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  قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية الموجزة
 

 م2011يونيو  30 م2011ديسمبر   31  م2012يونيو  30 إيضاحات بآالف الرياالت السعودية
 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
 
 

  الموجودات
 18,711,233 17,623,477 19,057,838  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 2,986,366 6,085,023 3,449,942  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 39,546,329 36,616,170 36,619,375  5 استثمارات، صافي
 110,575,501 112,972,764 115,091,441  6 قروض وسلف، صافي

 - 339,954 379,336    ستثمارات في شرآات زميلةا
 427,300 440,896 433,246  عقارات أخرى 

 1,863,399 1,806,833 1,762,674  ممتلكات ومعدات، صافي
 3,423,603 5,002,273 3,843,540  موجودات أخرى

 177,533,731 180,887,390 180,637,392  إجمالي الموجودات
 

  المطلوبات وحقوق المساهمين

  المطلوبات

 10,738,692 6,241,948 7,637,579  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 132,404,033 139,822,500 137,055,777  7 ودائع العمالء

 4,647,774 4,664,587 4,972,736  أخرى مطلوبات
 147,790,499 150,729,035 149,666,092  إجمالي المطلوبات

 

  حقوق المساهمين

 15,000,000 15,000,000 15,000,000  رأس المال 
 11,687,749 12,475,088 12,475,088  احتياطي نظامي
 867,751 535,749 807,813  احتياطيات أخرى

 2,187,732 872,518 2,688,399  أرباح مبقاة
 - 1,275,000 -  أرباح مقترح توزيعها

 29,743,232 30,158,355 30,971,300  إجمالي حقوق المساهمين
 177,533,731 180,887,390 180,637,392  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

  

  .لمالية الموحدة المرحلية الموجزةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم ا 17إلى  1من تعتبر اإليضاحات المرفقة 
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  قائمة الدخل الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية
  يونيو30في 

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية
   يونيو 30في 

 م2011 م2012   م2011 م2012 السعوديةبآالف الرياالت 
   
   

 2,410,687 2,554,867  1,238,134 1,278,481 دخل العموالت الخاصة
 360,084 391,181  171,544  183,258 مصاريف العموالت الخاصة

 2,050,603 2,163,686  1,066,590 1,095,223 صافي دخل العموالت الخاصة 
   
   

 787,957 961,963  392,262 488,428 دخل األتعاب والعموالت، صافي
 172,076 124,578  64,733 62,186 أرباح تحويل عمالت أجنبية، صافي 

 (2,808) (3,099)  (3,789) (934) خسائر متاجرة، صافي
 32,724 141,626  7,557 122,959 ، صافيلغير اغراض المتاجرةمكاسب استثمارات 

 55,969 108,819  42,325 58,635 دخل العمليات األخرى 

 3,096,521 3,497,573  1,569,678 1,826,497 إجمالي دخل العمليات
   
   

 666,985 614,131  333,141 306,568 رواتب الموظفين وما في حكمها
 126,364 117,197  64,680 59,752 إيجارات ومصاريف مباني

 142,696 139,897  72,404 73,917 ممتلكات ومعداتستهالك ا
 326,359 348,026  171,360 169,201 مصاريف عمومية وإدارية أخرى
 247,757 539,423  87,449 386,553 مخصص خسائر االئتمان، صافي
 - (90,000)  - (90,000)  مخصص خسائر االستثمار، صافي

 9,132 13,018  4,655 6,094 مصاريف العمليات األخرى
 1,519,293 1,681,692  733,689 912,085 إجمالي مصاريف العمليات

 1,577,228 1,815,881  835,989 914,412 صافي الدخل للفترة

   
   
   

 1.05 1.21  0.56 0.61 13ايضاح  - ربح السهم األساسي والمخفض للفترة (بالريال السعودي)
   
     

  .لمالية الموحدة المرحلية الموجزةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم ا 17إلى  1من تعتبر اإليضاحات المرفقة 
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  قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)

 
  

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية
  يونيو30 في 

  لفترة الستة أشهر المنتهية  
  يونيو 30في 

 م2011  م2012   م2011 م2012 بآالف الرياالت السعودية
    

1,577,228 1,815,881  835,989 914,412 صافي دخل الفترة
    

     :الدخل الشامل اآلخر    
    

     رات متاحة للبيعاستثما        
 115,971  503,848  63,728 (70,491) التغيرات في القيمة العادلةصافي  −
 الدخلة ة والمحولة إلى قائمصافي التغيرات في القيمة العادل −

 (38,077)  (227,971)  (13,263) (209,502) المرحلية الموجزة الموحدة
(279,993) 50,465  275,877  77,894 

    
     التدفقات النقديةتغطية مخاطر        

 (24,106)  (3,518)  (11,219) 9,157 صافي التغيرات في القيمة العادلة −
صافي التغيرات في القيمة العادلة والمحولة إلى قائمة الدخل  −

  64 (295) المرحلية الموجزة الموحدة
  

(295)  (2) 
8,862 (11,155)  (3,813)  (24,108) 

 53,786  272,064  39,310 (271,131) الشامل اآلخر للفترةالدخل     
1,631,014 2,087,945  875,299 643,281 إجمالي الدخل الشامل للفترة    

 .لمالية الموحدة المرحلية الموجزةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم ا 17إلى  1من تعتبر اإليضاحات المرفقة 
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 المساهمين الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)قائمة التغيرات في حقوق 
 م2011م و2012يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 
 
 
 
 

 احتياطيات أخرى بآالف الرياالت السعودية

 رأس المال م2012 يونيو30 
احتياطي 
 نظامي

استثمارات 
 متاحة للبيع

تغطية التدفقات 
 أرباح مبقاة النقدية

أرباح مقترح
 إجمالــي توزيعها

 30,158,355 1,275,000 872,518 9,098 526,651 12,475,088 15,000,000 الرصيد في بداية الفترة
 2,087,945     - 1,815,881     (3,813)     275,877       - - إجمالي الدخل الشامل للفترة
 (1,275,000) (1,275,000) - - - - - م2011 -األرباح الموزعة المدفوعة 

30,971,300  - 2,688,399     5,285        802,528       12,475,088 15,000,000 الرصيد في نهاية الفترة

 
 
 
 

 احتياطيات أخرى الرياالت السعودية بآالف

 رأس المال م2011 يونيو30 
احتياطي 
 نظامي

استثمارات 
 متاحة للبيع

تغطية التدفقات 
 أرباح مبقاة النقدية

أرباح مقترح 
 إجمالــي توزيعها

 29,233,218 1,121,000 610,504 62,727 751,238 11,687,749 15,000,000 الرصيد في بداية الفترة
 1,631,014 - 1,577,228 (24,108) 77,894 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة
 (1,121,000) (1,121,000) - - - - - م2010 -األرباح الموزعة المدفوعة 

 29,743,232 - 2,187,732 38,619 829,132 11,687,749 15,000,000 الرصيد في نهاية الفترة

  

  .لمالية الموحدة المرحلية الموجزةالقوائم ا جزءاً ال يتجزأ من هذه 17إلى  1من تعتبر اإليضاحات المرفقة 
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 الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)ة قائمة التدفقات النقدي
 م2011م و2012يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

  

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في     
  يونيو

 2011 2012   إيضاحات بآالف الرياالت السعودية
  

   األنشطة التشغيلية

 1,577,228 1,815,881   صافي الدخل  للفترة
    التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية:

 (28,341) (18,208)   على االستثمارات لغير أغراض المتاجرة وسندات الدين المصدرة، صافي )العالوة(
 (32,724) (141,626)   استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي    )مكاسب(

 142,696 139,897   ممتلكات ومعدات استهالك
 247,757 539,423   مخصص خسائر االئتمان، صافي
 -  (90,000)           مخصص خسائر االستثمار، صافي

  2,245,367 1,906,616 
  

   النقص في الموجودات التشغيلية: صافي (الزيادة)

 (633,103) (98,644)   وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 244,089 1,825,669   أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء 

 (4,788,518) (2,658,100)   قروض وسلف
 4,278 7,650   عقارات أخرى

 113,899 1,158,733   موجودات أخرى
     (النقص) في المطلوبات التشغيلية:صافي الزيادة 

 102,141 1,395,631   أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 5,458,574 (2,766,723)   ودائع العمالء

 (226,255) 226,597   مطلوبات أخرى
 2,181,721 1,336,180   األنشطة التشغيلية     من  صافي النقدية

  
   األنشطة االستثمارية 

 16,914,033 23,056,952   متحصالت من بيع واستحقاق االستثمارات لغير أغراض المتاجرة
 (22,521,743) (22,577,641)   شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة

 (143,240) (95,738)   شراء ممتلكات ومعدات، صافي
 (5,750,950) 383,573   األنشطة االستثمارية  )المستخدمة في( من/ صافي النقدية

   
    األنشطة التمويلية 

 (1,875,050) -  8  استحقاق سندات ديون مصدرة 
 (1,114,450) (1,193,448)   توزيعات األرباح والزآاة المدفوعة

  (2,989,500) (1,193,448)   األنشطة التمويلية     )المستخدمة في(صافي النقدية 
   

 (6,558,729) 526,305   النقدية في النقدية وشبه (النقص)/ صافي الزيادة
 20,837,007 14,483,739   النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 14,278,278 15,010,044  11 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 
   

 2,477,754 2,552,305      عموالت خاصة مستلمة خالل الفترة

 420,902 426,280          عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة
       

   معلومات إضافية غير نقدية 

   53,786 272,064   صافي التغيرات في القيمة العادلة وتحويالت لقائمة الدخل الموحدة المرحلية الموجزة

  .لمالية الموحدة المرحلية الموجزةجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم ا 17إلى  1من تعتبر اإليضاحات المرفقة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
  م2011م و2012يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 
  عـام  - 1

جمادى  1بتاريخ  91بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء رقم  السعودية،شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية  (البنك)،تأسس بنك الرياض 

 18هـ (الموافق  1377ربيع الثاني  25الصادر بتاريخ  1010001054). يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم  1957نوفمبر  23هـ ( الموافق 1377األول 

فرعاً) في المملكة العربية السعودية وفرع واحداً في مدينة لندن في المملكة  244: 2011يونيو  30فرعـاً ( 251خالل شـبكة فروعه البالغ عددها  ) من1957نوفمـبر 

  هو كما يلي:المتحدة ، ووكالة في مدينة هيوستن في الواليات المتحدة األمريكية ، ومكتباً تمثيلياً في سنغافورة. إن عنوان المركز الرئيسي للبنك 

  بنك الرياض

   22622ص ب 

   11416الرياض 

  المملكة العربية السعودية 
  

اعتمادها واإلشراف عليها من قبل  تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد يتم

  هيئة شرعية مستقلة تم تشكيلها من قبل البنك. 

  
  إلعدادأسس ا - 2

 34عودي، ومعيار المحاسبة الدولي رقم تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة طبقاً للمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة من مؤسسة النقد العربي الس

وجزة لتتماشى مع متطلبات نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية الخاص بإعداد القوائم المالية المرحلية. كما يعد البنك قوائمه المالية الموحدة المرحلية الم

االرتباط مع القوائم المالية للسنة السعودية. يجب األخذ في االعتبار أن القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات ويجب قراءتها ب

  .2011ديسمبر  31المالية المنتهية في 
  

  يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة بالريال السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف ريال. 

  
  أسس توحيد القوائم المالية - 3

ية وشركة إثراء الرياض العقارية تشمل القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة القوائم المالية المرحلية الموجزة لبنك الرياض وشركاته التابعة، شركة الرياض المال

  بنك وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة . ويتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية لل )."المجموعة"(ويشار إليها مجتمعة بـ 
  

كاسب من أنشطتها، وعادة يصاحب يقصد بالشركات التابعة ، جميع الشركات التي يكون للبنك القدرة للسيطرة عليها والتحكم في سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على م

  ذلك ملكية في هذه الشركات بنسب تزيد عن نصف حقوق التصويت.
  

المالية بتاريخ تخلي البنك عن هذه  وحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للبنك بتاريخ انتقال السيطرة عليها إلى البنك، ويتوقف توحيد هذه القوائميتم ت

  السيطرة.
  

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

 .القيمةعدم وجود دليل على حدوث انخفاض في  لكن فقط في حاِلسائر المالية بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد المكاسب و. كما يتم استبعاد الخَالموجزة المرحلية

 

  ةالسياسات المحاسبية الهام - 4
لقوائم المالية الموحدة السنوية للعام تتماشى السياسات المحاسبية والتي تم تطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد ا

: الضرائب المؤجلة: استرداد األصول األساسية، حيث ال يؤثر مالياً في هذه األثناء 12 معيار المحاسبة الدولي رقمباستثناء تعديل م 2011ديسمبر  31المالي المنتهي في 

 على إيجاز القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة للمجموعة.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
 م2011م و2012يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة 

 

 ، صافياستثمارات - 5
 تصنف االستثمارات كالتالي:

  

 م2011 يونيو 30 م2011ديسمبر 31 م2012 يونيو 30 بآالف الرياالت السعودية
 (غير مدققة) (مدققة) (غير مدققة)

 استثمارات
 14,691,029 15,209,735 16,026,574       ـ متاحة للبيع    
 19,833,235 14,397,624 14,742,405       األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة ـ االستثمارات   
 5,022,065 7,008,811 5,850,396         ـ مقتناة حتى تاريخ االستحقاق   

 39,546,329 36,616,170 36,619,375       اإلجمالي
 

قيمتها العادلة في قائمة  تغيراتقامت المجموعة بإعادة تصنيف استثماراتها في محفظة المتاجرة والتي تظهر ضمن فئة "استثمارات مقتناة تدرج  2008سبتمبر  1في 

  الدخل" إلى فئة "استثمارات متاحة للبيع" .

مليون ريال  3,554م: 2011 يونيو 31( مليون ريال سعودي 3,624م بلغت 2012 يونيو 30 في كما القيمة الدفترية والعادلة لالستثمارات التي تم إعادة تصنيفها

  سعودي).

مليون  20.9م مكاسب غير محققة تبلغ 2012يونيو  30 المرحلية الموجزة لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في لتضمنت قائمة الدخل الموحدة ،ولو لم يتم إعادة التصنيف

 نتيجة إعادة تقييم هذه االستثمارات. مليون ريال سعودي) 142.3م: 2011 يونيو 30( مليون ريال سعودي 155.7سعودي و ريال

  
  القروض والسلف، صافي - 6

  تشتمل القروض والسلف على التالي:
 

 م2011يونيو  30 م2011ديسمبر  31 م2012يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية
 مدققة)(غير  (مدققة) (غير مدققة)

 23,172,852 25,549,643 28,197,801       قروض شخصية
 87,183,226 86,796,826 86,478,551       قروض تجارية وجاري مدين

 732,788 745,616 740,326            بطاقات ائتمانية
 111,088,866 113,092,085 115,416,678      القروض والسلف العاملة

 1,845,284 1,879,223 1,896,175          والسلف الغير عاملةالقروض 
 112,934,150 114,971,308 117,312,853      إجمالي القروض والسلف
 (2,358,649) (1,998,544) (2,221,412)      مَخصص خسائر االئتمان

 110,575,501 112,972,764 115,091,441     اإلجمالي
 

 العمالءودائع  - 7
 : تصنف ودائع العمالَء كالتالي

 

 م2011يونيو  30 م2011ديسمبر  31 م2012يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية
 (غير مدققة) (مدققة) (غير مدققة)

 54,026,600 58,123,709 59,340,150        ودائع تحت الطلب
 308,126 305,148 301,217             ودائع ادخار

 72,884,698 75,615,429 71,101,549        جلودائع آل
 5,184,609 5,778,214 6,312,861          ودائع أخرى
   132,404,033 139,822,500 137,055,777      اإلجمالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
 م2011م و2012يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة

  سندات ديون مصدرة - 8
كإصدار ، (EMTN)سندات أوروبية متغيرة متوسطة األجل مليون ريال سعودي) 1,875مليون دوالر أمريكي ( 500بإصدار سندات بقيمة  2006قام البنك خالل ابريل 

  . 2011إبريل  26مليون دوالر أمريكي. استحقت في  1,600أول من برنامج سندات دين بقيمة إجمالية 

 
  المشتقات - 9

ر مؤشراً على حجم ، التي تعتباالسميةالمتعلقة بها. إن المبالغ  االسميةيعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ 

اطر االئتمان التي ال تعكس مخَ االسمية، فإن هذه المبالغ النقدية المستقبلية المتعلقة بها، وبالتالي، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات معامالت القائمة في نهاية الفترةال

قاتة اإليجابية للمشتالتي تقتصر عادة على القيمة العادلَتتعرض لها المجموعة و، ا ال تعكس مخاطر السوق.كما أنه 
 

  م (غير مدققة)2011يونيو  30    م (مدققة)2011ديسمبر  31    م (غير مدققة)2012يونيو  30  الرياالت السعودية بآالف
القيمة   

العادلة 
  االيجابية

القيمة 
العادلة 
  السلبية

المبالغ 
    االسمية

القيمة 
العادلة 
  االيجابية

القيمة 
العادلة 
  السلبية

المبالغ 
    االسمية

القيمة 
العادلة 
  االيجابية

القيمة 
العادلة 
  السلبية

المبالغ 
  االسمية

               المقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت 

 2,291,199 (2,957) 2,868   1,360,162 (1,690) 2,544   637,832 (1,019)  1,126 والعقود المستقبلية
 82,474,249 (378,014) 2,532,299   93,510,641 (89,222) 2,886,658   88,769,000 (102,797) 2,432,567 مقايضات عمالت
 4,352,612 (58,677) 55,684   15,805,052 (27,331) 27,978   21,343,144 (86,209)   86,179    خيارات العمالت
 333,725 )9,494( 9,494   80,160 )17,301( 17,301   - - -  خيارات السلع

المقتناة لتغطية مخاطر 
              القيمة العادلة:

 3,591,630 (7,359) 784   500,000 (3,871) -   500,000 (356)        - مقايضات أسعار العموالت
المقتناة لتغطية مخاطر 

              التدفقات النقدية:
 1,368,000 - 53,750   1,098,000 - 24,389   295,000 - 4,406 مقايضات أسعار العموالت

 94,411,415 (456,501) 2,654,879   112,354,015 (139,415) 2,958,870    111,544,976 (190,381) 2,524,278 إجمالي 

 

  واألخرى  التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان - 10
 باالئتمان مما يلي :تتكون تعهدات والتزامات المجموعة المحتملة المتعلقة   ) أ

 

 م2011يونيو  30 م2011ديسمبر  31 م2012يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية
 (غير مدققة) (مدققة) (غير مدققة)

 14,973,011 15,548,618 14,226,260     ةاعتمادات مستندي
 52,665,684 55,418,199 55,351,844    خطابات ضمان

 2,361,244 2,350,751 2,466,746      قبوالت
 11,286,599 9,225,937 10,855,249    التزامات لمنح ائتمان غير قابل لإللغاء 

 81,286,538 82,543,505 82,900,099    اإلجمالي
  

 األخرى  ) ب
 

، وتطبيق 2011و 2010 عام عنالربط الزكوي ، تتطلب مراجعة (DZIT)استلم البنك إشعارات من مصلحة الزكاة والدخل ، 2012يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

لم يكن هناك أي تغير في موقف ، 2012يونيو  30الفترة المنتهية في . فيما يخص 2009و 2008لعام  الموقف الزكوي تقيمساس الصادر من مصلحة الزكاة في نفس األ

يخص الربط الزكوي لم يتغير عن ما تم اإلفصاح عنه في القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في  ، كما أن موقف البنك فيما2009و 2008لعام  البنك الزكوي

  .2011ديسمبر  31
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
 م2011م و2012يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة

 النقدية وشبه النقدية - 11
 :مما يلي المرحلية الموجزة تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 

 م2011يونيو  30م2011ديسمبر  31 م2012يونيو  30 بآالف الرياالت السعودية
 (غير مدققة) (مدققة) (غير مدققة)

 11,940,695 10,659,890 11,995,607   النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظاميةنقدية وأرصدة لدى مؤسسة 
 2,337,583 3,823,849 3,014,437     االقتناءخالل ثالثة أشهر من تاريخ  األخرى تستحقأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 14,278,278 14,483,739 15,010,044   اإلجمالي
 

  المعلومات القطاعية  - 12
المجموعة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية تمارس  يتم إدارة القطاعات التشغيلية بشكل منفصل على أساس أنظمة إعداد التقارير المالية الداخلية للمجموعة.

والتعهدات وااللتزامات ونتائج أعمال هذا الفرع ال تعتبر جوهرية بالنسبة للقوائم . ونظراً لكون إجمالي الموجودات والمطلوبات سعودية إضافة إلى فرع خارجي واحدال

. ويتم في تشغيلية هي معامالت تجارية عاديةالمالية الموحدة للمجموعة بشكل عام، فإنه لم يتم عرض هذه البيانات بشكل مستقل. إن المعامالت المتبادلة بين القطاعات ال

، أرصدة والمطلوبات للقطاعات، في الغالب ال بين القطاعات وبالتالي توزيع تكلفتها وفقاً لنظام تكلفة التمويل الداخلي بالبنك. وتمثل الموجوداتالعادة إعادة توزيع األمو

  موجودات ومطلوبات تشغيلية. هذا وال يوجد إيرادات ومصاريف أخرى جوهرية بين القطاعات التشغيلية.
 

  مقرر عنها التالية: تتكون المجموعة من القطاعات ال
 

 قطاع األفراد:
ويتعامل بشكل أساسي في الودائع الخاصة باألفراد، وتقديم القروض الشخصية والحسابات المكشوفة والتسهيالت االئتمانية 

 والمنتجات االستثمارية لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. 

 والوساطة: قطاع خدمات االستثمار 
يم المشورة وحفظ االستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة والترتيب وتقديشمل خدمات إدارة

 . األوراق المالية

 قطاع الشركات:
يتعامل بشكل أساسي بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشركات وتقديم القروض والحسابات المكشوفة والتسهيالت 

 االئتمانية األخرى.

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

 االستثمارية بالبنك والمنتجات المشتقة.

 أخرى:
المالية والموارد البشرية والخدمات  وتشمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعة المتعلقة بالمركز الرئيسي الشؤون

 التكنولوجية واألقسام المساندة األخرى والموجودات والمطلوبات غير الموزعة.
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير مدققة)
 م2011م و2012يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة

 
  (تتمة)المعلومات القطاعية  - 12

ر المنتهيتين في هذين ة أشهستيات وصافي الدخل لفترتي المصاريف العملل العمليات، وم، ودخ2011ْم و2012 يونيو 30إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

  التاريخين لكل قطاع تشغيلي كاآلتي:
  

 م (غير مدققة)2012يونيو  30

 قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية

قطاع خدمات 
االستثمار 
 قطاع الشرآات والوساطة

قطاع الخزانة 
 اإلجمالـي أخــرى واالستثمار

  180,637,392  3,227,718  61,257,946 86,194,590 49,299 29,907,839 إجمالي الموجودات

  149,666,092  2,283,353  9,330,254 91,169,559 56,972 46,825,954 إجمالي المطلوبات

  3,497,573  168,277  646,290 1,441,672 200,717 1,040,617 إجمالي دخل العمليات

  2,163,686  97,242  363,345 915,908 9,835 777,356  دخل العموالت الخاصة، صافي

 961,963         - (8,476)               518,141        191,613 260,685       دخل األتعاب والعموالت، صافي

 1,681,692      605,583            (73,478)             574,945        61,995           512,647       إجمالي مصاريف العمليات

 139,897         72,679              537 1,755            - 64,926         استهالك وإطفاء

 90,681           53,244              110 1,611            - 35,716         مصاريف رأسمالية

 539,423         - - 453,739        - 85,684         مخصص خسائر االئتمان، صافي

 (90,000)          - (90,000)             - - - مخصص خسائر االستثمارات، صافي

 1,815,881      (437,306)           719,768             866,727        138,722         527,970       صافي الدخل

 
 م (غير مدققة)2011يونيو  30

 قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية

قطاع خدمات 
االستثمار 
 قطاع الشرآات والوساطة

قطاع الخزانة 
 اإلجمالـي أخــرى واالستثمار

 177,533,731 2,777,871 63,447,383 87,094,662  4,475  24,209,340    إجمالي الموجودات

  147,790,499 2,457,526 12,142,502 90,123,642 44,735 43,022,094  إجمالي المطلوبات

  3,096,521 32,201 533,314 1,408,365 151,398 971,243 إجمالي دخل العمليات

  2,050,603 (7,846)  329,254  950,649 6,402 772,144  دخل العموالت الخاصة، صافي

 787,957         - (6,985)               449,068 145,997         199,877       دخل األتعاب والعموالت، صافي

 1,519,293      625,494            14,846               228,760        64,340           585,853       إجمالي مصاريف العمليات

 142,696         68,615              191 1,760            - 72,130         استهالك وإطفاء

 142,170         109,507            33 896               - 31,734         مصاريف رأسمالية

 247,757         - - 124,316        - 123,441       مخصص خسائر االئتمان، صافي

 - - - - - - مخصص خسائر االستثمارات، صافي

   1,577,228      (593,293)          518,468             1,179,605     87,058           385,390       صافي الدخل
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 مدققة)إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة (غير
 م2011م و2012يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة

  ربح السهم - 13
   مليون سهم. 1500بقسمة صافي دخل الفترة العائد على المساهمين على  2011و 2012يونيو  30احتساب الربح األساسي والمعدل للسهم للفترتين  تم
  

  توزيعات األرباح المرحلية - 14
مليون ريال سعودي)، والتي تم إقرارها واإلعالن عنها بتاريخ  825: 2011مليون ريال سعودي ( 975اعتمد مجلس إدارة البنك بصفة مبدئية توزيع أرباح مرحلية قدرها 

  .رباح المساهمين في نهاية العامريال عن كل سهم) وسوف يتم احتساب الزكاة وخصمها من أ 0.55: 2011ريال عن كل سهم، ( 0.65وذلك بواقع  2012يوليو  1

  
  كفاية رأس المال - 15

يتم المحافظة على قوة البنك  تستهدف إدارة البنك عند إدارة رأس المال إلى أهمية التوافق مع متطلبات رأس المال الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتالي

 الستمرار ممارسة النشاط وكفاية رأس مال البنك.

يلخص الركيزة األولى  قوم المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال من خالل استخدام المؤشرات المالية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، إن الجدول التاليكما ت

  (الموجدات المرجحة للمخاطر)، والشريحة األولى والثانية لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال على أساس تجميعي.

  

 بماليين الرياالت السعودية
  م2012 يونيو 30

 (غير مدققة)
  م2011ديسمبر 31

  (مدققة)
  م2011يونيو30 

 (غير مدققة)
    الموجودات المرجحة للمخاطر

 161,857  167,887  169,806الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان
 10,539  10,791  10,899الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
 571  2,374  1,249الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

 172,967  181,052  181,954إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر
  

   رأس المال المؤهلة
 28,006  26,836  28,962 رأس المال للشريحة األولى
 2,490  4,048  2,695 رأس المال للشريحة الثانية

 30,496  30,884  31,657رأس المال للشريحة األولى + الشريحة الثانية
     

 %16.2  %14.8  %15.9نسبة كفاية رأس المال للشريحة األولى
 %17.6  %17.1  %17.4 مجموع نسبة كفاية رأس المال

  
  أرقام المقارنة  - 16

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

  

  2إفصاحات خاصة بالركيزة الثالثة لبازل  - 17
)، خالل ستين يوم عمل من www.RiyadBank.comبعض اإلفصاحات الكمية والنوعية والتي ستكون متاحة على موقع البنك االلكتروني ( 2تتطلب الركيزة الثالثة لبازل 

  وذلك حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. ولم تخضع هذه البيانات للمراجعة من قبل مراجعي البنك القانونيين. 2012يونيو  30تاريخ 

 


