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LA/1-0j..11 Lt,U4 
riyaci bank 

'16411 Oa.%..,A31 .4.41-%,>411 	j.S 40.14 

e2016 30 
2017 

(ULLA 
CL  :91 

e2016 

c:11.a _5+3.411 
16,934,326 21,262,177 13,313,044 4.0_,...li  
6,510,458 4,567,155 11,806,196 1.t...11,1-,..11.3 493411,...01s..L... )i 

215,915 189,295 148,150 8c..Til.,....11'4.4,1,71:t1.16,11;kal1 
44,009,002 45,157,381 46,883,547 5„i1_-. 0.:._)* I jUl..:1 

152,631,133 142,909,367 142,067,876 6 
541,521 548,594 554,667  

238,355 245,017 230,990 (s.).&.i 	.) 'lic. 

1,923,209 1,862,349 1,785,676 ccal......9 cliti.... vit..... 

467,779 877,666 1,434,204  

223,471,698 217,619,001 218,224,350 ‘:21•53+JAII 4111-4÷} 

ca.i.s‘13:1.411 4.5.+AtoL.AIISist.%. 	j 
c.)143111.4.11 

10,424,799 8,836,713 8,307,224 ,s.)L1:411_411,:i.....,,).411.5  433411s.1-. 

257,099 138,638 104,829 8 cfil.t,11:k.!:1-11',U.)lxis L4-11 

160,821,155 156,683,349 156,050,942 7 ,*;k.,,,,,ii 

8,054,009 8,018,373 8,049,269 •i, 	ap c:J1.3..., J.1..... 

6,866,053 6,968,867 8,043,686 cs.)&icL,14.511-4 

186,423,115 180,645,940 180,555,950 ‘ 1.1 ..9.1114.11 ‘.01-441 

cAL4i, 
j1,11 cyul 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

2,100,471 2,936,093 2,936,093 cr41-1":' crl'141'3  
701,816 532,929 866,147 LcJ 

4,246,296 2,604,039 3,866,160 61 	4 CI 

- 900,000 - 3.3  C.53:” CLiJi 

zhyvoLu,6431  
37,048,583 36,973,061 37,668,400 

223,471,698 217,619,001 218,224,350 

IIIIiI 13,-4? 	(16) 	(1) C.r. ILfl 

4Isea 	 . 
(..)A9-1.) 	 141:111 u,..6.)11 	 ,T1:11-1  
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Fi..JI•171  c.1.91111 

Obto.11 ciao 
inyael bank 

(LILA M J.41 &a.% J.411 4..+6._ )411 jiali ;LA:Li 

30 	241.1.411 4;9 	jleti ;LUZ!' SA 

21::117 

30A-)4.114.  

2017  
JAL" 

e2O16 e2016 

5,365,928 5,571,938 1,888,820 1,912,975 
1,417,944 1,134,735 568,275 374,297 

C-A9As..11 jiJ 3,947,984 4,437,203 1,320,545 1,538,678 

1,147,353 1,131,644 319,741 382,482 
314,259 214,908 115,316 71,868 (.13.311 

15,217 13,329 (1,465) 9,889 
44,983 44,338 16,301 21,119 

159.888 199,929 81,576 39,446 tio31 	 o 	1j1-2iia 
239,355 25,975 2,863 12,644 cL1.!1.2113&.. 

LILA 401.4.) 5,869,039 6,067,326 1,854,877 2,076,126 

1,188,704 1,190,751 422,797 392,536 LA..9 
236,186 239,776 76,574 76,900 LJJL J 4-231-IA 
219,658 208,563 76,126 68,634 cri1.12.4.3 
540,562 570,243 168,186 174,206 ;17". 	`-kUL-'=" (S_Al"&:?..)1 -1).9 	.9-4.c. 
525,142 876,687 335,218 288,121 J-4:in I çç L 	 L}:zli&31 
100,000 50,000 

Ly:=1.i.i2111 Lx,  
38,752 22,169 10,005 4,422 L4L)L..2.4 

C:11.40.31 viLda 	 40.11,4) 2,849,004 3,108,189 1.138,906 1,004,819 

3,020,035 2,959,137 715,971 1,071,307 C.041.4%11 
29,087 12,984 13,455 5,539 cASj  c14 ji Lfii 

3,049,122 2,972,121 729,426 1,076,846 

1.02 0.99 0.24 0.36 14 (4..kp.411 ‘31...1).04.11j 4„...,,L4Plme,,Il 

A.,111.111 	Dace :)..1 13.?1:1. 	(16) 	(1) ;)•.:Cii_)-J cLA--A--:=971  

2/14 

iAnnotate User
Pencil



431.1p 
F,J141 ,..)-34-4 

Lg114.01 
riyad banI4 

(LILA J.A,) F/331 Da.% J.4.I1 	J.4=i 	:WU 

30 4,1 	 i41 30 coi 30 	:44:.1.11 .4-.11 k1=t1IF,..;a3  

/.2016 2017 e2016 2017 

3,049,122 2,972,121 729,426 1,076,846 ;j iI (J&J LriLuta 

JAUI L11.4 
-;3.,11•D. JAI kl1 j.JI J1 .as 	Jt  

t.44.0 
462,761 520,728 197,153 220,685 
(58,412) (187,510) (36,468) (25,676) g4411  

404,349 333,218 171,477 184,217 ;;:au 	JAL L',11 

;,)1111 (.1.46131 4,11..4,3) 3,453,471 3,305,339 900,903 1,261,063 

.A41.1-431  c.:11 _0,11   
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("Had bank 

OliaA J.A11L}4.41, ol.A.a.411 

c.2016.9 2017 J#44,-.,  30 	L1).1'1.11.-11 • 	*A.2.Z.31 

(0-11-4-)) 14.14.33:1 U4A 4.41.11.1 4.3/41%.1 JLoll 

r-ITy)1 

1•2017 sid4,. 30 
37,773,061 1,700,000 2,604,039 532,929 2,936,093 30,000,000 SjsiD ;LAI  
(800,000) (800,000) 2016 	Lji 	Ji3 Jti (13 cu241) 	(ALS 

36,973,061 900,000 2,604,039 532,929 2,936,093 30,000,000 (13 C) (4.144-41) —4..P31 29/.4 411  4.2..)31  

11.1 J.44611 ‘1.6.411,,JL.4.1 

520,728 520,728 c:11 JL41/%61k1.11...11 LAI wi JX31 viLA 
It.74, 	A.2,LAS* 	I 

„,11 43.1%.11 &ill A.a1.1.11 a JUL. 	l  kilei.41 &.11+.11 vilua 
(187,510) (187,510) S,.?...e..1i ;14.\140 kii.\).411,1&111:Lai 
2,972,121 2,972,121  

3,305,339 2,972,121 333,218 sM1 	U3I j.14.11 

(900,000) (900,000) - - (13 CL) e•2016 ?Lai 414i cu...)1,:itailfi 

(1,050,000) (1,050,000) (13 cui9) t.2017 (A21 2.46.)A CLIJI '1.41.41.92  

(660,000) (660,000) Sts.P (13 culi1) 	o.u.a&A 

37,668,400 3,866,160 866,147 2,936,093 30,000,000 Sjigi "toLd-i 40:5 44)1  

r2016 j4 3Ø 

36,545,112 1,300,000 2,847,174 297,467 2,100,471 30,000,000 1.4 6$1611'41.11 ,6 	.j11 

(250,000) (250,000) 2015 	 agal (13 ct•;=91) 	(AZ 
36,295,112 1,050,000 2,847,174 297,467 2,100,471 305000,000 (13 6,4) 	_ 	;1,1A4 

Jl 11,451 

462,761 462.761 64;6141 C...11_)=ZU :1.11.11 LAI „ci _41 

(58,412) (58,412) Lc!) 	c.1411 'kat:1411C.-0.)  'Ult.' VII 
1%.}411 

3,049,122 3,049,122 

3,453,471 3,049,122 404,349 j&lit 

(1,050,000) (1,050,000) 1.2015 eul 410 CLUI 

(1,050,000) (1,050,000) (13 c14,9))— (.2016 eulkliz..). 
(600,000) (600,000) StS)11 (13 cl....14) (Ju.4.11) 

37,048,583 4,246,296 701,816 2,100,471 30,000,000 (C11..11) k.1lI :t7.4-1<ji 

el% ey.4134. 	(16) ‘5!)) (1) CY. 	,111--L1%.471 .)4:65  

 

04.0:31.  31 
1.; ji.P.11 	“1"..• J. .41...) 

kasj 4,10 .1.4a.A 
a-A411C.191 	i1 UJ1IY•su 
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;44,92.411 

cuv.1 
i jt..,4A111 

ji.1 41LA 
;4.61;SII 	) 6.4 41111 41i111 viL.4 	3,;a11 diJ viL.4 40,41 

4.iLa ilS 
AMA

çcLo 	

' 
j.?.114.11 0131 J.C.'Y 

&)1. 	,ssci 
jaiLIVI on. 

43.4.1N1 

;4.:1;llk:J1J.”.„9.411i Lica:111(.101) vit... 
4.1_,R.111 	istiI L 4.; .11 441113 

1.1.19Thtl tc,uti C).4 jeij 	1,4 L3-1x5 ( gAll :41-4.11 	,13_,411  

	 4,1).14-j)7  I ZI.11.11Z4' I 

	 4?._).14) ØJ.LJI 0.1.1_ye."1 Oi2 c_11 

:441*.1.1I1 c*Jlej.11..411 vi (04121) 
k.41t...11 	4541 .4.1.—.)1 

	

 	.!:1. All  4.1.16.31:L.0,14:11 

vilmz 

31.141.3  c).4 

•kyl:L.11 	I .).40 	cj 

	

:LijlAti*-41:Urml:N1 	:L4.1.11,,,a11) A,4.11.111 viLa 
UI 

;ka91.14 SS/9 CLIJI CLA-m7'..).95  

:L.40.4:131 46.L4`11 	 vilm2 

1 ‘0.1c s.43.4 

jtAjI 4:4=1 u4.)11 

LAIITH-II AJ 
raci bank 

6:IL4 M bhJA&a.% J.41114Zia.1114:11.144:111 ;LW 

;41.1.wl 	 E.,;111 

-NA:1 /41— 30 vi 
e2016 4017 

3,049,122 

14,517 

2,972,121 

(6,036) 
(159,888) (199,929) 

(2,711) 
219,658 208,563 
(29.087) (12,984) 
100,000 
525,142 876,687 

3,719,464 3,835,711 

525,806 (59,515) 
(426,312) (1,189,997) 
(18,376) 41,145 

(300,000) 

(8,090,084) (35,196) 

20,056 14,027 
301,289 (556,538) 

5.925,106 (529,489) 
69,970 (33,809) 

(7,030,978) (632,407) 
(125,708) 445,592 

(5,129,767) 999,524 

17,875,022 15,058,448 
(16,613,507) (15,904,913) 

4:S)11.1a 

i"J1411  U4A 0"44.) 

(248,166) (131,890) 

1,013,349 (978,355) 

(2,178,734) (1,980,773) 

(2,178,734) (1,980,773) 

(6,295,152) (1,959,604) 

21,041,852 16,082,760 

14,746,700 14,123,156 

5,144,511 5,473,360 

1,203.858 1,198,413 

A.A1131 A#4.9 ;1,..11.3".11 	unt131 

si3I 	i 	1I 4÷1.3  

10 	 °.):1131 	vi "L..01.111 	A-.4311  

LIU 
j1.41 JZ.. 

;LAI  
404,349 	 333,218 	 s3".11sa. JA1t ;1..4J3I tai L,1) Z11 LL114431 2J.16.31 3.4,411 i1_).4;6111 iL 
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  الموجزة (غير مدققة)الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  م2016و م2017 سبتمبر 30في  تينأشھر المنتھي التسعة تيلفتر

  
  عـام  - 1

 91قم تأسس بنك الرياض (البنك)، شركة مساھمة سعودية مسجلة بالمملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي السامي وقرار مجلس الوزراء ر
ربيع  25الصادر بتاريخ  1010001054م). يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم 1957نوفمبر  23ھـ (الموافق 1377جمادى األول  1بتاريخ 

فرعاً) في المملكة العربية  334: م2016 سبتمبر 30فرعـاً ( 340م) من خالل شـبكة فروعه البالغ عددھا 1957نوفمـبر  18ھـ (الموافق 1377ثاني ال
ً تمثيلي ً واحداً في مدينة لندن في المملكة المتحدة، ووكالة في مدينة ھيوستن في الواليات المتحدة األمريكية، ومكتبا ً في سنغافورة. إن السعودية وفرعا ا

  عنوان المركز الرئيسي للبنك ھو كما يلي:
 بنك الرياض

    حي المربع -شارع الملك عبدالعزيز
   22622ص ب 

   11416الرياض 
  المملكة العربية السعودية 

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

  من قبل البنك.ا تأسيسھواإلشراف عليھا من قبل ھيئة شرعية مستقلة تم 
والمؤسسة في المملكة العربية السعودية عدا  المالية لبنك الرياض وشركاته التابعة المملوكة بالكامل إن القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة تشمل القوائم

: أ) شركة الرياض المالية (وقد تولت ھذه الشركة التابعة لبنك الرياض القيام بخدمات االستثمار وأنشطة إدارة األصول ""هو المذكورة في النقطة "د" اتالشرك
ب) شركة إثراء الرياض العقارية    ؛التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، وحفظ األوراق المالية والتي تنظمھا ھيئة السوق المالية)المتمثلة في 

ن (ان الغرض ج) شركة الرياض لوكالة التأمي ؛)األنشطة تمويل لغرض وذلك(والغرض منھا االحتفاظ وادارة وبيع وشراء األصول العقارية للمالك وللغير 
 ستريت رزون بروبيرتيزيشركة ك )د ؛)من ھذه الشركة التابعة ان تعمل كوكيل لبيع منتجات التأمين المملوكة والمدارة من قبل شركة تأمين رئيسية أخرى

(وتختص  إفالس إعالنو مقاصةال بصالحية تحظى ولةد – كايمان) شركة الرياض لألسواق المالية والمرخصة في جزر ه ؛في جزيرة مانليميتد والمؤسسة 
  يشار اليھا مجتمعة بـ"المجموعة"). و(الشركة بتنفيذ معامالت المشتقات المالية مع األطراف الدولية نيابة عن بنك الرياض) 

  
  أسس اإلعداد - 2

الزكاة عن  المحاسبةيتعلق بكيفية  م2017ابريل  11بتاريخ  381000074519، اصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قرار رقم 2017عام  خالل
  :   يلي كما ذلك أثر وكان. توضيحات شكل علىمؤسسة النقد العربي السعودي  جرتھاأوالتي  التعميمعلى  الالحقةوضريبة الدخل والتعديالت 

  و؛ م2017يناير  1اعتبارا من  مطبقة تعد لمالعربي السعودي  النقدمن مؤسسة  ةالصادر التجارية للبنوك محاسبةال معايير نإ* 
في قائمة المركز  لذلكالمقابل  االلتزاماثبات  يتمو الموحدة المساھمين حقوق في التغيراتفي قائمة  اثباتھاويتم  سنوي ربع ساسأ على* تحسب الزكاة 
  المالي الموحدة.

 ساسأ على م2017 سبتمبر 30المنتھية في  وللفترةالموحدة الموجزة للمجموعة كما في  ةتم إعداد القوائم المالية المرحلي ،أعاله  العمل اطار وبتطبيق 
  .والضريبة الزكاة عن المحاسبةشأن ب السعودي العربي النقد مؤسسة وتعليمات المرحلية المالية القوائم - 34 رقم الدولي المحاسبة معيار
ً  للمجموعة الموحدة المالية متم إعداد القوائي، كان م2016 عام ولغاية ن مؤسسة النقد العربي السعودي عالصادرة  التجارية للبنوك المحاسبة لمعايير وفقا

 وتم)،  4االيضاح رقم  في مبين ھو كما(  لزكاةلالسياسة المحاسبية  تغير الى العمل طارإ في التغير ھذا دىأ وقد. المالية للتقارير الدولية والمعايير
   الموجزة.  حول القوائم المالية المرحلية الموحدة )13(في االيضاح رقم  التغير ھذا أثر عن االفصاح

المالية المرحلية الموحدة الموجزة لتتماشى مع متطلبات نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية. ان  اقوائمھ المجموعة تعدكما  
الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب قراءتھا جنباً  الموحدة القوائم المالية المرحلية

  .م2016ديسمبر  31إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتھية في 
ضع أحكام وتقديرات وافتراضات قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ الموجزة من اإلدارة و الموحدة يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية

 قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. و، اريفوالمصللموجودات والمطلوبات واإليرادات  المسجلة
ن األحكام الھامة التي وضعتھا اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، والمصادر إالموجزة ، ف الموحدة عند إعداد القوائم المالية المرحلية

 . م2016ديسمبر  31للسنة المالية المنتھية في السنوية ھي نفسھا المطبقة على القوائم المالية الموحدة  التقديرات من التأكد لعدمالرئيسية 
الموجزة بالريال السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للبنك، ويتم تقريبھا ألقرب ألف مالم يذكر خالف  الموحدة تعرض ھذه القوائم المالية المرحلية

  ذلك.
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  الموحدة الموجزة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2016و م2017 سبتمبر 30في  ةأشھر المنتھي التسعة ةلفتر

  
  الماليةأسس توحيد القوائم  - 3

ستخدام سياسات محاسبية تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للشركات التابعة والتي يتم إعدادھا لنفس الفترة المالية للبنك وبا
  مماثلة.

 أو لمخاطر تتعرض عندما فيھا المستثمر المنشأة على المجموعة وتسيطرت المستثمر فيھا التي تسيطر عليھا المجموعة. آالشركات التابعة ھي المنش
لديھا القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل  يكونلديھا حقوق من العوائد المتغيرة من خالل مشاركتھا في المنشأة المستثمر فيھا، و يكون

  سيطرتھا على المنشأة المستثمر فيھا.
انتقال السيطرة عليھا إلى البنك، ويتوقف توحيد ھذه القوائم المالية بتاريخ توقف  بتاريخع القوائم المالية للبنك يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة م

  ھذه السيطرة.
المجموعة عند  شركات بين المتداخلةيتم استبعاد األرصدة بين البنك وشركاته التابعة، وأي دخل أو مصروف غير محقق قد ينشأ من المعامالت المالية 

سب غير المحققة وذلك إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. كما يتم استبعاد الَخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم فيھا استبعاد المكا
 فقط بقدر عدم وجود دليل على حدوث انخفاض في القيمة.

عادة ما يتم التركيز على ، ما إذا كانت المجموعة تسيطر على صندوق االستثمار تعمل المجموعة كمدير استثمار لعدد من صناديق االستثمار. ولتحديد
إقالة  تقييم المصالح االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في الصندوق (بما في ذلك أية حصص مسجلة وأتعاب إدارة متوقعة) وعلى قدرة المستثمرين في

 تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت، وبالتالي لم يتم توحيد ھذه الصناديق.مدير الصندوق. ونتيجة لذلك، فقد تبين للمجموعة بأنھا 
  
  
 السياسات المحاسبية الھامة - 4

 ية الموحدة السنويةتتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المال
  :باستثناء ،م2016ديسمبر  31للسنة المنتھية في  للمجموعة

  :الزكاة عن بالمحاسبة المتعلقة المحاسبية السياسة في التغير )أ
 كانتوفي السابق  .المبقاهعلى األرباح  وتحميلھا سنوي ربع ساسأ على الزكاةصبح احتساب أ حيث الزكاة بشانالمجموعة بتعديل سياستھا المحاسبية  قامت

يتم احتساب  رباحلأل توزيعات أي دفعحال عدم  وفي ،الوقت ذلك في كمطلوبات ھااثبات يتم وكان للمساھمين ھاعدف عند االرباح توزيعاتمن  تخصمالزكاة 
ھذا التغيير تم  عن) واألثر الناتج  2ھذا التغيير في السياسة المحاسبية المتعلقة بالزكاة بأثر رجعي ( االيضاح رقم  بتطبيقالمجموعة  قامت. دفعھا عندالزكاة 

  .الموجزة حول القوائم المالية المرحلية الموحدة )13(االفصاح عنه في االيضاح رقم 
  :النقدية التدفقات قائمة عن باإلفصاح المبادرةبخصوص  7 رقم الدولي المحاسبة معيار الناتجة عن تطبيق تعديالتال )ب

مستخدمي القوائم المالية من  لتمكين إضافيةفصاحات إ تقديمالتعديالت ھذه تتطلب و .م2017يناير  1تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
 والذي الدولي المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة االفصاح مبادرة من جزء ھي التعديالت ھذهالتغير في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية.  تقييم

         .المالية القوائم عن االفصاح تحسين كيفية استكشاف يواصل
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  الموجزة (غير مدققة) الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2016و م2017 سبتمبر 30في  تينالمنتھيأشھر  التسعة تيلفتر

  

 ستثمارات ، صافياال - 5
  سبتمبر 30 

  م2017
  ديسمبر 31
  م2016 

 سبتمبر 30
 م2016

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

مدرجة بالقيمة ( المتاجرة غراضأل مقتناهـ 
  )العادلة في قائمة الدخل

302,711  
 -  - 

 15,975,545 16,013,987 16,096,859 ، صافي  للبيع متاحة ـ
،  بالتكلفة المطفأة مقتناهأخرى  استثمارات ـ

 صافي
30,483,932 

 29,141,896  28,028,225 

 5,232 1,498 45 ، صافي حتى تاريخ االستحقاق مقتناه ـ

 44,009,002 45,157,381 46,883,547 اإلجمالي
  

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

 سبتمبر 30مليون لایر سعودي ( 2,517مبلغ   م2017 سبتمبر 30 فيالعادلة لالستثمارات التي تم إعادة تصنيفھا كما  القيمةالقيمة الدفترية و بلغت
  مليون لایر سعودي). 2,840 :م2016

 منمكاسب غير محققة  م2017 سبتمبر 30 في ةأشھر المنتھي التسعة ةلفتر الموجزة الموحدة لتضمنت قائمة الدخل المرحلية ،ولو لم يتم إعادة التصنيف
مكاسب غير  :م2016 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  التسعة فترة( مليون لایر سعودي186.5  بمبلغ ھذه االستثمارات تصنيفنتيجة إعادة العادلة  القيمة
  مليون لایر سعودي). 220.9بمبلغ  من القيمة العادلة محققة

  القروض والسلف، صافي – 6
  ما يلي: المطفأةبالتكلفة  هالمقتناتشمل القروض والسلف 

 م2016 سبتمبر 30  م2016ديسمبر  31  م2017 سبتمبر 30بآالف الرياالت السعودية

 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)
 37,825,528  38,035,114  39,893,502 شخصية قروض 

 114,863,395  105,520,275  101,664,593 قروض تجارية وجاري مدين

 850,870  773,471  782,918 بطاقات ائتمان

 153,539,793  144,328,860  142,341,013 والسلف العاملةالقروض 

 1,289,811  1,158,022  1,399,055 عاملةالالقروض والسلف غير 

 154,829,604  145,486,882  143,740,068 إجمالي القروض والسلف

 (2,198,471)  (2,577,515)   (1,672,192)  خسائر االئتمان انخفاضمَخصص 

 152,631,133  142,909,367  142,067,876 اإلجمالي
  ودائع العمالء –7 

  : اآلتيَودائع العمالَء  تشمل
 
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 م2016 سبتمبر 30  م2016ديسمبر  31  م2017 سبتمبر 30بآالف الرياالت السعودية
 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)

 69,526,829  77,846,981  74,027,027 جارية

 314,603  324,982  347,508 ادخار

 80,528,979  67,811,458  70,597,828 آلجل

 10,450,744  10,699,928  11,078,579 أخرى

 160,821,155  156,683,349  156,050,942 اإلجمالي
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  الموجزة (غير مدققة)الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  م2016و م2017 سبتمبر 30في  تينأشھر المنتھي التسعة تيلفتر

  
  المشتقات – 8

مؤشراً على حجم تعتبر  إن المبالغ االسمية التي  ،الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع المبالغ االسمية المتعلقة بھا يبين
التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بھا، وبالتالي فإن ھذه المبالغ االسمية ال تعكس مَخاطر االئتمان المعامالت القائمة في نھاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ 

  التي تتعرض لھا المجموعة َوالتي تقتصر عادة على القيمة العادلَة اإليجابية للمشتقات، كما أنھَا ال تعكس مخاطر السوق.

 
 (غير مدققة) م2016 سبتمبر 30 (مدققة) م2016ديسمبر  31 (غير مدققة) م2017 سبتمبر 30

 بآالف الرياالت السعودية
 

 القيمة
 العادلة
 االيجابية

 القيمة
 العادلة
 السلبية

 المبالغ
  االسمية

 القيمة
 العادلة
 االيجابية

 القيمة
 العادلة
 السلبية

  االسمية المبالغ

 القيمة
 العادلة
 االيجابية

 القيمة
 العادلة
 السلبية

 االسمية المبالغ

        ألغراض المتاجرة: المقتناة
 أسعار مقايضات
 9,654,126 (62,948) 97,622   7,992,359 (26,803) 57,693  9,314,333 (61,459) 93,487 الخاصة العموالت

 األجنبي الصرف عقود
 29,208,703 (125,683) 50,512  25,510,910 (71,763) 91,894  27,709,439 (38,656) 49,664 اآلجلة

 9,646,903 (67,745) 67,745  8,376,319 (39,708) 39,708  4,486,865 (4,714) 4,713 العمالت خيارات

المقتناة لتغطية مخاطر 
     القيمة العادلة:

  
    

مقايضات أسعار 
 1,775,000 (723) 36  75,000 )364( -  187,510 - 286  العموالت الخاصة

 50,284,732 (257,099) 215,915  41,954,588 (138,638) 189,295  41,698,147 (104,829) 148,150  جمالياإل

           
  
   خرىأالتعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان و - 9

 : المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالمجموعة مما يلي وااللتزاماتتتكون التعھدات  ) أ
 

 م2016 سبتمبر 30  م2016ديسمبر  31  م2017 سبتمبر 30 بآالف الرياالت السعودية
 مدققة)(غير   (مدققة)  (غير مدققة) 

 7,274,679  7,620,798  6,622,103 مستنديهاعتمادات 
 74,877,302  71,849,338  65,473,329 خطابات ضمان

 2,230,317  2,119,841  1,497,011 قبوالت
 11,425,880  12,140,732  11,250,883 التزامات لمنح ائتمان غير قابل لإللغاء

 95,808,178  93,730,709  84,843,326 اإلجمالي
  

 : األخرى ) ب
فيما يخص الربط  المجموعةكما أن موقف . للمجموعة الزكويالموقف  علىأي تغير  يطرأ، لم م2017 سبتمبر 30 فيخالل الفترة المنتھية 

  .م2016ديسمبر  31المنتھية في  للسنة السنوية الزكوي لم يتغير عما تم اإلفصاح عنه في القوائم المالية الموحدة
 النقدية وشبه النقدية - 10

 :الموحدة الموجزة مما يليالمرحلية تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية 
 

 سبتمبر 30 بآالف الرياالت السعودية
  م2017

م2016ديسمبر  31
 

 سبتمبر 30
 م2016

 (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
 باستثناءنقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 8,662,554  13,100,605  5,091,957الوديعة النظامية

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق 
 6,084,146  2,982,155  9,031,199خالل ثالثة أشھر من تاريخ االقتناء

 14,746,700  16,082,760  14,123,156اإلجمالي
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  الموجزة (غير مدققة)الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 
  م2016و م2017 سبتمبر 30في  تينأشھر المنتھي التسعة تيلفتر

  
  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية – 11

  

  المالية واالفصاح عنھا :تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات 
  سواق المالية النشطة لنفس األداة (بدون تعديل).المستوى األول: األسعار المتداولة في األ -
  خرى يتم تحديد جميع مدخالتھا الھامة وفقأسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المشابھة أو طرق تقييم المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األ -

  لسوق القابلة للمالحظة.بيانات ا
 المستوى الثالث: طرق تقييم لم تحدد أي من مدخالتھا الھامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة. -

  .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم في العادلة قيمةبال المدرجة المالية األدوات يلي فيما
  :العادلة للقيمة الھرمي التسلسلو العادلة القيمة

 
  م2017 سبتمبر 30
األول المستوى ) مدققة غير(  السعودية الرياالت باآلف الثاني المستوى  الثالث المستوى   اإلجمالي 

        المالية الموجودات
 148,150  -  148,150  - مشتقة مالية أدوات -
 302,711  -  -  302,711  المتاجرة ألغراض مقتناه استثمارات -
 16,096,859  267,747  1,593  15,827,519 للبيع متاحة استثمارات -

          
         المالية المطلوبات

   104,829  -  104,829    -     مشتقة مالية أدوات-
    

  
  

  
  م2016 ديسمبر 31
األول المستوى ) مدققة( السعودية الرياالت باآلف الثاني المستوى  الثالث المستوى   اإلجمالي 

        المالية الموجودات
 189,295  -  189,295  - مشتقة مالية أدوات -
 16,013,987  266,649  268,663  15,478,675 للبيع متاحة استثمارات -

          
         المالية المطلوبات

 138,638  -  138,638    -     مشتقة مالية أدوات-
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  (غير مدققة)الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة 
 م2016و م2017 سبتمبر 30في  ةأشھر المنتھي التسعة ةلفتر
  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ( تتمة ) – 11

  

  في المنتھية أشھر التسعة لفترة   بآالف الرياالت السعودية
  
  
  
  

 
  م2017 سبتمبر 30

  )مدققة(غير 
  م2016 سبتمبر 30

 )مدققة(غير 

      تسوية الحركة في المستوى الثالث (غير مدققة)

 253,006  266,649 االفتتاحي الرصيد
 الخسائر أو األرباح إجمالي

 297 1,098 الموجزة الموحدة المرحلية الدخل قائمة في مدرجه -    

                                  اآلخر الشامل  الدخل في مدرجه -    
- 

 599 

 253,902 267,747 الختامي الرصيد
  
   أية تحويالت بين مستويات القيمة العادلة خالل الفترة الحالية أو السابقة. يوجد ال
 

 ةالمقتنابالتكلفة المطفأة، واالستثمارات  ةالمقتناواالستثمارات األخرى  ،، باستثناء القروض والسلفداخل قائمة المركز المالي إن القيم العادلة لألدوات المالية
ُ عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. كما أن القيم العادلة لودائع العمالء تختلف الحتى تاريخ االستحقاق ،  ،  جوھريا
ً عن القيم الدفترية المدرجة في  لفتخت الوالمؤسسات المالية االخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة  وللبنوكواألرصدة لدى  ،وسندات الدين المصدرة جوھريا

ً عن األسعار  تختلف الالقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. ألن أسعار العموالت الخاصة الحالية السائدة في السوق لألدوات المالية المماثلة  جوھريا
  األخرى.لبنوك والمؤسسات المالية وللألرصدة لدى  األجل قصيرة وللفترةالتعاقدية 

ھوامش مخاطر االئتمان للوصول الى القيم العادلة للقروض بتستخدم االدارة طريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد الحالي المعدل 
   سعودي). لایرمليار  146.7: 2016ديسمبر  31( م2017 سبتمبر 30مليار لایر سعودي في   146.2والسلف. بلغت القيم العادلة المقدرة للقروض والسلف 

بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار المتداولة بالسوق  ةالمقتناحتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى  ةالمقتناتحدد القيمة العادلة المقدرة لالستثمارات 
سعودي في  لایر مليار 30.8عند توفرھا أو طرق التسعير عند استخدامھا بالنسبة لبعض السندات بعمولة ثابتة. بلغت القيم العادلة المقدرة لھذه االستثمارات 

  سعودي). لایرمليار  29.1 :م2016ديسمبر  31( 2017 سبتمبر 30
  التشغيلية القطاعات – 12

ً الى صانع القرار من أجل تخصيص الموارد للقطاعات  التشغيليةتقوم المجموعة بتحديد وعرض القطاعات  استنادا إلى المعلومات التي تم تقديمھا داخليا
للمجموعة. تمارس المجموعة نشاطھا  واإلدارية وتقييم أدائھا. يتم إدارة القطاعات التشغيلية بشكل منفصل على أساس أنظمة إعداد التقارير المالية الداخلية

إجمالي الموجودات والمطلوبات والتعھدات ونتائج  إنكة العربية السعودية إضافة إلى فرع خارجي واحد ومكتب تمثيلي ووكالة. بشكل رئيسي في الممل
ذلك شكل عام، ونتيجة لأعمال ھذا الفرع الخارجي والمكتب التمثيلي والوكالة ال تعتبر جوھرية بالنسبة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة ب

ً المعامالت التي بين قطاعات البنك التشغيلية  تتمبشكل مستقل.  عنھا اإلفصاحفإنه لم يتم  .  ھذا وال يوجد إيرادات ومصاريف بالبنك التحويل أسعار نظامل وفقا
  أخرى جوھرية بين القطاعات التشغيلية. 

  ):8( رقم المالي للتقرير الدولييلي بيان لقطاعات المجموعة التي يتم رفع التقارير بشأنھا طبقاً للمعيار  فيما
 :األفراد قطاع
 .الحجم والمتوسطة الصغيرة والشركات لألفراد االستثمارية والمنتجات واالئتمان الودائع يشمل
 :والوساطة االستثمار خدمات قطاع
 .المالية األوراق وحفظ المشورة وتقديم والترتيب واإلدارة التعامل بخدمات المرتبطة األصول إدارة وأنشطة االستثمار إدارة خدمات يشمل

 :الشركات قطاع
 والمنتجات األخرى االئتمانية والتسھيالتالمدينة  الجاريةبشكل أساسي بالحسابات الجارية والودائع الخاصة بالشركات وتقديم القروض والحسابات  يتعامل
 .المشتقة

 :واالستثمار ةينالخز قطاع
 .بالمجموعةوكذلك إدارة المحافظ االستثمارية  ينةالخز وخدمات التجارية والخدمات المال أسواق في التداول خدمات بتقديم أساسي بشكل يقوم

 :أخرى
 المساندة واألقسام التقنية، والخدمات البشرية، والموارد المالية، والشؤون الرئيسي، بالمركز المتعلقة الموزعة غير والتكاليف المال رأس على لعائدا تشمل

 .الموزعة غير والمطلوبات والموجودات األخرى،
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  الموجزة (غير مدققة) الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية
  م2016و م2017 سبتمبر 30في  تينأشھر المنتھي تسعةال تيلفتر
  التشغيلية (تتمة) القطاعات – 12

وصافي  ،مصاريف العملِيات إجماليم، واجمالي دخل العمليات، و2016م و2017سبتمبر 30فيما يلي بيان بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 
 -لكل قطاع تشغيلي: التاريخ ذلكفي  ةأشھُر المنتھي التسعة ةالدخل لفتر

  

  (غير مدققة) م2017 سبتمبر 30

بآالف الرياالت السعودية

 قطاع األفراد

قطاع خدمات 
االستثمار 
 قطاع الشركات والوساطة

نة يقطاع الخز
 اإلجمالـي أخــرى واالستثمار

 218,224,350 11,522,873 58,137,998 100,271,660 890,054 47,401,765  إجمالي الموجودات 
 180,555,950 17,429,072 9,496,990 90,223,470 57,871 63,348,547  إجمالي المطلوبات 

، منھا:،صافي  6,067,326 233,761 990,821 2,625,760 224,820 1,992,164  إجمالي دخل العمليات 
الخاصة العموالت دخل صافي -     1,746,631 70,076 1,879,808 537,491 203,197 4,437,203 

صافي، والعموالت األتعاب دخل -     245,884 150,849 740,134 6,760 (11,983) 1,131,644 
القطاعات بين إيرادات   258,094 68,875 (425,009) (284,649) 382,689 - 

:،صافي، منھا إجمالي مصاريف  
 العمليات

 
735,095 98,949 1,196,055 16,214 1,061,876 3,108,189 

استھالك ممتلكات ومعدات-    79,928 102 7,784 5,877 114,872 208,563 
خسائر االئتمان،  انخفاض مخصص-  

 صافي
 

(42,033) - 918,720 - - 876,687 
مخصص االنخفاض في قيمة - 

 االستثمارات
 

- - - - - - 
الحصة في أرباح شركات زميلة  

 ،صافي
 

- - - - 12,984 12,984 
)الخسارة(  الدخل صافي   1,257,069 125,871 1,429,705 974,607 (815,131) 2,972,121 

        
 

 (غير مدققة) م2016 سبتمبر 30

بآالف الرياالت السعودية
 قطاع األفراد

قطاع خدمات 
 قطاع الشركاتاالستثمار والوساطة

نة يقطاع الخز
 اإلجمالـي أخــرى واالستثمار

 223,471,698 11,037,234 52,992,399 113,999,244 796,051 44,646,770  إجمالي الموجودات 
المطلوباتإجمالي     59,451,393 55,868 102,222,889 8,996,243 15,696,722 186,423,115 

إجمالي دخل العمليات ،صافي، 
 5,869,039 715,079 953,594 2,152,154 214,165 1,834,047  منھا:

صافي دخل العموالت الخاصة-     1,548,485 45,096 1,428,522 444,622 481,259 3,947,984 
األتعاب والعموالت، صافيدخل -     274,348 167,745 714,458 (3,942) (5,256) 1,147,353 

القطاعات بين إيرادات   17,293 38,827 (468,043) (233,816) 645,739 - 
إجمالي مصاريف العمليات ،صافي  

 منھا:
 

908,111 116,576 675,594 133,666 1,015,057 2,849,004 
ومعداتاستھالك ممتلكات -    77,395 50 6,631 6,468 129,114 219,658 

خسائر  انخفاضمخصص -  
 االئتمان، صافي

 
122,820 - 402,322 - - 525,142 

مخصص االنخفاض في قيمة - 
 االستثمارات

 
- - - 100,000 - 100,000 

 زميلة،الحصة في أرباح شركات  
 صافي

 
- - - - 29,087 29,087 

) (الخسارةالدخل  صافي   925,936 97,589 1,476,560 819,928 (270,891) 3,049,122 
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  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
  م2016و م2017 سبتمبر 30في  تينأشھر المنتھي التسعة تيرلفت
 

  والزكاة  توزيعات األرباح - 13
 ،2016 عام من الثاني النصف عن للمساھمينعلى توزيع أرباح  ،م2017 مارس 27في  المنعقد ديةالعا غير امةاجتماع الجمعية الع خاللن والمساھم وافق
أبريل  10توزيعات األرباح في ال ھذه تم دفعوقد  ،لایر سعودي عن كل سھم ) 0.30مليون لایر سعودي ( 900 بعد خصم الزكاةتوزيعات ال ھذه بلغتو

  .م2017
، والتي تم إقرارھا 2017عن النصف األول من عام مليون لایر سعودي  1,050اعتمد مجلس إدارة البنك بصفة مبدئية توزيع أرباح مرحلية قدرھا كما 

م ت،لایر سعودي للسھم  0.35مليون لایر سعودي بواقع  1,050 :2016( لایر سعودي للسھم 0.35وذلك بواقع  2017 يونيو 20واإلعالن عنھا بتاريخ 
 .)2016 يوليو 18 فيھا اإلعالن عن

في  التغيراتقائمة المركز المالي وقائمة  على بنود التالية االثار)  4االيضاح رقم  في مبين ھو كما(  لزكاةبا المتعلقة في السياسة المحاسبية التغير عن نتج لقد
  :حقوق المساھمين

  
  

 بآالف الرياالت السعودية
  

 ورد كما الرصيد
 ً  ديسمبر 31 في سابقا

  التعديل أثر  م2016

  
 31 في المعدل الرصيد

 م2016 ديسمبر
  م2016 ديسمبر 31 في كما

  (مدققة)
      الحساب

 

 
 6,968,867   800,000  6,168,867  أخرى مطلوبات

 900,000   (800,000)  1,700,000  ملكية ) حقوق( توزيعھا مقترح رباحأ
        
        

 الرياالت السعوديةبآالف 
  

 ورد كما الرصيد
 ً  سبتمبر 30في  سابقا

  التعديل أثر  م2016
 تصنيف اعادة

  *اخرى
 30المعدل في  الرصيد

 م2016 سبتمبر
  م2016 سبتمبر 30في  كما

  (غير مدققة)
      الحساب

 

 
 6,866,053 )257,099(  600,000  6,523,152  أخرى مطلوبات

 4,246,296   )600,000(  4,846,296   ) ملكية حقوق( مبقاه رباحأ
        
        

 30في أشھر المنتھية  التسعةلفترة  المبقاهاألرباح  زكاة محملة علىالتغيير في السياسة المحاسبية  نتج عن باإلضافة إلى التغييرات الموضحة في الجدول أعاله،
 تعديل. باإلضافة إلى ذلك، تم )سعودي مليون لایر 600 :1620 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  التسعة فترة( ،سعودي مليون لایر 660 قدرھا  م2017 سبتمبر

  .  األخرى المطلوبات في لذلك المقابلة الزيادة إدراج وتم سعودي مليون لایر 250 بمبلغ م2016يناير  1 في كماوتخفيض األرباح المقترح توزيعھا 
 ،قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة الموجزة في منفصل بشكل وتم إظھارھا ،خرىاألمطلوبات لا من السلبية للمشتقاتالقيمة العادلة  تصنيفإعادة  تم *

  .لفترة الحاليةامع عرض  لتتماشى
  األساسي والمخفض ربح السھم -14

م بقسمة صافي دخل الفترة على عدد األسھم المصدرة 2016وم 2017 سبتمبر 30أشھُر المنتھية في  التسعةاألساسي والمخفض لفترة  ربح السھمتم احتساب 
 مليون سھم قائم.  3,000 البالغ
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  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
  م2016و م2017 سبتمبر 30في  تينأشھر المنتھي التسعة تيلفتر

 
  كفاية رأس المال -15
قدرة المجموعة على  للحفاظ علىالنقد العربي السعودي  مؤسسة حددتھاالمال التي  رأسبمتطلبات  االلتزامأھداف المجموعة عند إدارة رأس المال ھي  إن

  .متينة رأسمالية قاعدة وبناءاالستمرار 
قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي اعتمدتھا مؤسسة النقد  تقوم المجموعة بمراقبة مدى كفاية رأس المال وذلك باستخدام المنھجيات والنسب المقررة من

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

رأس المال كاٍف لتغطية المخاطر المالزمة  من أنرأس المال ومستوى الموجودات المرجحة للمخاطر للتأكد قاعدة بشكل دوري بمراجعة  إدارة المجموعةتقوم 
بمراعاة خطط أعمال المجموعة الى جانب الظروف االقتصادية التي العليا لعملياته الحالية وخطط النمو المستقبلية. وعند القيام بھذه التقديرات، تقوم االدارة 

  عمال. ل مباشر وغير مباشر على بيئة األتؤثر بشك
 من اعتبارا مفعولھا سريان بدأ والتي) 3-(بازل معايير وفقمؤسسة النقد العربي السعودي اإلطار والتوجيھات المتعلقة بتنفيذ اإلصالحات الرأسمالية  أصدرت

أساس موحد  على العالقة ذات والنسب المؤھل المال رأس وإجمالي للمجموعة الموحدة المخاطر مرجحة الموجودات إحتساب تم فقد وعليهم. 2013 يناير 1
رأس المال األساسي والركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر، رأس المال  إجمالييلخص الجدول التالي  ).3-(بازل إطار وفق على مستوى المجموعة

  كفاية رأس المال.  ونسبالمساند 
  

   بماليين الرياالت السعودية
  م2017 سبتمبر 30

  (غير مدققة)
  م2016ديسمبر  31

  (مدققة)
  م2016 سبتمبر 30

 (غير مدققة)
      الموجودات المرجحة للمخاطر

 216,070 211,833  212,327  مخاطر االئتمانل المرجحة الموجودات

 13,874  13,890  14,018  لمخاطر التشغيليةل المرجحة الموجودات

 3,000  495  1,702  مخاطر السوقل المرجحة الموجودات
 232,944  226,218  228,047  إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

       
       رأس المال المؤھل

 37,049  36,973  37,668  األساسيرأس المال 
 5,072  5,072  5,072  المساندرأس المال 

 42,121  42,045  42,740  المال المسانداجمالي رأس المال األساسي ورأس 
       

 %15.9  %16.3  %16.5  نسبة كفاية رأس المال األساسي %
 %18.1  %18.6  %18.7  جمالي نسبة كفاية رأس المال %إ

  
  أرقام المقارنة -16

  لفترة الحالية.ل الحسابات عرضكي تتماشى مع  األخرى تصنيف بعض أرقام المقارنة أعيد، 13رقم  اإليضاحمذكور في ال التعديل إلى إضافة
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