


ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
وﺗﻘرﯾر اﻟﻔﺣص اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٥

ﺻﻔﺣﺔ ٢

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة

إﯾﺿﺎح

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٥
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٤
)ﻣدﻗﻘﺔ(
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٤
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ

اﻟﻣوﺟودات
١٧٫٦٠٥٫٢٢٦
٩٫٠١٥٫٣٣٠
٦١٫٩٠٤٫٦٣٨
١٢٦٫٦٨٧٫٥٣٤
٢٫١١٤٫٤٥٥
٥٫٢٥٤٫٥٤٤

١٤٫٦٧٩٫٣٩٩
٧٫٤٠٥٫٥٩٥
٦٤٫٥١٥٫٦٩٨
١٢٤٫٠٧٩٫٤٤٧
٢٫٠٦٦٫٦٨٥
٤٫٦٥٢٫٠٠٣

١٩٫٧٦٥٫٩٤٦
٥٫٨٩٦٫٥٢٨
٦١٫٤٧٢٫٧٨٣
١١٥٫٦١٤٫٦٦٣
١٫٨٩١٫٥٧٦
٤٫١٢٤٫٨٦٩

ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ
أرﺻده ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻗروض وﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣوﺟودات أﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

٢٢٢٫٥٨١٫٧٢٧

٢١٧٫٣٩٨٫٨٢٧

٢٠٨٫٧٦٦٫٣٦٥

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
أرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺧرى

٥
٦

٩٫٨٨٧٫٨٧٥
١٦٧٫٧٠٨٫٩٧٢
٦٫١٠٧٫٧١٩

٩٫٣٨٥٫٠٩٨
١٦٣٫٧٩٤٫٨٣٨
٥٫٣٠٦٫٨٩٤

٨٫٨٨٢٫١٤٧
١٥٨٫٧٧٢٫١٩٥
٥٫٥٧٩٫٩٣٥

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

١٨٣٫٧٠٤٫٥٦٦

١٧٨٫٤٨٦٫٨٣٠

١٧٣٫٢٣٤٫٢٧٧

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك
رأس اﻟﻣﺎل
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧظﺎﻣﻲ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻋﺎم
إﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى
أرﺑﺎح ﻣﺑﻘﺎة
أرﺑﺎح ﻣﻘﺗرح ﺗوزﯾﻌﮭﺎ
أﺳﮭم ﺧزﯾﻧﺔ

٧

٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٣٠٫٠٠٠
١٫٤٨٠٫٣٢١
٦٫٢٠٣٫٩٧٣
)(١٫٠٦٥٫٩٧٣

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٣٠٫٠٠٠
١٫٥٩٨٫٤٦٣

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
١٣٠٫٠٠٠
٩٦٠٫٠٤٠

١٢

١٢٫٩٢٦٫٠٩٠
١٫١٩٧٫٠٠٠
)(١٫٠٦٧٫٤٥١

١١٫٣٩١٫١٣٢
)(١٫٠٨٢٫٣٤١

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك

٣٨٫٧٤٨٫٣٢١

٣٨٫٧٨٤٫١٠٢

٣٥٫٣٩٨٫٨٣١

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

١٢٨٫٨٤٠

١٢٧٫٨٩٥

١٣٣٫٢٥٧

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٣٨٫٨٧٧٫١٦١

٣٨٫٩١١٫٩٩٧

٣٥٫٥٣٢٫٠٨٨

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٢٢٢٫٥٨١٫٧٢٧

٢١٧٫٣٩٨٫٨٢٧

٢٠٨٫٧٦٦٫٣٦٥

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٥ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.

ﺻﻔﺣﺔ ٣

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (


ﻟﻠﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ

دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ

 ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٤
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾـــﺔ

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ

١٫٢٣٧٫٩١١
١٠٩٫٩٩٩
١٫١٢٧٫٩١٢

١٫١٩٥٫٦٤٣
١١٢٫٥٦٨
١٫٠٨٣٫٠٧٥

دﺧل أﺗﻌﺎب وﻋﻣوﻻت ،ﺻﺎﻓﻲ
أرﺑﺎح ﺗﺣوﯾل ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
دﺧل اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ،ﺻﺎﻓﻲ
)ﺧﺳﺎرة( دﺧل اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﻛﺎﺳب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎه ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،ﺻﺎﻓﻲ
دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺧرى

٤٧٩٫٣٨٣
١٦٧٫٨٦٨
٥٣٫٩٦٧
)(٢٣٫١٢٨
١٦٧٫٥٧٣
)(٦٢٥

٤٣٤٫٣٨٢
١٠٥٫٥٣٢
٨٧٫٢٣٣
٣١٫٧٥٢
١٢١٫١٠٦
١٠٫٠٣٦

١٫٩٧٢٫٩٥٠

١٫٨٧٣٫١١٦

رواﺗب وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ
إﯾﺟﺎر وﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺑﺎﻧﻲ
اﺳﺗﮭﻼك
ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻣوﻣﯾﺔ وإدارﯾﺔ أﺧرى

٣٧٩٫٠١٢
٨٠٫٥٥٥
٣٠٫٩٦٥
١٥٥٫١٠١

٣١٣٫٤٦٩
٧٣٫٧٤٤
٣٦٫٩٧٧
١٣٨٫١٦٤

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة

٤٩٫٠٢٢

٧٠٫٢٧٨

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

٦٩٤٫٦٥٥

٦٣٢٫٦٣٢

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة

١٫٢٧٨٫٢٩٥

١٫٢٤٠٫٤٨٤

إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ:
ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك

١٫٢٧٧٫٩٤٦

١٫٢٤٠٫٠٩٦

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة

٣٤٩

٣٨٨

١٫٢٧٨٫٢٩٥

١٫٢٤٠٫٤٨٤

٠٫٦٤

٠٫٦٢

رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﻔﺗرة )ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي( )إﯾﺿﺎح (١٣

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٥ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.

صفحة 4

مجموعة سامبا المالية
قائمة الدخل الشامل الموحدة
( غير مدققة )

للثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
 31مارس
2014
2015
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديـــة
السعوديـــة
صافي دخل الفترة

1.278.295

اإليرادات الشاملة األخرى للفترة– بنود يمكن إعادة تصنيفها مستقبالً
إلى قائمة الدخل الموحدة
فروقات ترجمة العمليات الخارجية

()14.235

موجودات مالية متاحة للبيع:
 التغير في القيمة العادلة -مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

2.277
()167.574

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 التغير في القيمة العادلة -مبالغ محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

88.701
()26.715

42.278
()32.051

1.160.749

1.604.451

إجمالي الدخل الشامل للفترة

1.240.484

29.519

445.327
()121.106

العائد لـ:
مساهمي البنك
حقوق الملكية غير المسيطرة

1.159.804
945

1.598.872
5.579

اإلجمالي

1.160.749

1.604.451

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  15جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

INTERNAL

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (

ﺻﻔﺣﺔ ٥

اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك
أﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت أﺧرى

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻧظﺎﻣﻲ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠

رأس اﻟﻣـﺎل
إﯾﺿﺎح

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌـﺎم

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوﯾل
ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ

ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ

اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺑﻘﺎة
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ

اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﻘﺗرح
ﺗوزﯾﻌﮭﺎ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ

أﺳﮭم ﺧزﯾﻧﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟــﻲ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ

)(١٫٠٦٧٫٤٥١

٣٨٫٧٨٤٫١٠٢

-

-

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ

ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٥
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
إﺻدار أﺳﮭم ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ

١٢

-

-

-

-

-

)(٨٫٠٠٠٫٠٠٠

-

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﮭم اﻟﺧزﯾﻧﺔ

-

-

-

-

-

-

)(٦٣

-

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٤

-

-

-

-

-

-

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة

-

-

-

-

-

-

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة

-

-

-

٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

٨٫٠٠٠٫٠٠٠

١٣٠٫٠٠٠

)(١٥٢٫٠٠٤

١٫٧٨٥٫١٩٣

)(٣٤٫٧٢٦

١٢٫٩٢٦٫٠٩٠

١٫١٩٧٫٠٠٠

١٣٠٫٠٠٠

)(٦٫٠١٩

)(١٧٤٫١٠٩

٦١٫٩٨٦

)(١٥٨٫٠٢٣

١٫٦١١٫٠٨٤

٢٧٫٢٦٠

١٫٢٧٧٫٩٤٦
٦٫٢٠٣٫٩٧٣

١٫٤٧٨

١٢٧٫٨٩٥

٣٨٫٩١١٫٩٩٧
-

-

١٫٤١٥

-

١٫٤١٥

)(١٫١٩٧٫٠٠٠

-

)(١٫١٩٧٫٠٠٠

-

)(١٫١٩٧٫٠٠٠

-

-

١٫٢٧٧٫٩٤٦

-

١٫٢٧٧٫٩٤٦

-

-

-

)(١٫٠٦٥٫٩٧٣

)(١١٨٫١٤٢

٩٤٥

)(١١٧٫١٩٧

٣٨٫٧٤٨٫٣٢١

١٢٨٫٨٤٠

٣٨٫٨٧٧٫١٦١

ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٤
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
إﺻدار أﺳﮭم ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ

٩٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

-

-

)( ٣٫٠٠٠٫٠٠٠

-

-

-

-

-

)( ٣٫٠٠٠٫٠٠٠

-

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﮭم اﻟﺧزﯾﻧﺔ

-

-

-

-

-

-

٩٫٥٣٨

-

ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٣

-

-

-

-

-

-

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة

-

-

-

-

-

-

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻔﺗرة

-

-

-

ﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

١٢
١٢

٣٫٠٠٠٫٠٠٠

٩٫٠٠٠٫٠٠٠

١٣٠٫٠٠٠

)(١٦٨٫٩٩٢

٩٥٥٫٨٦٤

)(١٨٥٫٦٠٨

١٦٫١٤١٫٤٩٨

١٫٠١٦٫٠٠٠

-

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٫٠٠٠٫٠٠٠

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠

١٣٠٫٠٠٠

٢٣٫٧١٨

٣٢٤٫٨٣١

١٠٫٢٢٧

)( ١٤٥٫٢٧٤

١٫٢٨٠٫٦٩٥

)( ١٧٥٫٣٨١




ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٥ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.

١٫٢٤٠٫٠٩٦
١١٫٣٩١٫١٣٢

)(١٫٠٨٥٫٨٦٤

٣٤٫٨٠٢٫٨٩٨

١٢٧٫٦٧٨

٣٤٫٩٣٠٫٥٧٦

-

-

-

-

-

-

-

-

١٣٫٠٦١

-

١٣٫٠٦١

-

)( ١٫٠١٦٫٠٠٠

-

)( ١٫٠١٦٫٠٠٠

-

-

١٫٢٤٠٫٠٩٦

-

١٫٢٤٠٫٠٩٦

-

-

)( ١٫٠١٦٫٠٠٠

-

٣٫٥٢٣

)( ١٫٠٨٢٫٣٤١

٣٥٨٫٧٧٦

٥٫٥٧٩

٣٦٤٫٣٥٥

٣٥٫٣٩٨٫٨٣١

١٣٣٫٢٥٧

٣٥٫٥٣٢٫٠٨٨

ﺻﻔﺣﺔ ٦

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (

ﻟﻠﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٤
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٥
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ
اﻟﺳﻌودﯾــﺔ

إﯾﺿﺎح

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
إطﻔﺎء اﻟﻌﻼوة واﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ اﻻ ﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،ﺻﺎﻓﻲ
دﺧل اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﻛﺎﺳب اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎه ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة ،ﺻﺎﻓﻲ
ا ﺳﺗﮭﻼك
ﺧﺳﺎﺋر ﺑﯾﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗردة
ﺻﺎﻓﻲ )اﻟزﯾﺎدة( اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
وداﺋﻊ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ
أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗﺳﺗﺣق ﺑﻌد ﺗﺳﻌﯾن ﯾوﻣﺎ ً
ا ﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎه ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة
ﻗروض وﺳﻠف
ﻣوﺟودات أﺧرى
ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ:
أرﺻدة ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﻣطﻠ وﺑﺎت أﺧرى
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ:
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ واﺳﺗﺣﻘﺎق اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎه ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة
ﺷراء اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة
ﺷراء ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺑﯾﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت وﻣﻌدات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن )اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ( اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ:
أﺳﮭم ﺧزﯾﻧﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
اﻟزﯾﺎدة )اﻟﻧﻘص( ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
ﻋﻣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻋﻣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻣدﻓوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة

١٠
١٠

١٫٢٧٨٫٢٩٥

١٫٢٤٠٫٤٨٤

)(٣٫٩٩٧
)(٥٣٫٩٦٧
)(١٦٧٫٥٧٣
٣٠٫٩٦٥
٥١
٤٩٫٠٢٢

١٧٫٣١٩
)(٨٧٫٢٣٣
)(١٢١٫١٠٦
٣٦٫٩٧٧
٨٦
٧٠٫٢٧٨

)(٧٦٫٦٨٨
)(١٫٢١٠٫٤٩٣
٣٦٦٫٤٠٦
)(٢٫٦٥٧٫١٠٩
)(٦٠٢٫٥٤١

)(٢٤١٫٠٩٧
)(٥٦٩٫٩٠٩
)(٣٣٫١٨٩
)(٢٫٢٢٩٫٥٧٢
٥٠٫٩٠٣

٥٠٢٫٧٧٧
٣٫٩١٤٫١٣٤
٦٧٣٫١٢١
٢٫٠٤٢٫٤٠٣

١٫٤٠٨٫٩٠٢
٤٣٥٫٤٧٩
٦٧٠٫٢٥٩
٦٤٨٫٥٨١

٣٧٫٧٢٩٫٣٥٨
)(٣٥٫٤٣٣٫٢٧٦
)(٧٩٫٦٤٠
٧٩٦
٢٫٢١٧٫٢٣٨

٢١٫٣١٥٫٠١٢
)(٢١٫٨٩٨٫٠٠٨
)(١٠١٫٤٣٣
٥٠٩
)(٦٨٣٫٩٢٠

١٫٤١٥
)(١٫٠١٢٫٦٧٥
)(١٫٠١١٫٢٦٠
٣٫٢٤٨٫٣٨١
١٠٫٢٦٦٫٢٠١
١٣٫٥١٤٫٥٨٢

١٣٫٠٦١
)(٣٦٧٫١٨٩
)(٣٥٤٫١٢٨
)(٣٨٩٫٤٦٧
١٣٫٦٥٩٫٣٢٨
١٣٫٢٦٩٫٨٦١

١٫٢٣٦٫١٧٤
١٣٥٫٨٢٠

١٫٢٢٥٫٦١٨
١٠٧٫٦٧٦

)(١٠٣٫٣١١

٣٣٤٫٤٤٨

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ١٥ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺻﻔﺣﺔ ٧

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
-١

ﻋــــﺎم
ﺗﺄﺳﺳت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ) اﻟﺑﻧك (  -ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣـﺔ ﺳﻌودﯾﺔ  -ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳــوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم م ٣/ﺑﺗﺎرﯾﺦ
 ٢٦رﺑﯾﻊ اﻷول ١٤٠٠ھـ )اﻟﻣواﻓق  ١٢ﻓﺑراﯾر ١٩٨٠م( .وﻗد ﺑدأ اﻟﺑﻧك أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺑﺗﺎرﯾـﺦ  ٢٩ﺷﻌﺑﺎن ١٤٠٠ھـ )اﻟﻣواﻓق  ١٢ﯾوﻟﯾو ١٩٨٠م(
ﺑﻌد أن اﻧﺗﻘﻠت إﻟﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﯾﺗﻲ ﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﯾﻌﻣل اﻟﺑﻧـك ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗــم  ١٠١٠٠٣٥٣١٩ﺑﺗﺎرﯾﺦ ٦
ﺻﻔر ١٤٠١ھـ )اﻟﻣواﻓق  ١٣دﯾﺳﻣﺑر ١٩٨٠م( .إن ﻋﻧوان اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك ھو :طرﯾق اﻟﻣﻠك ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ،ص .ب  ٨٣٣اﻟرﯾﺎض
 ،١١٤٢١اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
ﺗﺗﻣﺛل أھداف اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻣواﻓق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ
ﺷرﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗم ﺗﺄﺳﯾﺳﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﺷرﻛﺎﺗﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )واﻟﺗﻲ ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑـ
"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه:


ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻸﺻول وإدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل(
طﺑﻘﺎ ً ﻟـ "ﻻﺋﺣﺔ أﻋﻣﺎل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" اﻟﺻﺎدرة ﻋن ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻗﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺎﺳم /ﺷرﻛﺔ
ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻸﺻول وإدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر "ﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة" ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٢٣٧١٥٩اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟرﯾﺎض
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٦ﺷﻌﺑﺎن ١٤٢٨ھـ )اﻟﻣواﻓق  ١٩أﻏﺳطس  (٢٠٠٧ﻹدارة ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وأﻧﺷطﺔ إدارة اﻷﺻول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺗﻌﺎﻣل ،واﻟﺗرﺗﯾب ،واﻹدارة ،وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ،وﺣﻔظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗم اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻣن ﻗِﺑل ھﯾﺋﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﺑدأت
ﺑﻣﺑﺎﺷرة أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن  ١٩ﯾﻧﺎﯾر .٢٠٠٨



-

ﺳﺎﻣﺑﺎ ﺑﻧك ﻟﯾﻣﯾﺗد ،اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ،ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وھﻲ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ
ﺟﻣﯾﻊ أﺳواق اﻷﺳﮭم ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن .ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣١ﻣﺎرس  ،٢٠١٤ﺗم زﯾﺎدة ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﺑﻧك ﻟﯾﻣﯾﺗد ﻣن  ٪٨٠٫٦٨إﻟﻰ ٪ ٨٤٫٥١
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ إﺻدار ﺣﻘوق أوﻟوﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺳﺎﻣﺑﺎ ﺑﻧك ﻟﯾﻣﯾﺗد.

ﺷرﻛﺔ ﻛو – إﻧﻔﺳت أوف ﺷور ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻟﯾﻣﯾﺗد )ﺳﻲ أو ﺳﻲ إل(
وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﻧك ،ﺗﺄﺳﺳت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻧﯾن ﺟزر اﻟﻛﺎﯾﻣن ﻟﻐرض إدارة ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻣن ﺧﻼل
ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑواﺳطﺔ ﺳﻲ أو ﺳﻲ إل.

-

ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات
وھﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺑﻧك ،ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري رﻗم  ١٠١٠٢٣٤٧٥٧اﻟﺻﺎدر
ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٩ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﻲ ١٤٢٨ھـ )اﻟﻣواﻓق  ٢٤ﯾوﻧﯾو  .(٢٠٠٧وﻗد ﺗﺄﺳﺳت اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺷرﻛﺔ ذات ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣدودة ﺑﻌد
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣؤ ﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﻌودي ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺈدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﺻﻧدوق ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻌﻘﺎري ،ﺻﻧدوق ﻣدار
ﻣن ﻗﺑل ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل واﻟﺑﻧك.

-٢

أﺳس اﻹﻋداد
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﺑﺈﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﺳﻌودي ،وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٣٤اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﺑﻧك ﻗواﺋﻣﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة
ﻟﺗﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﻧوك وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .ﯾﺟب ﻗراءة ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﺟﻧﺑﺎ
إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر .٢٠١٤
ﺗظﮭر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ،وﯾﺗم ﺗﻘرﯾﺑﮭﺎ ﻷﻗرب أﻟف .ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻋﻧد
اﻟﺿرورة ،ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻋرض اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.



ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺻﻔﺣﺔ ٨

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة – ﺗﺗﻣﺔ
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
-٣

أﺳس ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺷﺗﻣل ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ .ﯾﺗم
إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺷرﻛﺔ ﻛو  -اﻧﻔﺳت أوﻓﺷور ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻟﯾﻣﺗد اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋداد ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟرﺑﻊ اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﻐرض ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻋﻧد
اﻟﺿرورة ،ﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك .وﻗد ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻋﻧد ﺗوﺣﯾد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ھﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﻧك .ﯾﻛون ﻟﻠﺑﻧك ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟﺑﻧك أو ﯾﻛون ﻟدﯾﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ
ﻋﺎﺋدات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﯾﻛون ﻟدﯾﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﺎﺋدات ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾطرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة .ﯾﺗم
ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك .وﯾﺗم اﻟﺗوﻗف ﻋن ﺗوﺣﯾد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك .ﺗدرج ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗراة أو اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﻟﻣوﺣدة اﻋﺗﺑﺎراً ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء أو ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﯾﻊ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ھو ﻣﻼﺋم.
ﺗﻣﺛل ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﯾطرة ،اﻟﺣﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل أو اﻟﺧﺳﺎرة وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ،ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر،
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ،وﯾﺗم إظﮭﺎرھﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك.
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اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠١٤ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟدﯾدة
اﻟﻣذﻛورة أدﻧﺎه واﻟﺗﻲ ﺳري ﻣﻔﻌوﻟﮭﺎ اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن  ١ﯾﻧﺎﯾر  ،٢٠١٥واﻟﺗﻲ ﺗم إﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك:
 اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) :(٢اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭم.ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌرﯾف ﺷروط اﻹداء واﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﺷروط اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق .ﺗﺳري اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة
اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾوﻟﯾو .٢٠١٤
 اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) :(٣ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎلﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾل اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم )  ،(٣وأﻧﮫ ﯾﺟب ﻻﺣﻘﺎ ً ﺗﺻﻧﯾف ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌوض اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﻣﺻﻧﻔﮫ ﻛﻣطﻠوﺑﺎت )أو ﻣوﺟودات( واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ﺳواءاً ﻛﺎﻧت ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) ) (٩أو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم ،(٣٩
أم ﻻ .ﯾﺳري اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾوﻟﯾو ..٢٠١٤
 اﻟﻣﻌﺎﯾر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) :(٨اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔﺗوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ اﻹدارة ﻋﻧد إﺗﺑﺎع أﺳس اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرة ) (٢ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) ،(٨وأﻧﮫ ﯾﺟب ﻓﻘط اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﺳوﯾﺔ ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎﻋﺎت إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣوﺟودات وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺗﺳوﯾﺔ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻛﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻣﺛل اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻘطﺎﻋﺎت .ﺗﺳري اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾوﻟﯾو .٢٠١٤
 اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) :(١٦اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات  ،وﻣﻌﯾ ﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺑﺔ اﻟ دوﻟﻲ رﻗ م )  – (٣٨اﻟﻣوﺟ وداتﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
ﯾوﺿﻊ اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟوز إﻋﺎدة ﺗﻘو ﯾم اﻷﺻل ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق وذﻟك إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺟﻣﺎﻟﻲ أو ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ .ﯾﺳري اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾوﻟﯾو .٢٠١٤
 اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) :(٢٤اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔﯾوﺿﻊ اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺄن ﺷرﻛﺔ اﻹدارة )اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻛﺑﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة( ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻺﻓﺻﺎﺣﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وأﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﺷرﻛﺔ اﻹدارة اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻟﻘﺎء ﺧدﻣﺎت
اﻹدارة .ﯾﺳري اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾوﻟﯾو .٢٠١٤
 اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) :(١٣ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔﯾوﺿﻊ اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺄن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ) (١٣ﻻ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ
اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﺑل وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻷ ﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم )(١
)أو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  .(٣٩ﯾﺳري اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾوﻟﯾو  .٢٠١٤ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﻌدﯾل
ﺑﺄﻧﮫ ﻗﯾﺎس ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟداﺋﻧﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﺗورة ﺑدون ﺧﺻم إذا ﻛﺎن أﺛر اﻟﺧﺻم ﻏﯾر ﺟوھري.

ﻟم ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﺗﺑﺎع اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟدﯾدة أﻋﻼه أي أﺛر ﺟوھري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ.



ﺻﻔﺣﺔ ٩

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إﯾ ﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة – ﺗﺗﻣﺔ
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
-٥

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﺻﻧف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺎﻵﺗﻲ:

ﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
أﺧرى ﻣﻘﺗﻧﺎه ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٥ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٤ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٤
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
) ﻣدﻗﻘﺔ (
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
٣٫٣٥٦٫٢٣٩
٣٫٦٠٠٫٦٦١
٣٫٢٥٢٫٧١٢
٥٠٫٣٠١٫٦٢٣
٥٤٫٢٠٦٫٥٠٢
٥٤٫٦٣٧٫٤٧٥
٥٫٩٢٣٫٩٦٨
٥٫٩٤٩٫٧١٩
٣٫١٨٩٫٧٩٠
١٫٨٩٠٫٩٥٣
٧٥٨٫٨١٦
٨٢٤٫٦٦١
٦١٫٩٠٤٫٦٣٨

٦٤٫٥١٥٫٦٩٨

٦١٫٤٧٢٫٧٨٣

ﺗﺷﺗﻣل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻘﺗﻧﺎه ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة
ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٫٠٢٩٫٥ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ١٫٣٩٤٫٨ :٢٠١٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،و  ٣١ﻣﺎرس ١٫٢٩١٫٥ :٢٠١٤
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
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اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ،ﺻﺎﻓﻲ
ﯾﺻﻧف إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ-:

ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن
ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻗروض وﺳﻠف ﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف ﻏﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠف
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
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ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٥ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٤ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٤
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
) ﻣدﻗﻘﺔ (
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
١٫٣١٦٫٦٩١
١٫٣٨٦٫٨٦٩
١٫٣٣٧٫٦٥٨
١٧٫٨٤٩٫٨٥٠
١٨٫٤٥٣٫٤٩١
١٨٫٧١٩٫٠١٦
٩٧٫٣٨٠٫٧٦٩
١٠٥٫٢٤٦٫٩٨١
١٠٧٫٦٥٦٫٠١٤
١١٦٫٥٤٧٫٣١٠
١٢٥٫٠٨٧٫٣٤١
١٢٧٫٧١٢٫٦٨٨
٢٫٠٢٦٫٧٣١
١٫٦٥٩٫٧٤٦
١٫٦٥٠٫٥١٩
١١٨٫٥٧٤٫٠٤١
١٢٦٫٧٤٧٫٠٨٧
١٢٩٫٣٦٣٫٢٠٧
)(٢٫٩٥٩٫٣٧٨
)(٢٫٦٦٧٫٦٤٠
)(٢٫٦٧٥٫٦٧٣
١٢٦٫٦٨٧٫٥٣٤

١٢٤٫٠٧٩٫٤٤٧

١١٥٫٦١٤٫٦٦٣

وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء
ﺗﺻﻧف وداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﺗﺣت اﻟطﻠب
إدﺧﺎر
ﻷﺟل
أﺧرى
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ



ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٥ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٤ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٤
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
) ﻣدﻗﻘﺔ (
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
١٠٢٫٦٠٧٫٧١٧
١٠٧٫٦٧١٫٣٧١
١١٤٫٥٨٣٫١٦١
٥٫٩٩٠٫٠٧٩
٦٫٣٥٦٫٦١٦
٦٫٨٠٨٫٠٨٠
٤٣٫٤٤٣٫٣٢٤
٤٠٫٨٥٢٫١٤٠
٣٨٫١٠٥٫٩٩٨
٦٫٧٣١٫٠٧٥
٨٫٩١٤٫٧١١
٨٫٢١١٫٧٣٣

١٦٧٫٧٠٨٫٩٧٢

١٦٣٫٧٩٤٫٨٣٨

١٥٨٫٧٧٢٫١٩٥

ﺻﻔﺣﺔ ١٠

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة – ﺗﺗﻣﺔ
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
-٨

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت
ﯾﻌﻛس اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳ ﻣﯾﺔ ﻟﮭ ﺎ .إن اﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ اﻻﺳ ﻣﯾﺔ،
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺷراً ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة ،ﻻ ﺗﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ھ ذه اﻟﻣﺑ ﺎﻟﻎ اﻻﺳ ﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻛ س ﻣﺧ ﺎطر اﻻﺋﺗﻣ ﺎن
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت ،ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق .ﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾ ﺔ واﻟﺳ ﻠﺑﯾﺔ ﺿ ﻣن اﻟﻣوﺟ ودات اﻷﺧ رى
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
ﯾﺗم إظﮭﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘود ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻘﺎﺻﺔ رﺋﯾﺳ ﯾﺔ ،وﯾ ﺗم إظﮭﺎرھ ﺎ ﺑﺎﻟﺻ ﺎﻓﻲ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻧﯾ ﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋ ﺔ
اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺻﺎﻓﻲ .ﺗﺗم ﻣﻘﺎﺻﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ أو اﻟﻣدﻓوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺧر ﺑﻣوﺟب اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول.
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٥

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٤

) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻷﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة:
ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت
اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت،
واﻟﺧﯾﺎرات واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
ﻋﻘود اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻵﺟﻠﺔ
ﺧﯾﺎرات اﻟﻌﻣﻼت
ﺧﯾﺎرات اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ
ﺧﯾﺎرات أﺳﮭم وﺑﺿﺎﻋﺔ

) ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ

) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ

٢٫٣٧١٫٥٩٥

٥٥٤٫٤١٥

٩٩٫٤٣١٫٢٢٥

٢٫٣٤١٫٠٣٤

٦٥٣٫٦٦٠

٩٨٫٧٩٩٫٢٢٠

٢٫٤٧٥٫٥١٧

٨٤٨٫٧١٢

١٠٥٫٧٨٧٫٧٠١

١٧٫٣٨٩
١٥٦٫٨٥٩
٦٤٧٫٠٨١
١٨٫٠٢٩

١٤٫٧١١
١٣٣٫٢٤٧
٦٢٩٫٣٦٥
١٥٫٧٢٢

١٫٦٢٨٫٤٨٦
٥٩٫١٣٣٫٩٢١
٧٩٫٥٨٦٫٣٤٠
١٫٨٨٤٫٣٧٥

٣٢٧٫٨١٢
٣٫٦٣٨

٣٣٩٫٩١٩
٣٫٢٤٣

٥٫٩٣١٫١٣٦
٥٩٥٫٤٤٥

١٤٫٢٥٦
١٦٣٫١٤١
٣٥٠٫٤٧٣
٣١٣٫٦٤٣

٩٫٠٠٠
١٦٧٫٧٥١
٣٢٧٫٢٣٣
٦٫٨٨٢
٢٩٣٫٧٩٤

٥٫١٤٣٫١٨١
٤٤٫٤١٧٫٩٨٧
٧٣٫٥١٤٫٩٨١
٩٫٣٧٥
٥٫١٢٤٫٣١٢

٢٫٨٦٧
٦٠٫٩٨٢
٣٠٨٫٩٧٠
٢٧٫٧٥٠

١٫٩٧٤
٦٠٫٠٠٢
٣٠١٫٤٣٣
٢٧٫٩٣٤

٨١١٫٤٧١
٤٧٫٦٧٨٫٠٥٦
٩٢٫٨٤٢٫٧٠٨
١٫٩٣٧٫٠٤٨

٢٠٫٩٩٦

٤٫٥١٧

٣٥٧٫٢٥٤

٤٩٫٦٨٤
٢٫٢٩١

٥١٫٣٦٣
١٫١٨٦

٣٫٦٣٠٫١٤٣
٢٦٥٫٨١٢

اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ:
ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت

١١٧٫٤٠٧

٥٥٫٨١٩

٤٫٦١٩٫٤٥٠

٨١٫٠٤٩

٨٥٫١٧٤

٥٫٢٣٨٫٢٠٠

٨٥٫٤٦٦

٢١٦٫٧١٠

٥٫٥٨٦٫٢٠٠

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٣٫٦٥٩٫٨١٠

١٫٧٤٦٫٤٤١

٢٥٢٫٨١٠٫٣٧٨

٣٫٢٨٤٫٥٩٢

١٫٥٤٨٫٠١١

٢٣٢٫٦٠٤٫٥١٠

٣٫٠١٣٫٥٢٧

١٫٥٠٩٫٣١٤

٢٥٨٫٥٣٩٫١٣٩

أﺧــرى



اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس ٢٠١٤

ﺻﻔﺣﺔ ١١

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة – ﺗﺗﻣﺔ
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
-٨

اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻘﺎﺻﺗﮭﺎ ﺑﺎﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت
 ٣٧١ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٢٤ :٢٠١٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،و  ٣١ﻣﺎرس  ٢٢٠ :٢٠١٤ﻣﻠﯾون ﷼
ﺳﻌودي( .ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻘﺎﺻﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻋن
اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت  ٢٫٢٠٥﷼ ﺳﻌودي ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ١٫٩١٧ :٢٠١٤ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي ،و  ٣١ﻣﺎرس  ١٫٨٥٠ :٢٠١٤ﻣﻠﯾون
﷼ ﺳﻌودي(.

-٩

اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗﺗﻛون اﻟﺗﻌﮭدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻵﺗﻲ:

-١٠

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٥
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٤
) ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٤
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

إﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺳﺗﻧدﯾﮫ

١٠٫٣٣٢٫٠٧٦

١٠٫٣٤٩٫٥٨٧

١٠٫٧١٠٫٧١٤

ﺧطﺎﺑﺎت ﺿﻣﺎن

٣٨٫٢٥٥٫٣٠٢

٣٧٫٥٩٤٫٥٨٧

٣٢٫٥٦٦٫٤٤٣

ﻗﺑوﻻت

٢٫٢٢٦٫٤١٧

٢٫٩٨٢٫٦٩٧

٢٫٢٦١٫٠١٣

اﻟﺗزاﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘض ﻟﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن

٦٫٠٩٠٫٧٦٣

٥٫٨٩٣٫٢٧٦

٦٫١٤٠٫٢٧٢

أﺧــرى

٣٢٨٫٢٦٢

٣٢٥٫١٧٤

٣٧٤٫٢٦٧

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٥٧٫٢٣٢٫٨٢٠

٥٢٫٠٥٢٫٧٠٩ ٥٧٫١٤٥٫٣٢١

اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﮫ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣن اﻵﺗﻲ-:
ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٥
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٤
) ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻧﻘدﯾﺔ وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ﻣرﻛزﯾﺔ ،ﻣﺎ ﻋدا اﻟوداﺋﻊ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ

٧٫٨٨٣٫٠٠٠

٥٫٠٣٣٫٨٦١

أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل
ﺗﺳﻌﯾن ﯾوﻣﺎ ً

٥٫٦٣١٫٥٨٢

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

١٣٫٢٦٩٫٨٦١ ١٠٫٢٦٦٫٢٠١ ١٣٫٥١٤٫٥٨٢

٥٫٢٣٢٫٣٤٠

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس
٢٠١٤
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
١٠٫٧١٨٫٩٥٢
٢٫٥٥٠٫٩٠٩

ﺻﻔﺣﺔ ١٢

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة – ﺗﺗﻣﺔ
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
-١١

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ-:
ﻗطﺎع اﻷﻓراد – وﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب واﻟﺗ وﻓﯾر اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻷﻓراد ،إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺑطﺎﻗ ﺎت
اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓراد ،واﻟﻘروض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.
ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت – وﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ واﻟﻘروض واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت وﻛذﻟك اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺎت.
ﻗطﺎع اﻟﺧزﯾﻧﺔ – وﯾﻘوم ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﺑﺈدارة أﺳواق اﻟﻣﺎل ،واﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ ،واﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻت ،واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت
ﻟﻠﺷرﻛﺎت وﻛﺑﺎر اﻟﻌﻣﻼء وﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ .ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾوﻟﺔ وإدارة
اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ.
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ – وﯾﺗﺿﻣن ﺧدﻣﺎت إدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وإدارة اﻟﻣوﺟودات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻹدارة
واﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻣﺷورة وﺣﻔظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧﺷﺄة ذات ﻛﯾﺎن ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘل وھﻲ/
ﺷرﻛﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ ﻟﻸﺻول وإدارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.
ﺗﺗم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓروع ﻓ ﻲ اﻟﺧ ﺎرج وﺷ رﻛﺗﯾن ﺗ ﺎﺑﻌﺗﯾن ﻓ ﻲ
اﻟﺧﺎرج .إن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﺟوھرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻛل.
ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ .ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل اﻋﺗﯾﺎدي ﺑﯾن
اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﺗﺣوﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔُ .ﺗﺣﻣﱠل ﻋﻣوﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﻣﻌدﻻت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك .ﻻ ﺗوﺟد ھﻧﺎك ﻋﻧﺎﺻر ﻣﮭﻣﺔ أﺧرى ﻣن اﻹﯾرادات أو اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺑﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٥و  ،٢٠١٤وإﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وإﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،وﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن ،وﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل ،واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻠﻔﺗرﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺗﯾن
ﻓﻲ ھذﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾن ﻟﻛل ﻗطﺎع ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ-:

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻗطﺎع اﻷﻓراد
٣٩,٤٦٣,٢٨١

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ) ٢٠١٥ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻗطﺎع اﻟﺧزﯾﻧﺔ
ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت
٧٩,٤٦٧,٤٦٩
١٠٣,٤٦٦,١٦٧
١٨٤,٨١٠

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٩٦,٥٨٨,٢٩٨

٧٥,١٨١,٣٥٣

١١,٨٠٣,٠٠٩

١٣١,٩٠٦

١٨٣,٧٠٤,٥٦٦

إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

٤٩٠,٥٣٧

٦٣٩,٤٨٣

٦٠١,٧٨٦

٢٤١,١٤٤

١,٩٧٢,٩٥٠

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  ،ﻣﻧﮭﺎ:

٤١٧,٨٣٩

١٧٧,٨٤٦

٥٢,١١٧

٤٦,٨٥٣

٦٩٤,٦٥٥

اﺳﺗﮭﻼك

١٠,٧٣٢

١٧,٢٢٥

٢٢١

٢,٧٨٧

٣٠,٩٦٥

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن

٢١,٢١٤

٢٧,٨٠٨

-

-

٤٩,٠٢٢

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة

٧٢,٦٩٨

٤٦١,٦٣٧

٥٤٩,٦٦٩

١٩٤,٢٩١

١,٢٧٨,٢٩٥

ﻣﺻﺎرﯾف رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

١١٫٣٨٥

٦٤٫٩٧٢

٣٫١٤٥

١٣٨

٧٩٫٦٤٠





اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
٢٢٢,٥٨١,٧٢٧

ﺻﻔﺣﺔ ١٣

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة – ﺗﺗﻣﺔ
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
-١١

-١٢

اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  -ﺗﺗﻣﺔ

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﻗطﺎع اﻷﻓراد

ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ) ٢٠١٤ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻗطﺎع اﻟﺧزﯾﻧﺔ
ﻗطﺎع اﻟﺷرﻛﺎت

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات

٣٥٫٩٨٠٫٤٢٤

٩٤٫٣٢٧٫٩٥١

٧٨٫٣٤٥٫١١٩

١١٢٫٨٧١

٢٠٨٫٧٦٦٫٣٦٥

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٨٧٫٧٦١٫٠٥١

٧٤٫٧٢٣٫٣١٦

١٠٫٦٣٣٫٩٧٦

١١٥٫٩٣٤

١٧٣٫٢٣٤٫٢٧٧

إﺟﻣﺎﻟﻲ دﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

٥٠٣٫٦١٨

٥٩٠٫٣١١

٥٧٣٫٨٢٦

٢٠٥٫٣٦١

١٫٨٧٣٫١١٦

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  ،ﻣﻧﮭﺎ:

٣٧١٫٣٧٢

١٨٥٫٧٣١

٣٠٫٢٠٥

٤٥٫٣٢٤

٦٣٢٫٦٣٢

اﺳﺗﮭﻼك

١٢٫٤٠٧

٢١٫٥٨٧

٣٠١

٢٫٦٨٢

٣٦٫٩٧٧

ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن

٢٩٫١٧١

٤١٫١٠٧

-

٧٠٫٢٧٨

-

ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرة

١٣٢٫٢٤٦

٤٠٤٫٥٨٠

٥٤٣٫٦٢١

١٦٠٫٠٣٧

١٫٢٤٠٫٤٨٤

ﻣﺻﺎرﯾف رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ

٤٤٫١٥٢

٤٥٫٤٠١

١١٫٦٤٢

٢٣٨

١٠١٫٤٣٣

رأس اﻟﻣﺎل واﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧظﺎﻣﻲ
واﻓق اﻟﻣﺳﺎھﻣون ﻋﻠﻰ إﺻدار أﺳﮭم ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺑواﻗﻊ ﺳﮭﻣﯾن ﻟﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺳﮭم ﻣﻣﻠوﻛﺔ وذﻟك ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻏﯾر
اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ١٨ﻣﺎرس  .٢٠١٥ﺗم إﺻدار اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن وذﻟك اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ .وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﺻدار اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ،ازداد رأﺳﻣﺎل اﻟﺑﻧك إﻟﻰ  ٢٠٫٠٠٠ﻣﻠﯾون رﯾـﺎل ﺳﻌودي ):٢٠١٤
 ١٢٫٠٠٠ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ،وﯾﺗﻛون ﻣن  ٢٫٠٠٠ﻣﻠﯾون ﺳﮭم ﻣﺻدر وﻣدﻓوع.

-١٣

رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض
ﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺑﺢ اﻟﺳﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔض ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠١٥و  ٢٠١٤وذﻟك ﺑﻘﺳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ دﺧل اﻟﻔﺗرﺗﯾن
اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ٢٫٠٠٠ﻣﻠﯾون ﺳﮭم وذﻟك ﻹظﮭﺎر ،ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ،أﺛر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋدد اﻷﺳﮭم
اﻟذي ازداد ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺻدار اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ.

-١٤

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﮫ ﻋﻧد ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات أو دﻓﻌﮫ ﻋﻧد ﺗﺣوﯾل ﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗم
ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ:



اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول

 :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻧﻔس اﻷداة )ﺑدون ﺗﻌدﯾل(.

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ

 :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو طرق ﺗﻘوﯾم
أﺧرى ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻛﺎﻓﺔ ﻣدﺧﻼﺗﮭﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻓق ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق.

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث

 :طرق ﺗﻘوﯾم ﻟم ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد أي ﻣن ﻣدﺧﻼﺗﮭﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ وﻓق ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق.

ﺻﻔﺣﺔ ١٤

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺎﻣﺑﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة – ﺗﺗﻣﺔ
) ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ (
-١٤

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
 ٣١ﻣﺎرس ) ٢٠١٥ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺧرى ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

٩٧٤٫٦٦٣
١٦٫٥٣٢٫٥٥٣
٣٫٠٤٨٫٣٥٤
-

٢٫٢٧٨٫٠٤٩
٣٧٫٤٠٢٫٠٨٣
٤٢٣٫٣٤٧
٤٢١٫٦٦٢

٧٠٢٫٨٣٩
٤١١٫٦٥٧

٣٫٢٥٢٫٧١٢
٥٤٫٦٣٧٫٤٧٥
٣٫٤٧١٫٧٠١
٨٣٣٫٣١٩

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢٠٫٥٥٥٫٥٧٠

٤٠٫٥٢٥٫١٤١

١٫١١٤٫٤٩٦

٦٢٫١٩٥٫٢٠٧

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

-

١٦٦٫٩٤٣

-

١٦٦٫٩٤٣

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

-

١٦٦٫٩٤٣

-

١٦٦٫٩٤٣

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ

 ٣١ﻣﺎرس ) ٢٠١٤ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

٣٫٦٥٤٫٣٠٨
١٫٧٣٩٫٦٩٨

٥٫٥٠٢
٦٫٧٤٣

اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول

-

ﺑﺂﻻف اﻟرﯾﺎﻻت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث

٣٫٦٥٩٫٨١٠
١٫٧٤٦٫٤٤١

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ
اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق
اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺧرى ﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة

٩٩٧٫٧٩٦
١٥٫٣٩٠٫٦٦٩
٥٫٨٩٤٫٣١٩
-

٢٫٣٥٨٫٤٤٣
٣٤٫٠٣٦٫٠٩٨
٣٣٨٫٧١٤
٥٨٦٫٠٠٦

٨٧٤٫٨٥٦
١٫٣١٣٫١٣٣

٣٫٣٥٦٫٢٣٩
٥٠٫٣٠١٫٦٢٣
٦٫٢٣٣٫٠٣٣
١٫٨٩٩٫١٣٩

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢٢٫٢٨٢٫٧٨٤

٣٧٫٣١٩٫٢٦١

٢٫١٨٧٫٩٨٩

٦١٫٧٩٠٫٠٣٤

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

-

٦٩٫٧٣٢

-

٦٩٫٧٣٢

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

-

٦٩٫٧٣٢

-

٦٩٫٧٣٢

اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ

٢٫٢٢٦
١٫٥٤٨

٣٫٠١١٫٣٠١
١٫٥٠٧٫٧٦٦

-

٣٫٠١٣٫٥٢٧
١٫٥٠٩٫٣١٤

إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة،
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻘﺗﻧﺎة ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺟوھرﯾﺎ ً ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘروض واﻟﺳﻠف ،ووداﺋﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣوﻻت،
واﻷرﺻدة ﻟدى وﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾراً ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣوﺟزة ﻷن أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣوﻻ ت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻷدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف
ﻛﺛﯾراً ﻋن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺑﺳﺑب اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﻸرﺻدة ﻟدى وﻟﻠﺑﻧوك .ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك أي
ﺗﺣوﯾﻼت ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.



صفحة 16

مجموعة سامبا المالية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة – تتمة
( غير مدققة )
( 15أ) -كفاية رأس المال

تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأسمالها وذلك باستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل لجنة بازل لإلشراف
البنكي المطبقة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،وذلك لالحتفاظ برأس مال أساسي قوي لدعم تطوير العمل وللوفاء
بمتطلبات رأس المال النظامي المحدد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .وبموجب هذه المعدالت ،يتم قياس مدى كفاية
رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي ،والتعهدات
وااللتزامات المحتملة ،والمبالغ االسمية للمشتقات باستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطر االئتمان النسبية ومخاطر
السوق والمخاطر التشغيلية .كانت المجموعة ،خالل الفترة ،ملتزمة بالكامل بمتطلبات رأس المال النظامي.
تقوم إدارة المجموعة ،بشكل دوري ،بمراجعة رأس المال األساسي ومستوى الموجودات المرجحة المخاطر للتأكد بأن رأس
المال كاف لمواجهة األخطار المالزمة ألعمالها الحالية وخطط النمو المستقبلية .وللقيام بذلك ،تأخذ اإلدارة أيضا ً بعين
االعتبار خطط أعمال المجموعة وكذلك الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بيئة العمل .تقوم
الشركة التابعة في الخارج بإدارة رأسمالها طبقا ً للمتطلبات النظامية المحلية.
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إطار عمل وإرشادات بشأن هيكلة رأس المال التي أوصت بها لجنة بازل 3
واإلفصاحات المتعلقة بها والتي سري مفعولها اعتباراً من  1يناير  .2013وطبقا ً لما تم احتسابه وفقا ً لتوصيات لجنة بازل
 ،3تقدم المجموعة أدناه بيانا ً بالموجودات المرجحة المخاطر وإجمالي رأس المال والنسب المتعلقة بها على أساس موحد
بالنسبة للمجموعة وعلى أساس غير موحد بالنسبة للشركة التابعة التي يتم احتسابها لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق
والمخاطر التشغيلية.

مجموعة سامبا المالية (على أساس موحد)
مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 31مارس  31 2015ديسمبر  31 2014مارس 2014
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
165.210.921
173.822.138
179.453.960

المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

13.096.307

12.188.338

12.190.338

مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

14.258.613

16.570.138

15.416.700

إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

206.808.880

202.580.614

192.817.959

رأس المال األساسي (تير )1

38.417.222

38.798.653

35.538.420

رأس المال المساند (تير )2

1.156.736

1.442.075

1.563.989

مجموع رأس المال األساسي والمساند

39.870.958

40.240.728

37.102.409

%18.7

٪19.2

٪18.4

%19.3

٪19.9

٪19.2

نسبة كفاية رأس المال %
نسبة رأس المال األساسي (تير )1
نسبة رأس المال األساسي (تير  + )1نسبة رأس المال
المساند (تير )2
نسب كفاية رأس المال لبنك سامبا ليميتد – باكستان
نسبة رأس المال األساسي (تير )1
نسبة رأس المال األساسي (تير  + )1نسبة رأس المال
المساند (تير )2

%31.6

٪39.3

٪43.3

%32.8

٪40.1

٪43.4

(15ب) -اإلفصاحات األخرى بموجب الركن الثالث من توصيات لجنة بازل 3
تم نشر بعض اإلفصاحات الكمية بما في ذلك تلك المتعلقة بهيكدل رأسدمال المجموعدة والمطلوبدة بموجدب الدركن الثالدث مدن توصديات
لجنة بازل  3وذلك وفقا ً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك على الموقع اإللكتروني للبنك .www.samba.com
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