


بنك الرياض

قائمة المركز المالي 

31 مارس  312005 ديسمبر 312005 مارس 2006

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةإيضاح

الموجودات

 2,949,1194,003,853 5,842,229نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 1,734,6996,645,275 1,924,230أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 27,239,93431,328,950 227,201,629استثمارات ، صافي

 45,606,01036,098,715 49,041,132قروض وسلف ، صافي

 477,445498,531 480,445عقارات أخرى ، صافي

 851,276756,129 888,392موجودات ثابتة ، صافي

 1,220,206875,260 1,570,846موجودات أخرى

80,206,713 80,078,689 86,948,903إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات

 12,963,37711,095,080 11,282,168أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 52,729,80657,118,842 60,874,181ودائع العمالء

 3,494,1452,442,028 3,837,593مطلوبات أخرى

70,655,950 69,187,328 75,993,942إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

 5,000,0005,000,000 36,250,000رأس المال

 3,709,3323,000,000 33,709,332إحتياطى نظامي

 53,888(52,223)(61,037)إحتياطيات أخرى

 1,434,2521,496,875 1,056,666أرباح مستبقاة

                 -800,000                   -األرباح المقترح توزيعها

9,550,763 10,891,361 10,954,961إجمالي حقوق المساهمين

80,206,713 80,078,689 86,948,903إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 9 جزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة .
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بنك الرياض

قائمة الدخل (غير مدققة) 

20062005
بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةإيضاح

1,288,213871,231دخل العموالت الخاصة

562,847249,553مصاريف العموالت الخاصة

725,366621,678صافي دخل العموالت الخاصة 

461,659174,314أتعاب خدمات بنكية ، صافي

26,62920,039أرباح تحويل عمالت أجنبية، صافي

125,33835,178دخل المتاجرة ، صافي 

1,7695,012مكاسب إستثمارات لغير أغراض المتاجرة ، صافي

3,12111,236دخل العمليات األخرى 

1,343,882867,457إجمالي دخل العمليات

222,931169,133رواتب وما في حكمها

30,59924,946إيجارات ومصاريف مباني

32,33024,184إستهالك وإطفاء

112,95780,068مصاريف عمومية وإدارية أخرى

67,46643,165مخصص خسائر االئتمان ، صافي

5,1854,342مصاريف العمليات األخرى

471,468345,838إجمالي مصاريف العمليات

872,414521,619 صافي الدخل للفترة

36.984.17ربح السهم األساسي والمخفض للفترة ( بالريـال السعودي)

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 9 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)

اإلجماليتوزيعات مقترحةأرباح مستبقاةإحتياطيات أخرىإحتياطي نظاميرأس المالإيضاح

1,434,252800,00010,891,361(52,223)5,000,0003,709,332الرصيد في بداية الفترة

                   -                -(1,250,000)               -              -31,250,000إصدار أسهم مجانية

872,414                -872,414                -              -              -صافي الدخل  للفترة

(800,000)(800,000)               -               -              -              -أرباح موزعة - النصف الثاني 2005

صافي التغيرات في القيمة العادلة ، 

(8,814)                -               -(8,814)              -              -وتغطية مخاطر التدفقات النقدية

10,954,961                -1,056,666(61,037)6,250,0003,709,332الرصيد في نهاية الفترة

94,000,0004,000,00071,392975,256800,0009,846,648الرصيد في بداية الفترة- بعد التعديل 

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

521,619                       -521,619                      -                     -                      -صافي الدخل  للفترة

(800,000)(800,000)               -               -                     -                     -أرباح موزعة - النصف الثاني 2004

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

9,550,763                -5,000,0003,000,00053,8881,496,875الرصيد في نهاية الفترة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 9 جزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية  المرحلية الموجزة .

بآالف الرياالت السعودية

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2006

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2005
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بنك الرياض

20062005
بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةإيضاح

872,414521,619

1,299(7,983)(إطفاء العالوة ) والخصم على االستثمارات لغير أغراض المتاجرة ، صافي
(5,012)(1,769)مكاسب استثمارات لغير أغراض المتاجرة ، صافي

32,33024,184استهالك وإطفاء    
(9,659)25خسائر (مكاسب ) بيع موجودات ثابتة ، صافي

67,46643,165مخصص خسائر االئتمان ، صافي

962,483575,596

55,205(81,029)وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
900,657(564,228)أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد تسعين يوماً

613,091(131,415)إستثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
(2,198,126)(3,502,588)قروض وسلف

3,000(3,000)عقارات أخرى ، صافي
436,123(350,829)موجودات أخرى

(829,115)(1,681,209)أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
8,144,3757,439,351ودائع العمالء

(411,267)265,055مطلوبات أخرى
3,057,6156,584,515

688,6814,694,407متحصالت من بيع واستحقاق اإلستثمارات لغير أغراض المتاجرة
(4,532,622)(510,914)شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة

(56,070)(69,472)شراء موجودات ثابتة
134,654متحصالت من بيع موجودات ثابتة

108,296140,369

(743,321)(728,527)توزيعات االرباح والزكاة المدفوعة
(728,527)(743,321)

2,437,3845,981,563
2,377,0032,349,518   النقدية وشبه النقدية  في بداية الفترة

64,814,3878,331,081

معلومات إضافية غير نقدية
(17,504)(8,814)صافي التغيرات في القيمة العادلة ، وتغطية مخاطر التدفقات النقدية

      1,250,0001,000,000إصدار أسهم مجانية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 9 جزءاً اليتجزأ من هذه القوائم المالية  المرحلية الموجزة .

للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس

( قائمة التدفقات النقدية  (غير مدققة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الدخل للفترة

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

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

(الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية: صافي

(النقص) في المطلوبات التشغيلية: صافي الزيادة

 صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

 صافي النقدية الناتجة من األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية األنشطة التمويلية

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
الزيادة  في النقدية وشبه النقدية
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أسس اإلعداد : أ)

ب) التغييرات في السياسات المحاسبية :

إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

السياسات المحاسبية:

بنـك الريـاض

2005 (غير مدققة) 2006 و للثالثة أشهر المنتهية في  31 مارس

يقوم بنك الرياض بإعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة  طبقا لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد                   

العربي السعودي ، وللمعايير الدوليـة الخاصة بالتقارير المالية       .  كما يعد البنك قوائمه المالية المرحلية الموجزة  لتتماشى مع نظام          

مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية.

قام البنك اعتبارا من    1 يناير  2006م بتطبيق معيار المحاسبة الدولي     39 المعدل المتعلق بخيار القيمة العادلة بنود مدرجة تغيرات        

قيمتها العادلة في قائمة الدخل بأثر رجعي حيثما ينطبق ذلك          . بموجب تلك التعديالت فإن معيار المحاسبة الدولي المعدل رقم           39

وضع بعض القيود على إمكانية تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية كبنود تدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل ، وبما يتمشى                    

مع متطلبات المعايير الدوليـة الخاصة بالتقارير المالية ذات الصلة.

إن إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة طبقا للمعايير الدوليـة الخاصة بالتقارير المالية ، يتطلب عمل تقديرات وافتراضات                   

. أيضا يتطلب األمر أن تقوم اإلدارة بالحكم على طريقة تنفيذ            محددة ، التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة         

السياسات المحاسبية المتبعة  .  يتم باستمرار تقييم التقديرات واألحكام االفتراضية والتي تعتمد على الخبرات السابقة وبعض العوامل            

األخرى  التي تتضمن الحصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث المستقبلية والتي يعتقد أن تكون معقولة في مثل تلك                     

األحوال .

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

باستثناء  التغييرات المبينة في  اإليضاح        1 (ب) أدناه، تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية           

الموجزة  مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005.

 فيما يلي بياناً بأهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة :

يتم احتساب كافة المنتجات المصرفية المتوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد باستخدام المعايير الدوليـة الخاصة بالتقارير المالية ووفقاً                   

للسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005.

يتم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل لقياس المشتقات، اإلستثمارات المقتناة ألغراض                  

. باإلضافة لذلك فان   المتاجرة، اإلستثمارات المدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل واالستثمارات المتاحة للبيع، بالقيمة العادلة               

الموجودات أو المطلوبات المغطاة من مخاطر التغيرات في القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة لمستوى المخاطر المغطاة.

لم يكن هناك تأثير على حساب األرباح المستبقاة كما في 1 يناير 2005 نتيجة تبني معيار المحاسبة الدولي المعدل رقم 39.

(5   of   9) 8:43 AM4/9/2006



2

(بآالف الرياالت السعودية)

2006 31 مارس 312005ديسمبر 312005 مارس

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

4,122,587           3,991,172      3,548,171          

8,383,429           8,423,043      8,740,155          

13,299,800         13,307,880    14,289,241        

1,395,813           1,517,839      4,751,383          

27,201,62927,239,93431,328,950

3

بنـك الريـاض

(تتمه) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

2005 (غير مدققة) 2006 و للثالثة أشهر المنتهية في  31 مارس

إصدار أسهم مجانية ، ربح السهم  وتجزئة القيمة اإلسمية للسهم

تمثل االستثمارات المقتناة لتدرج  تغيرات قيمتها العادلة في قائمة الدخل استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة.

اإلجمالي

االستثمارات ، صافي

مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

مقتناة لتدرج تغيرات قيمتها العادلة في قائمة الدخل

متاحة للبيع ، صافي

 بناءا على قرار هيئة السوق المالية رقم         4-154-2006 المؤرخ في   27 صفر  1427 هـ الموافق    27 مارس  2006 المبني على قرار   

مجلس الوزراء الخاص بتجزئة أسهم الشركات المساهمة ، سيتم تجزئة القيمة األسمية للسهم لتصبح              10 ريال سعودي بدال من     50 ريال 

سعودي وبذلك سيصبح عدد اسهم البنك       625 مليون سهم ، وسيتم تداول السهم بعد التجزئة إعتبارا من           10 ربيع أول   1427 الموافق  8

أبريل 2006.

 مقتناة بالتكلفة المطفأة - أخرى

تصنف األستثمارات إلى الفئات الرئيسية التالية:

تم إصدار سهم مجاني لكل أربعة أسهم  بعد إعتماد القرار من الجمعية العمومية غير العادية التي أنعقدت في                    27 فبراير  2006 ، وبناء  

على ذلك أصبح إجمالي عدد االسهم      125 مليون سهم مصدر وقائم ، وتم تعديل ربح السهم األساسي والمخفض لفترة المقارنة من العام                

الماضي وذلك إلظهار أثر إصدار األسهم المجانية في عام 2006 بأثر رجعي .
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القيمة العادلة 

اإليجابية

القيمة العادلة 

السلبية

 إجمالي المبالغ  

اإلسمية

القيمة العادلة 

اإليجابية

القيمة العادلة 

السلبية

 إجمالي المبالغ 

اإلسمية

القيمة العادلة 

اإليجابية

القيمة العادلة 

السلبية

 إجمالي المبالغ 

اإلسمية

14,195(14,655)1,836,42114,026(15,553)2,760,07214,710(22,961)3,611,993

47,716(47,716)900,000-       -           -          -          -        -               

174,459(99,267)19,293,163234,549(216,997)22,656,376224,222(114,635)29,377,850

-        (9)337,993-     -          -         36-        562,545

86,554(79,236)3,189,08674,867(68,705)3,160,12925,350(20,377)3,402,136

-        (13,095)1,706,174-       (24,812)2,785,6752(38,487)2,527,244

-        (25,854)1,020,000189       (18,934)      1,020,000   -           -            -               

322,924(279,832)28,282,837323,631(345,001)32,382,252264,320(196,460)39,481,768

5

6,653,759

13,770,472

1,195,701

7,304,796

28,924,72824,485,55920,466,408

9,892,073

1,108,861

14,031,682

1,094,979

4,543,051

2005 (غير مدققة) للثالثة أشهر المنتهية في  31 مارس 2006 و

كما في 31 ديسمبر 2005   

(مدققة)

كما في 31 مارس 2005    

     (غير مدققة)

يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ اإلسمية المتعلقة بها                . إن المبالغ اإلسمية التي تعتبر مؤشراً على      

حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها                . وبالتالي فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر       

اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.

اإلجمالي

(بآالف الرياالت السعودية)

31 ديسمبر 2005

(مدققة)

31 مارس 2006

عقود الصرف األجنبي اآلجلة

بنـك الريـاض

المشتقات

4,815,8473,742,898

مقايضات أسعار العموالت

31 مارس 2005

(غير مدققة)

التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان

اتفاقيات أسعار العموالت (كاب)

سعر عمولة مستقبلي

المشتقات المقتناة لتغطية 

مخاطر التدفقات النقدية:

مقايضات أسعار العموالت

إلتزامات مؤكدة لمنح ائتمان

إعتمادات مستندية

(بآالف الرياالت السعودية)

تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة مما يلي :

5,722,576

كما في 31 مارس 2006   

     (غير مدققة)

(تتمه) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

اإلجمالي

خطابات ضمان

قبوالت

خيارات العمالت

مقايضات أسعار العموالت

(غير مدققة)

المشتقات المقتناة ألغراض 

المتاجرة :

المشتقات المقتناة لتغطية 

مخاطر القيمة العادلة:
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تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية مما يلي : 

31 مارس 312005ديسمبر 312005 مارس 2006

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

3,677,062864,9812,127,142

1,137,3251,512,0226,203,939

4,814,3872,377,0038,331,081

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

2005 (غير مدققة) للثالثة أشهر المنتهية في  31 مارس 2006 و

النقدية وشبه 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:

تتم المعامالت بين القطاعات المختلفة أعاله وفقاً لنظام تكلفة التمويل الداخلي 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 والموارد أخـــــرى :

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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7

(غير مدققة)

قطاع الخزانة قطاع الشركاتقطاع األفراد

واالستثمار

اإلجمالـيأخــرى

16,046,67734,923,22135,762,992216,01386,948,903

22,227,63840,260,85812,315,1951,190,25175,993,942

483,807287,686452,598119,7911,343,882

210,44729,58018,448212,993471,468

273,360258,106434,150(93,202)872,414

(غير مدققة)

قطاع الخزانة قطاع الشركاتقطاع األفراد

واالستثمار

اإلجمالـيأخــرى

13,236,043   23,338,061       43,557,420    75,189      80,206,713    

25,317,196   32,503,192       11,712,438    1,123,124  70,655,950    

363,977       197,061           168,661        137,758     867,457         

161,182       15,348            19,245         150,063     345,838         

202,795       181,713           149,416        (12,305)     521,619         

8

9

( باآلف الرياالت السعودية)
9,046,648         

800,000          
الرصيد في بداية سنة 2005- بعد التعديل         9,846,648

(باآلف الرياالت السعودية)

إجمالي الموجودات

صافي الدخل للفترة

إجمالي المطلوبات

 أعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتمشى مع تصنيفات الفترة الحالية               . قام البنك بتغيير طريقة عرض األرباح     

المقترح توزيعها بأثر رجعي. ويوضح الجدول أدناه تأثير هذا التغييرعلى إجمالي حقوق المساهمين.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على  إصدار سندات القروض متوسطة األجل بحد أقصى                10 سنوات، وتفويض مجلس   

إدارة البنك في اتخاذ اإلجراءات التنفيذية لذلك        . وقد شرع البنك في استكمال إجراءات طرح  سندات بقيمه            800 مليون دوالر  

أمريكي  لمدة خمس سنوات  كإصدار أول من برنامج سندات قروض بقيمة إجمالية 1,600 مليون دوالر امريكي .

2006 31 مارس

2005 (غير مدققة) للثالثة أشهر المنتهية في  31 مارس 2006 و

31 مارس 2005

(باآلف الرياالت السعودية)

إجمالي مصاريف العمليات
صافي الدخل للفترة

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

إجمالي دخل العمليات

فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في 31 مارس 2006 و 2005  و دخل  العمليات ومصاريف العمليات وصافي 

الدخل لفترتي الثالثة اشهر المنتهية في هذين التاريخين ، لكل قطاع من قطاعات األعمال والذي يمثل القطاع الرئيسي للبنك:

بنـك الريـاض

(تتمه) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة

(تتمة) قطاعات البنك

إجمالي دخل العمليات
إجمالي مصاريف العمليات

أرقام المقارنة والعرض

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك بتاريخ       28 محرم  1427 هـ الموافق   27 فبراير  2006م على إضافة مادة في النظام     

األساسي للبنك تسمح له بإصدار سندات القروض واألوراق المالية.

إصدار سندات قروض متوسطة األجل

التغير في عرض األرباح المقترح 

إجمالي حقوق المساهمين
الرصيد في بداية سنة 2005- كما سبق عرضه
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