قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة الموجزة

بآالف الرياالت السعودية

إيضاحات

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

 31مارس 2016

 31ديسمبر 2015

 31مارس 2015

)غير مدققة(

)مدققة(

)غير مدققة(

18,177,347

20,569,929

21,197,627

8,438,199

9,269,501

6,288,048

5

43,399,070

44,765,404

46,843,408

6

152,563,848

145,066,191

138,037,948

526,852

525,131

469,523

247,205

258,411

339,988

1,882,780

1,894,701

1,762,718

1,765,706

966,607

1,593,911

227,001,007

223,315,875

216,533,171

المطلوبات وحقوق المساھمين
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
سندات دين مصدره
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات

7

8,595,708

4,499,693

3,988,455

165,195,522
8,043,041

167,286,398
8,011,313

165,024,899
4,008,173

7,465,841

6,973,359

6,762,915

189,300,112

186,770,763

179,784,442

حقوق المساھمين
رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطيات أخرى
أرباح مبقاة
أرباح مقترح توزيعھا

30,000,000

30,000,000

30,000,000

2,100,471

2,100,471

1,088,102

279,534

297,467

1,078,961

4,020,890

2,847,174

3,331,666

1,300,000

1,300,000

1,250,000

إجمالي حقوق المساھمين
إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمين

37,700,895
227,001,007

36,545,112
223,315,875

36,748,729
216,533,171

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

صفحة  1من 13

قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة ) غير مدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  31مارس

2016

2015

دخل العموالت الخاصة
مصاريف العموالت الخاصة
صافي دخل العموالت الخاصة

1,674,600
417,256
1,257,344

1,442,024
160,289
1,281,735

دخل األتعاب والعموالت ،صافي
أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي
مكاسب متاجرة  ،صافي
توزيعات أرباح
)خسائر( مكاسب استثمارات غير مقتناة ألغراض المتاجرة ،صافي
دخل العمليات األخرى
إجمالي دخل العمليات ،صافي

408,293
92,565
10,515
9,420
)(22,362
221,419
1,977,194

520,176
95,626
14,191
10,487
100,552
25,038
2,047,805

375,185
79,224
69,453
169,130
104,816
11,169
808,977
1,168,217

392,296
73,949
69,499
198,505
127,804
20,831
882,884
1,164,921

5,499

6,679

1,173,716

1,171,600

0.39

0.39

إيضاحات

بآالف الرياالت السعودية

14

رواتب موظفين وما في حكمھا
إيجارات ومصاريف مباني
استھالك ممتلكات ومعدات
مصاريف عمومية وإدارية أخرى
مخصص خسائر االئتمان ،صافي
مصاريف العمليات األخرى
إجمالي مصاريف العمليات
صافي دخل العمليات
حصة في أرباح شركات زميلة ،صافي
صافي دخل الفترة
ربح السھم األساسي والمخفض )بالريال السعودي(

13

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

صفحة  2من 13

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة الموجزة) غير مدققة (
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 31
مارس

2016

بآالف الرياالت السعودية
صافي دخل الفترة
الدخل الشامل اآلخر
بنود قد يعاد تدويرھا إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة في الفترات الالحقة
 استثمارات متاحة للبيعصافي التغيرات في القيمة العادلة
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة
)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

صفحة  3من 13

1,173,716

)(38,426
20,493
)(17,933
1,155,783

2015
1,171,600

140,992
)(100,968
40,024
1,211,624

قائمة التغيرات في حقوق المساھمين المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
ﻟﻔﺗرة اﻟﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  31ﻣﺎرس  2016و2015

احتياطيات اخرى

بآالف الرياالت السعودية

رأس المال

احتياطي نظامي

استثمارات
متاحة للبيع

أرباح مبقاة

أرباح مقترح
توزيعھا

إجمالــي

 31مارس 2016
الرصيد في بداية الفترة
صافي التغيرات في القيمة العادلة
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة
الموجزة
صافي دخل الفترة
الرصيد في نھاية الفترة

30,000,000
30,000,000

2,100,471
-

297,467
)(38,426

-

20,493

2,100,471

279,534

2,847,174
1,173,716
4,020,890

1,300,000
1,300,000

36,545,112
)(38,426
20,493
1,173,716
37,700,895

 31مارس 2015
الرصيد في بداية الفترة
صافي التغيرات في القيمة العادلة
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة
الموجزة
صافي دخل الفترة
الرصيد في نھاية الفترة

30,000,000
-

1,088,102
-

-

-

-

-

30,000,000

1,088,102

1,038,937
140,992
)(100,968
1,078,961

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

صفحة  4من 13

2,160,066
1,171,600
3,331,666

1,250,000
1,250,000

35,537,105
140,992
)(100,968
1,171,600
36,748,729

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة الموجزة)غير مدققة(
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  31مارس  2016و2015
لفترة الثالثة أشھر المنتھية
في  31مارس

بآالف الرياالت السعودية

إيضاحات

2016

2015

األنشطة التشغيلية
صافي دخل الفترة
التعديالت لتسوية صافي دخل الفترة إلى صافي النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية:

1,173,716
)(9,304
22,362
69,453
)(5,499

إطفاء العالوة ) والخصم ( على االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة  ،صافي
مكاسب )خسائر( استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
استھالك ممتلكات ومعدات
حصة في أرباح شركات زميلة ،صافي
مخصص خسائر االئتمان ،صافي

1,171,600
)(26,483
)(100,552
69,499
)(6,679

104,816

127,804

1,355,544

1,235,189

صافي )الزيادة( النقص في الموجودات التشغيلية:
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد ثالثة أشھر من تاريخ االقتناء
قروض وسلف
عقارات أخرى
موجودات أخرى
صافي الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية:

545,942
)(7,602,473
11,206
)(799,099

)(355,162
)(54,545
)(4,346,041
50,814
230,923

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

4,096,015
)(2,090,876
493,308

197,910
717,097
)(181,062

)(3,990,433

)(2,504,877

األنشطة االستثمارية
متحصالت من بيع واستحقاق إستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة
شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة

7,884,026
)(6,544,905

5,702,888
)(5,225,977

شراء ممتلكات ومعدات ،صافي

)(57,532

)(125,486

صافي النقدية من األنشطة االستثمارية

1,281,589

351,425

األنشطة التمويلية
31,728

متحصالت من إصدار سندات دين

)(826

توزيعات أرباح وزكاة مدفوعة
صافي النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التمويلية

30,902

صافي النقص في النقدية وشبه النقدية

)(773
)(918
)(1,691

)(2,677,942

)(2,155,143

21,041,852

20,773,782

18,363,910

18,618,639

عموالت خاصة مستلمة خالل الفترة
عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة

1,560,193
311,006

1,343,276
196,547

معلومات إضافية غير نقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ المحولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة

)(17,933

40,024

النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

النقدية وشبه النقدية في نھاية الفترة

10

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

صفحة  5من 13

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  31مارس  2016و2015
 -1عـام
تأس س بن ك الري اض )البن ك( ،شركة مساھمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية ،بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء رقم  91بتاريخ 1
جم ادى األول 1377ھـ )المواف ق  23نوفم بر 1957م( .يعم ل البن ك بموج ب السجل التجاري رقم  1010001054الصادر بتاريخ  25ربيع الثاني  1377ھـ )الموافق
 18نوفمـ بر 1957م( م ن خ الل شـ بكة فروع ه الب الغ ع ددھا  334فرعـ ا ً ) 31مارس 2015م 334 :فرعا ً( في المملكة العربية السعودية وفرعا ً واحداً في مدينة لندن
في المملكة المتحدة ،ووكالة في مدينة ھيوستن في الواليات المتحدة األمريكية ،ومكتبا ً تمثيليا ً في سنغافورة .إن عنوان المركز الرئيسي للبنك ھو كما يلي:

بنك الرياض
شارع الملك عبد العزيز  -حي المربع
ص ب 22622
الرياض 11416
المملكة العربية السعودية
تتمث ل أھ داف البن ك ف ي تق ديم كاف ة أن واع الخ دمات المص رفية .كم ا يق دم البن ك لعمالئ ه منتج ات مص رفية إس المية متوافق ة م ع مب دأ تجن ب الفوائ د يت م اعتمادھ ا
واإلشراف عليھا من قبل ھيئة شرعية مستقلة تم تشكيلھا من قبل البنك.
إن الق وائم المالي ة المرحلي ة الموحدة الموجزة تشمل القوائم المالية المرحلية الموجزة لبنك الرياض وشركاته التابعة المملوكة بالكامل والمؤسسة في المملكة العربية
الس عودية أ( ش ركة الري اض المالي ة )وق د تول ت ھ ذه الش ركة التابع ة لبن ك الري اض القي ام بخدمات االستثمار وأنشطة إدارة األصول المتمثلة في التعامل ،واإلدارة،
والترتي ب ،وتق ديم المش ورة ،وحف ظ األوراق المالي ة وال تي تنظمھ ا ھيئ ة الس وق المالي ة( ب( ش ركة إث راء الري اض العقاري ة )والغ رض منھ ا االحتف اظ وادارة وبيع
وش راء األص ول العقاري ة للمالك وللغير على سبيل الضمانات( ج( شركة الرياض لوكالة التأمين )ان الغرض من ھذه الشركة التابعة ان تعمل كوكيل لبيع منتجات
التأمين المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرى() .يشار اليھا مجتمعة بـ"المجموعة"(.

 -2أسس اإلعداد
ت م إع داد الق وائم المالي ة المرحلي ة الموح دة الموجزة طبقا ً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ومعيار المحاسبة الدولي
رق م  34الخ اص بإع داد الق وائم المالي ة المرحلية .كما يعد البنك قوائمه المالية المرحلية الموحدة الموجزة لتتماشى مع متطلبات نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات
بالمملك ة العربي ة الس عودية .ان الق وائم المالي ة المرحلي ة الموجزة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية الموحدة السنوية،
ويجب قراءتھا جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر 2015م.
يتطل ب إع داد الق وائم المالي ة المرحلي ة الموج زة الموح دة م ن اإلدارة وض ع أحك ام وتق ديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المستحقة
للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات.
عن د إع داد الق وائم المالي ة المرحلي ة الموج زة الموح دة ،يت م تطبي ق األحك ام الھام ة ال تي وض عتھا اإلدارة عن د تطبي ق السياس ات المحاس بية للمجموع ة ،والمص ادر
الرئيسية لھذه التقديرات غير المؤكدة ھي نفسھا المطبقة على القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتھية في  31ديسمبر 2015م.
تعرض ھذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة بال﷼ السعودي ويتم تقريبھا ألقرب ألف مالم يذكر خالف ذلك.
 -3أسس توحيد القوائم المالية
تش مل الق وائم المالي ة المرحلي ة الموح دة الموج زة أيض ا ً الق وائم المالي ة للش ركات التابع ة وال تي يت م إع دادھا لنف س الف ترة المالي ة للبنك وباستخدام سياسات محاسبية
مماثلة.
الش ركات التابع ة ھ ي المنش ئات المس تثمر فيھ ا ال تي تس يطر عليھ ا المجموع ة .ويتحق ق ش رط الس يطرة للمجموع ة ،عن دما تتعرض المجموعة ،او لديھا حقوق من
العوائد المتغيرة من خالل مشاركتھا في المنشأة المستثمر فيھا ،ولديھا القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتھا على المنشأة المستثمر فيھا.
يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للبنك عند انتقال السيطرة عليھا إلى البنك ،ويتوقف توحيد ھذه القوائم المالية بتاريخ توقف ھذه السيطرة.
يت م اس تبعاد األرص دة بي ن البن ك وش ركاته التابع ة ،وأي دخ ل أو مص روف غ ير محق ق ق د ينش أ م ن المع امالت المالي ة داخ ل المجموع ة عن د إع داد القوائم المالية
المرحلي ة الموح دة الموج زة .كم ا يت م استبعاد َ
الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم فيھا استبعاد المكاسب غير المحققة وذلك فقط بقدر عدم وجود دليل على
حدوث انخفاض في القيمة.

صفحة  6من 13

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  31مارس  2016و2015
 -3أسس توحيد القوائم المالية )تتمة(
تعم ل المجموع ة كم دير استثمار لعدد من صناديق االستثمار .ولتحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على صندوق االستثمار عادة ما يتم التركيز على تقييم المصالح االقتصادية
اإلجمالي ة للمجموع ة ف ي الص ندوق )بم ا ف ي ذل ك أي ة حص ص مس جلة وأتع اب إدارة متوقعة( وعلى قدرة المستثمرين في إقالة مدير الصندوق .ونتيجة لذلك ،فقد تبين للمجموعة
بأنھا تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت ،وبالتالي لم يتم توحيد ھذه الصناديق.
 -4السياسات المحاسبية الھامة
تتماش ى السياس ات المحاس بية المس تخدمة ف ي إع داد الق وائم المالي ة المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتھية في 31
ديس مبر 2015م باس تثناء تطبي ق المع ايير الجدي دة التالي ة والتع ديالت االخ رى عل ى المع ايير القائم ة والم ذكورة أدن اه ،وال تي لي س لھ ا ت أثير م الي جوھ ري عل ى القوائم:المالية
المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة للفترة الحالية أو الفترة السابقة ،ومن المتوقع أن ال يكون له تأثير ھام على فترات مستقبلية:

أ( معيار جديد
 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 14حسابات التأجيل التنظيميةيھ دف ھ ذا المعي ار المؤق ت إل ى تعزيز إمكانية المقارنة بين التقارير المالية من قبل المنشآت التي تزاول أنشطة تنظيم األسعار .لدى العديد من الدول قطاعات تخضع لتنظيم
األس عار حي ث تنظ م الحكوم ات الع رض والتس عير ألن واع مح ددة م ن المنش آت الخاص ة .ويش مل ذل ك المن افع العام ة مث ل الغ از والكھرباء والمياه .قد يكون لتنظيم األسعار
تأثيراً ھاما ً على توقيت وحجم إيرادات المنشأة.

ب( التعديالت على المعايير الحالية
 تعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  - 10القوائم المالية الموحدة ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم  - 28االستثمارات وشركات زميلةتتن اول ھ ذه التع ديالت التض ارب بي ن المعي ار ال دولي الخاص ة بالتق ارير المالي ة ال دولي رق م  10ومعي ار المحاس بة ال دولي رق م  :28بي ع أو المس اھمة ف ي الموج ودات بي ن
المس تثمرين وش ركاتھم الزميل ة أو المش اريع المش تركة عن د التعام ل م ع فق دان الس يطرة عل ى الش ركة التابع ة ال تي ت م بيعھ ا أو المس اھمة بھ ا ف ي ش ركة زميل ة أو مش روع
مش ترك .توض ح التع ديالت بأن ه ق د يت م إثب ات كام ل المكاس ب أو الخس ائر الناجم ة ع ن بي ع أو المساھمة في الموجودات التي تشكل أعمال بين المستثمر وشركته الزميلة أو
المش روع المش ترك )وفق ا ً لم ا ھ و مح دد ف ي المعي ار ال دولي إلع داد التق ارير المالي ة رق م  - 3عملي ات تجمي ع األعم ال( .يت م إثب ات أي ة مكاس ب أو خس ائر ناجم ة ع ن بيع أو
المساھمة في الموجودات التي ال تشكل أعمال فقط بقدر حصة المستثمرين من غير ذوي العالقة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 1مبادرة اإلفصاحالتع ديالت عل ى معي ار المحاس بة ال دولي رق م  - 1ع رض الق وائم المالي ة ،المتطلب ات الحالي ة لمعي ار المحاس بة رق م  1ب دالً م ن ادخ ال تغي يرات جوھري ة علي ه .تھ دف ھ ذه
التع ديالت إل ى مس اعدة المنش آت عل ى ممارس ة حكمھ ا عن د تلبي ة متطلب ات الع رض واالفص اح المنص وص عليھ ا ف ي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وال تؤثر على
اإلثبات والقياس.
 تعديالت على معايير المحاسبة الدولية رقم  16و  - 38إيضاح الطرق المقبولة لالستھالك واإلطفاءتوض ح التع ديالت المبدأ المنصوص عليه في معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  38بأن اإليرادات تعكس نمطا من المنافع االقتصادية الناتجة عن
تش غيل األعم ال )وال تي يعت بر األص ل ج زءاً منھ ا( ب دالً م ن اس تنفاذ المن افع االقتص ادية م ن خ الل إس تخدام األص ل .ونتيج ة ل ذلك ،ال يمك ن اس تخدام الطريق ة المبني ة عل ى
االيردات في إستھالك الممتلكات واآلالت والمعدات ،ويمكن فقط استخدامھا في ظروف محدودة جداً ،إلطفاء الموجودات غير الملموسة.
 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 27طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلةالھدف من ھذا المشروع ذي النطاق الضيق بإعادة الخيار الستخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة.
دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية لألعوام 2014- 2012
تسري التحسينات على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2016وتشمل على:
 المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  - 7األدوات المالية :االفصاحاتً
توض ح التع ديالت ب أن عق ود الخ دمات ال تي تش مل عل ى أتع اب يمك ن أن تش كل إرتباط ا مس تمر م ع األصل المالي .يجب على المنشآة تقويم طبيعة األتعاب والترتيب ،وذلك
للتأك د فيم ا إذا كان ت اإلفص احات مطلوب ة ،وأن ه يج ب إج راء التق ويم ب أثر رجع ي .كم ا ت م تع ديل المعي ار ليوضح بأن متطلبات اإلفصاح عن المقاصة ال تنطبق على القوائم
المالية المرحيلة الموجزة ما لم تقدم ھذه اإلفصاحات تحديثا ً ھاما ً عن المعلومات الواردة في آخر تقرير سنوي.
 المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  - 19مزايا الموظفينتوض ح التع ديالت بأن ه يج ب تق ويم م دى عم ق س وق س ندات الش ركات ذات الج ودة العالي ة على أساس العملة المسجل بھا االلتزام ،بدالً من البلد التي وقع فيه االلتزام .وفي
حالة عدم وجود مثل ھذا السوق النشط لسندات الشركات ذات الجودة الحالية بتلك العملة ،فإنه يتم استخدام أسعار السندات الحكومية.
 معيار المحاسبة رقم  - 34التقارير المالية المرحليةتوض ح التع ديالت بأن ه يج ب إدراج اإلفص احات المؤقت ة المطلوب ة ف ي الق وائم المالي ة المرحلي ة الموج زة أو باإلش ارة إل ى التق رير الم الي الم رحلي الموجز )مثل مالحظات
اإلدارة أو تق رير المخ اطر( .يج ب أن يوف ر للمس تخدمين ف ي التق رير الم الي الم رحلي المعلوم ات األخ رى وفق ا ً لنف س الش روط تمام ا ً مثل القوائم المالية المرحلية وفي نفس
الوقت.

صفحة  7من 13

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  31مارس  2016و2015
 -5اإلستثمارات  ،صافي
تصنف االستثمارات كالتالي:
 31مارس 2016

)غير مدققة(

بآالف الرياالت السعودية
استثمارات:
 متاحة للبيع إستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة مقتناة حتى تاريخ االستحقاقاإلجمالي

15,719,621
27,650,035
29,414
43,399,070

 31ديسمبر  31 2 2015مارس 2015

)مدققة(

15,722,465
28,998,063
44,876
44,765,404

)غير مدققة(

17,089,434
29,542,004
211,970
46,843,408

قام ت المجموع ة ف ي  1س بتمبر 2008م بإع ادة تص نيف اس تثماراتھا ف ي محفظ ة المت اجرة وال تي تظھ ر ض من فئ ة "استثمارات مقتناه بالقيمة العادلة في قائمة الدخل إلى فئة
"استثمارات متاحة للبيع".
بلغت القيمة الدفترية والقيمة العادلة لالستثمارات التي أعيد تصنيفھا كما في  31مارس 2016م مبلغ  3,200مليون ﷼ سعودي ) 31مارس 2015م 3,266 :مليون ﷼
سعودي(.
ول و ل م يت م إع ادة التص نيف ،لتض منت قائم ة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  31مارس 2016م مكاسب غير محققة من القيمة العادلة نتيجة
إعادة تقييم ھذه االستثمارات وقدرھا  27.8مليون ﷼ سعودي ) 31مارس 2015م :مكاسب غير محققة وقدرھا  100.9مليون ﷼ سعودي(.
 -6القروض والسلف ،صافي
تشتمل القروض والسلف المقتناة بالتكلفة المطفأة ما يلي:
بآالف الرياالت السعودية

 31مارس 2016

)غير مدققة(
قروض شخصية
قروض تجارية وجاري مدين
بطاقات ائتمانية
القروض والسلف العاملة
القروض والسلف غير العاملة
إجمالي القروض والسلف
َ
مخصص خسائر االئتمان

38,154,678
114,195,973
824,556
153,175,207
1,385,153
154,560,360
)(1,996,512

اإلجمالي

152,563,848

 -7ودائع العمالء
تصنف َودائع العمالَء كالتالي :
بآالف الرياالت السعودية

 31مارس 2016

)غير مدققة(
تحت الطلب
ادخار
آلجل
أخرى

72,813,420
271,142
78,011,587
14,099,373

اإلجمالي

165,195,522
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 31ديسمبر  31 2 2015مارس 2015

)مدققة(
37,902,224
106,870,566
833,405
145,606,195
1,358,743
146,964,938
)(1,898,747
145,066,191

)غير مدققة(
38,382,548
99,548,869
948,123
138,879,540
1,215,323
140,094,863
)(2,056,915
138,037,948

 31ديسمبر  31 2 2015مارس 2015

)مدققة(
72,139,543
291,283
85,688,654
9,166,918
167,286,398

)غير مدققة(
86,673,046
299,450
68,165,244
9,887,159
165,024,899

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  31مارس  2016و2015
 -8المشتقات
يبي ن الج دول أدن اه القيم ة العادل ة اإليجابي ة والس لبية ل ألدوات المالي ة المش تقة مع المبالغ االسمية المتعلقة بھا .إن المبالغ االسمية ،التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نھاية الفترة ،ال تعكس
بالض رورة مب الغ الت دفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بھا ،وبالتالي فإن ھذه المبالغ االسمية ال تعكس َ
مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة َوالتي تقتصر عادة على القيمة العادلَة اإليجابية للمشتقات،
كما أنھَا ال تعكس مخاطر السوق.
 31مارس 2016

 31ديسمبر 2015

 31مارس 2015

)غير مدققة(

)مدققة(

)غير مدققة(

القيمة العادلة
االيجابية

القيمة العادلة
السلبية

المبالغ االسمية

القيمة العادلة
السلبية
)(15,052

5,283,833

24,291

)(9,235

2,546,008

38,044,211

495,877

)(483,126

72,640,533

60,596

)(60,596

5,796,023

887

)(887

16,191

-

-

القيمة العادلة
االيجابية

القيمة العادلة
السلبية

المبالغ االسمية

323,611

)(285,861

8,891,959

45,071

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

155,098

)(131,542

26,015,351

78,572

)(96,544

خيارات العمالت

59,462

)(59,462

9,026,148

73,399

)(73,399

8,483,383

497

)(497

1,696

)(1,637

230,474

)(187,129

52,043,597

بآالف الرياالت السعودية

المقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

خيارات السلع
المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة
إجمالي

-

538,171

-

-

)(1,284

230,474

)(478,149

44,163,932

197,539

 -9التعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان وأخرى
أ( تتكون التعھدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة مما يلي :
بآالف الرياالت السعودية

المبالغ االسمية

القيمة العادلة
االيجابية

581,651

 31مارس 2016

)غير مدققة(
9,256,616
80,188,573
3,205,806
9,377,312

اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
قبوالت
التزامات لمنح ائتمان غير قابل لإللغاء

102,028,307

اإلجمالي

-

)(553,844

80,998,755

 31ديسمبر  31 2015مارس 2015

)مدققة(
9,410,329
81,560,721
3,634,022
11,233,086

)غير مدققة(
12,042,734
81,235,790
2,576,084
10,074,749

105,838,158

105,929,357

ب( األخرى
خ الل الف ترة المنتھي ة ف ي  31م ارس 2016م ،ل م يط رأ أي تغ ير عل ى الوض ع الزكوي للمجموعة .كما أن موقف المجموعة فيما يخص الربط الزكوي لم يتغير عن ما تم اإلفصاح عنه في القوائم المالية
الموحدة السنوية للسنة المنتھية في  31ديسمبر 2015م.

 -10النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة الموجزة مما يلي:
 31مارس 2016

بآالف الرياالت السعودية

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بإستثناء الوديعة النظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشھر من تاريخ االقتناء
اإلجمالي
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 31ديسمبر  31 2015مارس 2015

)غير مدققة(

)مدققة(

)غير مدققة(

9,925,711
8,438,199
18,363,910

11,772,351
9,269,501
21,041,852

12,572,712
6,045,927
18,618,639

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  31مارس  2016و2015
 -11القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
القيم ة العادل ة ھ ي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع اصل او دفعه عند تحويل مطلوبات ما ،بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في السوق في تاريخ القياس.
يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض ان بيع األصل أو تحويل المطلوبات سيحدث في:
-

السوق الرئيسية لألصل أو المطلوبات ،أو

-

في حالة عدم توفر سوق رئيسية ،يتم في االسواق االكثر منفعة لألصل او المطلوبات.
تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

-

المستوى األول :األسعار المتداولة بالسوق  :األسعار المتداولة في أسواق نشطة ألدوات مالية مماثلة.

-

المس توى الث اني :ط رق تقيي م باس تخدام م دخالت قابلة للمالحظة :أدوات مالية بأسعار متداولة ألدوات مماثلة في سوق نشط او أسعار متداولة ألدوات مماثلة
في سوق غير نشط واألدوات المالية التي تكون فيھا كافة المدخالت الھامة قابلة للمالحظة.

-

المس توى الثال ث :ط رق تقيي م بم دخالت ھامة غير قابلة للمالحظة :أدوات مالية بأسعار متداولة ألدوات مماثلة تقاس باستخدام طرق يكون واحد أو أكثر من
الم دخالت الھام ة غ ير قابل ة للمالحظة .يتم التقييم على أساس صافي قيمة الموجودات لكل وحدة/سھم وفقا ُ للبيان المقدم من قبل أمين حفظ الصناديق المدارة
او أحدث قوائم مالية مدققة للشركات بخالف الصناديق المدارة.
القيمة العادلة والتسلسل الھرمي للقيمة العادلة:
 31مارس 2016

المستوى األول

باآلف الرياالت السعودية ) غير مدققة (
الموجودات المالية
األدوات المشتقة المالية

-

مقايضات أسعار العموالت
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
خيارات العمالت والسلع

14,621,882
11,315,743
1,759,432
549,266
997,441

االستثمارات المالية المتاحة للبيع

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
صناديق استثمار
أسھم
المطلوبات المالية
األدوات المالية المشتقة

-

مقايضات أسعار العموالت
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
خيارات العمالت والسلع

المستوى الثاني

538,171
323,611
155,098
59,462
843,656
843,656
-

478,149
287,145
131,542
59,462

المستوى الثالث

254,083
254,083

-

اإلجمالي

538,171
323,611
155,098
59,462
15,719,621
11,315,702
1,759,432
1,392,922
1,251,565

478,149
287,145
131,542
59,462

 31مارس 2015

باآلف الرياالت السعودية ) غير مدققة (

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

الموجودات المالية
األدوات المشتقة المالية
مقايضات أسعار العموالت
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
خيارات العمالت والسلع
االستثمارات المالية المتاحة للبيع

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة عائمة
صناديق استثمار
أسھم

-

581,651

-

581,651

-

24,291

-

24,291

-

495,877

-

495,877

-

61,483

-

61,483

16,010,744

933,977

12,379,323

33,379

1,818,617
585,442
1,227,362

المطلوبات المالية
األدوات المالية المشتقة

مقايضات أسعار العموالت الخاصة
عقود الصرف األجنبي اآلجلة
خيارات العمالت والسلع
صفحة  10من 13

900,598
-

-

553,844

144,713

17,089,434

-

12,412,702

-

1,818,617

2,190

1,488,230

142,523

1,369,885

-

553,844

-

9,235

-

9,235

-

483,126

-

483,126

-

61,483

-

61,483

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  31مارس  2016و2015
 -11القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية )تتمة(
تسوية الحركة في المستوى الثالث
باآلف الرياالت السعودية ) غير مدققة (
الرصيد االفتتاحي
إجمالي األرباح أو الخسائر
 مدرجه في قائمة الدخل الموحدة مدرجه في قائمة الدخل الشامل األخرالرصيد الختامي
اليوجد أية تحويالت بين مستويات القيمة العادلة.

 31مارس 2016

 31مارس 2015

253,006

147,714

438
639
254,083

)(1,205
)(1,796
144,713

إن القي م العادل ة ل ألدوات المالي ة ،باس تثناء الق روض والس لف واالس تثمارات األخ رى المقتن اة بالتكلف ة المطف أة ،واالس تثمارات المقتن اة ح تى ت اريخ االس تحقاق
والمس جلة بالتكلف ة المطف أة ،ال تختل ف جوھري ا ُ ع ن القيم ة الدفتري ة المدرج ة ف ي الق وائم المالي ة المرحلي ة الموح دة الموج زة .كم ا ال تختل ف القيم العادلة لودائع
العم الء المرتبط ة بعمول ة ،وس ندات الدين المصدرة واألرصدة لدى البنوك وأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى المقيدة بالتكلفة المطفأة اختالفا جوھريا ً
ع ن القيم ة الدفتري ة المدرج ة ف ي الق وائم المالي ة المرحلي ة الموح دة الموج زة .إن أس عار العم والت الحالي ة الس ائدة في السوق لألدوات المالية المماثلة ال تختلف
جوھري ا ً ع ن األس عار التعاقدي ة وللف ترة قص يرة األج ل واألرص دة لدى ومن البنوك والمؤسسات المالية األخرى ھي ذات فترات تعاقدية قصيرة األجل .تستخدم
االدارة طريق ة الت دفقات النقدي ة المخص ومة باس تخدام منح نى العائ د الح الي للتوص ل ال ى القيم ة العادل ة للق روض والس لف .بلغ ت القيم ة العادل ة المق درة لھ ذه
القروض والسلف  158.3مليار ﷼ سعودي في  31مارس  31) 2016مارس  149.8 :2015مليار ﷼ سعودي(.

تح دد القيم ة العادل ة المق درة لالس تثمارات المقتن اة ح تى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة ،على أساس األسعار المتداولة بالسوق
عن د توفرھ ا أو ط رف التس عير عن د اس تحقاقھا بالنس بة لبع ض الس ندات بعمول ة ثابت ة )عل ى التوال ي( .بلغت القيمة العادلة المقدرة لھذه االستثمارات  27.7مليار
﷼ سعودي في  31مارس  31) 2016مارس  29.3 :2015مليار ﷼ سعودي(.
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  31مارس  2016و2015
 -12القطاعات التشغيلية
تقوم المجموعة بتحديد وعرض القطاعات التشغيلة استنادا إلى المعلومات التي تم تقديمھا داخليا ً الى صانع القرار من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائھا .يتم إدارة القطاعات
التشغيلية بشكل منفصل على أساس أنظمة إعداد التقارير المالية الداخلية للمجموعة .تمارس المجموعة نشاطھا بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية إضافة إلى فرع خارجي واحد
ومكتب تمثيلي ووكالة .ونظراً لكون إجمالي الموجودات والمطلوبات والتعھدات وااللتزامات ونتائج أعمال ھذا الفرع الخارجي والمكتب التمثيلي والوكالة ال تعتبر جوھرية بالنسبة للقوائم
المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة بشكل عام ،فإنه لم يتم عرض ھذه البيانات بشكل مستقل .تسجل المعامالت التي يتم تحويلھا بين قطاعات البنك التشغيلية على أساس نظام تسعير
داخلي .ھذا وال يوجد إيرادات ومصاريف أخرى جوھرية بين القطاعات التشغيلية.
تتكون المجموعة من القطاعات التالية التي يتم رفع التقارير بشأنھا وفقا للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم :8
قطاع األفراد:
ويشمل الودائع واالئتمان والمنتجات االستثمارية لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
قطاع خدمات االستثمار والوساطة:
يشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية.
قطاع الشركات:
يتعامل بشكل أساسي بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشركات وتقديم القروض والحسابات الجارية المدينة والتسھيالت االئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.
قطاع الخزانة واالستثمار:
ويقوم بشكل أساسي بتقديم خدمات التداول في أسواق المال والخدمات التجارية وخدمات الخزانة وكذلك إدارة المحافظ االستثمارية بالمجموعة.
أخرى:
وتشمل العائد على رأس المال والتكاليف غير الموزعة المتعلقة بالمركز الرئيسي ،والشؤون المالية ،والموارد البشرية ،والخدمات التقنية ،واألقسام المساندة األخرى ،والموجودات
والمطلوبات غير الموزعة.
فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  31مارس 2016م و2015م ،واجمالي دخل العمليات ،ومصاريف العملِيات وصافي الدخل لفترتي الثالثة أشھُر المنتھية في ذلك
التاريخ لكل قطاع تشغيلي-:
 31مارس 2016

باآلف الرياالت السعودية ) غير مدققة (
إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات
إجمالي دخل العمليات
صافي دخل العموالت الخاصة
دخل األتعاب والعموالت ،صافي
إيرادات بين القطاعات
إجمالي مصاريف العمليات
استھالك وإطفاء
مخصص خسائر االئتمان ،صافي
الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي
صافي الدخل ) الخسارة(

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

قطاع الشركات

قطاع الخزانة
واالستثمار

أخــرى

اإلجمالـي

39,842,495

88,677

113,137,293

70,804,403

3,128,139

227,001,007

55,740,100

56,465

109,590,824

20,221,879

3,690,844

189,300,112

640,327

71,644

781,336

173,866

310,021

1,977,194

540,253

14,419

521,415

92,375

88,882

1,257,344

94,237

57,512

258,582

)(2,038

33,030

12,615

)(50,077

)(84,456

88,888

252,833
27,048
32,144
387,494

37,618
34,026

157,782
1,374
72,672
623,554

10,587
2,149
163,279

350,157
38,882
5,499
)(34,637

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

قطاع الشركات

قطاع الخزانة
واالستثمار

96,056
80,759
92,893
10,161
82,667
9,468
39,748
53,145

98,562,119
107,316,525
939,862
622,520
315,431
12,762
110,180
1,070
44,244
829,682

74,556,162
11,815,620
326,347
124,973
)(2,980
)(60,100
11,253
533
315,094

قطاع األفراد

 31مارس 2015

باآلف الرياالت السعودية ) غير مدققة (
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
إجمالي دخل العمليات
صافي دخل العموالت الخاصة
دخل األتعاب والعموالت ،صافي
إيرادات بين القطاعات
إجمالي مصاريف العمليات
استھالك وإطفاء
مخصص خسائر االئتمان ،صافي
الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي
صافي الدخل ) الخسارة(

قطاع األفراد
40,184,610
57,526,206
652,580
513,668
125,058
27,457
295,556
21,273
83,560
357,024
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408,293

-

أخــرى
3,134,224
3,045,332
36,123
10,413
10,413
426,147
46,623
6,679
)(383,345

808,977
69,453
104,816
5,499
1,173,716

اإلجمالـي
216,533,171
179,784,442
2,047,805
1,281,735
520,176
882,884
69,499
127,804
6,679
1,171,600

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة )غير مدققة(
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  31مارس  2016و2015
 -13ربح السھم
تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسھم للفترتين المنھيتين في  31مارس 2016م و2015م بقسمة صافي دخل الفترة على  3,000مليون سھم قائم.
 -14دخل العمليات االخرى
خ الل الف ترة المنتھي ة ف ي  31م ارس  ،2016قام البنك ببيع أرض بقيمة دفترية قدرھا  1.4مليون ﷼ سعودي .األرض المباعة آلت ملكيتھا للبنك سابقا مقابل تسوية
لبعض القروض والسلف .تم إدراج مكاسب بيع ھذه األرض وقدرھا  201مليون ﷼ سعودي ضمن دخل العمليات األخرى.
 -15كفاية رأس المال
تق وم المجموع ة بمراقب ة م دى كفاي ة رأس الم ال وذل ك باس تخدام المنھجي ات والنس ب المق ررة م ن قب ل لجن ة ب ازل للرقاب ة المص رفية وال تي اعتم دتھا مؤسس ة النقد
الع ربي الس عودي ،بغي ة الحف اظ عل ى قاع دة رأس م ال قوي ة ل دعم تنمي ة أعمالھ ا وتلبي ة المتطلب ات النظامي ة لرأس المال كما ھو محدد من قبل مؤسسة النقد العربي
السعودي .أيضا ً المجموعة تلتزم بمتطلبات عدة لكفاية رأس المال والمطبقة بطريقة تدرجية ابتداءاً من  1يناير .2016
تق وم االدارة بش كل دوري بمراجع ة رأس الم ال االساس ي ومس توى الموج ودات المرجح ة للمخ اطر للتأك د ب أن رأس المال كا ٍ
ف لتغطية المخاطر المالزمة لعملياته
الحالي ة وخط ط النم و المس تقبلية .وعن د القي ام بھ ذه التق ديرات ،تق وم االدارة بمراع اة خطط أعمال المجموعة الى جانب الظروف االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر
وغير مباشر على بيئة االعمال.
علي ه ،ت م احتس اب الموج ودات المرجح ة للمخ اطر الخاص ة بالمجموع ة ،وإجم الي رأس الم ال المؤھ ل ونس ب كفاي ة رأس المال على أساس موحد للمجموعة ،وفقا
لبازل  3كما يلي:
بماليين الرياالت السعودية

الموجودات المرجحة للمخاطر
الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان
الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
الموجودات المرجحة لمخاطر السوق
إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر
رأس المال المؤھل
رأس المال األساسي
رأس المال المساند
إجالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند
نسبة كفاية رأس المال األساسي %
مجموع نسبة كفاية رأس المال %

 31مارس 2016

 31ديسمبر 2015

 31مارس 2015

)غير مدققة(
218,434
13,760
2,769
234,963
-

)مدققة(
211,468
13,510
1,034
226,012

)غير مدققة(
202,623
12,994
443
216,060

37,701
5,072
42,773

36,545
5,072
41,617

16.0%
18.2%

16.2%
18.4%

36,749
1,072
37,821
17.0%
17.5%

 -16أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع تصنيفات الفترة الحالية.
 -17اإلفصاحات وفقا إلطار الركيزة الثالثة لبازل
يج ب القي ام ببع ض اإلفص احات اإلض افية بموج ب أطر العمل التي نصت عليھا توصيات لجنة بازل  .3ستكون ھذه اإلفصاحات متاحة على موقع البنك االلكتروني
) ( www.riyadbank.comخ الل الف ترة الزمني ة المق ررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .لم تخضع ھذه اإلفصاحات للمراجعة أو الفحص من قبل مراجعي
حسابات البنك الخارجين.
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