


الموجزة الموحدة المرحلية المالي المركز قائمة

2015 يونيو 201530  ديسمبر 201631 يونيو 30

)ايضاحالسعودية الرياالت بآالف مدققة غير )(مدققة)( مدققة غير )

الموجودات

 29,104,574        20,569,929       17,460,314      السعودي العربي النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقدية

 4,901,456          9,269,501         8,905,684        األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 47,475,493        44,765,404       42,787,389      5استثمارات، صافي

 137,101,576      145,066,191     154,666,879    6قروض وسلف، صافي

 501,318             525,131            537,090           استثمارات في شركات زميلة

 249,091             258,411            241,355           عقارات أخرى 

 1,820,002          1,894,701         1,950,283        ممتلكات ومعدات، صافي

 1,330,368          966,607            1,226,694        موجودات أخرى

 222,483,878    223,315,875   227,775,688  الموجودات إجمالي

 المساهمين وحقوق المطلوبات

المطلوبات

 4,334,508          4,499,693         11,263,964      األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 167,074,704      167,852,133     164,043,257    7العمالء ودائع

 8,010,058          8,011,313         8,017,466        مصدره دين سندات

 6,506,176          6,407,624         6,653,321        أخرى مطلوبات

 185,925,446    186,770,763   189,978,008  المطلوبات إجمالي

المساهمين حقوق

 30,000,000        30,000,000       30,000,000      المال رأس

 1,088,102          2,100,471         2,100,471        نظامي احتياطي

أخرى احتياطيات

ا

 1,010,434          297,467            530,339           ج

 4,459,896          2,847,174         5,166,870        مبقاة أرباح

   -                       1,300,000           -                     توزيعها مقترح أرباح

 36,558,432      36,545,112     37,797,680    المساهمين حقوق إجمالي

 222,483,878    223,315,875   227,775,688  المساهمين وحقوق المطلوبات إجمالي

.الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً 18 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تعتبر

13 من 1صفحة 



2016201520162015إيضاح

           1,802,508    1,429,358       3,477,108     2,871,382 

              442,393       135,876          849,669        296,165 

           1,360,115    1,293,482       2,627,439     2,575,217 

              419,319       455,994          827,612        976,170 

              106,378         81,752          198,943        177,378 

                  6,167           3,826            16,682          18,017 

                19,262         24,262            28,682          34,749 

 113,137        78,312            12,585         100,674              مكاسب استثمارات غير مقتناة ألغراض المتاجرة، صافي

14                15,073       296,125          236,492        321,163 

           2,026,988    2,168,026       4,014,162     4,215,831 

              390,722       396,627          765,907        788,923 

                80,388         75,004          159,612        148,953 

                74,079         66,838          143,532        136,337 

              193,266       170,839          372,376        369,344 

                85,108       315,332          189,924        443,136 

                50,000           9,609            50,000            9,609 

                17,578         14,547            28,747          35,378 

              891,141    1,048,796       1,710,098     1,931,680 

           1,135,847    1,119,230       2,304,064     2,284,151 

                10,133           9,000            15,632          15,679 

1,145,980          1,128,230  2,319,696      2,299,830   

15                    0.38             0.38                0.77             0.77 

يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة يونيو 30 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

توزيعات أرباح

مكاسب متاجرة ، صافي

أرباح تحويل عمالت أجنبية، صافي 

دخل األتعاب والعموالت، صافي

صافي دخل العموالت الخاصة 

الخاصة العموالت دخل

الخاصة العموالت مصاريف

السعودية الرياالت بآالف

مخصص خسائر االئتمان، صافي

( مدققة غير ) الموجزة الموحدة المرحلية الدخل قائمة

األخرى العمليات دخل

صافي العمليات، دخل إجمالي

حكمها في وما موظفين رواتب

مخصص اإلنخفاض في قيمة االستثمارات

.الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً 18 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تعتبر

(بالريال السعودي)ربح السهم األساسي والمخفض 

مصاريف العمليات األخرى

إجمالي مصاريف العمليات، صافي

صافي دخل العمليات

حصة في أرباح شركات زميلة، صافي

صافي دخل الفترة

مباني ومصاريف إيجارات

استهالك ممتلكات ومعدات

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

13 من 2صفحة 



( مدققة غير )الموجزة الموحدة المرحلية الشامل الدخل قائمة

2016201520162015بآالف الرياالت السعودية
  

 2,299,830     2,319,696       1,128,230    1,145,980صافي دخل الفترة
الدخل الشامل اآلخر

بنود قد يعاد تدويرها إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة في الفترات الالحقة

للبيع متاحة استثمارات-

 71,210 315,608(69,782) 354,034صافي التغير في القيمة العادلة

(99,713)(82,736) 1,255(103,229)الموجزة الموحدة المرحلية الدخل قائمة إلى المحولة المبالغ صافي

250,805 (68,527)232,872 (28,503)

 2,271,327 2,552,568 1,059,703 1,396,785للفترة الشامل الدخل إجمالي

 

 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

يونيو

 30 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

يونيو

.الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً 18 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تعتبر

للفترة اآلخر الشامل الدخل

13 من 3صفحة 



(مدققة غير) الموجزة الموحدة المرحلية المساهمين حقوق في التغيرات قائمة

2015 و2016 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

بآالف الرياالت السعودية

 استثمارات

للبيع متاحة

2016 يونيو 30 

 36,545,112    1,300,000     2,847,174  297,467         2,100,471   30,000,000  الرصيد في بداية الفترة

(1,300,000)   (1,300,000)     -                 -                    -                  -                (13ايضاح  ) 2015- توزيعات ارباح نهائية مدفوعة 

 315,608           -                   -              - 315,608           -                  -                صافي التغير في القيمة العادلة

(82,736)           -                   -              (82,736)           -               -   -                صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة

 2,319,696        -                 2,319,696    -                    -                  -                صافي دخل الفترة

2,100,471 30,000,000  الرصيد في نهاية الفترة          530,339  5,166,870                 -      37,797,680 

2015 يونيو 30 

 35,537,105    1,250,000     2,160,066  1,038,937      1,088,102   30,000,000  الرصيد في بداية الفترة

(1,250,000)   (1,250,000)     -                 -                    -                  -                (13ايضاح  ) 2014- توزيعات ارباح نهائية مدفوعة 

 71,210             -                   -               71,210             -                  -                صافي التغير في القيمة العادلة

(99,713)           -                   -              (99,713)           -                  -                صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة

0 2,299,830        -                 2,299,830    -                    -                  -                صافي دخل الفترة

1,088,102 30,000,000  الرصيد في نهاية الفترة       1,010,434  4,459,896                 -      36,558,432 

.الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً 18 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تعتبر

المال رأس

 احتياطي

مبقاة أرباحنظامي

 مقترح أرباح

إجمالــيتوزيعها

اخرى احتياطيات

13 من 4صفحة 



(مدققة غير)الموجزة الموحدة  المرحلية النقدية التدفقات قائمة

بآالف الرياالت السعودية

ايضاح

              2,319,696      2,299,830 

 الدين وسندات صافي ، المتاجرة أغراض لغير المقتناة االستثمارات على ( والخصم ) العالوة إطفاء

المصدرة
                  (13,098)(48,764)        

(113,137)       (78,312)                  صافي المتاجرة، أغراض لغير مقتناة استثمارات مكاسب

 136,337         143,532                 ومعدات ممتلكات استهالك

(15,679)         (15,632)                  صافي زميلة، شركات أرباح في حصة

 9,609             50,000                   صافي االستثمارات، قيمة في اإلنخفاض مخصص

 443,136         189,924                 صافي االئتمان، خسائر مخصص

2,596,1102,711,332

(908,253)        897,367                 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى نظامية وديعة

 74,511          (126,313)                االقتناء تاريخ من أشهر ثالثة بعد تستحق األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

(3,725,001)    (9,790,612)             وسلف قروض

 141,711         17,056                   أخرى عقارات

 494,465        (260,087)                أخرى موجودات

 543,963         6,764,271              األخرى المالية والمؤسسات للبنوك أرصدة

 2,266,080     (3,808,876)             العمالء ودائع

(90,836)          77,477                   أخرى مطلوبات

             (3,633,607)     1,507,972 

 11,055,572    13,096,005            المتاجرة أغراض لغير مقتناة إستثمارات واستحقاق بيع من متحصالت

(11,276,811)  (10,833,882)           المتاجرة أغراض لغير استثمارات شراء

(249,608)       (199,114)                صافي ومعدات، ممتلكات شراء

              2,063,009        (470,847)

 4,001,112        -                           دين سندات إصدار من متحصالت

(1,097,061)    (1,131,780)             مدفوعة وزكاة أرباح توزيعات

             (1,131,780)     2,904,051 

             (2,702,378)     3,941,176 

            21,041,852    20,773,782 

10             18,339,474    24,714,958 

              3,407,262      2,817,040 

                 773,840         345,003 

                 232,872          (28,503)

.الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من يتجزأ ال جزءاً 18 إلى 1 من المرفقة اإليضاحات تعتبر

2015و 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

الفترة نهاية في النقدية وشبه النقدية

الفترة خالل مستلمة خاصة عموالت

الفترة خالل مدفوعة خاصة عموالت

التمويلية األنشطة

التمويلية األنشطة من الناتجة (في المستخدمة) النقدية صافي

االستثمارية األنشطة

 المنتهية أشهر الستة لفترة

يونيو  30 في

الموجزة الموحدة المرحلية الدخل قائمة إلى المحولة والمبالغ العادلة القيمة في التغيرات صافي 

نقدية غير إضافية معلومات

االستثمارية األنشطة (في المستخدمة) من الناتجة النقدية صافي

الفترة بداية في النقدية وشبه النقدية

20162015

التشغيلية األنشطة

الفترة دخل صافي

:التشغيلية الموجودات في النقص (الزيادة) صافي

النقدية وشبه  النقدية في الزيادة/(النقص) صافي

:التشغيلية المطلوبات في (النقص) الزيادة صافي

التشغيلية األنشطة من الناتجة ( في المستخدمة ) النقدية صافي

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

13 من 5صفحة 



(مدققة غير) الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم حول إيضاحات

-1

-2

المالية القوائم توحيد أسس3-

والمصادر للمجموعة، المحاسبية السياسات تطبيق عند اإلدارة وضعتها التي الهامة األحكام تطبيق يتم الموحدة، الموجزة المرحلية المالية القوائم إعداد عند

.م2015 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة الموحدة المالية القوائم على المطبقة نفسها هي المؤكدة غير التقديرات لهذه الرئيسية

من حقوق لديها او المجموعة، تتعرض عندما للمجموعة، السيطرة شرط ويتحقق. المجموعة عليها تسيطر التي فيها المستثمر المنشئات هي التابعة الشركات

.فيها المستثمر المنشأة على سيطرتها خالل من العوائد تلك على التأثير على القدرة ولديها فيها، المستثمر المنشأة في مشاركتها خالل من المتغيرة العوائد

هذه توقف بتاريخ المالية القوائم هذه توحيد ويتوقف البنك، إلى عليها السيطرة انتقال عند للبنك المالية القوائم مع التابعة للشركات المالية القوائم توحيد يتم

.السيطرة

المالية القوائم إعداد عند المجموعة داخل المالية المعامالت من ينشأ قد محقق غير مصروف أو دخل وأي التابعة، وشركاته البنك بين األرصدة استبعاد يتم

دليل وجود عدم بقدر فقط وذلك المحققة غير المكاسب استبعاد فيها يتم التي الطريقة بنفس المحققة غير الَخسائر استبعاد يتم كما الموجزة، الموحدة المرحلية

.القيمة في انخفاض حدوث على

ً الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم تشمل محاسبية سياسات وباستخدام للبنك المالية الفترة لنفس إعدادها يتم والتي التابعة للشركات المالية القوائم أيضا

.مماثلة

.ذلك خالف يذكر مالم ألف ألقرب تقريبها ويتم للبنك، الوظيفية العملة يعتبر والذي السعودي، باللاير الموحدة الموجزة المرحلية المالية القوائم هذه تعرض

المملكة في والمؤسسة بالكامل المملوكة التابعة وشركاته الرياض لبنك الموجزة المرحلية المالية القوائم تشمل الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم إن

التعامل، في المتمثلة األصول إدارة وأنشطة االستثمار بخدمات القيام الرياض لبنك التابعة الشركة هذه تولت وقد) المالية الرياض شركة (أ: السعودية العربية

االحتفاظ منها والغرض) العقارية الرياض إثراء شركة( ب (المالية السوق هيئة تنظمها والتي المالية األوراق وحفظ المشورة، وتقديم والترتيب، واإلدارة،

تعمل ان التابعة الشركة هذه من الغرض ان) التأمين لوكالة الرياض شركة( ج (الضمانات سبيل على وللغير للمالك العقارية األصول وشراء وبيع وادارة

"(.المجموعة"بـ مجتمعة اليها يشار. )(أخرى رئيسية تأمين شركة قبل من والمدارة المملوكة التأمين منتجات لبيع كوكيل

ً الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم إعداد تم المحاسبة ومعيار السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة المالية للمؤسسات المحاسبة لمعايير طبقا

ونظام البنوك مراقبة نظام متطلبات مع لتتماشى الموجزة الموحدة المرحلية المالية قوائمه البنك يعد كما. المرحلية المالية القوائم بإعداد الخاص 34 رقم الدولي

المالية القوائم إلعداد المطلوبة واإليضاحات المعلومات كافة تتضمن ال الموحدة الموجزة المرحلية المالية القوائم ان. السعودية العربية بالمملكة الشركات

ً قراءتها ويجب السنوية، الموحدة .م2015 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة الموحدة المالية القوائم مع جنب إلى جنبا

المستحقة والمبالغ المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر وافتراضات وتقديرات أحكام وضع اإلدارة من الموحدة الموجزة المرحلية المالية القوائم إعداد يتطلب

.التقديرات هذه عن الفعلية النتائج تختلف قد والمصروفات، واإليرادات والمطلوبات للموجودات

2015و 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

عـام

اإلعداد أسس

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

1377 الثاني ربيع 25 بتاريخ الصادر 1010001054 رقم التجاري السجل بموجب البنك يعمل. (م1957 نوفمبر 23 الموافق) هـ1377 األول جمادى 1 بتاريخ

ً 334 عددها البالغ فروعه شـبكة خالل من (م1957 نوفمـبر 18 الموافق) هـ ً 334: م2015 يونيو 30) فرعـا ً السعودية العربية المملكة في (فرعا واحداً وفرعا

ً األمريكية، المتحدة الواليات في هيوستن مدينة في ووكالة المتحدة، المملكة في لندن مدينة في ً ومكتبا للبنك الرئيسي المركز عنوان إن. سنغافورة في تمثيليا

:يلي كما هو

الرياض بنك

المربع حي-  العزيز عبد الملك شارع

 22622 ب ص

 11416 الرياض

السعودية العربية المملكة

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

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

13 من 6صفحة 



(مدققة غير) الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم حول إيضاحات
2015و 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

-3

-4

التنظيمية التأجيل حسابات - 14 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار-

-

-

-

-

2014 -2012 لألعوام المالية بالتقارير الخاصة الدولية المعايير على السنوية التحسينات دورة (ج

:على وتشمل ،2016 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية الفترات على التحسينات تسري

-

-

-

اإلدارة مالحظات مثل) الموجز المرحلي المالي التقرير إلى باإلشارة أو الموجزة المرحلية المالية القوائم في المطلوبة المؤقتة اإلفصاحات إدراج يجب بأنه التعديالت توضح

ً األخرى المعلومات المرحلي المالي التقرير في للمستخدمين يوفر أن يجب. (المخاطر تقرير أو ً الشروط لنفس وفقا .الوقت نفس وفي المرحلية المالية القوائم مثل تماما

االفصاحات: المالية األدوات - 7 رقم المالية بالتقارير الخاص الدولي المعيار

الموظفين مزايا - 19 رقم المالية بالتقارير الخاص الدولي المعيار

المرحلية المالية التقارير - 34 رقم المحاسبة معيار

ً تشكل أن يمكن أتعاب على تشمل التي الخدمات عقود بأن التعديالت توضح للتأكد وذلك والترتيب، األتعاب طبيعة تقويم المنشآة على يجب. المالي األصل مع مستمر إرتباطا

المالية القوائم على تنطبق ال المقاصة عن اإلفصاح متطلبات بأن ليوضح المعيار تعديل تم كما. رجعي بأثر التقويم إجراء يجب وأنه مطلوبة، اإلفصاحات كانت إذا فيما

ً اإلفصاحات هذه تقدم لم ما الموجزة المرحيلة ً تحديثا .سنوي تقرير آخر في الواردة المعلومات عن هاما

حالة وفي. االلتزام فيه وقع التي البلد من بدالً االلتزام، بها المسجل العملة أساس على العالية الجودة ذات الشركات سندات سوق عمق مدى تقويم يجب بأنه التعديالت توضح

.الحكومية السندات أسعار استخدام يجب فإنه العملة، بتلك الحالية الجودة ذات الشركات لسندات النشط السوق هذا مثل وجود عدم

الهامة المحاسبية السياسات

31 في المنتهية للسنة السنوية الموحدة المالية القوائم إعداد في المستخدمة تلك مع الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم إعداد في المستخدمة المحاسبية السياسات تتماشى

المرحلية المالية القوائم على جوهري مالي تأثير لها ليس والتي أدناه، والمذكورة القائمة المعايير على االخرى والتعديالت  التالية الجديدة المعايير تطبيق باستثناء م2015 ديسمبر

:مستقبلية فترات على هام تأثير له يكون ال أن المتوقع ومن السابقة، الفترة أو الحالية للفترة للمجموعة الموجزة الموحدة

التعديالت هذه تهدف. عليه جوهرية تغييرات ادخال من بدالً 1 رقم المحاسبة لمعيار الحالية المتطلبات المالية، القوائم عرض - 1 رقم الدولي المحاسبة معيار على التعديالت

والقياس اإلثبات على تؤثر وال المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير في عليها المنصوص واالفصاح العرض متطلبات تلبية عند حكمها ممارسة على المنشآت مساعدة إلى

لتنظيم تخضع قطاعات الدول من العديد لدى. األسعار تنظيم أنشطة تزاول التي المنشآت قبل من المالية التقارير بين المقارنة إمكانية تعزيز إلى المؤقت المعيار هذا يهدف

تأثيراً األسعار لتنظيم يكون قد. والمياه والكهرباء الغاز مثل العامة المنافع ذلك ويشمل. الخاصة المنشآت من محددة ألنواع والتسعير العرض الحكومات تنظم حيث األسعار
.المنشأة إيرادات وحجم توقيت على هاماً

الحالية المعايير على التعديالت (ب

(تتمة) المالية القوائم توحيد أسس

االقتصادية المصالح تقييم على التركيز يتم ما عادة االستثمار صندوق على تسيطر المجموعة كانت إذا ما ولتحديد. االستثمار صناديق من لعدد استثمار كمدير المجموعة تعمل

بأنها للمجموعة تبين فقد لذلك، ونتيجة. الصندوق مدير إقالة في المستثمرين قدرة وعلى (متوقعة إدارية وأتعاب مسجلة حصص أية ذلك في بما) الصندوق في للمجموعة اإلجمالية

.الصناديق هذه توحيد يتم لم وبالتالي الحاالت، جميع في للمستثمرين كوكيل تعمل

المستثمرين بين الموجودات في المساهمة أو بيع: 28 رقم الدولي المحاسبة ومعيار 10 رقم الدولي المالية بالتقارير الخاص الدولي المعيار بين التضارب التعديالت هذه تتناول

توضح. مشترك مشروع أو زميلة شركة في بها المساهمة أو بيعها تم التي التابعة الشركة على السيطرة فقدان مع التعامل عند المشتركة المشاريع أو الزميلة وشركاتهم

المشترك المشروع أو الزميلة وشركته المستثمر بين أعمال تشكل التي الموجودات في المساهمة أو بيع عن الناجمة الخسائر أو المكاسب كامل إثبات يتم قد بأنه التعديالت

(ً التي الموجودات في المساهمة أو بيع عن ناجمة خسائر أو مكاسب أية إثبات يتم. (األعمال تجميع عمليات - 3 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار في محدد هو لما وفقا

.المشترك المشروع أو الزميلة الشركة في العالقة ذوي غير من المستثمرين حصة بقدر فقط أعمال تشكل ال

اإلفصاح مبادرة - 1 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت

جديد معيار (أ

واإلطفاء لالستهالك المقبولة الطرق إيضاح - 38 و 16 رقم الدولية المحاسبة معايير على تعديالت

المستقلة المالية القوائم في الملكية حقوق طريقة - 27 رقم  الدولي المحاسبة معيار على تعديالت

.المستقلة المالية القوائم في الملكية حقوق طريقة الستخدام الخيار بإعادة الضيق النطاق ذي المشروع هذا من الهدف

زميلة شركات في االستثمارات - 28 رقم الدولي المحاسبة ومعيار الموحدة، المالية القوائم - 10 رقم المالية بالتقارير الخاص الدولي المعيار على تعديالت

عن الناتجة االقتصادية المنافع من نمطا تعكس اإليرادات بأن 38 رقم الدولي المحاسبة ومعيار 16 رقم الدولي المحاسبة معيار في عليه المنصوص المبدأ التعديالت توضح

في االيردات على المبنية الطريقة استخدام يمكن ال لذلك، ونتيجة. األصل إستخدام خالل من االقتصادية المنافع استنفاذ من بدالً (منها جزءاً األصل يعتبر والتي) األعمال تشغيل

.الملموسة غير الموجودات إلطفاء جداً، محدودة ظروف في استخدامها فقط ويمكن والمعدات، واآلالت الممتلكات إستهالك

13 من 7صفحة 
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2016 مارس 32 2016 يونيو 30    2015 مارس 32 2015 ديسمبر 31  2015 يونيو 30 

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

-   15,502,746       15,722,465       17,583,359 

-   27,272,221       28,998,063       29,828,713 

-          12,422              44,876              63,421 

   42,787,389       44,765,404       47,475,493 

-6

2016 مارس 32 2016 يونيو 30 السعودية الرياالت بآالف 2015 مارس 32 2015 ديسمبر 31  2015 يونيو 30 

( مدققة غير )(مدققة)( مدققة غير )

   37,937,266       37,902,224       38,147,302 

 116,677,598     106,870,566       98,849,059 

        771,872            833,405            853,004 

 155,386,736     145,606,195     137,849,365 

     1,387,244         1,358,743         1,195,764 

 156,773,980     146,964,938     139,045,129 

    (2,107,101)      (1,898,747)      (1,943,553)

 154,666,879     145,066,191     137,101,576 

-7

: كالتالي العمالَء َودائع تصنف

2016 مارس 32 2016 يونيو 30 السعودية الرياالت بآالف 2015 مارس 32 2015 ديسمبر 31  2015 يونيو 30 

( مدققة غير )(مدققة)( مدققة غير )

   72,735,523       72,139,543       93,248,118 

        306,120            333,618            345,796 

   81,968,556       85,688,654       62,962,278 

     9,033,058         9,690,318       10,518,512 

 164,043,257     167,852,133     167,074,704 

(مدققة غير) الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم حول إيضاحات

صافي ، اإلستثمارات

:كالتالي االستثمارات تصنف

 فئة إلى الدخل قائمة في العادلة بالقيمة مقتناه استثمارات" فئة ضمن تظهر والتي المتاجرة محفظة في استثماراتها تصنيف بإعادة م2008 سبتمبر 1 في المجموعة قامت

".للبيع متاحة استثمارات"

 العادلة القيمة من محققة غير مكاسب م2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر والستة الثالثة لفترة الموجزة الموحدة المرحلية الدخل قائمة لتضمنت التصنيف، إعادة يتم لم ولو

 القيمة من محققة غير مكاسب: م2015 يونيو 30 ) التوالي على سعودي لاير مليون 120.8 ومبلغ سعودي لاير مليون 92.9 بمبلغ االستثمارات هذه تصنيف إعادة نتيجة

. (سعودي لاير مليون 111.3 ومبلغ سعودي لاير مليون 10.3 بمبلغ العادلة

2015و 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

:استثمارات

للبيع متاحة

المطفأة بالتكلفة مقتناة أخرى إستثمارات

االستحقاق تاريخ حتى مقتناة

اإلجمالي

ائتمانية بطاقات

.(سعودي لاير مليون 3,281: م2015 يونيو 30) سعودي لاير مليون 2,915 مبلغ م2016 يونيو 30 في كما تصنيفها أعيد التي لالستثمارات العادلة والقيمة الدفترية القيمة بلغت

أخرى

اإلجمالي

العاملة غير والسلف القروض

:يلي ما المطفأة بالتكلفة المقتناة والسلف القروض تشتمل

شخصية قروض

مدين وجاري تجارية قروض

صافي والسلف، القروض

آلجل

العاملة والسلف القروض

العمالء ودائع

والسلف القروض إجمالي

االئتمان خسائر مَخصص

الطلب تحت

ادخار

اإلجمالي

13 من 8صفحة 
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 العادلة القيمةبآالف الرياالت السعودية

االيجابية

 العادلة القيمة

االسمية المبالغالسلبية

 العادلة القيمة

االيجابية

 العادلة القيمة

االسمية المبالغالسلبية

 العادلة القيمة

االيجابية

 العادلة القيمة

االسمية المبالغالسلبية

 2,604,562          (4,643)                 22,721              5,283,833      (15,052)       45,071           9,308,101     (40,970)          79,818          الخاصة العموالت أسعار مقايضات

 71,802,363        (210,549)             140,435            38,044,211    (96,544)       78,572           22,555,723   (228,872)        164,963        اآلجلة األجنبي الصرف عقود

 5,079,635          (16,153)               16,153              8,483,383      (73,399)       73,399           10,651,871   (71,372)          71,372          العمالت خيارات

 9,679                 (956)                    956                   1,696             (497)            497                  -                    -                     -                  السلع خيارات

   -                          -                          -                      230,474         (1,637)           -                   1,930,474     (1,219)            2,202            الخاصة العموالت أسعار مقايضات

        318,355        (342,433)   44,446,169         197,539     (187,129)    52,043,597            180,265             (232,301)        79,496,239 

-9

2015 يونيو 30 2015 ديسمبر 31 2016 يونيو 30 بآالف الرياالت السعودية

( مدققة غير )(مدققة)( مدققة غير )

      7,737,162        9,410,329      11,363,151 

    77,794,455      81,560,721      83,715,107 

      2,804,158        3,634,022        2,973,401 

    10,068,485      11,233,086      13,344,503 

    98,404,260    105,838,158    111,396,162 

-10

2015 يونيو 30 2015 ديسمبر 31 2016 يونيو 30 بآالف الرياالت السعودية

( مدققة غير )(مدققة)( مدققة غير )

      9,560,103       11,772,351      19,926,568 

      8,779,371         9,269,501        4,788,390 

اإلجمالي 24,714,958      21,041,852       18,339,474    

2015 يونيو 30 2015 ديسمبر 31 2016 يونيو 30 

( مدققة غير (مدققة)(

إجمالي

لإللغاء قابل غير ائتمان لمنح التزامات

األخرى ( ب

مستندية اعتمادات

اإلجمالي

النظامية الوديعة بإستثناء السعودي العربي النقد مؤسسة لدى وأرصدة نقدية

االقتناء تاريخ من أشهر ثالثة خالل تستحق األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

:العادلة القيمة مخاطر لتغطية المقتناة

2015و 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

(مدققة غير) الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم حول إيضاحات

: يلي مما بالمجموعة الخاصة باالئتمان المتعلقة المحتملة واإللتزامات التعهدات تتكون ( أ

النقدية وشبه النقدية

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

المشتقات

تعكس ال الفترة، نهاية في القائمة المعامالت حجم على مؤشراً تعتبر التي االسمية، المبالغ إن. بها المتعلقة االسمية المبالغ مع المشتقة المالية لألدوات والسلبية اإليجابية العادلة القيمة أدناه الجدول يبين

كما للمشتقات، اإليجابية العادلَة القيمة على عادة تقتصر َوالتي المجموعة لها تتعرض التي االئتمان مَخاطر تعكس ال االسمية المبالغ هذه فإن وبالتالي بها، المتعلقة المستقبلية النقدية التدفقات مبالغ بالضرورة

.السوق مخاطر تعكس ال أنَها

وأخرى باالئتمان المتعلقة المحتملة وااللتزامات التعهدات

( مدققة غير )

:المتاجرة ألغراض المقتناة

 المالية القوائم في عنه اإلفصاح تم ما عن يتغير لم الزكوي الربط يخص فيما المجموعة موقف أن كما. للمجموعة الزكوي الوضع على تغير أي يطرأ لم م،2016 يونيو 30 في المنتهية الفترة خالل

.م2015 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة السنوية الموحدة

ضمان خطابات

قبوالت

13 من 9صفحة 
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-

-

-

-

-

                  -          318,355                  -          318,355 

                  -            82,020                  -            82,020 

                  -          164,963                  -          164,963 

                  -            71,372                  -            71,372 

   14,773,727        475,159        253,860   15,502,746 

   11,495,118                  -                    -     11,495,118 

     1,745,911                  -                    -       1,745,911 

        558,242        475,159                  -       1,033,401 

        974,456                  -          253,860     1,228,316 

                  -          342,433                  -          342,433 

                  -            42,189                  -            42,189 

                  -          228,872                  -          228,872 

                  -            71,372                  -            71,372 

                  -          180,265                  -          180,265 

                  -            22,721                  -            22,721 

                  -          140,435                  -          140,435 

                  -            17,109                  -            17,109 

   16,468,566        919,529        195,264   17,583,359 

   12,496,215            5,157                  -     12,501,372 

     2,044,761                  -                    -       2,044,761 

        592,120        914,372                  -       1,506,492 

     1,335,470                  -          195,264     1,530,734 

                  -          232,301                  -          232,301 

                  -              4,643                  -              4,643 

                  -          210,549                  -          210,549 

                  -            17,109                  -            17,109 

المالية الموجودات

استثمار صناديق

أسهم

المشتقة المالية األدوات

العموالت أسعار مقايضات

اآلجلة األجنبي الصرف عقود

والسلع العمالت خيارات

ثابتة بعمولة سندات

عائمة بعمولة سندات

ثابتة بعمولة سندات

عائمة بعمولة سندات

استثمار صناديق

أسهم

المشتقة المالية األدوات

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

متداولة أسعار او نشط سوق في مماثلة ألدوات متداولة بأسعار مالية أدوات: للمالحظة قابلة مدخالت باستخدام تقييم طرق: الثاني المستوى

.للمالحظة قابلة الهامة المدخالت كافة فيها تكون التي المالية واألدوات نشط غير سوق في مماثلة ألدوات

أو واحد يكون طرق باستخدام تقاس مماثلة ألدوات متداولة بأسعار مالية أدوات: للمالحظة قابلة غير هامة بمدخالت تقييم طرق: الثالث المستوى

ُ سهم/وحدة لكل الموجودات قيمة صافي أساس على التقييم يتم. للمالحظة قابلة غير الهامة المدخالت من أكثر حفظ أمين قبل من المقدم للبيان وفقا

.المدارة الصناديق بخالف للشركات مدققة مالية قوائم أحدث او المدارة الصناديق

المالية المطلوبات

 

المالية المشتقة األدوات

للبيع المتاحة المالية االستثمارات

 
المالية المطلوبات

العموالت أسعار مقايضات

اآلجلة األجنبي الصرف عقود

والسلع العمالت خيارات

اإلجمالي

2016 يونيو 30

(مدققة غير) الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم حول إيضاحات
2015و 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة

:المالية لألدوات العادلة القيمة عن واإلفصاح لتحديد التالي الهرمي التسلسل المجموعة تستخدم

في السوق في متعاملين بين نظامية معاملة بموجب ما، مطلوبات تحويل عند دفعه او اصل بيع عند استالمه سيتم الذي السعر هي العادلة القيمة

:في سيحدث المطلوبات تحويل أو األصل بيع ان بافتراض العادلة القيمة قياس يحدد. القياس تاريخ

:العادلة للقيمة الهرمي والتسلسل العادلة القيمة

الثالث المستوىالثاني المستوىاألول المستوى

أو المطلوبات، أو لألصل الرئيسية السوق

.المطلوبات او لألصل منفعة االكثر االسواق في يتم رئيسية، سوق توفر عدم حالة في 

( مدققة غير ) السعودية الرياالت باآلف

الخاصة العموالت أسعار مقايضات

اآلجلة األجنبي الصرف عقود

والسلع العمالت خيارات

اإلجماليالثالث المستوى الثاني المستوىاألول المستوى

المالية الموجودات

المالية المشتقة األدوات

العموالت أسعار مقايضات

اآلجلة األجنبي الصرف عقود

والسلع العمالت خيارات

للبيع المتاحة المالية االستثمارات

2015 يونيو 30

( مدققة غير ) السعودية الرياالت باآلف

13 من 10صفحة 
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        253,006            147,714 

-               214               (2,018)

-               640              50,501 

                 -                    (933)

        253,860            195,264 

التصفية

الختامي الرصيد

.العادلة القيمة مستويات بين تحويالت أية اليوجد

تاريخ حتى المقتناة واالستثمارات المطفأة، بالتكلفة المقتناة األخرى واالستثمارات والسلف القروض باستثناء المالية، لألدوات العادلة القيم إن

ُ التختلف المطفأة، بالتكلفة والمسجلة االستحقاق العادلة القيم أن كما. الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم في المدرجة الدفترية القيم عن جوهريا

بالتكلفة المقيدة االخرى المالية والمؤسسات للبنوك وأرصدة البنوك لدى واألرصدة المصدرة الدين وسندات خاصة، بعمولة المرتبطة العمالء لودائع

ً اختالفا التختلف المطفأة الحالية الخاصة العموالت أسعار أن حيث. الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم في المدرجة الدفترية القيم عن جوهريا

ً التختلف المماثلة المالية لألدوات السوق في السائدة األخرى المالية والمؤسسات البنوك ومن لدى لألرصدة وكذلك التعاقدية األسعار عن جوهريا

االئتمانية المخاطر لقاء المعدل الحالي العائد منحنى باستخدام المخصومة النقدية التدفقات طريقة االدارة تستخدم. األجل قصيرة تعاقدية فترات ذات

31) 2016 يوينو 30 في سعودي لاير مليار 157.9 والسلف القروض لهذه المقدرة العادلة القيم بلغت. والسلف للقروض العادلة القيم الى للوصول

.(سعودي لاير مليار 149.2: 2015 ديسمبر

األسعار أساس على المطفأة، بالتكلفة المقتناة األخرى واالستثمارات االستحقاق تاريخ حتى المقتناة لالستثمارات المقدرة العادلة القيمة تحدد

لهذه المقدرة العادلة القيم بلغت. (التوالي على) ثابتة بعمولة السندات لبعض بالنسبة إستخدامها عند التسعير طرق أو توفرها عند بالسوق المتداولة

.(سعودي لاير مليار 29.3: 2015 ديسمبر 31) 2016 يونيو 30 في سعودي لاير مليار 27.2 االستثمارات

االفتتاحي الرصيد

الخسائر أو األرباح إجمالي

الموجزة الموحدة المرحلية الدخل قائمة في مدرجه

األخر الشامل  الدخل في مدرجه

(مدققة غير) الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم حول إيضاحات
2015و 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

(تتمة) المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة

( مدققة غير )  الثالث المستوى في الحركة تسوية

2015 يونيو 30 2016 يونيو 30 
السعودية الرياالت باآلف

13 من 11صفحة 
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    39,064,012 86,983   115,610,604     69,655,042     3,359,047   227,775,688 

    60,829,357 57,383   102,635,180     22,675,470     3,780,618   189,978,008 

      1,272,222 153,262       1,544,276          513,180        531,222       4,014,162 

      1,078,340 30,613       1,014,678          206,809        296,999       2,627,439 

         179,582 123,224          526,916             (2,110)                 -            827,612 

           55,942 26,734         (263,992)        (115,937)       297,253                    -   

         511,481 76,693                   323,171            69,788        728,965       1,710,098 

           49,462 -               4,035              4,298             85,737                  143,532 

           50,050 -               139,874          -                 -                        189,924 

 50,000                          -           50,000                  -               -   -                   االستثمارات انخفاض مخصص

                   -   -               -                  -                 15,632                    15,632 

         760,741           76,569        1,221,105          443,392       (182,111)      2,319,696 

    39,331,193         102,541      97,645,469     81,751,125     3,653,550   222,483,878 

    63,200,922           51,564    102,927,061     16,041,124     3,704,775   185,925,446 

      1,311,118         196,761        1,826,612          578,168        303,172       4,215,831 

      1,070,098           23,949        1,238,721          259,640         (17,191)      2,575,217 

         219,583         172,761           589,580             (5,754)                 -            976,170 

         137,331           22,608            (32,131)        (112,197)        (15,611)                   -   

         956,463           81,094             66,284            33,960        793,879       1,931,680 

           51,027                   -                 2,176              4,297          78,837          136,337 

         523,332                   -              (80,115)                   -                  (81)         443,136 

 9,609                -                  9,609                -                       -                     -                   االستثمارات انخفاض مخصص

                   -                     -                       -                      -            15,679            15,679 

         354,655         115,667        1,760,328          544,208       (475,028)      2,299,830 

2015و 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

2016 يونيو 30

 الخاصة العموالت دخل صافي

(الخسارة ) الدخل صافي

 العمليات مصاريف إجمالي

،صافي زميلة شركات أرباح في الحصة

صافي االئتمان، خسائر مخصص

صافي االئتمان، خسائر مخصص

،صافي زميلة شركات أرباح في الحصة

:واالستثمار الخزانة قطاع

.بالمجموعة االستثمارية المحافظ إدارة وكذلك الخزانة وخدمات التجارية والخدمات المال أسواق في التداول خدمات بتقديم أساسي بشكل ويقوم

(مدققة غير) الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم حول إيضاحات

ً تقديمها تم التي المعلومات إلى استنادا التشغيلة القطاعات وعرض بتحديد المجموعة تقوم إدارة يتم. أدائها وتقييم للقطاعات الموارد تخصيص أجل من القرار صانع الى داخليا

إضافة السعودية العربية المملكة في رئيسي بشكل نشاطها المجموعة تمارس. للمجموعة الداخلية المالية التقارير إعداد أنظمة أساس على منفصل بشكل التشغيلية القطاعات

التمثيلي والمكتب الخارجي الفرع هذا أعمال ونتائج وااللتزامات والتعهدات والمطلوبات الموجودات إجمالي لكون ونظراً. ووكالة تمثيلي ومكتب واحد خارجي فرع إلى

يتم التي المعامالت تسجل. مستقل بشكل البيانات هذه عرض يتم لم فإنه عام، بشكل للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية للقوائم بالنسبة جوهرية تعتبر ال والوكالة

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

: الشركات قطاع

.المشتقة والمنتجات األخرى االئتمانية والتسهيالت المدينة الجارية والحسابات القروض وتقديم بالشركات الخاصة والودائع الجارية بالحسابات أساسي بشكل يتعامل

اإلجمالـيأخــرى

: والوساطة االستثمار خدمات قطاع

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

التشغيلية القطاعات

:8 رقم المالية بالتقارير الخاص الدولي للمعيار وفقا بشأنها التقارير رفع يتم التي التالية القطاعات من المجموعة تتكون

 الخزانة قطاع

واالستثمار

صافي والعموالت، األتعاب دخل

( مدققة غير ) السعودية الرياالت باآلف

المطلوبات إجمالي

( مدققة غير ) السعودية الرياالت باآلف

العمليات دخل إجمالي

اإلجمالـي

: األفراد قطاع

.الحجم والمتوسطة الصغيرة والشركات لألفراد االستثمارية والمنتجات واالئتمان الودائع ويشمل

األفراد قطاع

 خدمات قطاع

 االستثمار

الشركات قطاعوالوساطة

األفراد قطاع

:أخرى

 الموجودات إجمالي

العمليات دخل إجمالي

وإطفاء استهالك

 الموجودات إجمالي

وإطفاء استهالك

 العمليات مصاريف إجمالي

 الخاصة العموالت دخل صافي

 القطاعات بين إيرادات

 القطاعات بين إيرادات

2015 يونيو 30

صافي والعموالت، األتعاب دخل

المطلوبات إجمالي

األخرى، المساندة واألقسام التقنية، والخدمات البشرية، والموارد المالية، والشؤون الرئيسي، بالمركز المتعلقة الموزعة غير والتكاليف المال رأس على العائد وتشمل

.الموزعة غير والمطلوبات والموجودات

 خدمات قطاع

 االستثمار

الشركات قطاعوالوساطة

 الخزانة قطاع

أخــرىواالستثمار

(الخسارة ) الدخل صافي

أشُهر ستة لفترة الدخل وصافي العملِيات ومصاريف العمليات، دخل واجمالي م،2015و م2016 يونيو 30 في كما المجموعة ومطلوبات موجودات بإجمالي بيان يلي فيما

:-تشغيلي قطاع لكل التاريخ ذلك في المنتهية

13 من 12صفحة 
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2015 يونيو 30 2015 ديسمبر 31 2016 يونيو 30 

( مدققة غير )(مدققة)( مدققة غير )

      217,390     211,468        204,919 

        13,850       13,510          13,324 

          1,762         1,034               963 

      233,002     226,012        219,206 

        37,798       36,545          36,558 

          5,072         5,072            5,072 

        42,870       41,617          41,630 

16.2%16.2%16.7%

18.4%18.4%19.0%

-17

-18

المال رأس كفاية

االخرى العمليات دخل

مقابل سابقا للبنك ملكيتها آلت المباعة األرض. سعودي لاير مليون 1.4 قدرها دفترية بقيمة أرض ببيع البنك قام ،2016 يونيو 30 في المنتهية الفترة خالل

.األخرى العمليات دخل ضمن سعودي لاير مليون 201 وقدرها األرض هذه بيع مكاسب إدراج تم.  والسلف القروض لبعض تسوية

النقد مؤسسة اعتمدتها والتي المصرفية للرقابة بازل لجنة قبل من المقررة والنسب المنهجيات باستخدام وذلك المال رأس كفاية مدى بمراقبة المجموعة تقوم

النقد مؤسسة قبل من محدد هو كما المال لرأس النظامية المتطلبات وتلبية أعمالها تنمية لدعم قوية مال رأس قاعدة على الحفاظ لغرض السعودي، العربي

ً. السعودي العربي .2016 يناير 1 من ابتداءاً تدرجية بطريقة والمطبقة المتعددة المال رأس كفاية بمتطلبات تلتزم المجموعة أيضا

لعملياته المالزمة المخاطر لتغطية كاٍف المال رأس بأن للتأكد للمخاطر المرجحة الموجودات ومستوى االساسي المال رأس بمراجعة دوري بشكل االدارة تقوم

مباشر بشكل تؤثر التي االقتصادية الظروف جانب الى المجموعة أعمال خطط بمراعاة االدارة تقوم التقديرات، بهذه القيام وعند. المستقبلية النمو وخطط الحالية

.االعمال بيئة على مباشر وغير

وفقا للمجموعة، موحد أساس على المال رأس كفاية ونسب المؤهل المال رأس وإجمالي بالمجموعة، الخاصة للمخاطر المرجحة الموجودات احتساب تم عليه،

:يلي كما 3 بازل ألطر

(مدققة غير) الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم حول إيضاحات
2015و 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

السهم ربح

.قائم سهم مليون 3,000 على الفترة دخل صافي بقسمة م2015و م2016 يونيو 30 في المنهيتين للفترتين للسهم والمخفض األساسي الربح احتساب تم

التوزيعات

 واإلعالن إقرارها تم والتي ،(سعودي لاير مليون 1,050: 2015) سعودي لاير مليون 1,050 قدرها مرحلية أرباح توزيع مبدئية بصفة البنك إدارة مجلس اعتمد

 الزكاة احتساب يتم وسوف. للمساهمين (سهم كل عن سعودي لاير 0.35:  2015) سهم، كل عن سعودي لاير 0.35 بواقع وذلك 2016 يوليو 18 بتاريخ عنها

.العام نهاية في المساهمين أرباح توزيعات من وخصمها

لاير 0.35) سعودي لاير مليون 1,050 بمبلغ الزكاة خصم بعد نهائية أرباح توزيع على م2016 ابريل 5 في العمومية الجمعية اجتماع في المساهمين أقر

بالكامل االرباح توزيعات دفع تم ذلك، على وبناء(.  سهم كل عن سعودي لاير 0.35 ، سعودي لاير مليون 1,050: 2015 يونيو 30)  ،( سهم كل عن سعودي

.م2016 لعام الثاني الربع خالل

. الموجزة الموحدة المرحلية المساهمين حقوق في التغيرات قائمة في النهائية التوزيعات مبلغ إجمالي عن اإلفصاح تم وقد

السعودية الرياالت بماليين

االئتمان لمخاطر المرجحة الموجودات

المقارنة أرقام

للمخاطر المرجحة الموجودات

التشغيلية للمخاطر المرجحة الموجودات

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

 لبازل الثالثة الركيزة إلطار وفقا اإلفصاحات

 البنك موقع على متاحة اإلفصاحات هذه ستكون. 3 بازل لجنة توصيات عليها نصت التي العمل أطر بموجب اإلضافية اإلفصاحات ببعض القيام يجب

 الفحص أو للمراجعة اإلفصاحات هذه تخضع لم.  السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من المقررة الزمنية الفترة خالل (  www.riyadbank.com) االلكتروني

.الخارجين البنك حسابات مراجعي قبل من

السوق لمخاطر المرجحة الموجودات

المؤهل المال رأس

% األساسي المال رأس كفاية نسبة

المساند المال ورأس األساسي المال رأس اجمالي

% المال رأس كفاية نسبة اجمالي

األساسي المال رأس

المساند المال رأس

المخاطر المرجحة للموجودات األولى الركيزة إجمالي

13 من 13صفحة 


