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
استثمارات في شركات زميلة
عقارات أخرى
ممتلكات ومعدات ،صافي
موجودات أخرى
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات

إيضاحات

5
6

7

حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطيات أخرى
أرباح مبقاة
أرباح مقترح توزيعها
إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 03سبتمبر 3300م  13ديسمبر 2132م  11سبتمبر 2132م
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)

23,295,268
6,418,474
38,025,481
129,902,838
430,044
422,162
1,677,445
1,627,648

2222012,21
1233123,3
1222,12,,2
330210122,1
1312302
1,,21,,
320102312
121,,2123

14,482,456
6,998,836
34,094,654
115,286,635
399,756
411,761
1,749,778
3,671,357

201,799,360

33123,12,1,

177,095,233

9,074,704
154,193,879
5,978,356

22322232,
31222312,20
,2,132031

6,231,049
134,927,590
4,887,918

169,246,939

3,,2230212,

146,046,557

15,000,000
13,341,600
896,946
3,313,875
32,552,421

15,000,000
3121132211
323212,,,
3210221,,
1,125,000

15,000,000
12,475,088
1,020,156
2,553,432
-

1323212,31

31,048,676

201,799,360

33123,12,1,

177,095,233

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة .
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قائمة الدخل الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)

بآالف الرياالت السعودية

دخل العموالت الخاصة
مصاريف العموالت الخاصة
صافي دخل العموالت الخاصة

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

لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر
2132م
3300م

لفترة التسعة أشهر المنتهية
في  11سبتمبر
2132م
3300م

1,287,551 1,405,891
170,343
191,341

3,842,418 4,050,730
561,524
580,253

1,117,208 1,214,550

3,280,894 3,470,477

421,085
58,702
)(924
20,708
500
24,065

412,872
58,853
)(1,580
19,701
26,278
34,385

1,667,717 1,738,686

1,374,835 1,358,105
183,431
175,347
)(4,679
)(2,693
61,083
63,157
167,904
131,287
52,425
83,123
5,115,893 5,278,803

رواتب الموظفين وما في حكمها
إيجارات ومصاريف مباني
استهالك ممتلكات ومعدات
مصاريف عمومية وإدارية أخرى
مخصص خسائر االئتمان ،صافي
مخصص خسائر االستثمار ،صافي
مصاريف العمليات األخرى
إجمالي مصاريف العمليات
الدخل من األنشطة التشغيلية

309,173
62,180
66,435
175,827
139,616
6,744

276,970
62,364
71,554
142,825
327,284
)(40,000
6,368

759,975

847,365

951,561
187,089
203,382
538,700
527,956
)(22,000
19,801
2,529,057 2,406,489

978,711

820,352

2,586,836 2,872,314

الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي

19,215

19,681

44,506

صافي دخل الفترة

997,926

840,033

2,655,914 2,916,820

ربح السهم األساسي والمخفض للفترة (بالريال السعودي)  -ايضاح 00

0.67

0.56

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة .
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891,101
179,561
211,451
490,851
866,707
)(130,000
19,386

1.94

69,078

1.77

قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر
2132م
3300م

بآالف الرياالت السعودية
صافي دخل الفترة

997,926

,112111

لفترة التسعة أشهر المنتهية
في  11سبتمبر
2132م
3300م
2,916,820

222,,2331

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

)(69,780

2,12001

)(120,111

0,1223,

)(1,480
)(71,260

()222,1,
231221,

)(105,535
)(225,646

()2312,12
1312332

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 الجزء المؤثر من صافي التغيرات في القيمة العادلة
 صافي التغيرات في القيمة العادلة والمحولة إلى قائمة
الدخل الموحدة المرحلية الموجزة

-

()31,

)(734

()111

( الخسارة) الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

()201303
926,666

)(1,892
212,343
1,052,376

)(2,263
)(227,909
2,688,911

(),201,
1,12110
123112123

-

)(1,747

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  11جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة .
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)(1,529

(),222,

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر3300م و3303م

بآالف الرياالت السعودية
رأس المال

احتياطي
نظامي

احتياطيات أخرى
استثمارات تغطية
متاحة للبيع التدفقات
النقدية

أرباح مبقاة

أرباح
مقترح
توزيعها

15,000,000

0010101033

0103311,3

2,263

010231311

1,125,000

-

-

-

-

)(225,646
-

)(2,263
-

2,916,820
-

2,688,911
()010311333( )010311333

 30سبتمبر 3300م
الرصيد في بداية الفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
األرباح النهائية المدفوعة 3303 -م
األرباح المرحلية المدفوعة 3300-م
(إيضاح )01
الرصيد في نهاية الفترة

001,001103

-

-

-

-

)(975,000

-

(),211333

15,000,000

0010101033

896,946

-

3,313,875

-

32,552,421

بآالف الرياالت السعودية
رأس المال

احتياطي
نظامي

 30سبتمبر 2132م
الرصيد في بداية الفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
األرباح النهائية المدفوعة 2133-م
األرباح المرحلية المدفوعة 2132-م
الرصيد في نهاية الفترة

إجمالــي

احتياطيات أخرى
أرباح مبقاة
تغطية
استثمارات
التدفقات
متاحة للبيع
النقدية

أرباح
مقترح
توزيعها

إجمالــي

15,000,000

32210,21,,

,2222,3

3213,

872,518

1,275,000

1123,,21,,

-

-

490,112

(),201,

222,,2331

-

123112123

-

-

-

-

-

()3220,2111( )3220,2111

-

-

-

-

()30,2111

-

()30,2111

15,000,000

12,475,088

321322021

3,393

22,,12112

-

13211,2202
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر3300م و3303م
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 03
سبتمبر
بآالف الرياالت السعودية
األنشطة التشغيلية
صافي الدخل للفترة
التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية من (المستخدمة في) األنشطة
التشغيلية:
إطفاء العالوة ( تراكم الخصومات ) على االستثمارات لغير أغراض المتاجرة  ،صافي
مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ،صافي
استهالك ممتلكات ومعدات
مخصص خسائر االئتمان ،صافي
مخصص خسائر االستثمارات ،صافي
حصة أرباح الشركات الزميلة ،صافي

إيضاحات

صافي (الزيادة/النقص) في الموجودات التشغيلية:
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد ثالثة أشهر 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 من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية

3300

2132

2,916,820

2,655,914

)(42,029
)(131,287
203,382
527,956
)(22,000
)(44,506
3,408,336

)(29,451
)(167,904
211,451
866,707
)(130,000
)(69,078
3,337,639

)(482,958
)(1,019,960
)(12,960,140
36,223
2,760,713

100,049
1,690,669
)(3,180,578
29,135
1,330,916

2,911,736
7,979,312
63,076
2,696,338

)(10,899
)(4,894,910
130,240
)(1,467,739

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

13,514,922
)(15,294,510
)(142,925
)(1,922,513

األنشطة التمويلية
توزيعات األرباح والزكاة المدفوعة

)(2,024,513

)(2,156,909

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

)(2,024,513

)(2,156,909

صافي النقص في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

)(1,250,688
22,008,689
20,758,001

)(436,490
14,483,739
14,047,249

3,922,774
560,853

3,843,552
582,688

)(227,909

484,407

10

عموالت خاصة مستلمة خالل الفترة
عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة
معلومات إضافية غير نقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة وتحويالت لقائمة الدخل الموحدة المرحلية الموجزة
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  11جزءاً ال يتج أز من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة .
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28,941,335
)(25,598,781
)(154,396
3,188,158

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر3300م و3303م
 - 1عـام
تأسس بنك الرياض (البنك) ،شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية ،بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء رقم  11بتاريخ  1جمادى األول
1711هـ ( الموافق  37نوفمبر  .) 1191يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم  1111111191الصادر بتاريخ  39ربيع الثاني  1711هـ (الموافق  11نوفمـبر  )1191من
ع واحداً في مدينة لندن في المملكة المتحدة  ،ووكالة في مدينة
خالل شـبكة فروعه البالغ عددها  252فرعـاً ( 71سبتمبر  393 :3113فرعاً) في المملكة العربية السعودية وفر ً
هيوستن في الواليات المتحدة األمريكية  ،ومكتباً تمثيلياً في سنغافورة .إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:

بنك الرياض

ص ب 33633
الرياض 11116
المملكة العربية السعودية
تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية .كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد يتم اعتمادها واإلشراف 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 اإلعداد

تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة طبقاً للمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم  71الخاص
بإعداد القوائم المالية المرحلية .كما يعد البنك قوائمه المالية الموحدة المرحل ية الموجزة لتتماشى مع متطلبات نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية .يجب
األخذ في االعتبار أن القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات ويجب قراءتها باالرتباط مع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 71

ديسمبر .3113
يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات عند إعداد القوائم
المالية المرحلية .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
ايضاً يتم عند إعداد القوائم الموجزة )الموحدة( ،تطبيق الق اررات التي قامت بها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،والمصدر الرئيسي لهذه التقديرات الغير مؤكدة

هي نفسها المطبقة للقوائم المالية السنوية) الموحدة( كما في وللسنة المنتهية في  71ديسمبر 3113
يتم عرض هذه ال قوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة باللاير السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير.

- 3أسس توحيد القوائم المالية
تشمل القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة القوائم المالية المرحلية الموجزة لبنك الرياض وشركاته التابعة ،شركة الرياض المالية وشركة إثراء الرياض العقارية (ويشار إليها
مجتمعة بـ "المجموعة") .ويتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للبنك وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة .
الشركات التابعة هي شركات مستثمر بها من قبل المجموعة ،يكون للمجموعة سيطرة على الشركات التابعة عند تعرضه أو عندما يكون حقوق في العوائد المتغيرة من خالل
تداخالت مع الشركات التابعة والقدرة على التأثير في تلك العوائد من خالل قوة التحكم على الشركات التابعة.
يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للبنك بتاريخ انتقال السيطرة عليها إلى البنك  ،ويتوقف توحيد هذه القوائم المالية بتاريخ تخلي البنك عن هذه السيطرة.
يتم استبعاد األرصدة بين البنك وشركاته التابعة ،وأي دخل أو مصروف غير محقق قد ينشأ من المعامالت المالية مع الشركتين التابعتين عند إعداد القوائم المالية الموحدة

الخسائر المالية بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد المكاسب ولكن فقط في ِ
حال عدم وجود دليل على حدوث انخفاض في القيمة.
المرحلية الموجزة .كما يتم استبعاد َ
َ
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر3300م و3303م
 - 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  71ديسمبر 3113م باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التالية وتعديالت على المعايير الحالية المذكورة أدناه والتي كان لها تأثير غير ملموس  /ال 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  11القوائم المالية الموحدة :معيار التقارير المالية  11يستبدل المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة الدولي  31القوائم المالية الموحدة
والمنفصلة  SIC -و 13التوحيد  -المنشآت ذات األغراض الخاصة .يقدم المعيار نموذج واحد ل توحيد جميع المنشآت على أساس السيطرة ،بغض النظر عن طبيعة
المنشأة (سواء كان يتم التحكم بالمنشأة من خالل حقوق التصويت من المستثمرين أو من خالل ترتيبات تعاقدية أخرى كما هو شائع في 'المنشآت ذات األغراض
الخاصة').

-

معيار التقارير المالية رقم  11الترتيبات المشتركة :معيار التقارير المالية  11يستبدل معيار المحاسبة الدولي  71الحصص في المشاريع المشتركة .يتطلب طرف من
الترتيبات المشتركة تحديد نوع الترتيبات المشتركة التي تتضمن تقييم الحقوق وااللتزامات ومن ثم احتساب هذه الحقوق وااللتزامات وفقا لذلك النوع من الترتيبات
المشتركة.

-

معيار التقارير المالية رقم  13اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى يتطلب االفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم طبيعة،
والمخاطر المرتبطة ،والحصص في المنشآت األخرى وآثار تلك الحصص على مركزها المالي واألداء المالي و التدفقات النقدية.

-

معيار التقارير المالية رقم  17قياسات القيمة العادلة :حل محل االرشادات 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 اإلفصاح عن طرق قياس القيمة العادلة .وبشكل عام لم يغير
المعيار  17من المتطلبات فيما يخص أي بنود يجب قياسها او االفصاح عنها بالقيمة العادلة.

ب)

التعديالت على المعايير الحالية

-

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1عرض القوائم المالية :يعدل معيار المحاسبة الدولي  1إلى مراجعة طريقة عرض بنود الدخل الشامل األخرى.

-

تعديالت على معيار التقارير المالية رقم  1االدوات المالية :اإلفصاح :يعدل متطلبات اإلفصاح في معيار التقارير المالية  1إلى الحصول على معلومات عن جميع
االدوات المالية المعترف بها التي انطلقت وفقا للفقرة  13من المعيار المحاسبي الدولي رقم  73ويتطلب أيضا اإلفصاح عن معلومات حول االعتراف باألدوات المالية
الخاضعة لترتيبات رئيسية قابلة للتنفيذ واالتفاقات حتى لو لم يتم تسويتها في إطار معيار المحاسبة الدولي .73

-

مزيا الموظفين التعديالت للمعيار المحاسبة الدولي  11يقوم بتجريد الخيار بتأجيل االعترافات باحتساب االرباح والخسائر اإلكتوارية،
معيار المحاسبة الدولي  11ا
جميع التعديالت في قيمة برامج المزايا يتم االعتراف بها في االرباح او الخسارة والدخل الشامل االخر.

-

التعديالت في المعايير المحاسبية الدولية  31فصل البيانات المالية (  :) 3111النسخة المعدلة من معيار المحاسبة الدولي  ، 31ويسري اعتبا ارً من  1يناير 3117
فقط متطلبات القوائم المالية المنفصلة والموحدة .متطلبات توحيد القوائم المالية  IAS -يتعلق بمتطلبات فصل البيانات المالية والتي لم يتم بشكل كبير تعديلها طبقاً

للمعيار  31تم ادراجها بمعيار التقارير المالية الدولية رقم  – 11القوائم المالية الموحدة.
-

معيار المحاسبة الدولي  31االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (  :) 3111وترجع اغلب التعديالت نتيجة ادراج المشروعات المشتركة في المعيار
 ) 3111( 31و لم يغير هذا التعديل التوجهات األساسية للمحاسبة لالستثمارات في األسهم.
وقد نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  2011 - 2009التحسينات التي تحوي تعديالت على المعايير
التالية

مع التعديالت الالحقة لغيرها من المعايير:

-

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

-

معيار المحاسبة الدولي رقم  - 1عرض القوائم المالية :المعلومات المقارنة التي تتخطى الحد األدنى من المتطلبات والعرض االفتتاحي للقوائم المالية واإليضاحات
المتعلقة بها؛

-

معيار المحاسبة الدولي رقم  - 16الممتلكات واآلالت والمعدات :تصنيف المعدات التشغيلية.

-

معيار المحاسبة الدولي رقم  - 73عرض األدوات المالية :عواقب ضريبة الدخل من توزيعات.
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-

معيار المحاسبة الدولي رقم  - 71القوائم المالية المرحلية :إفصاحات إضافية لموجودات ومطلوبات القطاع.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر3300م و3303م
 - 5استثمارات ،صافي
تصنف االستثمارات كالتالي:

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

 03سبتمبر 3300م

 13ديسمبر 2132م

 11سبتمبر 2132م

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

16,336,760
20,993,612
695,109
38,025,481

16,615,510
15,542,119
4,096,223
36,253,852

16,603,896
14,312,357
3,178,401
34,094,654

في  1سبتمبر 3111قامت المجموعة بإعادة تصنيف استثماراتها في محفظة المتاجرة والتي تظهر ضمن فئة "استثمارات مقتناه تدرج تغيرات قيمتها العادلة في قائمة الدخل إلى
فئة "استثمارات متاحة للبيع" .
القيمة الدفترية والعادلة لالستثمارات التي تم إعادة تصنيفها كما في  71سبتمبر 3117م بلغت  3,923مليون لاير سعودي ( 71سبتمبر 3113م 3,721:مليون لاير سعودي).
ولو لم يتم إعادة التصنيف لتضمنت قائمة الدخل الموحدة المرحلية الموجزة لفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  71سبتمبر 3117م على التوالي مكاسب غير محققة تبلغ
 93.1مليون لاير سعودي ( 71سبتمبر 3113م 19.1 :مليون لاير سعودي) و  131.1مليون لاير سعودي ( 71سبتمبر 3113م 391.1 :مليون لاير سعودي) نتيجة إعادة تقييم
هذه االستثمارات.

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

بآالف الرياالت السعودية

 03سبتمبر 3300م

13ديسمبر 2132م

 11سبتمبر 2132م

قروض شخصية
قروض تجارية وجاري مدين
بطاقات ائتمانية
القروض والسلف العاملة
القروض والسلف الغير عاملة
إجمالي القروض والسلف
مخَ صص خسائر االئتمان
اإلجمالي

(غير مدققة)
32,889,425
96,795,730
888,105
130,573,260
1,420,204
131,993,464
)(2,090,626
129,902,838

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

(غير مدققة)
29,038,542
85,877,097
786,119
115,701,758
2,005,709
117,707,467
)(2,420,832
115,286,635

 – 7ودائع العمالء

تصنف َودائع العمالَء كالتالي :

بآالف الرياالت السعودية

 03سبتمبر 3300م
(غير مدققة)

 13ديسمبر 2132م
(مدققة)

 11سبتمبر 2132م
(غير مدققة)

ودائع تحت الطلب
ودائع ادخار
ودائع آلجل
ودائع أخرى
اإلجمالي

63,930,278
297,440
77,099,263
12,866,898
154,193,879

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

57,014,109
303,100
70,671,418
6,938,963
134,927,590
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر3300م و3303م
 – 8المشتقات

يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ االسمية المتعلقة بها .إن المبالغ االسمية ،التي تعتبر مؤش اًر على حجم المعامالت

مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة
القائمة في نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها ،وبالتالي فإن هذه المبالغ االسمية ال تعكس َ
َوالتي تقتصر عادة على القيمة العادلَة اإليجابية للمشتقات ،كما أنهَا ال تعكس مخاطر السوق.
بآالف الرياالت السعودية

المقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت
الخاصه والعقود المستقبلية
عقود الصرف األجنبي
اآلجلة
خيارات العمالت
المقتناة لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية:
مقايضات أسعار العموالت
الخاصه
إجمالي

 13ديسمبر 2132م (مدققة)
القيمة
القيمة
المبالغ
العادلة
العادلة
االسمية
السلبية
االيجابية

 03سبتمبر 3300م (غير مدققة)
القيمة
القيمة
المبالغ
العادلة
العادلة
االسمية
السلبية
االيجابية

 11سبتمبر 2132م (غير مدققة)
القيمة
القيمة
المبالغ
العادلة
العادلة
االسمية
السلبية
االيجابية

190

)(185

480,196

372

)(551

589,852

637

)(839

673,608

255,980

)(126,178

59,498,259

2,191,422

)(118,078

67,515,005

2,312,482

)(168,891

75,352,696

59,847

)(60,134

7,385,520

205,099

)(204,962

32,472,428

31,909

)(31,949

36,990,110

-

-

-

1,529

-

100,000

2,660

-

100,000

316,017

)(186,497

67,363,975

2,398,422

)(323,591

100,677,285

2,347,688

)(201,679

113,116,414

 - 9التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان واألخرى
أ)

تتكون تعهدات والتزامات المجموعة المحتملة المتعلقة باالئتمان مما يلي :

بآالف الرياالت السعودية

 03سبتمبر 3300م
(غير مدققة)

 13ديسمبر 2132م
(مدققة)

 11سبتمبر 2132م
(غير مدققة)

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

17,446,173
56,788,688
2,523,492
12,217,584
88,975,937

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

13,914,161
54,806,795
2,745,615
12,689,697
84,156,268

ب) أخرى
خالل الفترة المنتهية في  71سبتمبر  ،3117لم يكن هناك أي تغير في موقف البنك الزكوي ،كما أن موقف البنك فيما يخص الربط الزكوي لم يتغير عن ما تم اإلفصاح عنه في
القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في  71ديسمبر .3113
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر3300م و3303م
 - 11النقدية وشبه النقدية

ت تكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة مما يلي:

 13ديسمبر
2132م
(مدققة)

 03سبتمبر 3300م
بآالف الرياالت السعودية
(غير مدققة)

 11سبتمبر
2132م
(غير مدققة)

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

15,915,482
4,842,519

19,373,695
2,634,994

7,618,918
6,428,331

اإلجمالي

20,758,001

22,008,689

14,047,249

 – 11القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

يستخدم البنك الهيكل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

المستوى األول :أسعار السوق المسجلة :مصدرها أسواق التداول ألدوات مالية مماثلة في اسواق نشطة.
المستوى الثاني :طرق تقييم تعتمد على بيانات مشاهدة باألسواق :أسعار ادوات مالية مصدرها أسواق تداول نشطة ألصول مشابهة ،او ادوات مالية مماثلة او مشابهة متداولة في
اسواق غير نشطة ،وادوات مالية مقيمة باستخدام طرق تقييم تعتمد مدخالتها على مشاهدات قوية يمكن مالحظتها باألسواق.
المستوى الثالث :طرق تقييم أخري والتي ال تعتمد مدخالتها الرئيسية على معلومات وبيانات يمكن مشاهدتها باألسواق :تقييم األدوات المالية يستخدم اساليب تقييم حين يكون أحد
أو عدد المدخالت 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 لألدوات المالية:
بأالف الرياالت السعودية
الموجودات المالية
أدوات المشتقات المالية
االستثمارات المتاحة للبيع
االلتزامات المالية
أدوات المشتقات المالية

المستوى االول
14,439,003

-

المستوى الثاني

المستوى الثالث

االجمالي

316,017
146,600

1,751,157

316,017
16,336,760

186,497

-

186,497
 03سبتمبر 3300م

بأالف الرياالت السعودية
تسوية الحركة في المستوى الثالث (غير مراجعة)

الرصيد االفتتاحي
إجمالي االرباح أو الخسائر

1,686,880

مدرجة في قائمة الدخل
مدرجة في قائمة الشامل
مشتريات
استحقاقات
مصنفة على اساس شركة زميلة (ايضاح ),

)(14,651

الرصيد الختامي

1,751,157

141
78,787
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر3300م و3303م
 – 12المعلومات القطاعية

البنك يتخذ قرار وطريقة العرض للقطاعات التشغيلية استنادا الى معلومات يتم توفيرها داخليا لصانع القرار التشغيلي الرئيسي وذلك لكي يتم تخصيص الموارد للقطاعات وتقيم
أدائها .يتم ادارة 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 اًر لكون إجمالي الموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات ونتائج أعمال هذا الفرع ال تعتبر جوهرية بالنسبة

للقوائم المالية الموحدة للمجموعة بشكل عام ،فإنه لم يتم عرض هذه البيانات بشكل مستقل.
تتكون المجموعة من القطاعات المقرر عنها التالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم :1

قطاع األفراد:
قطاع خدمات االستثمار والوساطة:
قطاع الشركات:
قطاع الخزانة واالستثمار:
أخرى:

ويتعام ل بشكل أساسي في الودائع الخاصة باألفراد ،وتقديم القروض الشخصية والحسابات المكشوفة والتسهيالت االئتمانية
والمنتجات االستثمارية لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
يشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة وحفظ األوراق
المالية.
يتعامل بشكل أساسي بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشركات وتقديم القروض والحسابات المكشوفة والتسهيالت االئتمانية
األخرى.
ويقوم بشكل أساسي بتقديم خدمات أسواق المال والخدمات التجارية وخدمات الخزانة متضمناً المشتقات وكذلك إدارة المحافظ

االستثمارية بالبنك والمنتجات المشتقة.

وتشمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعة المتعلقة بالمركز الرئيسي الشؤون المالية والموارد البشرية والخدمات
التكنولوجية واألقسام المساندة األخرى والموجودات والمطلوبات غير الموزعة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر3300م و3303م
 – 12المعلومات القطاعية (تتمة)

إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  71سبتمبر 3117م و3113م ،ودخل العمليات ،ومصاريف العملِيات وصافي الدخل لفترتي التسعة أشهُر المنتهيتين في هذين
التاريخين لكل قطاع تشغيلي كاآلتي:

 03سبتمبر 3300م (غير مدققة)

بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إجمالي دخل العمليات
صافي دخل العموالت الخاصة
دخل األتعاب والعموالت ،صافي

قطاع الخزانة
قطاع الشركات واالستثمار

أخرى

اإلجمالي

34,423,485

72,976

96,579,079

67,483,249

3,240,571

201,799,360

55,789,960

68,518

97,656,063

13,279,229

2,453,169

169,246,939

1,759,871

259,903

2,367,029

832,046

59,954

5,278,803

1,418,309

21,280

1,551,286

491,141

)(11,539

3,470,477

338,143

239,646

787,824

)(7,508

-

1,358,105

إجمالي مصاريف العمليات
استهالك وإطفاء
مخصص خسائر االئتمان ،صافي
مخصص خسائر االستثمارات،صافي
الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي

875,774

97,216

530,861

6,829

895,809

2,406,489

75,413

-

278

1,515

126,176

203,382

196,513

-

331,443

-

-

527,956

-

-

-

)(22,000

-

)(22,000

-

-

-

-

111130

111130

صافي الدخل ( خسارة )

884,097

162,687

1,836,168

825,217

)(791,349

2,916,820

 11سبتمبر 2132م (غير مدققة)
قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

قطاع الشركات

قطاع الخزانة
واالستثمار

أخــرى

اإلجمالـي

إجمالي الموجودات

30,777,421

50,150

,,21322,,1

57,407,608

3,363,204

177,095,233

إجمالي المطلوبات

47,470,114

61,811

88,521,894

7,815,626

2,177,112

146,046,557

إجمالي دخل العمليات

1,489,551

279,291

2,216,914

909,643

220,494

5,115,893

صافي دخل العموالت الخاصة

1,137,787

10,406

1,435,422

532,739

164,540

3,280,894

دخل األتعاب والعموالت ،صافي

348,700

269,981

770,253

)(14,099

-

1,374,835

إجمالي مصاريف العمليات

806,434

91,663

902,332

)(102,720

831,348

2,529,057

استهالك وإطفاء

95,158

-

2,774

1,058

112,461

211,451

مخصص خسائر االئتمان ،صافي

148,846

-

717,861

-

-

866,707

مخصص خسائر االستثمارات ،صافي

-

-

-

)(130,000

-

)(130,000

الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي

-

-

-

-

69,078

69,078

صافي الدخل ( خسارة )

683,117

187,628

1,314,582

1,012,363

)(541,776

2,655,914

بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر3300م و3303م
 -13ربح السهم

تم احتساب الربح األساسي والمعدل للسهم للفترتين  71سبتمبر  3117و 3113بقسمة صافي دخل الفترة العائد على المساهمين على  1911مليون سهم.

 -14توزيعات األرباح المرحلية

اعتمد مجلس إدارة البنك بصفة مبدئية توزيع أرباح مرحلية قدرها  579مليون لاير سعودي ( 119 :3113مليون لاير سعودي) ،والتي تم إقرارها واإلعالن عنها بتاريخ  33يونيو

 3117وذلك بواقع  1.69لاير عن كل سهم 1.69 :3113( ،لاير عن كل سهم) وسوف يتم احتساب الزكاة وخصمها من أرباح المساهمين في نهاية العام.

 -15كفاية 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 االدارة بشكل دوري بمراجعة رأس المال االساسي ومستوى الموجودات المرجحة للمخاطر لضمان كفاية رأس المال من المخاطر التي قد تنشأ من انشطتها التجارية وخطط
النمو المستقبلية وعند القيام بهذه التقديرات ،تقوم االدارة بمراعاة خطط أعمال المجموعة الى جانب الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بيئة االعمال.
لقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار ارشادات بشأن تطبيق مكونات رأس المال التي أوصت بها بازل  3والتي سرى مفعولها اعتبا ار من  1يناير  .2013وطبقا
لتوصيات لجنة بازل  ،7تم 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 راس المال والنسب ذات الصلة كما في  30يونيو  2013تحت اطار ومنهجية بازل  3ويتم احتساب فترات
المقارنة كمافي  31ديسمبر  2012و  30سبتمبر  2012بموجب بازل  2والتي لم يتم تعديلها.

بماليين الرياالت السعودية

 30سبتمبر 3300م
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2132م
(مدققة)

 30سبتمبر 2132م
(غير مدققة)

الموجودات المرجحة للمخاطر
الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

185,643

172,477

170,800

الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

11,469

11,132

11,013

الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

894

1,145

1,667

إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

198,006

184,754

183,480

رأس المال المؤهلة
رأس المال للشريحة األولى

32,553

28,289

28,189

رأس المال للشريحة الثانية

1,072

4,330

3,525

رأس المال للشريحة األولى  +الشريحة الثانية

33,625

32,619

31,714

نسبة كفاية رأس المال للشريحة األولى

16.4%

15.3%

15.4%

مجموع نسبة كفاية رأس المال

17.0%

17.7%

17.3%

 -16أرقام المقارنة

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

 -17بازل هيكلة رأس المال

تتطلب الركيزة الثالثة لبازل  7بعض اإلفصاحات الكمية على موقع البنك والتي ستكون متاحة على موقع البنك االلكتروني ( ،)www.RiyadBank.comوذلك حسب متطلبات
مؤسسة النقد العربي السعودي .ولم تخضع هذه البيانات للمراجعة من قبل مراجعي البنك القانونيين.
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