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بنك الرياض

قائمة المركز المالي 
كما في31 مارس 2005 و 2004

31 مارس 312004 ديسمبر 312004 مارس 2005

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)إيضاح

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

الموجودات

 2,523,5272,139,501 4,003,853نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 3,099,9003,786,473 6,645,275أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 32,117,61734,631,626 231,328,950استثمارات ، صافي

 33,943,75429,135,555 36,098,715 قروض وسلف ، صافي

 501,531494,862 498,531عقارات أخرى

 749,238778,699 756,129موجودات ثابتة ، صافي

 1,311,3831,586,594 875,260موجودات أخرى

72,553,310 74,246,950 80,206,713إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

 11,924,19516,155,823 11,095,080أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 49,742,14744,840,147 57,181,498ودائع العمالء

 3,533,9602,503,689 2,379,372مطلوبات أخرى

63,499,659 65,200,302 70,655,950إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

 4,000,0004,000,000 35,000,000رأس المال

 4,000,0004,000,000 33,000,000إحتياطى نظامي

 71,392161,922 53,888إحتياطيات أخرى

 975,256891,729 1,496,875أرباح مستبقاة

9,053,651 9,046,648 9,550,763إجمالي حقوق المساهمين

72,553,310 74,246,950 80,206,713إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 7 جزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة  .
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بنك الرياض

قائمة الدخل (غير مدققة) 

20052004إيضاح

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

871,231725,397 دخل العموالت الخاصة

249,553156,347 مصاريف العموالت الخاصة

621,678569,050 صافي دخل العموالت الخاصة 

174,314121,300 أتعاب خدمات بنكية ، صافي

20,03922,959 أرباح تحويل عمالت أجنبية

35,178137,403 دخل متاجرة ، صافي 

5,0127,629 مكاسب إستثمارات  لغير أغرض المتاجرة ، صافي

11,2364,712 دخل العمليات األخرى 

867,457863,053 إجمالي دخل العمليات

169,133196,354رواتب وما في حكمها

24,94625,380إيجارات ومصاريف مباني

24,18439,704إستهالك وإطفاء

80,06896,803مصاريف عمومية وإدارية أخرى

43,16556,369مخصص خسائر االئتمان المحتملة ، صافي

4,34212,367مصاريف العمليات األخرى

345,838426,977 إجمالي مصاريف العمليات

436,076 521,619  صافي الدخل للفترة

35.224.36ربح السهم للفترة ( بالريـال السعودي)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 7 جزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة .

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس
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 بنك الرياض

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين  (غير مدققة)

اإلجمالياألرباح المستبقاةاإلحتياطيات األخرىاإلحتياطي النظاميرأس المالإيضاح

4,000,0004,000,00071,392975,2569,046,648الرصيد في بداية الفترة

521,619521,619               -              -             -صافي الدخل  للفترة

               -               -               -(1,000,000)31,000,000إصدار أسهم منحة

(17,504)               -(17,504)              -             -صافي التغيرات في القيمة العادلة

5,000,0003,000,00053,8881,496,8759,550,763الرصيد في نهاية الفترة

4,000,0004,000,00090,616455,6298,546,245الرصيد في بداية الفترة

436,076436,076               -              -              -صافي الدخل  للفترة

71,3062471,330              -              -صافي التغيرات في القيمة العادلة

4,000,0004,000,000161,922891,7299,053,651الرصيد في نهاية الفترة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 7 جزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية  المرحلية الموجزة .

بآالف الرياالت السعودية

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2005

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2004
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بنك الرياض

( قائمة التدفقات النقدية  (غير مدققة

20052004

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةإيضاح

 األنشطة التشغيلية
436,076 521,619      صافي دخل  الفترة

   التعديالت لتسوية صافي  دخل  الفترة إلى صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية:

(926)1,299      (إطفاء العالوة ) والخصم على االستثمارات لغير أغراض المتاجرة ، صافي
(7,629)(5,012)     مكاسب االستثمارات لغير أغراض المتاجرة ، صافي

39,704 24,184      استهالك وإطفاء    
(1,045)(9,659)     مكاسب بيع موجودات ثابتة ، صافي

56,369 43,165      مخصص خسائر االئتمان المحتملة ، صافي

 575,596 522,549
 صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية:

(39,372)55,205      وديعة نظامية لدى موسسة النقد العربي السعودي
(500,360)900,657      أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد تسعين يوماً

(126,650)613,091      إستثمارات ألغراض المتاجرة
(1,239,659)(2,198,126)     قروض وسلف

2,666 3,000      عقارات أخرى ، صافي
570,481 436,123      موجودات أخرى

(النقص) في المطلوبات التشغيلية:  صافي الزيادة

2,240,946 (829,115)     أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
(1,038,707)7,439,351       ودائع العمالء

48,693 (411,267)      مطلوبات أخرى
440,587 6,584,515  صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية     

  األنشطة االستثمارية 
1,385,009 4,694,407       متحصالت من بيع واستحقاق اإلستثمارات لغير أغراض المتاجرة

(1,912,345)(4,532,622)      شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة
(31,915)(56,070)      شراء موجودات ثابتة

2,911 34,654       متحصالت من بيع موجودات ثابتة
(556,340)140,369  صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في )األنشطة االستثمارية 

 األنشطة التمويلية 
(711,990)(743,321)    توزيعات االرباح والزكاة المدفوعه

(711,990)(743,321)   صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية    
(827,743)5,981,563    صافي الزيادة (النقص ) في النقدية وشبه النقدية

3,145,595 2,349,518    النقدية وشبه النقدية  في بداية الفترة
2,317,852 8,331,081 6   النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

معلومات إضافية غير نقدية
71,330 (17,504)صافي التغيرات في القيمة العادلة

             -1,000,000 إصدار أسهم منحة بالتحويل من اإلحتياطي النظامي

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 7 جزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية  المرحلية الموجزة .

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس
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أ) أسس اإلعداد :

ب) التغييرات في السياسات المحاسبية

بنـك الريـاض

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2005 و2004 (غير مدققة)

طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي المعدل رقم 39 تم إدخال تصنيف جديد للموجودات والمطلوبات المالية كأوراق مالية مقتناة  بالقيمة 

العادلة  من خالل قائمة الدخل ، حيث يمكن اختيار أي من الموجودات أو المطلوبات المالية ،عدا األسهم غير المتداولة ، والتي ال 

يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به ، ليتم تصنيفها وتسجيل التغيرات في القيمة العادلة لها في قائمة الدخل للفترة المالية 

التي حدثت بها ، ويتضمن هذا التصنيف الجديد الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة  و البنود المصنفة عند 

إقتنائها كاوراق مالية  يتم إثبات تغيرات قيمتها العادلة في قائمة الدخل . اليسمح عادة بإجراء أية تحويالت بين تصنيفات 

الموجودات والمطلوبات المالية بعد إقتنائها . لم يقم البنك بتصنيف أي من الموجودات أو المطلوبات المالية عند إقتنائها كاوراق 

مالية يتم إثبات تغيرات قيمتها العادلة في قائمة الدخل .  

لم يكن هناك تأثير على رصيد أول الفترة لألرباح المستبقاة نتيجة تبني معيار المحاسبة الدولي المعدل رقم 39 .

قام البنك بتبني معيار المحاسبة الدولي المعدل رقم          32 المتعلق باإلفصاح والعرض لألدوات المالية ومعيار المحاسبة الدولي          

المعدل 39 المتعلق بإثبات وقياس األدوات المالية إعتباراً من          1 يناير  2005 وتم تعديل أرقام المقارنة بأثر رجعي حسب ما         

ينطبق إلظهار أثر التغير في السياسة المحاسبية بشأن إثبات وقياس  والعرض واإلفصاح عن األدوات المالية .

يتبع البنك في اعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 

السعودي والمعاييرالصادرة او المطبقة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير 

المالية الدولية ، وتتمشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم 34 المتعلق بالقوائم المالية المرحلية ، وكذلك  مع نظام مراقبة البنوك 

ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. بإستثناء األمور الموضحة أدناه باإليضاح 1 (ب) تتمشى السياسات المحاسبية 

المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2004 . 

يتم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، بإستثناء المشتقات واألوراق المالية ألغراض المتاجرة ، 

واألوراق المالية المتاحة للبيع ، واألوراق المالية التي يتم إثبات تغيرات قيمتها العادلة في قائمة الدخل ، حيث يتم قياسها بالقيمة 

العادلة. 

تظهر القوائم المالية المرحلية الموجزة بالريال السعودي ، ويتم تقريبها ألقرب ألف ريال .

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

السياسات المحاسبية:

(1   of   5) 12:40 PM4/10/2005



2

(بآالف الرياالت السعودية)

31مارس 312004ديسمبر 312004مارس 2005 

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

3,548,1714,161,2624,068,871

8,740,1558,364,5418,474,056

14,289,24114,922,21819,796,313

4,751,3834,669,5962,292,386

31,328,95032,117,61734,631,626

3

االستثمارات المتاحة للبيع ، صافي

بنـك الريـاض

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
2005 و2004 (غير مدققة) للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس

استثمارات مسجلة بالتكلفة المطفأة - أخرى

 تشمل األستثمارات الفئات الرئيسية التالية  :

تم إصدار سهم مجاني  لكل أربعة أسهم  بعد إعتماد القرار من الجمعية العمومية غير العادية  التي أنعقدت في 21 فبراير 2005 ، 

وبناء على ذلك أصبح إجمالي عدداالسهم 100 مليون سهم مصدر وقائم ، وتم تعديل ربح السهم لفترة المقارنة من العام الماضي 

وذلك إلظهار أثر إصدار األسهم المجانية في عام 2005  بأثر رجعي .

إصدار أسهم مجانية وربح السهم

ظ* تمثل إستثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة  .

اإلجمالي

االستثمارات ، صافي

االستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق

أوراق مالية يتم إثبات تغيرات قيمتها العادلة في قائمة الدخل*
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القيمة العادلة 

اإليجابية

القيمة العادلة 

السلبية

 إجمالي المبالغ 

االسمية

القيمة العادلة 

اإليجابية

القيمة العادلة 

السلبية

 إجمالي المبالغ 

االسمية

القيمة العادلة 

اإليجابية

القيمة العادلة 

السلبية

 إجمالي المبالغ 

االسمية

14,710(22,961)3,611,9935,607(12,738)3,719,70718,882(15,230)3,458,887

-        -         -            -          -         -             568(932)344,034

224,222(114,635)29,377,850434,434(195,164)25,696,821285,801(168,251)24,234,371

36-562,545-          -         -             -        -        -            

25,350(20,377)3,402,13657,410(53,399)1,841,08638,531(33,410)2,375,567

2(38,487)2,527,2441(72,426)2,121,5253,936(123,625)3,553,886

264,320(196,460)39,481,768497,452(333,727)33,379,139347,718(341,448)33,966,745

5

31مارس 2004 

(غير مدققة)

1,463,441

8,453,637

1,067,132

9,115,321

1,068,845

5,998,674

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2005 و2004 (غير مدققة)

كما في 31 ديسمبر 2004   

(مدققة)

كما في 31 مارس 2004  

        (غير مدققة)

9,892,073

يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة االيجابيه والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل  بالمبالغ االسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ االستحقاق 

التي تم إثباتها في القوائم المالية، إضافة إلى المبالغ االسمية.   إن المبالغ االسمية ، والتي تعتبر مؤشر على حجم المعامالت القائمة في نهاية 

الفترة ، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها . وبالتالي ، فان هذه المبالغ االسمية ال تعبر عن  مخاطر االئتمان ، 

التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة االيجابية للمشتقات ، كما أنها التعكس  مخاطر السوق .

اإلجمالي

(بآالف الرياالت السعودية)

31ديسمبر 2004 

(مدققة)

31مارس 2005 

2,512,485

بنـك الريـاض

المشتقات

3,742,8983,255,6032,771,441

1,108,861

مقايضات أسعار العموالت

1,570,851

التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان

اتفاقيات  األسعار اآلجلة

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

سعر عمولة مستقبلي

(غير مدققة)

المشتقات المقتناة ألغراض 

المتاجرة :

المشتقات المقتناة لتغطية 

مخاطر القيمة العادلة:

التزامات مؤكدة لمنح ائتمان

اعتمادات مستنديه

(بآالف الرياالت السعودية)

تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة مما يلي :

6,926,819 5,722,576

كما في 31 مارس 2005       

 (غير مدققة)

20,789,880

(تتمه) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

أخرى

22,978,89320,901,884اإلجمالي

خطابات ضمان

قبوالت

خيارات العمالت

مقايضات أسعار العموالت
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تتكون النقدية وشبة النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية مما يلي : 

31مارس 312004ديسمبر 312004مارس 2005

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

2,127,142591,611539,664

6,203,9391,757,9071,778,188

8,331,0812,349,5182,317,852

قطاعات البنك 7

(بآالف الرياالت السعودية)

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما     

عدا الوديعة النظامية

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  تستحق    

خالل تسعين يوما

بنـك الريـاض

غير مدققة) للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2005 و2004 (

النقدية وشبة النقدية

ويتعامل بشكل أساسي ، بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشركات وتقديم القروض والحسابات 

المكشوفة والتسهيالت االئتمانية األخرى والمنتجات المشتقة.

اإلجمالي

 ألغراض إدارية ، يتكون البنك من القطاعات الرئيسية التالية : 

قطاع الخزانة واالستثمار:

تقيد المعامالت بين القطاعات اعالة وفقاً لنظام تكلفة التمويل الداخلي المستخدم بالبنك.  تحدد نتائج القطاعات األساسية بالبنك على أساس أنظمة 

إعداد التقارير المالية الداخلية بالبنك وتتمشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية.

(تتمه) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

وتقوم بشكل أساسي ، بتقديم خدمات أسواق المال والخدمات التجارية وخدمات الخزانة وإدارة المحافظ 

االستثمارية بالبنك.

وتشمل الدخل على رأس المال والتكاليف غير الموزعة المتعلقة بالمركز الرئيسي والشئون المالية أخـــــرى :

والموارد البشرية والخدمات التكنولوجية واألقسام المساندة األخرى والموجودات والمطلوبات غير 

الموزعة.

قطاع األفراد :

: قطاع الشركات

ويتعامل بشكل أساسي ، بالحسابات الجارية والودائع الخاصة باألفراد وتقديم القروض الشخصية  

والحسابات المكشوفة والتسهيالت االئتمانية الدائنة والمدينة عن طريق البطاقات ، والمنتجات االستثمارية.
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(غير مدققة)

قطاع الخزانة قطاع الشركاتقطاع األفراد

واالستثمار

اإلجمالـيأخــرى

13,236       23,383        43,590        (3)                80,207        

25,317       32,503        11,712        1,123          70,656        

412           196           122            138             867            

161            15              19               150             346             

251            180            102             (12)              522             

(غير مدققة)

قطاع الخزانة قطاع الشركاتقطاع األفراد

واالستثمار

اإلجمالـيأخــرى

9,524          20,241         43,082         (294)             72,553            

20,850        25,953         15,704         993              63,500            

387             173             126              177              863                 

191             27              21               188              427                 

196             146             104              (10)              436                 

(بماليين الرياالت السعودية)

إجمالي الموجودات

صافي الدخل

إجمالي المطلوبات

31مارس 2005

( للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2005 و2004 (غير مدققة

31مارس 2004

(بماليين الرياالت السعودية)

إجمالي مصاريف العمليات

صافي الدخل

إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

إجمالي دخل العمليات

فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في 31 مارس 2005 و 2004 و دخل  العمليات ومصاريف العمليات وصافي 

الدخل لفترتي الثالثة اشهر المنتهية في هذين التاريخيين ، لكل قطاع من قطاعات البنك:

بنـك الريـاض

(تتمه) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

قطاعات البنك (تتمة)

إجمالي دخل العمليات
إجمالي مصاريف العمليات
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