارات لغير أغراض المتاجرة  ،صافي
مكاسب استثمارات لغير أغراض المتاجرة ،صافي
استھالك ممتلكات ومعدات
مخصص خسائر االئتمان ،صافي
حصة في أرباح شركات زميلة ،صافي

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
األنشطة االستثمارية
متحصالت من بيع واستحقاق االستثمارات لغير أغراض المتاجرة
شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة
شراء ممتلكات ومعدات ،صافي
صافي النقدية من )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية

لفترة الثالثة أشھر المنتھية
في  31مارس
2014
2015
1,171,600

1,079,453

)(26,483
)(100,552
69,499
127,804
)(6,679
1,235,189

)(31,199
)(71,843
64,331
203,767
)(13,391
1,231,118

)(355,162
)(54,545
)(4,263,648
50,814
131,065

)(421,208
)(443,693
)(5,783,530
26,312
448,712

196,392
754,841
)(218,061
)(2,523,115

)(481,941
6,747,357
)(197,900
1,125,227

5,702,888
)(5,208,204
)(125,486

4,583,566
)(7,317,326
)(69,775

369,198

)(2,803,535

األنشطة التمويلية
توزيعات األرباح والزكاة المدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)(918
)(918

)(1,201,389
)(1,201,389

صافي النقص في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نھاية الفترة

)(2,154,835
20,772,910
18,618,075

)(2,879,697
16,008,972
13,129,275

عموالت خاصة مستلمة خالل الفترة

1,343,276

1,379,206

عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة

196,547

232,921

معلومات إضافية غير نقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة وتحويالت لقائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة

40,024

10

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻳﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  1إﻟﻰ  15ﺟزءاً ﻻ ﻳﺗﺟ أز ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة.
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213,367

إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2015و2014
 - 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 1957م( .ﻳﻌﻣﻝ اﻟﺑﻧك ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟﻝ اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  1010001054اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﻳﺦ  25رﺑﻳﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ  1377ﻫـ )اﻟﻣواﻓق 18

ﻧوﻓﻣـﺑر 1957م( ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷـﺑﻛﺔ ﻓروﻋﻪ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ  334ﻓرﻋـﺎً ) 31ﻣﺎرس 2014م 304 :ﻓرﻋﺎً( ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ وﻓرﻋﺎً واﺣداً ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻟﻧدن ﻓﻲ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ووﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻫﻳوﺳﺗن ﻓﻲ اﻟوﻻﻳﺎت 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 إﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺑدأ ﺗﺟﻧب اﻟﻔواﺋد ﻳﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ واﻹﺷراف
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻫﻳﺋﺔ ﺷرﻋﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗم ﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺑﻧك.

ﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻟﺑﻧك اﻟرﻳﺎض واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﺷرﻛﺔ اﻟرﻳﺎض اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺷرﻛﺔ اﺛراء
اﻟرﻳﺎض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،ﺷرﻛﺔ اﻟرﻳﺎض ﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﻣﻳن وﻳﺷﺎر اﻟﻳﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ " ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ".

 - 2أﺳس اﻹﻋداد

ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة طﺑﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي وﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم 34
اﻟﺧﺎص ﺑﺈﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﻌد اﻟﺑﻧك ﻗواﺋﻣﻪ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﻹﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ،وﻳﺟب ﻗراءﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻرﺗﺑﺎط
اﻟﺳﻌودﻳﺔ .ان اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﻳﺿﺎﺣﺎت ُ
ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺳﻣﺑر 2014م.
ﻳﺗطﻠب إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة ﻣن اﻹدارة وﺿﻊ أﺣﻛﺎم وﺗﻘدﻳرات واﻓﺗراﺿﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات

واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻹﻳرادات واﻟﻣﺻروﻓﺎت .ﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﻳرات.

ﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة ،ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ اﻹدارة ﻋﻧد ﺗطﺑﻳق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،واﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻬذﻩ
اﻟﺗﻘدﻳرات ﻏﻳر اﻟﻣؤﻛدة ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ وﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺳﻣﺑر 2014م.

ﺗﻌرض ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي وﻳﺗم ﺗﻘرﻳﺑﻬﺎ ﻷﻗرب أﻟف ﷼ ﻣﺎﻟم ﻳذﻛر ﺧﻼف ذﻟك.

 - 3أﺳس ﺗوﺣﻳد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺗﺷﻣﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﻳﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺳﻳﺎﺳﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ.
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻳطر ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻳﺗﺣﻘق ﺷرط اﻟﺳﻳطرة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،او ﻟدﻳﻬﺎ ﺣﻘوق ﻣن اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗﻐﻳرة ﻣن

ﺧﻼﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة ،وﻟدﻳﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼﻝ ﺳﻳطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة.

ﻳﺗم ﺗوﺣﻳد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﺑدأ ﺗﺣﻘق اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻳﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك ،وﻳﺗوﻗف ﺗوﺣﻳد ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﺗوﻗف 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 اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ
اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻧﻔس اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻏﻳر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ ِ
ﺣﺎﻝ ﻋدم وﺟود دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺣدوث
اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة .ﻛﻣﺎ ﻳﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد َ
اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ.

ﺗﻌﻣﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﻋدد ﻣن ﺻﻧﺎدﻳق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر .وﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺳﻳطر ﻋﻠﻰ ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺗم اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ

اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق )ﺗﺗﺿﻣن أي ﻣﺻﺎﻟﺢ ورﺳوم إدارﻳﺔ ﻣﺗوﻗﻌﻪ( وﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻓﻲ إﻋﻔﺎء ﻣدﻳر اﻟﺻﻧدوق .وﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻗررت

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أن ﺗﻌﻣﻝ ﻛوﻛﻳﻝ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﻳن ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﺎﻻت ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﻳﺗم ﺗوﺣﻳد ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎدﻳق.
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إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2015و2014
 - 4اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ

ﺗﺗﻔق اﻟﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﻧوﻳﺔ )اﻟﻣوﺣدة( ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺳﻣﺑر 2014م ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗطﺑﻳق اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺟدﻳدة اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ واﻟﺗﻌدﻳﻼت اﻻﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎﻩ ،واﻟﺗﻲ ﻟﻳس ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر ﻣﺎﻟﻲ ﺟوﻫري

ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ أو اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﻻ ﻳﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳر ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ:

اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  19اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻣن أو ﺑﻌد  1ﻳوﻟﻳو 2014م .ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ ﻣزاﻳﺎ ﻣوﺛﻘﺔ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣن
اﻟﻣوظﻔﻳن و/أو أطراف اﺧرى .ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﻳﻼت إﻋﻔﺎء  ،ﺑﻌد ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﻌﻳﻧﺔ  ،ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﻳﻼت 2011م اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣوظف /

اﻟطرف اﻵﺧر ﻟﻔﺗرات اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﺻﻳﻐﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﻣزاﻳﺎ او ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت .ﻳﻘدم اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺧﻳﺎ ار  ،إذا ﺗﺣﻘﻘت اﻟﺷروط ،ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ

اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ.

اﻟﺗﺣﺳﻳﻧﺎت اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟدوﻟﻳﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟدورة  2012-2010ودورة 2013-2011واﻟﺗﻲ ﻳﺳري اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو

ﺑﻌد  1ﻳوﻟﻳو 2014م .ﻣوﺟز ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﻳﻼت ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
•

اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم  – 2ﻋدﻝ ﻟﻳوﺿﺢ ﺗﻌرﻳف "ﺷرط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق" ﺑوﺿﻊ ﺗﻌرﻳف ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻟـ "ﺣﺎﻟﺔ اﻷداء "و"ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧدﻣﺔ".

•

اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم " - 3اﻧدﻣﺎج اﻷﻋﻣﺎﻝ" واﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻳوﺿﺢ ﺗﺻﻧﻳف وﻗﻳﺎس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻻﻧدﻣﺎج  .ﻛﻣﺎ ﺗم إﺿﺎﻓﺔ

•

اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم " - 8اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ" ﺗم ﺗﻌدﻳﻠﻪ ﻟﻳﺷﻣﻝ إﻓﺻﺎﺣﺎت واﺿﺣﻪ ﻋن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ اﻹدارة ﻋﻧد ﺗطﺑﻳق

•

اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم  13ﺗم ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻟﺗوﺿﻳﺢ ﻗﻳﺎس اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻌﻔﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

ﺗﻌدﻳﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻳﺷرح أن اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻻ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻧواع ﺗرﺗﻳﺑﺎت اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم .11
ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺟﻣﻳﻊ .

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﺑﻬﺎ ﻓواﺗﻳر ﺑدون ﺧﺻم ،إذا ﻛﺎن أﺛر اﻟﺧﺻم ﻏﻳر ﺟوﻫري .ﻛﻣﺎ ﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻌدﻳﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻟﺗوﺿﻳﺢ أن اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻳﺣﺗﻣﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻪ

ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  39واﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم  9ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠﺑﻲ ﺗﻌرﻳف اﻷﺻﻝ
اﻟﻣﺎﻟﻲ أو اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم .32

•

ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " - 16اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻟﻣﻌدات" وﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " - 38اﻟﻣوﺟودات ﻏﻳر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ" - :ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﻳﻼت أن
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﻣوذج إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﻳﻳم ﺗؤﻛد أن إﻋﺎدة اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﻬﻼك )اﻹطﻔﺎء( اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﻳﺳت داﺋﻣﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ.

•

طرف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻳﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ واﻟﺗﻲ
ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " - 24إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ" – ﺗم اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف اﻷ ا

•

ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم " - 40اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎري" ﻳوﺿﺢ أﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺗﻘﻳﻳم اذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻫو اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻘﺎري وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﻳﺎر

ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ادارﻳﺔ رﺋﻳﺳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﻘرﻳر ﺳواء ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر.

اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ،40واﻟﻘﻳﺎم ﺑﺗﻘﻳﻳم ﻣﻧﻔﺻﻝ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻣﻌﻳﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم  3ﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﻗﺗﻧﺎء ﻳﺷﻛﻝ اﻧدﻣﺎج أﻋﻣﺎﻝ.
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إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2015و2014
 - 5اﺳﺗﺛﻣﺎرات  ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺻﻧف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:

 31مارس 2015

 31ديسمبر 2014

 31مارس 2014

)غير مدققة(

)مدققة(

)غير مدققة(

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

16,970,612
29,459,608
211,115

226,082

اإلجمالي

46,641,335

46,963,269

16,928,130
29,809,057

17,655,094
28,279,191
652,883
46,587,168

ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ  1ﺳﺑﺗﻣﺑر 2008م ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻧﻳف اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﺗﺎﺟرة واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺿﻣن ﻓﺋﺔ "اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎﻩ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ إﻟﻰ ﻓﺋﺔ

"اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ" .

اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ واﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2015م ﻗﻳﻣﺔ  3,266ﻣﻠﻳون ﷼ ﺳﻌودي ) 31ﻣﺎرس 2014م 3,681 :ﻣﻠﻳون ﷼

ﺳﻌودي(.

وﻟو ﻟم ﻳﺗم إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﻳف ،ﻟﺗﺿﻣﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧﻝ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2015م ﻣﻛﺎﺳب ﻏﻳر ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻧﺗﻳﺟﺔ إﻋﺎدة ﺗﻘﻳﻳم ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و ﺗﺑﻠﻎ  100.9ﻣﻠﻳون ﷼ ﺳﻌودي ) 31ﻣﺎرس 2014م :ﻣﻛﺎﺳب ﻏﻳر ﻣﺣﻘﻘﺔ وﺗﺑﻠﻎ  42.5ﻣﻠﻳون ﷼ ﺳﻌودي(.

 – 6اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺷﺗﻣﻝ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

بآالف الرياالت السعودية
قروض استھالكية
قروض تجارية وجاري مدين
بطاقات ائتمانية
القروض والسلف العاملة
القروض والسلف الغير عاملة
إجمالي القروض والسلف
مخَصص خسائر االئتمان
اإلجمالي

 31مارس 2015

 31ديسمبر 2014
)مدققة(
38,430,973
95,016,515
979,453

)غير مدققة(
38,372,565
99,200,377
931,624
138,504,566
1,178,467
139,683,033
)(2,056,915
137,626,118

134,426,941
1,049,927
135,476,868
)(1,986,594
133,490,274

 31مارس 2014
)غير مدققة(
34,957,828
101,613,136
934,689
137,505,653
1,342,207
138,847,860
)(2,077,540
136,770,320

 – 7وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺻﻧف َوداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼَء ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :

بآالف الرياالت السعودية
ودائع تحت الطلب
ودائع ادخار
ودائع آلجل
ودائع أخرى
اإلجمالي

 31مارس 2015
)غير مدققة(
86,659,268
299,397
67,988,450
9,887,159
164,834,274
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 31ديسمبر 2014
)مدققة(
71,589,238
289,033
82,186,503
10,014,659
164,079,433

 31مارس 2014
)غير مدققة(
66,556,402
281,694
82,753,738
10,355,403
159,947,237

إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2015و2014
 – 8اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت

ﻳﺑﻳن اﻟﺟدوﻝ أدﻧﺎﻩ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ واﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ .إن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻣؤﺷ اًر ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺗرة ،ﻻ ﺗﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻛس َ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ َواﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟَﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬَﺎ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق.

 31ديسمبر ) 2014مدققة(

 31مارس ) 2015غير مدققة(
بآالف الرياالت السعودية

القيمة
العادلة
السلبية

القيمة
العادلة
االيجابية

القيمة
العادلة
االيجابية

المبالغ
االسمية

القيمة
العادلة
السلبية

 31مارس ) 2014غير مدققة(
القيمة
العادلة
االيجابية

المبالغ
االسمية

القيمة
العادلة
السلبية

المبالغ
االسمية

المقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

24,291

)(9,235

2,546,008

1,992

)(1,996

1,351,794

775

)(772

640,050

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

495,877

)(483,126

72,640,533

401,348

)(353,073

60,955,155

210,316

)(67,974

70,895,955

خيارات العمالت

60,596

)(60,596

5,796,023

14,794

)(14,794

3,103,235

3,446

)(3,380

3,306,208

خيارات السلع

887

)(887

16,191

978

)(978

18,499

إجمالي

581,651

)(553,844

80,998,755

419,112

)(370,841

65,428,683

214,537

)(72,126

74,842,213

 - 9اﻟﺗﻌﻬدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن وأﺧرى
أ(

ﺗﺗﻛون ﺗﻌﻬدات واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

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

 31مارس 2015
)غير مدققة(

 31ديسمبر 2014
)مدققة(

12,042,734

12,426,803

81,235,790

81,459,813

2,576,084

2,627,641
9,631,086
106,145,343

10,074,749
105,929,357

 31مارس 2014
)غير مدققة(
16,218,056
66,347,051
2,872,765
12,020,387
97,458,259

ب( اﻷﺧرى

ﺧﻼﻝ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2015م ،ﻟم ﻳﻛن ﻫﻧﺎك أي ﺗﻐﻳر ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟزﻛوي ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻛﻣﺎ أن ﻣوﻗف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص اﻟرﺑط اﻟزﻛوي ﻟم
ﻳﺗﻐﻳر ﻋن ﻣﺎ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺳﻣﺑر 2014م.

 - 10اﻟﻧﻘدﻳﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﻳﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟﻧﻘدﻳﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

بآالف الرياالت السعودية

 31مارس 2015
)غير مدققة(

 31ديسمبر 2014
)مدققة(

 31مارس 2014
)غير مدققة(

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بإستثناء الوديعة النظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشھر من تاريخ االقتناء

12,572,712
6,045,363

17,045,983
3,726,927

9,018,302
4,110,973

اإلجمالي

18,618,075

20,772,910

13,129,275
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اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﻳﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻋﻧد ﺑﻳﻊ اﺻﻝ او دﻓﻌﻪ ﻋﻧد ﻧﻘﻝ اﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻻﻋﺗﻳﺎدﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻳﺎس ،وﻳﺳﺗﻧد ﻗﻳﺎس اﻟﻘﻳﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﻳﺔ ان ﺑﻳﻊ اﻷﺻﻝ أو ﺗﺣوﻳﻝ اﻻﻟﺗزام ﺳﻳﺣدث ﻓﻲ:
 -اﻟﺳوق اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ أو اﻻﻟﺗزام ،أو

 -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗوﻓر ﺳوق رﺋﻳﺳﻳﺔ ،ﻳﺗم ﻓﻲ اﻻﺳواق اﻻﻛﺛر ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻸﺻﻝ او اﻻﻟﺗزام.

ﻳﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟﻬرﻣﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﻳد واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:
 -اﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﻝ :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳوق  :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻧﺷطﺔ ﻷدوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.

 -اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :طرق ﺗﻘﻳﻳم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣدﺧﻼت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ :أدوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺗداوﻟﺔ ﻷدوات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻧﺷط او أﺳﻌﺎر ﻣﺗداوﻟﺔ ﻷدوات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻏﻳر

ﻧﺷط واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻳﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ.

 -اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :طرق ﺗﻘﻳﻳم ﺑﻣدﺧﻼت ﻫﺎﻣﺔ ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ :أدوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺗداوﻟﺔ ﻷدوات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرق ﻳﻛون واﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ

ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ .ﻳﺗم اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﻟﻛﻝ وﺣدة/ﺳﻬم وﻓﻘﺎُ ﻟﻠﺑﻳﺎن اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎدﻳق اﻟﻣدارة او أﺣدث ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣدﻗﻘﺔ
ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺑﺧﻼف اﻟﺻﻧﺎدﻳق اﻟﻣدارة.

.

اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
 31ﻣﺎرس 2015
ﺑﺎﻵف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ ) ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ (

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﻝ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
أدوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ

-

581,651

-

581,651

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ

15,890,158

33,379

1,047,075

16,970,612

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
أدوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ

553,844

-

553,844

-

 31ﻣﺎرس 2014
اﻟﻣﺳﺗوى اﻷوﻝ

ﺑﺎﻵف اﻟرﻳﺎﻻت اﻟﺳﻌودﻳﺔ ) ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ (

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
أدوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ

-

214,537

-

214,537

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﻳﻊ

15,477,395

630,017

1,547,682

17,655,094

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
أدوات ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ

-

72,126
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ﺗﺳوﻳﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث ) ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ (

 31ﻣﺎرس 2015

 31ﻣﺎرس 2014

اﻟرﺻﻳد اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ

1,406,117

1,506,670

إجمالي األرباح أو الخسائر
 -مدرجه في قائمة الدخل الموحدة

)(84,696
17,405
)(291,751

41,012
-

اﻟرﺻﻳد اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ

1,047,075

1,547,682

 -مدرجه في قائمة الدخل الشامل

مشتريات
استحقاقات

ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﺣوﻳﻼت ﺑﻳن ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺗﺳﻠﺳﻝ اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻟﻘﻳم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق واﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﻻ ﺗﺧﺗﻠف
ﺟوﻫرﻳﺎُ ﻋن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة .ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻘﻳم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠف ،ووداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻟﺔ ،وﺳﻧدات
اﻟدﻳن اﻟﻣﺻدرة واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك وأرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻻﺧرى اﻟﻣﻘﻳدة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺟوﻫرﻳﺎً ﻋن اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺣﻳث

أن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺟوﻫرﻳﺎً ﻋن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﻷرﺻدة ﻟدى وﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﻷﺧرى ﻫﻲ ذات ﻓﺗرات ﺗﻌﺎﻗدﻳﺔ ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ .وﻻ ﻳوﺟد ﺳوق ﻧﺷط ﻟﻬذﻩ اﻻدوات وﻳﻌﺗزم اﻟﺑﻧك ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻻدوات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺳوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟطرف اﻷﺧر

ﻓﻲ وﻗت اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ.

 – 12اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﺣدﻳد وﻋرض ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ داﺧﻠﻳﺎً اﻟﻰ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻣن أﺟﻝ ﺗﺧﺻﻳص اﻟﻣوارد ﻟﻠﻘطﺎع 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 إﺿﺎﻓﺔ

إﻟﻰ ﻓرع ﺧﺎرﺟﻲ واﺣد وﻣﻛﺗب ﺗﻣﺛﻳﻠﻲ ووﻛﺎﻟﺔ .وﻧظ اًر ﻟﻛون إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﺗﻌﻬدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻝ ﻫذا اﻟﻔرع اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻲ واﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻻ

ﺗﻌﺗﺑر ﺟوﻫرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎم ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﻳﺗم ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻘﻝ .ﺗﺳﺟﻝ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﺣوﻳﻠﻬﺎ ﺑﻳن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺑﻧك
اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧظﺎم ﺗﺳﻌﻳر داﺧﻠﻲ .ﻫذا وﻻ ﻳوﺟد إﻳرادات وﻣﺻﺎرﻳف أﺧرى ﺟوﻫرﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ.

ﺗﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘرر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﻳﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ رﻗم :8
ﻗطﺎع اﻷﻓراد:
وﻳﺷﻣﻝ اﻟوداﺋﻊ واﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﻳرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ.
ﻗطﺎع ﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟوﺳﺎطﺔ:

ﻳﺷﻣﻝ ﺧدﻣﺎت إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وأﻧﺷطﺔ إدارة اﻷﺻوﻝ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ واﻹدارة واﻟﺗرﺗﻳب وﺗﻘدﻳم اﻟﻣﺷورة وﺣﻔظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت:

ﻳﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﻳﺔ واﻟوداﺋﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت وﺗﻘدﻳم اﻟﻘروض واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ واﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ اﻷﺧرى واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ.
ﻗطﺎع اﻟﺧزاﻧﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر:

وﻳﻘوم ﺑﺷﻛﻝ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺗﻘدﻳم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗداوﻝ ﻓﻲ أﺳواق اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﺧزاﻧﺔ وﻛذﻟك إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك.
أﺧرى:

وﺗﺷﻣﻝ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺗﻛﺎﻟﻳف ﻏﻳر اﻟﻣوزﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﻳﺳﻲ ،واﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،واﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ ،واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ،واﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻷﺧرى ،واﻟﻣوﺟودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﻳر اﻟﻣوزﻋﺔ.
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إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2015و2014
 – 12اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2015م و2014م ،واﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت ،وﻣﺻﺎرﻳف اﻟﻌﻣﻠِﻳﺎت وﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻝ ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬُر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﻫذا اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻛﻝ ﻗطﺎع ﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

 31مارس ) 2015غير مدققة(
بآالف الرياالت السعودية
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إجمالي دخل العمليات
صافي دخل العموالت الخاصة
دخل األتعاب والعموالت ،صافي
إجمالي مصاريف العمليات
استھالك وإطفاء
مخصص خسائر االئتمان ،صافي
الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي
صافي الدخل ) الخسارة(

قطاع األفراد
41,887,324
59,324,355
661,049
521,127
126,068
297,204
21,273
83,560
363,845

قطاع
خدمات
االستثمار
والوساطة

قطاع الشركات

96,056
80,759
92,893
10,161
82,667
39,748
53,145

96,859,405
103,953,411
933,145
615,802
315,431
110,284
1,070
44,244
822,861

قطاع الخزانة
واالستثمار

أخــرى

اإلجمالـي

74,556,162
13,380,943
326,347
124,973
)(2,980
11,253
533
315,094

3,134,224
3,044,974
36,122
10,413
426,146
46,623
6,679
)(383,345

216,533,171
179,784,442
2,049,556
1,282,476
521,186
884,635
69,499
127,804
6,679
1,171,600

 31مارس ) 2014غير مدققة(
بآالف الرياالت السعودية
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إجمالي دخل العمليات
صافي دخل العموالت الخاصة
دخل األتعاب والعموالت ،صافي
إجمالي مصاريف العمليات
استھالك وإطفاء
مخصص خسائر االئتمان ،صافي
الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي
صافي الدخل ) الخسارة(

قطاع األفراد
37,444,524
56,823,861
587,961
491,604
95,923
313,447
24,185
75,900
274,514

قطاع
خدمات
االستثمار
والوساطة

قطاع الشركات

79,679
65,588
92,288
7,599
83,015
38,850
53,438

101,113,992
102,671,989
923,478
563,316
351,968
196,920
927
127,867
726,558
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قطاع الخزانة
واالستثمار

أخــرى

اإلجمالـي

69,632,388
15,528,417
269,138
133,342
)(1,347
10,283
502
258,855

3,134,843
2,552,427
59,176
33,776
306,479
38,717
13,391
)(233,912

211,405,426
177,642,282
1,932,041
1,229,637
529,559
865,979
64,331
203,767
13,391
1,079,453

إﻳﺿﺎﺣﺎت ﺣوﻝ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﻳﺔ اﻟﻣوﺟزة اﻟﻣوﺣدة )ﻏﻳر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2015و2014
 -13رﺑﺢ اﻟﺳﻬم

ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﺳﻬم ﻟﻠﻔﺗرﺗﻳن اﻟﻣﻧﻬﻳﺗﻳن ﻓﻲ  31ﻣﺎرس 2015م و2014م ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻝ اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ  3,000ﻣﻠﻳون ﺳﻬم ﻗﺎﺋم.

 -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 رأس ﻣﺎﻝ ﻗوﻳﺔ ﻟدﻋم ﺗﻧﻣﻳﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺗﻠﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﻳﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎﻝ 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 .ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ) (RWAاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻣﺟﻣوع رأس اﻟﻣﺎﻝ واﻟﻧﺳب ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺣد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﺑﺎزﻝ  3ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

بماليين الرياالت السعودية

 31مارس 2015
)غير مدققة(

 31ديسمبر 2014
)مدققة(

 31مارس 2014
)غير مدققة(

الموجودات المرجحة للمخاطر
الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

202,623

197,423

196,991

الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

12,994

12,816

11,798

الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

443

978

441

إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

216,060

211,217

209,230

رأس المال للشريحة األولى
رأس المال للشريحة الثانية

36,749
1,072

35,537
1,072

33,763
1,072

رأس المال للشريحة األولى  +الشريحة الثانية

37,821

36,609

34,835

ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ ﻟﻠﺷرﻳﺣﺔ اﻷوﻟﻰ %

17.0%

16.8%

16.1%

ﻣﺟﻣوع ﻧﺳﺑﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ %

17.5%

17.3%

16.6%

رأس المال المؤھل

 -15اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت وﻓﻘﺎ ﻹطﺎر اﻟرﻛﻳزة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺑﺎزﻝ
ﺗﺗطﻠب اﻟرﻛﻳزة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺑﺎزﻝ ﺑﻌض اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻹطﺎر اﻟرﻛﻳزة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺑﺎزﻝ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك واﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ

)  ( www.riyadbank.comﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد وذﻟك ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي  .ﻟم ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺑﻧك اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﻳن.
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