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  الموجزة  المرحلية  الموحدةقائمة المركز المالي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ;

                

  بآالف الرياالت السعودية
   إيضاح  ـــــــــــــ

   يونيو30

 2010  

 )غير مدققة(
  

  ديسمبر 31

2009   

   )مدققة(

  يونيو30

2009  

 )غير مدققة(

                

 الموجودات
 

              

 14,498,355   23,419,303   17,199,074      نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 11,056,231   8,704,462   9,965,975      أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 37,089,474   32,308,077   32,649,321    5  استثمارات، صافي
 104,581,768   106,514,613   104,743,992      قروض وسلف، صافي

 506,574   407,132   400,133      عقارات أخرى 
 1,736,372   1,830,157   1,820,729      ممتلكات ومعدات، صافي

 3,298,439   3,215,514   2,557,851      موجودات أخرى
 169,337,075      إجمالي الموجودات

  
176,399,258   172,767,213 

 

  

 المطلوبات وحقوق المساهمين
               

 المطلوبات
                

 17,658,428   16,163,012   10,255,436      أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 122,070,426   125,278,106   124,100,691      ودائع العمالء

 4,394,164   4,849,293   4,614,570      مطلوبات أخرى
  1,872,803   1,873,403   1,873,548       مصدرةونسندات دي

  

  145,995,821    148,163,814    140,844,245      إجمالي المطلوبات
  

  حقوق المساهمين
                

 15,000,000   15,000,000   15,000,000      رأس المال 
 10,223,971   10,981,592   10,981,592      إحتياطى نظامي
 (86,807)   605,818   547,940      احتياطيات أخرى

 1,634,228   513,034   1,963,298      أرباح مبقاة
   -   1,135,000     -      أرباح مقترح توزيعها

  

  26,771,392    28,235,444    28,492,830      إجمالي حقوق المساهمين
  

  172,767,213    176,399,258    169,337,075      مطلوبات وحقوق المساهمينإجمالي ال
  

  

  

 

  

  

  .الموحدة المرحلية الموجزة   جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية13 إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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  )غير مدققة( الموجزة المرحلية قائمة الدخل الموحدة

  م2009 و م2010نيو  يو30لستة أشهر المنتهية في لفترة ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يو يون30للستة أشهر المنتهية في    يونيو30للثالثة أشهر المنتهية في   
  بآالف الرياالت السعودية
 2009   2010 2009   2010  ـــــــــــــ

    
  

     

 3,187,518  2,407,203 1,529,900   1,198,470  دخل العموالت الخاصة
  927,670   367,110 382,176   170,816  مصاريف العموالت الخاصة

  2,259,848   2,040,093 1,147,724   1,027,654  صافي دخل العموالت الخاصة 
              

 640,432  754,545 331,122   387,587  دخل األتعاب والعموالت، صافي
 89,519   113,666 53,754   71,368  أرباح تحويل عمالت أجنبية، صافي 

 (3,149)   (2,831) (1,488)   (1,344)  خسائر متاجرة، صافي
 (38,493)   56,566 (30,391)   19,633  استثمارات لغير أغراض المتاجرة، صافي) خسائر(مكاسب 

  35,612    34,632  23,688    22,362  دخل العمليات األخرى 
 2,983,769   2,996,671 1,524,409   1,527,260  إجمالي دخل العمليات

  

              
 554,406  562,804 278,071   269,616  رواتب الموظفين وما في حكمها

 121,032   128,140 61,347   62,466  إيجارات ومصاريف مباني
 132,258   130,526 65,683   67,614  استهالك 

 298,843   326,343 154,895   161,538  مصاريف عمومية وإدارية أخرى
 280,346   475,148 95,509   196,162  مخصص خسائر االئتمان، صافي

 232,843   (85,000) (50,000)   -  مخصص خسائر االستثمارات، صافي
 4,983   8,446 905   4,060  ىمصاريف العمليات األخر

  1,624,711   1,546,407 606,410   761,456  إجمالي مصاريف العمليات
 1,359,058   1,450,264 917,999   765,804  صافي الدخل للفترة

              
  0.91    0.97  0.61    0.51  )بالريـال السعودي(ربح السهم األساسي والمخفض للفترة 

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

 
 .الموحدة المرحلية الموجزة   جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية13 إلى 1حات المرفقة من تعتبر اإليضا
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  )غير مدققة (الموجزةالمرحلية  قائمة الدخل الشامل الموحدة

  م2009 و م2010 يونيو 30 أشهر المنتهية في لفترة الستة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

       يونيو30للثالثة أشهر المنتهية في    يونيو30للستة أشهر المنتهية في 

  بآالف الرياالت السعودية   2010   2009 2010   2009
  ـــــــــــــ

      
    

  صافي الدخل للفترة    765,804    917,999  1,450,264    1,359,058

        

  

  :بنود الدخل الشامل األخرى
              

  استثمارات متاحة للبيع          
   في القيمة العادلةات  ـ صافي التغير   (45,737)   479,191 109,968   776,791
  ى قائمة الدخل الموحدة  ـ تحويالت إل   (21,516)   33,180 (141,654)   40,117

816,908   (31,686) 512,371   (67,253)     
                
  تغطية مخاطر التدفقات النقدية          

   في القيمة العادلةات  ـ صافي التغير    (12,013)   (5,589)  (26,723)   42,301
    ـ تحويالت إلى قائمة الدخل الموحدة    (145)   (730)  531   (6,326)
35,975   (26,192) (6,319)   (12,158)     

                

  إجمالي الدخل الشامل للفترة     686,393   1,424,051  1,392,386   2,211,941
  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

  
 
  

  

  

  .الموحدة المرحلية الموجزة   جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية13 إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 ) غير مدققة (الموجزةالمرحلية  المساهمين الموحدةقائمة التغيرات في حقوق 
  م2009 و م2010 يونيو 30 أشهر المنتهية في لفترة الستة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  باآلف الرياالت السعودية

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         أخرىاحتياطيات      

  لــيإجما
أرباح مقترح 
  أرباح مبقاة  توزيعها

تغطية 
ت التدفقا
   النقدية

 استثمارات
  متاحة للبيع

 احتياطي
  ــــ 2010  رأس المال  نظامي

28,235,444  1,135,000  513,034  120,126  485,692  10,981,592 15,000,000  

 
  الرصيد في بداية الفترة

  إجمالي الدخل الشامل للفترة - -  (31,686)  (26,192) 1,450,264 - 1,392,386

(1,135,000) 
 

  2009 –األرباح الموزعة المدفوعة  - -  -  - - (1,135,000)

  الرصيد في نهاية الفترة 15,000,000 10,981,592  454,006  93,934 1,963,298 - 28,492,830

  

                            

ـ  2009
        ـــــــ

 25,690,451   1,131,000   275,170  113,710   )1,053,400(  
 

10,223,971 15,000,000  

 
  فترةالرصيد في بداية ال

  إجمالي الدخل الشامل للفترة   -   -      816,908  35,975   1,359,058    -    2,211,941  

2008 –األرباح الموزعة المدفوعة    -   -   -   -   - )1,131,000( )1,131,000(  

  الرصيد في نهاية الفترة 15,000,000 10,223,971  (236,492)  149,685  1,634,228  -  26,771,392 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الموحدة المرحلية الموجزة   جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية13 إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدققة (الموجزةالمرحلية  قائمة التدفقات النقدية الموحدة
  م2009 و م2010 يونيو 30 أشهر المنتهية في لفترة الستة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بآالف الرياالت السعودية    2010    2009
  ـــــــــــــ

  األنشطة التشغيلية       

  الدخل  للفترةصافي    1,450,264   1,359,058

  :األنشطة التشغيلية) المستخدمة في(التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية الناتجة من      

  إطفاء العالوة على االستثمارات لغير أغراض المتاجرة وسندات الدين المصدرة، صافيو) الخصم(  (52,791)   (233,347)

  رات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي   خسائر استثما) مكاسب(  (56,566)   38,493

   استهالك  130,526   132,258

  مخصص خسائر االئتمان، صافي  475,148   280,346

   االستثمارات، صافيخسائرمخصص    (85,000)    232,843

1,809,651   1,861,581    

  :النقص في الموجودات والمطلوبات التشغيلية) الزيادة(صافي         

  وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  159,715   (432,981)

  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء   (1,555,812)   (3,118,234)

  قروض وسلف  1,295,473   (8,432,268)

  عقارات أخرى  6,999   7,000

  رىموجودات أخ  657,663   116,224

  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  (5,907,576)   (3,554,766)

  ودائع العمالء  (1,177,415)   17,014,880

  مطلوبات أخرى  (206,440)   (1,436,801)

  الناتجة من األنشطة التشغيلية     ) المستخدمة في(صافي النقدية    (4,865,812)    1,972,705

     
  

  ية األنشطة االستثمار

  متحصالت من بيع واستحقاق اإلستثمارات لغير أغراض المتاجرة  13,573,020   15,319,504

  شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة  (13,777,640)   (11,266,159)

  شراء ممتلكات ومعدات، صافي  (121,098)   (238,324)

   من األنشطة االستثمارية الناتجة )المستخدمة في( صافي النقدية   (325,718)    3,815,021

     
  

  األنشطة التمويلية 

  توزيعات األرباح والزكاة المدفوعة  (1,163,283)  (1,119,437)

  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية       (1,163,283)    (1,119,437)

         

  الزيادة في النقدية وشبه النقدية) النقص(  (6,354,813)   4,668,289

  النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة   22,445,240    9,676,382

  )8إيضاح (النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة    16,090,427    14,344,671

        

   خالل الفترةستلمةمعموالت خاصة    2,474,450    3,658,093

  عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة   485,547   1,123,451

  نقدية ت إضافية غير معلوما      

  صافي التغيرات في القيمة العادلة وتغطية مخاطر التدفقات النقدية وتحويالت لقائمة الدخل الموحدة   (57,877)   852,883
  

  . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة13 إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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  )غير مدققة(لمالية الموحدة المرحلية الموجزة إيضاحات حول القوائم ا

  م2009 و م2010 يونيو 30 أشهر المنتهية في لفترة الستة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عـام  - 1
  

، شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية ، بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس الـوزراء                 ) البنك(تأسس بنك الرياض    

الصادر بتـاريخ    1010001054يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم       .  )1957 نوفمبر   23الموافق  ( هـ  1377 جمادى األول    1 بتاريخ   91رقم  

في )  فرعاً 203: 2009 يونيو 30( فرعـاً   234 من خالل شـبكة فروعه البالغ عددها       ) 1957 نوفمـبر   18الموافق  ( هـ   1377 ربيع الثاني    25

مريكية ، ومكتباً تمثيلياً     في مدينة لندن في المملكة المتحدة ، ووكالة في مدينة هيوستن في الواليات المتحدة األ               اً واحد المملكة العربية السعودية وفرعً   

  :إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي. في سنغافورة

  بنك الرياض

   22622ص ب 

   11416الرياض 

  المملكة العربية السعودية 
 

نب الفوائد يـتم اعتمادهـا      كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تج         . تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية        

  . واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تشكيلها من قبل البنك
 

 أسس اإلعداد  - 2
  

 ومعيـار   السعودي،ن مؤسسة النقد العربي     مة للمؤسسات المالية الصادرة     يلمعايير المحاسب لإعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة طبقاً        تم  

نظام متطلبات  كما يعد البنك قوائمه المالية الموحدة المرحلية الموجزة لتتماشى مع           . داد القوائم المالية المرحلية   الخاص بإع  34لي رقم   المحاسبة الدو 

 كافـة   الموجزة ال تتـضمن   المرحلية   القوائم المالية الموحدة     أنيجب األخذ في االعتبار     .  الشركات بالمملكة العربية السعودية    نظاممراقبة البنوك و  

  .2009 ديسمبر 31لقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ويجب قراءتها باالرتباط مع ا واإليضاحاتالمعلومات 

  . لقوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة بالريال السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف رياليتم عرض هذه ا
  

  أسس توحيد القوائم المالية - 3
  

شركة الرياض الماليـة وشـركة      ،  وشركاته التابعة   لبنك الرياض   المرحلية الموجزة   ية الموحدة المرحلية الموجزة القوائم المالية       تشمل القوائم المال  

دام لنفس السنة المالية للبنك وبإستخ    للشركات التابعة   ويتم إعداد القوائم المالية     " ) . المجموعة  ( "  بـ   ةويشار إليها مجتمع  ،  إثراء الرياض العقارية    

  . سياسات محاسبية مماثلة 
  

 المالية والتشغيلية للحصول على مكاسب من       والتحكم في سياساتها  يقصد بالشركات التابعة ، جميع الشركات التي يكون للبنك القدرة للسيطرة عليها             

  .أنشطتها، وعادة يصاحب ذلك ملكية في هذه الشركات بنسب تزيد عن نصف حقوق التصويت
  

ئم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للبنك بتاريخ انتقال السيطرة عليها إلى البنك، ويتوقف توحيد هذه القوائم المالية بتـاريخ                     يتم توحيد القوا  

  .السيطرةن هذه عالبنك ي تخل
  

. بنك في الشركتين التابعتين لـه      من قبل ال   مباشر، بشكل مباشر أو غير      المملوكة،تمثل حقوق األقلية جزء من صافى الدخل وصافى األصول غير           

 ومملوكة لمساهمين ممثلـين ،      الشركتين التابعتين من صافى أصول    % 1أقل من نسبة     2009و   2010 يونيو 30وقد بلغت حقوق األقلية بتاريخ      

  .حدةولذلك لم يتم عرضها بشكل منفصل في كل من قائمة الدخل الموحدة وحقوق المساهمين  في قائمة المركز المالي المو
  

يتم استبعاد األرصدة بين البنك وشركتيه ، وأي دخل أو مصروف غير محقق قد ينشأ من المعامالت المالية مع الشركتين التابعتين عند إعداد القوائم               

محققة ولكن فقط في حال عدم      كما يتم استبعاد الخسائر المالية بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد المكاسب المالية غير ال              .  المرحلية المالية الموحدة 

 .وجود دليل على حدوث إنخفاض في القيمة 
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  )غير مدققة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

  م2009 و م2010 يونيو 30 أشهر المنتهية في لفترة الستة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السياسات المحاسبية الهامة  - 4
  

 ائم الماليـة  مع تلك المستخدمة في إعداد القو     المرحلية الموجزة    الموحدةالقوائم المالية   هذه  تتماشى السياسات المحاسبية والتي تم تطبيقها عند إعداد         

  :أدناه ةالموضحايير التعديالت الخاصة بالمع فيما عدا 2009 ديسمبر 31 السنوية للعام المالي المنتهي في الموحدة

  

حقـوق   في اتيتطرق التعديل مبدئياً بمحاسبة التغير). 2008تعديل (الموحدة   المالية الموحدة وغيرمالقوائ IAS 27ار المحاسبة الدولي يمع •

 الخسائر على   أووتخصيص األرباح   ،  التابعةالسيطرة، ومحاسبة فقدان السيطرة على الشركات       على  حصول  ال بعد   التابعةالشركات  في  ملكية  ال

 .الشركات المسيطرة والغير مسيطرة
 . " عرض وتبويب حقوق اإلصدار–األدوات المالية "   IAS 32 المحاسبة الدولي ارمعي •
 . 2008ليـو   فـي يو ديل التعاصدر هذأو" المؤهلة للتغطية البنود  – والقياس اإلثبات ـ  لماليةا األدوات"  IAS 39  الدولي المحاسبةارمعي •

في كأداة تغطية مخاطر     لالستخدام مخاطر التغطية أو جزء من التدفقات النقدية مؤهلة          تمعلومات عن كيفية تحديد فيما إذا كان      التعديل  يوفر  و

   .ظروف محددة
  

 لن يكون له تأثير ملموس على       ا، ولكن تطبيقه  2010موضحة أعاله للمعايير الحالية والتفسيرات المتعلقة بها اعتباراً من عام            التعديالت ال  يوتسر

  . للمجموعة المرحلية الموجزةالقوائم المالية الموحدة
 

  استثمارات ، صافي- 5
 

  :كالتاليتصنف االستثمارات 
 

   2009 يونيو 30

  )غير مدققة(

  2009 ديسمبر 31

  )مدققة(

  2010 يونيو 30

  بآالف الرياالت السعودية  )غير مدققة(

 استثمارات     
 متاحة للبيع ـ  12,593,120 13,018,686 14,294,445
  االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأةـ  18,170,232 17,276,431 20,685,992

  خ االستحقاقمقتناة حتى تاري ـ     1,885,969 2,012,960 2,109,037

 اإلجمالي  32,649,321  32,308,077  37,089,474
 

بإعادة  البنك قام، " إعادة تصنيف األصول المالية  " 7 ومعيار التقارير المالية رقم 39طبقاً للتعديالت التي تمت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

" ستثمـارات مقتناة تدرج تغيـرات قيمتهـا العادلة في قائمة الدخل ا "   ة المحفظة  بغرض المتاجرة والتي تظهر ضمن فئـفي استثماراتهتصنيف 

 في هذا  بالقيمة العادلة2008 سبتمبر 1 كما في 39وقد تم إعادة التصنيف طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  . " متاحة للبيعاستثمارات" إلى فئة 

 .التاريخ

 3,278  :2009 ديسمبر 31 (2010 يونيو 30 في  مليون ريال3,339ا ستثمارات بعد إعادة تصنيفهال لوقد بلغت القيمة الدفتريــة والقيمة العادلة

  .)ريالمليون 

 يونيو 30في  تينهيت أشهر المنالستةتي الثالثة ولفترللمجموعة المرحلية الموجزة لم يتم إعادة التصنيف لتضمنت قائمة الدخل الموحدة لو  فيما

  .)مليون ريال 576.1 :2009 ديسمبر  31( عن االستثمارات المعاد تبويبها مليون ريال  95و مليون ريال  16.2 تبلغ مكاسب غير محققة،  2010
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 )غير مدققة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
  م2009 و م2010 يونيو 30 أشهر المنتهية في لفترة الستة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   المشتقات- 6

 ، التي تعتبر     اإلسمية إن المبالغ .  المتعلقة بها  ميةاإلسيعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ              

 وبالتالي ، فإن هذه المبالغ  ، مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها                 

قتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ، كمـا أنهـا ال تعكـس                ال تعكس مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة والتي ت          اإلسمية

  .مخاطر السوق
 

 
   2009 يونيو 30

  )غير مدققة(

   2009 ديسمبر 31

  )مدققة(

   2010 يونيو 30

  )غير مدققة(

باآلف الرياالت 

  السعودية

  المبالغ

 اإلسمية

القيمة 

  العادلة

 السلبية

القيمة 

  العادلة 

 اإليجابية

  غالمبال

 اإلسمية

 القيمة العادلة

 السلبية

 القيمة العادلة 

 اإليجابية

  المبالغ

 سميةإلا

 القيمة العادلة

 السلبية

القيمة 

  العادلة 

   اإليجابية

                

المشتقات المقتناة 

ألغراض 

  :المتاجرة

1,490,413 (991) 1,385 1,187,680 (3,780) 3,976 1,611,412 (1,964) 2,460 

 مقايضات أسعار 
  العموالت والعقود    

    المستقبلية

65,586,215 (256,695) 1,248,627 52,694,695 (243,843) 1,665,124 68,911,583 (292,826) 1,902,913 

عقود الصرف 

  األجنبي 

  اآلجلة

  خيارات العمالت 294,493 (294,493) 891,953 8,422 (8,422) 162,662 83,664 (83,664) 1,021,230

         

المشتقات المقتناة 

لتغطية مخاطر 

  :القيمة العادلة

976,971 (21,453) 30,932 2,508,083 (12,593) 917 4,033,198 (15,167) 129 

 مقايضات أسعار 
  العموالت  

         

المشتقات المقتناة 

لتغطية مخاطر 

  :التدفقات النقدية

2,459,020 (255) 147,391 2,459,075 (2,124) 138,801 2,129,040 (1,318) 111,272 

 مقايضات أسعار 
  العموالت  

                    

  إجمالي  2,311,267 (605,768) 77,577,186  1,817,240  (270,762)  59,012,195  1,511,999  (363,058)  71,533,849
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  )غير مدققة(إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

  م2009 و م2010 يونيو 30هر المنتهية في  أشلفترة الستة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  المتعلقة باالئتمان  التعهدات وااللتزامات المحتملة- 7
  

 :تتكون تعهدات وإلتزامات المجموعة المحتملة المتعلقة باالئتمان مما يلي 
 

  2009 يونيو 30

  )غير مدققة(
  2009 ديسمبر 31  

  )مدققة(
  2010 يونيو 30  

  )غير مدققة(

  

  بآالف الرياالت السعودية

10,858,339  10,466,217  12,177,110 

  

  مستنديةإعتمادات 

  خطابات ضمان 44,490,936   44,741,590  39,206,731

  قبوالت 1,934,189  1,726,837  1,895,624

   غير قابلة لإللغاء ائتمان لمنح التزامات 7,385,512  5,584,845   7,291,882

  اإلجمالي 65,987,747   62,519,489    59,252,576
  

  

  

    النقدية وشبه النقدية  - 8
 

  :ية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة مما يلي تتكون النقدية وشبه النقد
 

  2009 يونيو 30

  )غير مدققة(

  2009 ديسمبر 30  

  )مدققة(

  2010 يونيو 30  

  )غير مدققة(

  

  بآالف الرياالت السعودية
  ــــــــــــــــــــــــــ

       

 9,336,778  17,326,515   11,266,001 

  د العربي السعودي نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النق

    فيما عدا الوديعة النظامية

 5,007,893  5,118,725   4,824,426 

  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

    تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلقتناء

  اإلجمالي 16,090,427    22,445,240    14,344,671
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  )غير مدققة(حلية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المر

  م2009 و م2010 يونيو 30 أشهر المنتهية في لفترة الستة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  قطاعات لومات المع – 9

يتم مراجعتها بصفة دورية من متخـذي القـرار لتخـصيص            التي   و على أساس أنظمة إعداد التقارير المالية الداخلية       تحديد القطاعات التشغيلية     تم

 كما وردت في معيـار      هاالقطاعات المقرر عن  كافة القطاعات التشغيلية المستخدمة بالمجموعة مع تعريفات        توافق  وت. هاموارد للقطاعات وتقييم أداء   

  ."القطاعات التشغيلية  "8التقارير المالية الدولية رقم 

  

ونظراً لكون إجمالي الموجودات والمطلوبات     . تمارس المجموعة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية إضافة إلى فرع خارجي واحد               

 فإنه لم يـتم عـرض هـذه         عام،ر جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة للمجموعة بشكل         هذا الفرع ال تعتب   ونتائج أعمال   والتعهدات وااللتزامات   

بـين  األمـوال   في العادة إعادة توزيـع      ويتم  .  تجارية عادية    معامالتإن المعامالت المتبادلة بين القطاعات التشغيلية هي         .مستقلالبيانات بشكل   

موجودات أرصدة  ، في الغالب ،     لقطاعاتالموجودات والمطلوبات ل   وتمثل   .بالبنكتكلفة التمويل الداخلي    وفقاً لنظام   وبالتالي توزيع تكلفتها     القطاعات

  .ومطلوبات تشغيلية

  

  

   :التالية المقرر عنها تتكون المجموعة من القطاعات إدارية،وألغراض 
 

كشوفة والتـسهيالت   ت الم اوتقديم القروض الشخصية والحساب    باألفراد،الودائع الخاصة   في  ويتعامل بشكل أساسي    

   . الصغيرة والمتوسطةالشركاتلألفراد و المنتجات االستثماريةواالئتمانية 

  :قطاع األفراد

    

ترتيب وتقديم المشورة   الدارة و اإلستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل و       اليشمل خدمات إدارة ا   

  . ألوراق المالية اوحفظ 

  ار خدمات اإلستثمقطاع 

  :  والوساطة

    

والودائع الخاصة بالشركات وتقـديم القـروض والحـسابات المكـشوفة            بالحسابات الجارية بشكل أساسي   تعامل  ي

  .والتسهيالت اإلئتمانية األخرى

  :الشركاتقطاع 

    

ـ                ذلك ويقوم بشكل أساسي بتقديم خدمات أسواق المال والخدمات التجارية وخدمات الخزانة متضمناً المـشتقات وك

  .والمنتجات المشتقةستثمارية بالبنك الإدارة المحافظ ا

قطــــاع الخزانــــة 

  :واإلستثمار

    

وتشمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعة المتعلقة بالمركز الرئيسي والشئون المالية والموارد البشرية               

  .ات غير الموزعةوالخدمات التكنولوجية واألقسام المساندة األخرى والموجودات والمطلوب

  :أخرى

  

 . الموحـدة  المستخدمة في إعداد القوائم المالية الـسنوية      والتي تتماشى مع تلك       الداخلية   ر الرئيسية للمجموعة على أنظمة التقاري     قطاعاتال أعمالنتائج  تعتمد  
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 )تتمة (األعمالقطاعات  – 9
  

 الستة ، ودخل العمليات ، ومصاريف العمليات وصافي الدخل لفترتي           2009 و   2010 يونيو 30 المجموعة كما في     إجمالي موجودات ومطلوبات  

  :  كاآلتيوالتي تمثل  القطاعات الرئيسية للبنك،  في هذين التاريخين لكل قطاع تينأشهر المنتهي
 
 

  

  

  اإلجمالـي

  

  

  أخــرى

  

قطاع الخزانة 

  واالستثمار

  

  

  قطاع الشركات

خدمات قطاع 

 االستثمار

  والوساطة

  

  

  قطاع األفراد

  

  )غير مدققة (2010 يونيو 30

  بآالف الرياالت السعودية

              

  إجمالي الموجودات 20,350,582 2,128 86,466,720 61,585,193 932,452 169,337,075

  إجمالي المطلوبات  38,236,618 32,305 87,527,194 13,601,223 1,446,905 140,844,245

  إجمالي دخل العمليات 838,515 122,813 1,242,047 366,928 426,368 2,996,671

  إجمالي مصاريف العمليات  583,063 62,628 409,471 (66,294) 557,539 1,546,407

  للفترة) الخسارة ( صافي الدخل  255,452 60,185 832,576 433,222 (131,171) 1,450,264

  استهالك 51,916 - 1,815 273 76,522 130,526

  دخل األتعاب والعموالت، صافي 178,624 125,157 455,114 (4,350) - 754,545

  خسائر متاجرة، صافي - - - (2,831) - (2,831)

  مصاريف رأسمالية 37,598 - 573 37 81,020 119,228

  مخصص خسائر االئتمان، صافي 131,277 - 343,871 - - 475,148

  مخصص خسائر االستثمارات،  صافي - - - (85,000) - (85,000)
 
  

  

  

  اإلجمالـي

  

  

  أخــرى

  

قطاع الخزانة 

  واالستثمار

  

  

  قطاع الشركات

خدمات قطاع 

 االستثمار

  والوساطة

  

  

  قطاع األفراد

  )غير مدققة (2009 يونيو 30

  بآالف الرياالت السعودية

              

  إجمالي الموجودات  17,759,643    7,527  88,992,268  64,912,855  1,094,920    172,767,213   

  إجمالي المطلوبات   31,724,770    23,183  91,917,509  20,960,283  1,370,076    145,995,821   

       2,983,769       655,888          165,963     1,205,088  
      

  إجمالي دخل العمليات  846,980         109,850

       1,624,711       574,727           251,409        202,639  
        

  إجمالي مصاريف العمليات   529,818         66,118

       1,359,058         81,161           (85,446)    1,002,449  
        

  للفترة) الخسارة ( صافي الدخل   317,162         43,732

  استهالك  27,600            -                1,722           281                 102,655       132,258          

  دخل األتعاب والعموالت، صافي  110,569 112,520  424,403 (7,060)  -                640,432

  خسائر متاجرة، صافي  -                -                -               (3,149)  -               (3,149)

  مصاريف رأسمالية  101,434          -                1,904            187                134,924       238,449          

  مخصص خسائر االئتمان، صافي  135,741          -                144,605        -                -                280,346          

  مخصص خسائر االستثمارات،  صافي  -                -                -                232,843            -                232,843          
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  توزيعات األرباح المرحلية-10
 
 
 
 
 
 

، والتي تم إقرارها    )  مليون ريال سعودي   900: 2009( مليون ريال سعودي     900توزيع أرباح مرحلية قدرها     صفة مبدئية   جلس إدارة البنك ب   مأعتمد  

وسـوف يـتم احتـساب الزكـاة        . ) ريال عن كل سهم    0.6: 2009( ريال عن كل سهم ،       0.6وذلك بواقع    2010 يوليو   10واإلعالن عنها بتاريخ    

 .المساهمين في نهاية العاموخصمها من أرباح 
 
 
 
 
 
  

  كفاية رأس المال-11
  

ويتم مراقبة كفايـة رأس مـال المجموعـة         . تحافظ المجموعة على قاعدة رأسمالية يتم إدارتها بفعالية لمقابلة المخاطر الكامنة عند مزاولتها ألعمالها               

راف المصرفي والتي تبنتها مؤسسة النقد العربي الـسعودي لإلشـراف علـى             بإستخدام مقاييس من بينها القواعد والنسب التي أعدتها لجنة بازل لإلش          

  .البنوك بالمملكة

 ، واإلفصاح عن نسبة كفاية رأس المال حسب ما          )الركيزة الثالثة ( 2كما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار تعليمات بخصوص تطبيق بازل            

 .هو موضح أدناه 
  

              

  للشريحة األولى رأس المالإجمالي معدل

  )غير مدققة(
  ـــــــــــــــــــ

    رأس المالمعدلإجمالي 

  )غير مدققة(
  ـــــــــــــــــــ

  

 يونيو 30

2009  

 يونيو 30

2010  

 يونيو 30

2009  

 يونيو 30

2010  

  

  المستوى األعلى الموحد  % 18.4   %17.4  % 16.9   %15.9

       

  أرقام المقارنة -12
  

 .قام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع تصنيفات الفترة الحاليةأعيد تصنيف بعض أر
 

 2إفصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل  -13
  

 )     www.riyadbank.com( بعض اإلفصاحات الكمية والنوعية والتي ستكون متاحة على موقع البنك  االلكتروني              2تتطلب الركيزة الثالثة لبازل     

 ولم تخضع هذه البيانات للمراجعة مـن   .وذلك حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعوديم 2010 يونيو 30من تاريخ عمل خالل ستين يوم  ،

  .قبل مراجعي البنك القانونيين 

  


