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  المرحلية الموجزة الموحدة  المركز الماليقائمة 
  

2015مارس  31إيضاحات بآالف الرياالت السعودية
  (غير مدققة)

 2014ديسمبر   31
 (مدققة)

 2014مارس  31
 (غير مدققة)

     

 الموجودات
 17,013,309  25,315,736   21,197,627  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 6,339,100  3,914,504   6,287,485  لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى    أرصدة
 46,587,168  46,963,269   46,641,335  5 استثمارات، صافي

 136,770,320  133,490,274   137,626,118  6 قروض وسلف، صافي
 456,780  468,535   469,523  استثمارات في شركات زميلة

 411,056  390,802   339,988  عقارات أخرى 
 1,668,094  1,706,731   1,762,718  ممتلكات ومعدات، صافي

 2,159,599  2,339,442   2,208,377  موجودات أخرى

 211,405,426  214,589,293   216,533,171  إجمالي الموجودات

 المطلوبات وحقوق المساھمين
 المطلوبات

 7,096,039 3,789,796  3,986,188  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 159,947,237 164,079,433  164,834,274  7 ودائع العمالء

 4,000,000 4,000,000  4,000,000  سندات دين مصدره
 6,599,006 7,182,959  6,963,980  مطلوبات أخرى

 177,642,282 179,052,188  179,784,442  إجمالي المطلوبات

 حقوق المساھمين
 15,000,000 30,000,000  30,000,000  رأس المال 

 14,328,376 1,088,102  1,088,102  نظامياحتياطي 
 1,397,931 1,038,937  1,078,961  احتياطيات أخرى

 3,036,837 2,160,066  3,331,666  مبقاهأرباح 
 - 1,250,000  1,250,000  أرباح مقترح توزيعھا

 33,763,144 35,537,105  36,748,729  إجمالي حقوق المساھمين
 211,405,426 214,589,293  216,533,171  إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمين

  
  

  
  
  .الموحدة المرحلية الموجزة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 15 إلى 1عتبر اإليضاحات المرفقة من ت
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  ( غير مدققة )المرحلية الموجزة الموحدة  الدخلقائمة 
 

 لفترة الثالثة أشھر المنتھية

 مارس 31في 
 بآالف الرياالت السعودية

 2015  2014 

 1,459,221 1,442,024 دخل العموالت الخاصة

 229,584 159,548 مصاريف العموالت الخاصة

 1,229,637 1,282,476 صافي دخل العموالت الخاصة 

 
 529,559 521,186 األتعاب والعموالت، صافيدخل 

 56,229 95,626 أرباح تحويل عمالت أجنبية، صافي 

 )371( 14,191 ، صافيمتاجرة  مكاسب ( خسائر )

 15,842 10,487 دخل توزيعات أرباح

 71,843 100,552 مكاسب استثمارات غير متاحة للمتاجرة، صافي

 29,302 25,038 دخل العمليات األخرى 

 1,932,041 2,049,556 إجمالي دخل العمليات

 
 340,957 392,296 رواتب الموظفين وما في حكمھا

 78,085 73,949 إيجارات ومصاريف مباني

 64,331 69,499 استھالك ممتلكات ومعدات

 165,559 196,183 وإدارية أخرىمصاريف عمومية 

 203,767 127,804 مخصص خسائر االئتمان، صافي

 13,280 24,904  مصاريف العمليات األخرى

 865,979 884,635 إجمالي مصاريف العمليات

 1,066,062 1,164,921 الدخل من األنشطة التشغيلية

 13,391 6,679 شركات زميلة، صافيحصة في أرباح 

 1,079,453 1,171,600 صافي دخل الفترة

    

 0.36 0.39 13ايضاح  -ربح السھم األساسي والمخفض للفترة (بالريال السعودي) 

  
  
  
 

  .الموحدة المرحلية الموجزة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 15 إلى 1عتبر اإليضاحات المرفقة من ت
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 ( غير مدققة ) الموحدة المرحلية الموجزةقائمة الدخل الشامل 
  
  

 
لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 مارس 31
 2014  2015 بآالف الرياالت السعودية

 1,079,453  1,171,600 صافي دخل الفترة

   
    الدخل الشامل اآلخر  

    استثمارات متاحة للبيع -    
 275,103  140,992  صافي التغيرات في القيمة العادلة        

 )61,736(  (100,968) الموحدة  المرحلية الموجزة صافي التغيرات في القيمة العادلة والمحولة إلى قائمة الدخل        

 40,024  213,367 

   
    تغطية مخاطر التدفقات النقدية -     
 -  - صافي التغيرات في القيمة العادلة من الجزء الفعال        

 -  -  الموحدة  المرحلية الموجزة صافي التغيرات في القيمة العادلة والمحولة إلى قائمة الدخل           

 -  - 

 213,367   40,024  الدخل الشامل اآلخر للفترة      

 1,292,820  1,211,624  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .الموحدة المرحلية الموجزة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 15 إلى 1عتبر اإليضاحات المرفقة من ت
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  (غير مدققة) الموحدة الموجزة المرحليةالتغيرات في حقوق المساهمين قائمة 
  2014و 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  
      

                    
  مبقاهأرباح   احتياطيات اخرى  احتياطي نظامي  رأس المال 

أرباح مقترح 
 إجمالــي  توزيعھا

 بآالف الرياالت السعودية
     

استثمارات 
  متاحة للبيع

تغطية 
  مخاطر

التدفقات 
 النقدية

     

 2015مارس  31

  35,537,105   1,250,000   2,160,066     -   1,038,937   1,088,102   30,000,000  الرصيد في بداية الفترة
  1,211,624     -   1,171,600     -   40,024     -     -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

  36,748,729   1,250,000   3,331,666     -   1,078,961   1,088,102   30,000,000  الرصيد في نھاية الفترة

 2014مارس  31

 33,870,324 1,400,000 1,957,384    -  1,184,564 14,328,376 15,000,000 الرصيد في بداية الفترة
 )1,400,000( )1,400,000( -     -  -     -  -  م2013-األرباح النھائية المدفوعة 
 1,292,820 -  1,079,453    -  213,367    -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 33,763,144 -  3,036,837    -  1,397,931 14,328,376 15,000,000 الرصيد في نھاية الفترة
              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  .الموحدة المرحلية الموجزة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 15 إلى 1عتبر اإليضاحات المرفقة من ت
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  (غير مدققة)الموحدة  المرحلية الموجزة قائمة التدفقات النقدية
  2014و 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  

   بآالف الرياالت السعودية
 لفترة الثالثة أشھر المنتھية 

 مارس  31في 
 2014 2015إيضاحات 

 األنشطة التشغيلية
 1,079,453    1,171,600 دخل الفترةصافي 

 التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية:
 (31,199)       (26,483)  العالوة ( تراكم الخصومات ) على االستثمارات لغير أغراض المتاجرة ، صافيإطفاء 

 (71,843)       (100,552)  مكاسب استثمارات لغير أغراض المتاجرة، صافي   
 64,331         69,499  استھالك ممتلكات ومعدات

 203,767       127,804 مخصص خسائر االئتمان، صافي
 (13,391)       (6,679) حصة في أرباح شركات زميلة، صافي

 1,235,189    1,231,118 

 صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية:
 (421,208)     (355,162)  وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 (443,693)     (54,545)  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد ثالثة أشھر من تاريخ االقتناء 
 (5,783,530)  (4,263,648)  قروض وسلف
 26,312         50,814  عقارات أخرى

 448,712       131,065  موجودات أخرى
 المطلوبات التشغيلية:صافي الزيادة (النقص) في 

 (481,941)     196,392  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 6,747,357    754,841  ودائع العمالء

 (197,900)     (218,061)  مطلوبات أخرى
 1,125,227    (2,523,115)  من األنشطة التشغيلية      صافي النقدية (المستخدمة في)

 األنشطة االستثمارية 
 4,583,566    5,702,888  متحصالت من بيع واستحقاق االستثمارات لغير أغراض المتاجرة

 (7,317,326)  (5,208,204)  شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة
 (69,775)       (125,486)  شراء ممتلكات ومعدات، صافي

 من (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية  صافي النقدية
   369,198   (2,803,535) 

 األنشطة التمويلية 
  توزيعات األرباح والزكاة المدفوعة

  

 (918)  (1,201,389) 

  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية    
  

 (918)  (1,201,389) 

 (2,879,697)  (2,154,835)  النقدية وشبه النقديةصافي النقص في 
 16,008,972  20,772,910  النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 13,129,275  18,618,075  10 النقدية وشبه النقدية في نھاية الفترة 

 1,379,206    1,343,276  عموالت خاصة مستلمة خالل الفترة
 232,921       196,547  عموالت خاصة مدفوعة خالل الفترة

  
      معلومات إضافية غير نقدية 

 213,367       40,024 صافي التغيرات في القيمة العادلة وتحويالت لقائمة الدخل المرحلية الموجزة الموحدة

      
  .الموحدة المرحلية الموجزة يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزءًا ال  15 إلى 1عتبر اإليضاحات المرفقة من ت
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  (غير مدققة) الموحدة المرحلية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
  2014و 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  
  عـام  - 1

جمادى  1بتاريخ  91قم تأسس بنك الرياض (البنك)، شركة مساهمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء ر 
 18هـ (الموافق  1377ثاني ربيع ال 25الصادر بتاريخ  1010001054). يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم م1957نوفمبر  23هـ (الموافق 1377األول 

واحدًا في مدينة لندن في  اً فرعًا) في المملكة العربية السعودية وفرع 304: م2014 مارس 31فرعـًا ( 334) من خالل شـبكة فروعه البالغ عددها م1957نوفمـبر 
  تمثيليًا في سنغافورة. إن عنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:المملكة المتحدة، ووكالة في مدينة هيوستن في الواليات المتحدة األمريكية، ومكتبًا 

  
  بنك الرياض

   22622ص ب 
   11416الرياض 

  المملكة العربية السعودية 
  

 د يتم اعتمادها واإلشرافمتوافقة مع مبدأ تجنب الفوائإسالمية تتمثل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية 
  عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة تم تشكيلها من قبل البنك. 

 راءاث شركة، المالية الرياض شركة، بالكامل المملوكة التابعة والشركات الرياض لبنك المرحلية الموجزة المالية القوائم على الموحدةالمرحلية الموجزة القوائم المالية تشتمل 
  .شركة الرياض لوكالة التأمين ويشار اليها مجتمعة " بالمجموعة" العقارية، الرياض

  
  أسس اإلعداد - 2

 34للمؤسسات المالية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ومعيار المحاسبة الدولي رقم  لمعايير المحاسبةطبقًا الموحدة تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة 
لتتماشى مع متطلبات نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية  الموحدة الخاص بإعداد القوائم المالية المرحلية. كما يعد البنك قوائمه المالية المرحلية الموجزة

ويجب قراءتها باالرتباط الُمتطلبة إلعداد القوائم المالية السنوية الموحدة، ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات الموحدة ن القوائم المالية المرحلية الموجزة ا. السعودية
  .م2014ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في الموحدة مع القوائم المالية 

 للموجودات المدرجة والمبالغ المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر راضاتوافت راتوتقدي أحكام وضع اإلدارة من حلية الموجزة الموحدةب إعداد القوائم المالية المر يتطل
  .راتالتقدي هذه عن الفعلية النتائج تختلف قد .والمصروفات راداتواإلي والمطلوبات

 لهذه ةالرئيسي دراوالمص، للمجموعة المحاسبية السياسات تطبيق عند اإلدارة وضعتها التياألحكام الهامة  تطبيقيتم  ،الموحدةة الموجز  المرحلية المالية القوائم إعداد عند
  .م2014 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في ماك ةالموحدة السنوي المالية للقوائم المطبقةهي تلك  مؤكدةال غير اتر التقدي

   مالم يذكر خالف ذلك.لایر  ودي ويتم تقريبها ألقرب ألفباللایر السع الموحدة هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة تعرض
  
  أسس توحيد القوائم المالية - 3

  . متوافقةالمالية للبنك وباستخدام سياسات محاسبية  الفترةلنفس  والتي يتم إعدادها القوائم المالية للشركات التابعة الموحدة تشمل القوائم المالية المرحلية الموجزة
  

من المتغيرة عندما تتعرض المجموعة، او لديها حقوق من العوائد  ،للمجموعة ويتحقق شرط السيطرةالشركات التابعة هي المنشئات التي تسيطر عليها المجموعة. 
   نشأة. القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على الملديها خالل مشاركتها في المنشأة، و 

  

  هذه السيطرة. توقفالسيطرة عليها إلى البنك، ويتوقف توحيد هذه القوائم المالية بتاريخ  بدأ تحققيتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للبنك بتاريخ 
  

عند إعداد القوائم المالية المرحلية  داخل المجموعةيتم استبعاد األرصدة بين البنك وشركاته التابعة، وأي دخل أو مصروف غير محقق قد ينشأ من المعامالت المالية 
فقط في حاِل عدم وجود دليل على حدوث  محققةال غير بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد المكاسب غير المحققة . كما يتم استبعاد الَخسائر الماليةالموحدة الموجزة

 انخفاض في القيمة.
  

على تقييم المصالح يتم التركيز  عادة ما صندوق االستثمارتحديد ما إذا كانت المجموعة تسيطر على ولعدد من صناديق االستثمار. على إدارة تعمل المجموعة 
قررت مدير الصندوق. ونتيجة لذلك فقد  في إعفاء لمستثمرينعلى قدرة ا) و دارية متوقعهورسوم إأي مصالح  نضمتاالقتصادية اإلجمالية للمجموعة في الصندوق (ت

  توحيد هذه الصناديق. يتم عمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت، وبالتالي لمتأن  المجموعة
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  (غير مدققة) الموحدة المرحلية الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
  2014و 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  
 السياسات المحاسبية الهامة - 4

سنوية (الموحدة) للسنة السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية  المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية ال تتفق
لها تأثير مالي جوهري  ليس استثناء تطبيق المعايير الجديدة التالية  والتعديالت االخرى على المعايير القائمة والمذكورة أدناه، والتيب م2014ديسمبر  31المنتهية في 

 ملموس في الفترات المستقبلية:للمجموعة على الفترة الحالية أو الفترة السابقة، ومن المتوقع أن ال يكون له تأثير المالية المرحلية الموجزة الموحدة  القوائم على
 

من مساهمة  تشتمل على موثقة برامج مزايا على ينطبق. م2014يوليو  1أو بعد  منلفترات السنوية ا على المطبق 19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ال
بمساهمة الموظف /  الخاصة م2011من المتطلبات المقترحة في تعديالت  ، تلبية معايير معينة بعد ، إعفاءهذه التعديالت  تقدم. اخرىأو أطراف /الموظفين و

للتقليل من تكلفة الخدمة في  ، إذا تحققت الشروط، يقدم التعديل الحالي خياراعلى أساس القسط الثابت.  برامج المزايا اوالطرف اآلخر لفترات الخدمة بموجب صيغة 
  ة.الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات الصل

 
للفترات السنوية التي تبدأ في أو  والتي يسري العمل بها  2013- 2011دورةو  2012-2010لدورة التقارير المالية  إلعدادعلى المعايير الدولية التحسينات السنوية 

 التعديالت كما يلي: هذه . موجزم2014يوليو  1بعد 
  

 ".خدمةال حالة"و" األداء حالة" بوضع تعريف منفصل لـ "االستحقاق شرط"تعريف  عدل ليوضح   – 2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
إضافة تم  كما. في حال االندماج  االلتزامات المحتملة تصنيف وقياس ليوضحالمعدل و ج األعمال" ادمان" - 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 .11 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم في محاسبة كافة انواع ترتيبات االندماجح أن المعيار ال ينطبق على ليشر  تعديل عليه
تطبيق  عنداإلدارة  التي وضعتهاعن األحكام  ليشمل إفصاحات واضحه"القطاعات التشغيلية" تم تعديله  -  8المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 معايير التجميع .
قصيرة األجل على أساس  الدائنةالذمم المدينة و الذمم على  الفائدة المعفية توضيح قياسالمعيار لتم تعديل  13المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 هقيطبتيحتمل  المحفظة ستثناءلتوضيح أن اتم إضافة تعديل عليه  كما .جوهريالخصم غير  أثرإذا كان  ،المبالغ التي صدرت بها فواتير بدون خصم
 األصلبغض النظر عن ما إذا كانت تلبي تعريف  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم و  39على العقود في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .32 رقم معيار المحاسبة الدوليل وفقا الماليااللتزام أو  يالمال
 أنالتعديالت ح توض -"الموجودات غير الملموسة":  - 38"الممتلكات والمعدات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم  - 16معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 لألصل. ةالقيمة الدفترية اإلجماليالمتراكم ليست دائما متناسبة مع التغير في (اإلطفاء) االستهالك  احتسابأن إعادة  تؤكد متطلبات نموذج إعادة التقييم
على إدارة منشأة ما والتي  يشتملعالقة لال يو ف ذاطر األتعريف  تم التوسع في –" إفصاحات األطراف ذوي العالقة" - 24معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 غير مباشر. بشكل مباشر أو ءللشركة المعدة للتقرير سوا ادارية رئيسةتقدم خدمات 
معيار ل وفقاً عقاري  كان العقار المكتسب هو استثمار على المنشأة تقييم اذا ما أنه ينبغييوضح "االستثمار العقاري"  -  40معيار المحاسبة الدولي رقم  •

  .اندماج أعماليشكل  االقتناءإذا كان ما لتحديد  3رقم  الدولي إلعداد التقارير الماليةللمعيار  وفقاً والقيام بتقييم منفصل  ،40المحاسبة الدولي رقم 
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  الموحدة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  2014و 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  
 استثمارات ، صافي - 5

 تصنف االستثمارات كالتالي:
 2014مارس  31 2014ديسمبر  31 2015مارس  31 

 بآالف الرياالت السعودية
 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 

 :استثمارات
 17,655,094 16,928,130 16,970,612  ـ متاحة للبيع

 28,279,191 29,809,057 29,459,608  ـ االستثمارات األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة
 652,883 226,082 211,115  االستحقاقـ مقتناة حتى تاريخ 

 46,587,168 46,963,269 46,641,335  اإلجمالي
  

العادلة في قائمة الدخل إلى فئة  بالقيمة مقتناهبإعادة تصنيف استثماراتها في محفظة المتاجرة والتي تظهر ضمن فئة "استثمارات  م2008 سبتمبر 1قامت المجموعة في 
  "استثمارات متاحة للبيع" .

 لایرمليون  3,681 :م2014 مارس 31( سعودي لایرمليون  3,266 قيمة م2015مارس  31في العادلة لالستثمارات التي تم إعادة تصنيفها كما القيمة القيمة الدفترية و 
  سعودي).

العادلة  القيمةمن مكاسب غير محققة  م2015 مارس 31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية  الموحدة لتضمنت قائمة الدخل المرحلية الموجزة ،ولو لم يتم إعادة التصنيف
 سعودي). لایرمليون  42.5 وتبلغ محققةمكاسب غير  :م2014مارس  31( سعودي لایرمليون  100.9تبلغ و نتيجة إعادة تقييم هذه االستثمارات 

  
  القروض والسلف، صافي – 6

  :ما يلي المطفأةالمقتناة بالتكلفة تشتمل القروض والسلف 
    

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

 34,957,828  38,430,973  38,372,565  استھالكيةقروض 
 101,613,136  95,016,515  99,200,377  تجارية وجاري مدينقروض 

 934,689  979,453  931,624  بطاقات ائتمانية
 137,505,653  134,426,941  138,504,566  القروض والسلف العاملة

 1,342,207  1,049,927  1,178,467  القروض والسلف الغير عاملة
 138,847,860  135,476,868  139,683,033  إجمالي القروض والسلف
 (2,077,540)  (1,986,594)   (2,056,915)  مَخصص خسائر االئتمان

 136,770,320   133,490,274   137,626,118  اإلجمالي
  
 ودائع العمالء – 7

 تصنف َودائع العمَالء كالتالي :
 2014 مارس 31  2014ديسمبر  31  2015 مارس 31بآالف الرياالت السعودية  

 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)
 66,556,402  71,589,238   86,659,268  ودائع تحت الطلب

 281,694  289,033   299,397  ودائع ادخار
 82,753,738  82,186,503   67,988,450  ودائع آلجل
 10,355,403  10,014,659   9,887,159  ودائع أخرى
 159,947,237  164,079,433   164,834,274  اإلجمالي
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  الموحدة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  2014و 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  
  المشتقات – 8

مؤشرًا على حجم المعامالت  تعطيلتي الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع المبالغ االسمية المتعلقة بها. إن المبالغ االسمية، ا يبين
لي فإن هذه المبالغ االسمية ال تعكس مَخاطر االئتمان التي تتعرض لها القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها، وبالتا

 المجموعة َوالتي تقتصر عادة على القيمة العادَلة اإليجابية للمشتقات، كما أنَها ال تعكس مخاطر السوق.
  

 (غير مدققة) 2014مارس  31  (مدققة) 2014ديسمبر  31  (غير مدققة) 2015مارس  31 

 الرياالت السعوديةبآالف 
 

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:
 640,050 )772( 775  1,351,794 )1,996( 1,992  2,546,008  (9,235)  24,291 مقايضات أسعار العموالت الخاصة

 70,895,955 )67,974( 210,316  60,955,155 )353,073( 401,348  72,640,533  (483,126) 495,877 عقود الصرف األجنبي اآلجلة

  3,103,235  (14,794)   14,794   5,796,023  (60,596)  60,596  خيارات العمالت
 3,446 )3,380( 3,306,208 

  18,499  (978)   978   16,191  (887)  887 خيارات السلع                              
    

 74,842,213 )72,126( 214,537 65,428,683  )370,841( 419,112  80,998,755  )553,844( 581,651 إجمالي

            

  
 خرىأت المحتملة المتعلقة باالئتمان و التعهدات وااللتزاما - 9

 تتكون تعهدات والتزامات المجموعة المحتملة المتعلقة باالئتمان مما يلي :  ) أ
 

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

 16,218,056  12,426,803   12,042,734  مستنديهاعتمادات 
 66,347,051  81,459,813   81,235,790  خطابات ضمان

 2,872,765  2,627,641   2,576,084  قبوالت
 12,020,387  9,631,086   10,074,749  التزامات لمنح ائتمان غير قابل لإللغاء

 97,458,259  106,145,343   105,929,357  اإلجمالي
  

 األخرى  ) ب
فيما يخص الربط الزكوي لم  المجموعةكما أن موقف ، الوضع الزكوي للمجموعةلم يكن هناك أي تغير في  ،م2015 مارس 31في خالل الفترة المنتهية 

 .م2014ديسمبر  31يتغير عن ما تم اإلفصاح عنه في القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 
  

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

 

2014 مارس 31 2014ديسمبر  31  2015 مارس 31 بآالف الرياالت السعودية

 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 

 9,018,302  17,045,983  12,572,712 الوديعة النظامية بإستثناء العربي السعودينقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
 4,110,973  3,726,927  6,045,363 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشھر من تاريخ االقتناء

 13,129,275  20,772,910  18,618,075 اإلجمالي
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  الموحدة (غير مدققة) القوائم المالية المرحلية الموجزةإيضاحات حول 
  2014و 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  
  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية – 11

  

 القيمة قياس ويستند قياس،التاريخ  في السوق في المتعاملين بين االعتيادية التعامالت في التزام نقل عند دفعه او اصل بيع عند استالمه سيتم الذي السعر هي العادلة القيمة
  :في سيحدث االلتزام تحويل أو األصل بيع ان فرضية على العادلة

  

  أو االلتزام، أو لألصل الرئيسية السوق  -
  .االلتزام او لألصل منفعة االكثر االسواق في يتم رئيسية، سوق توفر عدم حالة في  -

  

  التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:يستخدم البنك 
  

  في أسواق نشطة ألدوات مالية مماثلة. األسعار المتداولة بالسوق : األسعار المتداولةالمستوى األول:  -
غير  متداولة ألدوات مماثلة في سوق نشط او أسعار متداولة ألدوات مماثلة في سوقبأسعار أدوات مالية باستخدام مدخالت قابلة للمالحظة: المستوى الثاني: طرق تقييم  -

  نشط واألدوات المالية التي تكون فيها كافة المدخالت الهامة قابلة للمالحظة.
من المدخالت الهامة استخدام طرق يكون واحد أو أكثر ألدوات مماثلة تقاس بمتداولة  بمدخالت هامة غير قابلة للمالحظة: أدوات مالية بأسعارالمستوى الثالث: طرق تقييم  -

دارة او أحدث قوائم مالية مدققة غير قابلة للمالحظة. يتم التقييم على أساس صافي القيمة لألصل لكل وحدة/سهم وفقُا للبيان المقدم من قبل الجهة الحافظة للصناديق الم
  للشركات بخالف الصناديق المدارة.

.  

  :العادلة للقيمة الهرمي التسلسلالقيمة العادلة و 
  
  

 2015مارس  31

    
 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى ( غير مدققة )الرياالت السعودية  باآلف

 المالية الموجودات

 581,651  - 581,651 - مشتقة مالية أدوات

 16,970,612  1,047,075 15,890,15833,379 المالية المتاحة للبيع االستثمارات

 المالية االلتزامات

 553,844 - 553,844 - مشتقة مالية أدوات
  
  

 2014 مارس 31

 اإلجمالي الثالث المستوى الثاني المستوى األول المستوى ( غير مدققة )الرياالت السعودية  باآلف

 المالية الموجودات

 214,537 - 214,537 - مشتقة مالية أدوات

 17,655,094 1,547,682 630,017 15,477,395 للبيع المتاحة المالية االستثمارات

 المالية االلتزامات

 72,126 - 72,126 - مشتقة مالية أدوات
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  الموحدة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  2014و 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
  ( تتمة ) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية – 11

  

 2014مارس  31 2015مارس  31 تسوية الحركة في المستوى الثالث ( غير مدققة )

 1,506,670  1,406,117 الرصيد االفتتاحي
 إجمالي األرباح أو الخسائر

 - (84,696)       في قائمة الدخل الموحدةمدرجه  -
 41,012 17,405 مدرجه في قائمة الدخل  الشامل                                  -

 - - مشتريات                     
 - )291,751( استحقاقات

 1,547,682 1,047,075 الختاميالرصيد 

  لم تكن هناك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
  

تختلف  ، الوالمسجلة بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة، واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق المقتناةالقيم العادلة لألدوات المالية، باستثناء االستثمارات األخرى 
 . كما ال تختلف القيم العادلة للقروض والسلف، وودائع العمالء المرتبطة بعمولة، وسنداتالمرحلية الموجزة الموحدة عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية جوهرياُ 

حيث  ،جوهريًا عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم الماليةاختالفا الدين المصدرة واألرصدة لدى البنوك وأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى المقيدة بالتكلفة المطفأة 
سعار التعاقدية، كما أن األرصدة لدى ومن البنوك والمؤسسات المالية أن أسعار العموالت الحالية السائدة في السوق لألدوات المالية المماثلة ال تختلف جوهريًا عن األ

من خالل تسوية مع الطرف األخر  الماليةلهذه االدوات  الدفترية القيمةلهذه االدوات ويعتزم البنك تحقيق  وال يوجد سوق نشط األخرى هي ذات فترات تعاقدية قصيرة األجل.
  .في وقت استحقاق كل منها

  
  القطاعات التشغيلية – 12

يتم إدارة  صانع القرار من أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائها. الى داخلياً  تم تقديمهاوعرض قطاعات التشغيل استنادا إلى المعلومات التي بتحديد  تقوم المجموعة
تمارس المجموعة نشاطها بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية إضافة  موعة.القطاعات التشغيلية بشكل منفصل على أساس أنظمة إعداد التقارير المالية الداخلية للمج

ال الخارجي والمكتب التمثيلي والوكالة . ونظرًا لكون إجمالي الموجودات والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات ونتائج أعمال هذا الفرع وكالةومكتب تمثيلي و  إلى فرع خارجي واحد
بين قطاعات البنك  تحويلها يتم التي المعامالت تسجل للقوائم المالية الموحدة للمجموعة بشكل عام، فإنه لم يتم عرض هذه البيانات بشكل مستقل.تعتبر جوهرية بالنسبة 

  هذا وال يوجد إيرادات ومصاريف أخرى جوهرية بين القطاعات التشغيلية.  التشغيلية على أساس نظام تسعير داخلي.
  

  :8وفقا للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  القطاعات المقرر عنها التاليةتتكون المجموعة من 

 قطاع األفراد:

 ويشمل الودائع واالئتمان والمنتجات االستثمارية لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

 قطاع خدمات االستثمار والوساطة:
 األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية.يشمل خدمات إدارة االستثمار وأنشطة إدارة 

 قطاع الشركات:
 لمنتجات المشتقة.يتعامل بشكل أساسي بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشركات وتقديم القروض والحسابات المكشوفة والتسهيالت االئتمانية األخرى وا

 الخزانة واالستثمار:قطاع 
 ويقوم بشكل أساسي بتقديم خدمات التداول في أسواق المال والخدمات التجارية وخدمات الخزانة وكذلك إدارة المحافظ االستثمارية بالبنك.

 أخرى:
والموارد البشرية، والخدمات التقنية، واألقسام المساندة األخرى، والموجودات على رأس المال والتكاليف غير الموزعة المتعلقة بالمركز الرئيسي، والشؤون المالية،لعائدوتشمل ا

 والمطلوبات غير الموزعة.
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  الموحدة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  2014و 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  
  (تتمة) القطاعات التشغيلية – 12

في ة أشُهر المنتهي الثالثة ةات وصافي الدخل لفتر مصاريف العمِليالعمليات، و  لدخاجمالي ، و م2014و م2015 مارس 31إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 
 ل قطاع تشغيلي كاآلتي:هذا التاريخ لك

 
  

 (غير مدققة) 2015مارس  31

 قطاع األفرادبآالف الرياالت السعودية

قطاع 
خدمات 

االستثمار 
 والوساطة

قطاع الخزانة  قطاع الشركات
 اإلجمالـي أخــرى واالستثمار

  216,533,171 3,134,224  74,556,162  96,859,405  96,056 41,887,324  إجمالي الموجودات 
  179,784,442  3,044,974  13,380,943  103,953,411 80,759 59,324,355  إجمالي المطلوبات 

  2,049,556   36,122   326,347  933,145  92,893 661,049  إجمالي دخل العمليات 
  1,282,476   10,413   124,973  615,802  10,161 521,127  صافي دخل العموالت الخاصة 

  521,186    -  (2,980)  315,431  82,667 126,068  دخل األتعاب والعموالت، صافي 
  884,635   426,146   11,253  110,284  39,748  297,204  إجمالي مصاريف العمليات 

  69,499   46,623   533  1,070  -  21,273  استھالك وإطفاء 
  127,804   -   -  44,244  -  83,560  مخصص خسائر االئتمان، صافي 

شركات زميلة ،صافيالحصة في أرباح     -  -  -  -   6,679   6,679  
)الخسارة(  الدخل صافي  363,845 53,145 822,861 315,094 (383,345)  1,171,600  

        
 

 (غير مدققة) 2014مارس  31

 قطاع األفرادبآالف الرياالت السعودية

قطاع 
خدمات 

االستثمار 
 والوساطة

الخزانة قطاع قطاع الشركات
 اإلجمالـي أخــرى واالستثمار

  211,405,426  3,134,843  69,632,388  101,113,992 79,679    37,444,524  إجمالي الموجودات 
  177,642,282  2,552,427  15,528,417  102,671,989 65,588    56,823,861  إجمالي المطلوبات 

  1,932,041      59,176       269,138       923,478        92,288    587,961       إجمالي دخل العمليات 
  1,229,637      33,776       133,342       563,316        7,599     491,604       صافي دخل العموالت الخاصة 

  529,559      -  (1,347)         351,968       83,015    95,923         دخل األتعاب والعموالت، صافي 
  865,979         306,479  10,283         196,920        38,850    313,447       إجمالي مصاريف العمليات 

  64,331          38,717       502              927              -  24,185         استھالك وإطفاء 
  203,767         -   -  127,867       -  75,900         مخصص خسائر االئتمان، صافي 

  13,391           13,391       -  -  -  -  الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي 
الدخل ( الخسارة)  صافي         274,514    53,438        726,558       258,855   (233,912)   1,079,453  
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  الموحدة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  2014و 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  
  ربح السهم -13

  .قائم مليون سهم 3,000بقسمة صافي دخل الفترة على  م2014و م2015 مارس 31 المنهيتين في للسهم للفترتين مخفضتم احتساب الربح األساسي وال
  

  كفاية رأس المال -14
 السعودي، العربي النقد مؤسسة اعتمدتها والتي المصرفية للرقابة بازل لجنة قبل من المقررة والنسب المنهجيات باستخدام وذلك المال رأس كفاية مدى بمراقبة المجموعة تقوم
 . السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من محدد هو كما المال رأسل يةمتطلبات النظامال وتلبية أعمالها تنمية لدعم قوية مال رأس قاعدة على الحفاظ بغية
 وخطط التجارية انشطتها من تنشأ قد التي المخاطر من المال رأس كفاية لضمان للمخاطر المرجحة الموجودات ومستوى االساسي المال رأس بمراجعة دوري بشكل االدارة تقوم
 بيئة على مباشر وغير مباشر بشكل تؤثر التي االقتصادية الظروف جانب الى المجموعة أعمال خطط بمراعاة االدارة تقوم التقديرات، بهذه القيام وعند .المستقبلية النمو

، وفقا للمجموعة موحد أساس على الصلة ذات والنسب المال رأس مجموع، بالمجموعة الخاصة (RWA) للمخاطر المرجحة الموجودات احتساب تم على هذا النحو .االعمال
  :يلي كما 3لبازل 

  

   بماليين الرياالت السعودية
  2015مارس  31

  (غير مدققة)
  2014 ديسمبر 31

  (مدققة)
  2014مارس  31

 (غير مدققة)
      الموجودات المرجحة للمخاطر
 196,991  197,423   202,623  مخاطر االئتمانالموجودات المرجحة ل
 11,798   12,816   12,994  مخاطر التشغيليةلالموجودات المرجحة ل
 441   978   443  مخاطر السوقالموجودات المرجحة ل

 209,230   211,217   216,060  إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر
       

       رأس المال المؤھل
 33,763   35,537   36,749  األولى شريحةلل رأس المال
 1,072   1,072   1,072  الثانية شريحةلل رأس المال
 34,835   36,609   37,821  الثانية الشريحةاألولى +  شريحةلل رأس المال

       
 %16.1  %16.8  %17.0 %األولى للشريحةنسبة كفاية رأس المال 

 %16.6  %17.3  %17.5 % مجموع نسبة كفاية رأس المال
  

  اإلفصاحات وفقا إلطار الركيزة الثالثة لبازل  - 15
 االلكتروني البنك موقع على متاحة ستكون والتي البنك موقع علىإلضافية وفقا إلطار الركيزة الثالثة لبازل ا اإلفصاحات بعض للباز  الثالثة الركيزة تتطلب

)www.riyadbank.com   القانونيين البنك مراجعي قبل من للمراجعة البيانات هذه تخضع لم  .السعودي العربي النقد مؤسسة متطلبات حسب وذلك) في الوقت المحدد.  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


