
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك البالد   

 )شركة مساهمة سعودية(   

 )غير مدققة( الموجزة الموحدة ةمرحليالقوائم المالية ال   

  2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة   

  

 

 

 
 
 

 

  



 بنك البالد
 )شركة مساهمة سعودية(

  الموحدة المركز المالي المرحليةقائمة 
 

 1 

 2016 يونيو 30  2016 ديسمبر 31  2017 يونيو 30   

 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت   

 السعوديـــة  السعودية  السعودية   

 )غير مدققة (  )مدققة (  )غير مدققة (   

 )معدلة(  )معدلة(    اتإيضاح 

        الموجودات

 4,464,531  4,528,825  4,992,572   السعودينقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

 9,074,191  7,950,844  7,518,110   أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي

 2,992,852  3,080,945  4,491,593  6 ستثمارات، صافي                       ا

 36,930,159  36,178,387  40,664,633  7 تمويل، صافي

 781,782  802,424  815,265   ممتلكات ومعدات، صافي

 -  1,000,000  1,000,000  8 استثمار عقاري

 84,071  207,245  249,461   موجودات أخرى 

 54,327,586  53,748,670  59,731,634   إجمالي الموجودات

        

        الملكيةالمطلوبات وحقوق 

        المطلوبات

 2,000,911  2,006,214  2,013,640   لمؤسسة النقد العربي السعوديأرصدة 

 2,228,018  996,391  1,787,553   أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 42,118,378  40,234,715  44,970,777  9 ودائع العمالء

81 صكوك   2,006,204  2,007,047  - 

 1,268,283  1,352,419  1,631,847   مطلوبات أخرى

 47,615,590  46,596,786  52,410,021   إجمالي المطلوبات

        

        البنك لمساهمي العائدة الملكيةحقوق 

 6,000,000  6,000,000  6,000,000  14 رأس المال

 429,066  630,997  630,997    حتياطي نظامي                                     إ

 12,271  25,280  25,618   إحتياطيات أخرى                                

 383,359  260,188  727,407   أرباح مبقاة

 -  300,000  -   مقترحة أرباح توزيعات

 (114,389)  (113,207)  (104,575)   أسهم خزينة

 1,689  8,720  6,135   احتياطي برنامج أسهم الموظفين  

 6,711,996  7,111,978  7,285,582   إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

 -  39,906  36,031   ُمسيطرةر غي حصة

 6,711,996  7,151,884  7,321,613   جمالي حقوق الملكيةإ

 54,327,586  53,748,670  59,731,634   الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الموجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  20الى  1عتبر اإليضاحات المرفقة من ت



 بنك البالد

 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة الدخل المرحلية الموحدة )غير مدققة(
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 لفترة الستة أشهر المنتهية في  في لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

  
يونيو 30  

2017 
 

يونيو  30  

2016 
 

يونيو 30  

2017 
يونيو  30   2016 

 إيضاح 
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 
        

 828,966  999,673  432,571  516,909  الدخل من الموجودات اإلستثمارية والتمويلية

 (146,557)  (176,436)  (83,912)  (86,115)  والمطلوبات المالية   العائد على الودائع

 682,409  823,237  348,659  430,794  الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية، صافي

         

 413,924  400,754  206,085  199,411  دخل أتعاب وعموالت، صافي                  

 157,728  148,606  78,906  71,514  مكاسب تحويل عمالت أجنبية، صافي

 4,639  2,261  3,273  1,212  توزيعات أرباح

مقتناة لغير أغراض  استثمارات مكاسب )خسائر(

 (246)  6,733  (1,502)  1,192  المتاجرة، صافي

 10,040  30,771  6,081  13,743  دخل العمليات األخرى 

 1,268,494  1,412,362  641,502  717,866  اجمالي دخل العمليات

         

 
        

 457,416  472,854  245,508  243,749  الموظفين مصاريفورواتب 

 128,694  124,746  64,969  62,920  إيجارات ومصاريف مباني

 48,396  50,179  23,926  25,266  استهالك 

 131,874  173,248  66,528  71,631  مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 110,337  127,073  53,926  76,667  صافي مخصص انخفاض التمويل،

 33,380  -  2,771  -  مخصص انخفاض االستثمارات

 910,097  948,100  457,628  480,233  إجمالي مصاريف العمليات 

 358,397  464,262  183,874  237,633  صافي دخل للفترة

         

         العائد الى:

 358,397  468,137  183,874  238,759  مساهمي البنك

 -  (3,875)  -  (1,126)  ُمسيطرةغير  حصة

 358,397  464,262  183,874  237,633  صافي دخل للفترة 

ربح السهم األساسي والمخفض )العائد الى مساهمي 

 0.60  0.78  0.31  0.40 16 البنك العاديين( )بالريال السعودي(

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الموجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  20الى  1اإليضاحات المرفقة من تعتبر 



 بنك البالد 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مدققة( قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

       

3 

 

 لفترة الستة أشهر المنتهية في  في لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

  
يونيو 30  

2017 
 

يونيو  30  

2016 
 

يونيو 30  

2017 
 

يونيو  30  

2016 

 
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

الرياالت بآالف  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 358,397  464,262  183,874  237,633  الفترةصافي دخل 

         

         بنود الدخل الشامل اآلخرى:

ي فبنود يمكن اعادة تدويرها إلى قائمة الدخل الموحدة 

 حالية الفترات الالحقة أو تم إعادة تدويرها في الفترة ال
 

       

         االستثمارات المالية المتاحة للبيع -

 (9,643)  7,071  15,113  9,658  صافي التغيرات في القيمة العادلة 

 إلى قائمة الدخل  صافي المبلغ المحول

 الموحدة

 

(1,192)  1,502  (6,733)  246 

  33,380  -  2,771  -  مخصص االنخفاض للفترة 

 23,983  338  19,386  8,466  الشامل األخرى  الدخل إجمالي بنود 

 382,380  464,600  203,260  246,099  إجمالي الدخل الشامل للفترة

         العائد الى:
 382,380  468,475  203,260  247,225  مساهمي البنك 

 -  (3,875)  -  (1,126)  الحصة غير المسيطرة

 382,380  464,600  203,260  246,099  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الموجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  20الى  1اإليضاحات المرفقة من تعتبر 



 بنك البالد

 (سعوديةشركة مساهمة )

 المرحلية الموحدة )غير مدققة(حقوق الملكية قائمة التغيرات في 

 2017 ,يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
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  العائد الى مساهمي البنك
  

7201 

 بآالف الرياالت السعودية
 إيضاح

 إحتياطي المــال رأس

 نظـامي

 إحتياطيات

 أخرى

توزيعات أرباح  مبقاة أرباح

 مقترحة

احتياطي  خزينة أسهم

 أسهم برنامج

 الموظفين

غير  حصة اإلجمالـــي

 ُمسيطرة

 أجمالي حقوق الملكية

            

 7,320,805 39,906 7,280,899 8,720 (113,207) 300,000 285,188 169,201 630,997 6,000,000  كما هو مبين سابقا   الفترة بداية في الرصيد

 (168,921)  (168,921)    (25,000) (143,921)   5 أثر تعديل السياسة المحاسبية

 7,151,884 39,906 7,111,978 8,720 (113,207) 300,000 260,188 25,280 630,997 6,000,000  بداية الفترة المعدل  رصيد

            لفترةل الملكية حقوق في التغيرات

 العادلة القيمة في التغيرات صافي

 للبيع المتاحة لالستثمارات
 

  7,071  
 

  7,071  7,071 

 إلى قائمة الدخل المبلغ المحول صافي

 الموحدة  المرحلية 
 

  (6,733)  
 

  (6,733)  (6,733) 

حقوق  ضمن صافي الدخل المدرج مباشرة

 الملكية  
 

  338  
 

  338  338 

 464,262 (3,875) 468,137    468,137     لفترةل دخلال صافي

 464,600 (3,875) 468,475    468,137 338    للفترة الشامل الدخل إجمالي

 8,632  8,632  8,632       أسهم الخزينة

 (2,585)  (2,585) (2,585)        الموظفين اسهم برنامج إحتياطي

 (918)  (918)    (918)     الحالية للفترة الزكاة

 (300,000)  (300,000)   (300,000)      توزيعات أرباح 

            التوحيد عن الناتجة ُمسيطرةغير  حصة

 7,321,613 36,031 7,285,582 6,135 (104,575)    - 727,407 25,618 630,997 6,000,000  الفترة نهاية في الرصيد

 

 

 

 

 

 

 .الموجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  20الى  1عتبر اإليضاحات المرفقة من ت



 بنك البالد 

 )شركة مساهمة سعودية(

  المرحلية الموحدة )غير مدققة(حقوق الملكية قائمة التغيرات في 
 2016 ,يونيو 30أشهر المنتهية في الستة لفترة 

5 

 

  
  

 )معدلة( البنكالعائد الى مساهمي 
  

2016 

 بآالف الرياالت السعودية
 إيضاح

 إحتياطيات نظـامي إحتياطي المــال رأس

 أخرى

توزيعات  مبقاة أرباح

أرباح 

 مقترحة

احتياطي  خزينة أسهم

 أسهم برنامج

 الموظفين

غير  حصة اإلجمالـــي

 ُمسيطرة

 أجمالي حقوق الملكية

            

 6,442,239 - 6,442,239 15,326 (113,758) - 591,317 (11,712) 961,066 5,000,000  هو مبين سابقاً كما  الفترة بداية في الرصيد

 (85,855)  (85,855)    (85,855)    5 أثر تعديل السياسة المحاسبية

 6,356,384 - 6,356,384 15,326 (113,758) - 505,462 (11,712) 961,066 5,000,000  بداية الفترة المعدل رصيد

            لفترةل الملكية حقوق في التغيرات

 العادلة القيمة في التغيرات صافي

 للبيع المتاحة لالستثمارات
 

  (9,643)  

 

  (9,643)  (9,643) 

إلى قائمة الدخل  المبلغ المحول صافي

 الموحدة المرحلية 
 

  246  

 

  246  246 

مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة 

 للبيع
 

  33,380  

 

  33,380  33,380 

حقوق  ضمن صافي الدخل المدرج مباشرة

 الملكية  
 

  23,983  

 

  23,983  23,983 

 358,397  358,397    358,397     لفترةل دخلال صافي

 382,380 - 382,380 - -  358,397 23,983 - -  للفترة الشامل خلالد إجمالي

 (468,000)  (532,000) 1,000,000  إصدار اسهم مجانية
 

    - 

 (631)  (631)  (631)       أسهم الخزينة

      الموظفين اسهم برنامج إحتياطي
 

 (13,637) (13,637)  (13,637) 

 (12,500)     الزكاة للفترة الحالية
 

  (12,500)  (12,500) 

 6,711,996 - 6,711,996 1,689 (114,389) - 383,359 12,271 429,066 6,000,000  الفترة نهاية في الرصيد

 

 

 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. 20الى  1عتبر اإليضاحات المرفقة من ت



 بنك البالد

 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة )غير مدققة(

 2016و 2017 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة لفترة 
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2016 

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2017  

بآالف الرياالت 

  اتايضاح  السعودية

 األنشطة التشغيلية     

 فترةالصافي دخل    464,262  358,397

 ية :في( األنشطة التشغيل الناتج من )المستخدمسوية صافي الدخل إلى صافي النقد التعديالت لت     

 إستثمارات مقتناة  لغير أغراض المتاجرة، صافي )خسائر( مكاسب   (6,733)  246

 ممتلكات ومعدات، صافيبيع  مكاسب    (1,607)  (670)

 استهالك   50,179  48,396

 التمويل، صافي  مخصص انخفاض   127,073  110,337

 مخصص انخفاض االستثمارات   -  33,380

 برنامج اسهم الموظفين   6,047  (1,783)

 الربح من العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   639,221  548,303

     

 

 صافي )الزيادة( النقص في الموجودات التشغيلية :

 العربي السعوديوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد    (150,033)  (20,889)

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد تسعين يوما من تاريخ االقتناء   (71,889)  311,468

 تناءمرابحات في بضائع مع مؤسسة النقد العربي السعودي  تستحق بعد تسعين يوما من تاريخ االق   (746,403)  (36,751)

 تمويل    (4,613,319)  (2,785,874)

 موجودات أخرى   (42,216)  90,664

 صافي الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية :     

 أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي   7,426  2,000,911

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   791,162  806,366

 ودائع العمالء   4,736,062  (61,082)

 مطلوبات أخرى   278,510  58,125

 األنشطة التشغيليةمن  الناتجة صافي النقدية   828,521  911,241

  
 

  

  

 األنشطة االستثمارية 

 شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة   (1,342,808)  (219,690)

 لغير أغراض المتاجرة مقتناة  من بيع استثمارات متحصالت   385,564  202,881

 شراء ممتلكات ومعدات   (63,075)  (38,465)

 من بيع ممتلكات ومعدات متحصالت   1,662  1,042

 األنشطة االستثماريةفي  المستخدم النقد صافي   (1,018,657)  (54,232)

  
 

  

 

 األنشطة التمويلية 

 ارباح صكوك موزعة  18  (843)  -

 الموظفينأسهم لبرنامج أسهم شراء    -  (12,486)

 توزيع أرباح نقدية   (300,000)  -

 في األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم   (300,843)  (12,486)

 النقدية وما في حكمها في الزيادة )النقص(   (490,979)  844,523

 في بداية الفترة يعادلهوما  النقد   8,786,280  8,066,276

 في نهاية الفترة يعادلهوما  النقد 11  8,295,301  8,910,799

 والتمويلية الدخل المحصل من الموجودات االستثمارية   948,565  790,477

 العائد المدفوع على الودائع والمطلوبات المالية   188,039  126,488

 معلومات إضافية غير نقدية:     

 الشامل اآلخرى الدخل إجمالي بنود   338  23,983

 

 

 

 .الموجزة الموحدة المرحلية القوائم الماليةهذه جزءاً ال يتجزأ من  20الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مدققة( الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة

 2017 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة لفترة 
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 ـامــع .1

   

 التأسيس والعمل (أ  

 المرسوم الملكي وتم الترخيص بانشائه بموجب ،المملكة العربية السعوديةفي شركة مساهمة سعودية كتأسس بنك البالد )"البنك"( ، 

مضان ر 18( وتاريخ 258(، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )2004نوفمبر  4هـ )الموافق 1425رمضان  21وتاريخ  48رقم م/

 (.2004نوفمبر  1هـ )الموافق 1425

( 2005ابريل  19هـ )الموافق 1426ربيع األول  10بتاريخ   1010208295ويعمل البنك  بموجب  السجل  التجاري  رقم   

 الرئيسي هو كما يلي: مركزهوعنوان 

 بنك البالد

  140ص ب  

 11411الرياض 

 المملكة العربية السعودية

قارية وصندوق ة البالد العتشمل هذه القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة، وهي/شركة البالد لالستثمار وشرك

ة ي شركات تابعهالبالد العقارية مكة للضيافة )يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(. إن كل من شركة البالد لالستثمار و شركة 

كة البالد % من صندوق مكة للضيافة وهو مدار من قبل شر80% من قبل البنك، بينما تمتلك المجموعة بنسبة 100مملوكة بنسبة 

 المالية.  إن جميع الشركات التابعة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية.

ء لفة.يتم اجراادوات اسالمية مختتتمثل أغراض المجموعة في مزاولة جميع األعمال المصرفية والتمويلية واإلستثمارية من خالل 

مـات من يـم هذه الخدالشريعة اإلسالمية وعقد تأسيس البنك واحكام نظام مراقبة البنوك. ويقوم البنك بتقد انشطة البنك بالتوافق مع

لكة ( في المم173: 2016 يونيو 30مركز صرافة  وحواالت )  178بنكي(  فرع  121 : 2016يونيو  30)فرع بنكي  112خالل 

 العربية السعودية. 

 الهيئة الشرعية (ب 

 البنك مع أحكام أعتمادها و توجيهاتها. أنشطةأنشأ البنك هيئة شرعية )"الهيئة"( لضمان توافق جميع 

 أسس اإلعداد .2

 بيان اإللتزام (أ

ت والتعديال 2017أبريل  11بتاريخ  381000074519التعميم رقم  2017قد العربي السعودي خالل عام مؤسسة النأصدرت 

 الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة باحتساب الزكاة والضريبة. فيما يلي أثر هذه التعديالت:

ر يناي 1اً من اعتبار سارية المفعوللم تعد معايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي  -

 ؛ و2017

 ذاااللتزام  إثباتالزكاة والضريبة على أساس ربع سنوي ويتم ادراجها في قائمة حقوق المساهمين الموحدة مع  يجب إثبات -

 الي الموحدة.في قائمة المركز الم العالقة

م المالية "القوائ 34تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة باستخدام معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .المذكورة أعاله الزكاة والضريبةالمتعلقة بوإرشادات مؤسسة النقد العربي السعودي االولية"



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

  )غير مدققة( الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية      
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قد تم اإلفصاح عن أثار ، ل4في السياسة المحاسبية للزكاة كما هو مبين في اإليضاح رقم قد أدى هذا التغيير في إطار العمل إلى تغير ل

 حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. 5هذا التغير في إيضاح رقم 

 الموحدة المالية ائمالقو في المطلوبة واإلفصاحات المعلومات كافة على تشتمل ال الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه إن

 .2016 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة السنوية الموحدة المالية القوائم مع جنب إلى جنبا تقرأ أن يجب و السنوية

 بعرض قائمة مركزه المالي من حيث السيولة.يقوم البنك 

السياسات  تطبيق ىعل تؤثر قد وافتراضات وتقديرات أحكام وضع اإلدارة من الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم إعداد يتطلب

 .ديراتالتق هذه عن الفعلية النتائج تختلف وقد .والمصاريف والدخل والمطلوبات للموجودات المسجلة والمبالغ المحاسبية

 السياسات طبيقت عند اإلدارة اتخذتها التي الجوهرية األحكام كانت الموجزة، الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه إعداد عند

 للسنة السنوية دةالموح المالية القوائم على المطبقة نفسها هي التقديرات من التأكد لعدم الرئيسة والمصادر للمجموعة المحاسبية

للمحاسبة ي السعودي باستثناء التغير في السياسة المحاسبية فيما يتعلق بإرشادات مؤسسة النقد العرب، 2016 ديسمبر 31 في المنتهية

 . 2017يناير  1اعتبارا من المفعول  ةالساريوالزكاة والضريبة كما هو مذكور أعاله  عن

 أسس القياس والعرض  (ب

بالقيمة  حة للبيعثمارات المتاتم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االست

 . العادلة

 الوظيفية وعملة العرض العملة (ج

 لقوائما. يتم تقريب رئيسية للبنكبالريال السعودي والذي يعتبر العملة ال الموجزة يتم عرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة

 المالية المعروضة ألقرب ألف.

 

 المالية توحيد القوائمأسس  .3

داد القوائم . يتم إع1رقم  كما هو موضح بايضاح التابعة وشركاتهالقوائم المالية للبنك  الموجزة القوائم المالية المرحلية الموحدة تشمل

 للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة. المالية

عندما  تثمر فيهاالمسالمنشأة على تسيطر المجموعة  .عليها المجموعة تسيطرالتي فيها  المستثمر المنشاّةالتابعة هي  الشركاتإن 

تأثير مقدرة على الال االمستثمر فيها ولديه منشأةبال احق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته ا، أو يكون لديهالمجموعة تتعرض

ل السيطرة ن تاريخ إنتقاالمستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً م المنشأةعلى  امن خالل ممارسة سلطاته العوائد هذه على

 .انتقال السيطرة من البنكعلى تلك الشركات إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد اعتباراً من تاريخ 

كل مباشر او سواء بش للبنكتمثل حقوق الملكية غير المسيطرة جزء من صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة  

دة وذلك عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموح غير مباشر, ويتم

رة في أي شركة لمساهمي البنك . يتم توزيع اي خسائر تتعلق بحقوق الملكية غير المسيط ائدةبصورة مستقلة عن حقوق الملكية الع

 ا.يكون رصيدها عجز تابعة على حقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أن

عند إعداد  شركات المجموعة بين، وأي دخل أو مصروف ينشأ من المعامالت المالية  شركات المجموعةبين  يتم إستبعاد األرصدة

الى المحققه ر اد االرباح غيبنفس الطريقة التي يتم فيها استبع حققهمال. تستبعد الخسائر غير  الموجزة القوائم المالية المرحلية الموحدة

   الحد الذي ال يكون فيه دليل على االنخفاض في القيمة.

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مدققة( الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة
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 السياسات المحاسبية الهامة .4

ك المتبعة لموجزة مع تلالمستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة ا والتقديرات واالفتراضات المحاسبيةتتماشى السياسات 

السياسة المحاسبية  ، بإستثناء التغير في2016ديسمبر  31في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

ير ينا 1راً من طبقاً لإلرشادات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك اعتبا والضريبة ةالمتعلقة بالمحاسبة عن الزكا

أثير مالي جوهري تادناه والتي ال يوجد لها  الموضحةير الحالية ي( وإتباع التغيرات في المعا5رقم و  2رقم )أنظر اإليضاح  2017

 .المالية للمجموعة القوائمعلى 

لسنوية التي تبدأ في ا: تنطبق على الفترات النقدية التدفقات لقائمة االفصاح مبادرة(، 7الدولي رقم) المحاسبة معيارت على التعدي -

 .2017يناير  1أو بعد 

 

 االنشطةة عن المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئ القوائمإفصاحات إضافية تمكن مستخدمي  التعديالتتقدم هذه 

لى تطوير والذي يهدف االصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية،  من مبادرة االفصاحهو جزء هذا التعديل التمويلية.

 المالية. في القوائم االفصاحات

 التغير في السياسة المحاسبية .5

لزكاة اكانت ع سنوي. على أساس رب ويلتزام الزكبإثبات االقامت المجموعة بتعديل سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة، وتقوم اآلن 

 تفع أية توزيعادكالتزام في ذلك الوقت. وفي حالة عدم اثباتها  تميمن توزيعات األرباح عند دفعها للمساهمين وفي السابق تخصم 

المجموعة  امتقمستحق من المساهمين. مبلغ ك وإثباتها عند دفعها للهيئة العامة للزكاة والدخل الزكاة تم احتسابي كان ،أرباح

المركز  قائمةلى بنود عأثر التغير المذكور أعاله كان التغير في السياسة المحاسبية المتعلقة بالزكاة بأثر رجعي و بالمحاسبة عن هذا

  كما يلي:المالي والتغيرات في حقوق الملكية 

 

  2016ديسمبر  31 كما في     

 كما في المعدلالرصيد 

 2016ديسمبر   31 

 الرياالت السعوديةبآالف 

 التعديل أثر  

 بآالف الرياالت السعودية

 

 كما في المبين سابقا  الرصيد  

 2016ديسمبر   31 

 الحساب بآالف الرياالت السعودية

 موجودات أخرى 351,166  (143,921)   207,245

 أخرى مطلوبات  1,327,419   25,000   1,352,419

 أرباح مبقاة 285,188  (25,000)   260,188

            إحتياطيات أخرى                      169,201  (143,921)   25,280

 

 

 

 

 

  

 

  2016 يونيو 30كما في 

 كما في المعدلالرصيد 

 2016 يونيو  30 

 بآالف الرياالت السعودية

  أثرالتعديل 

 بآالف الرياالت السعودية

 

 كما في المبين سابقا  الرصيد  

 2016 يونيو  30 

 الحساب بآالف الرياالت السعودية

 موجودات أخرى 169,926  (85,855)  84,071

 أخرى مطلوبات  1,255,783  12,500  1,268,283

 أرباح مبقاة 481,714  (98,355)  383,359

وضة رالمع للسنوات /فترات ال الموحدة، والدخل الشامل ألي من لم ينتج عن التغير أعاله في السياسة المحاسبية أثر على قوائم الدخل

 اعاله.

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

  )غير مدققة( الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية      

 2017يونيو  30 في أشهر المنتهيةالستة لفترة 
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 ، صافياالستثمارات .6
 2016 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2016 ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2017  يونيو  30

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 استثمارات متاحة للبيع     

 أسهم  295,128  287,820  312,813

 يةستثمارا اديقصن 482,099  279,365  241,638

 صكوك 1,523,455  769,182  598,428

1,152,879  1,336,367  2,300,682  

 
 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة    

1,839,973  1,744,578  2,190,911 

لدى مؤسسة النقد  في بضائع مرابحات  

  العربي  السعودي

 اإلجمالي 4,491,593  3,080,945  2,992,852

 التمويل ، صافي .7
 2016 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2016 ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2017  يونيو  30

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

      

22,880,339 

 

 بيع آجل 26,170,894  22,667,228

 وبطاقات ائتمان واجارة بيع بالتقسيط 13,542,550  12,671,433 12,609,869

 مشاركة 1,421,664  1,158,166  1,693,106

 إجارة 160,401  180,086  199,565

 التمويل العامل 41,295,509  36,676,913  37,382,879

 التمويل غير العامل 378,746  507,125  521,843

 اجمالي التمويل   41,674,255   37,184,038  37,904,722

 مخصص انخفاض التمويل (1,009,622)   (1,005,651)  (974,563)

 تمويل، صافيال  40,664,633   36,178,387  36,930,159

 عقاريالستثمار اال .8

تثمرين االستثمار العقاري تكلفة عقارات في مكة المكرمة والتي تهدف إلى تزويد المس، يمثل 2017 يونيو 30كما في 

ة قوائم المالي. نشأ هذا االستثمار العقاري من توحيد الطويل االجلبتوزيعات أرباح ونمو رأس المال على المدى المتوسط و

 وعة. بر شركة تابعة خاضعة لسيطرة المجملصندوق مكة للضيافة والمدار من قبل شركة البالد لالستثمار، والتي تعت

 

 

 

 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
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 ودائع العمالء  .9
 2016 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2016 ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2017  يونيو  30

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 الطلبتحت  27,131,918  26,974,543  26,719,962

 حساب البالد )مضاربة( 8,699,790  5,937,828  3,879,945

 استثمار مباشر 8,281,769  6,496,933  10,639,830

 أخرى  857,300  825,411  878,641

 اإلجمالي 44,970,777  40,234,715  42,118,378

 التعهدات وااللتزامات المحتملة .10
 

كوين أي لم يتم ت. قانونية خالل دورة اعمالها العادية الى اجراءاتتخضع المجموعة  2017يونيو  30كما في   (أ

 .ةخسائر جوهرياستنادا على استشارات قانونية اشارت الى انه من غير المحتمل ان تقع مقابل ذلك  مخصص

 

 مما يلي : للمجموعةتتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة  (ب

 2016 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2016 ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2017  يونيو  30

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

      

 خطابات ضمان 4,079,267  4,241,932  3,938,826

 عتمادات مستنديةإ 668,383  895,732  575,492

 قبوالت 386,860  217,432  206,447

 التزامات لمنح االئتمان غير قابلة لاللغاء 1,662,524  1,633,518  1,040,283

 اإلجمالي 6,797,034  6,988,614  5,761,048
                

 الزكاة (ج

ي عن السنوات المالية مليون لاير سعود 166قدم البنك إقراراته الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسدد الزكاة البالغة 

مليون  561.1، ونتج عنها مطالبات إضافية قدرها 2014حتى  2007، و استلم الربوط عن األعوام من 2015حتى  2006من 

ء ألجل إلى وعااالتمويل طويل  ةستبعاد االستثمارات طويلة األجل وإضاف"امن قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل لاير سعودي

بموجبه  ساس الذي تم. وقام البنك باالعتراض لدى اللجنة الضريبية العليا على األ"من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل الزكاة

 جنيبيتم تالي لم إنشاء المطالبات الزكوية اإلضافية. تتوقع اإلدارة بأن نتيجة االعتراض أعاله ستكون في صالح البنك وبالت

  ه المطالبات.تعلق بهذممخصص 

ى الربوط النهائية التي من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد . وبناءاً عل 2016و  2015لم يتم إجراء الربوط النهائية لعامي 

ل طويل إضافة التمويانهتها الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات أعاله، فإنه إذا ما تم إستبعاد االستثمارات طويلة األجل و

 موضع إهتمام ت زكوية إضافية جوهرية، وال تزال هذه المسالةاألجل إلى وعاء الزكاة، فإن ذلك سينتج عنه التعرض لمطالبا

 قطاع البنوك بصفه عامة.

 .2006 للسنة الماليةمليون لاير سعودي فيما يتعلق بالربط  58, قام البنك بدفع مبلغ إضافي قدرة  2016عام خالل 
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 يعادلهوما  النقد .11

 مما يلي: الموحدةالمرحلية في قائمة التدفقات النقدية  يتكون النقد وما يعادله المدرج

 
 2016 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2016 ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2017  يونيو  30

بآالف الرياالت 

  السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(
 

 نقد 1,685,275  1,518,636  1,863,738

6,976,258  6,369,598  5,864,975 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى )تستحق 

 خالل تسعين يوماً من تاريخ االقتناء(

-  300,070  - 

استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق )تستحق خالل 

 تسعين يوماً من تاريخ االقتناء(

70,803  597,976  745,051 

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )فيما عدا 

 الوديعة النظامية( 

 اإلجمالي 8,295,301  8,786,280  8,910,799

 

 دوات الماليةالقيمة العادلة لأل .12

املين ية تتم بين متعمعاملة نظام بموجب مطلوباتأو دفعة  لتحويل  موجوداتإن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع 

 د تمت إما:ق مطلوباتأو تحويل  موجوداتبيع  معاملةفي السوق في تاريخ القياس ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن 

 ، أوللموجودات والمطلوبات في السوق الرئيسية -

  .جود السوق الرئيسيةفي أكثر األسواق فائدة والمتاحة للموجودات و المطلوبات، في حالة عدم و -

 ومستويات القيمة العادلةدوات المالية تحديد القيمة العادلة لأل

  المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:  المجموعةستخدم ت

  

 1المستوى 

 

: 

 

اليها في  كن الوصولأو أداة مماثلة و التي يم األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة

 . تاريخ القياس
   

م م أخرى يتاألسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقيي : 2المستوى  

 قابلة للمالحظة.سوقية تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات 
   

 قابلة للمالحظة.سوقية لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات  مييطرق تق : 3المستوى  
  

لهرمي سب التسلسل ايظهر الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها ح

 للقيمة العادلة:
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 القيمة العادلة     

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الدفتريةالقيمة  بآالف الرياالت السعودية

       2017 يونيو 30 

      العادلة بالقيمة تم قياسها موجودات مالية

 2,300,682 768,404 - 1,532,278 2,300,682 استثمارات مالية متاحة للبيع 

الموجودات المالية التي ال يتم قياسها 

      بالقيمة العادلة

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 7,518,110 7,518,110 - - 7,518,110 ، صافياألخرى

 2,190,911 2,190,911 - - 2,190,911 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 40,180,821 40,180,821 - - 40,664,633 ، صافيالتمويل

 
 القيمة العادلة  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية بآالف الرياالت السعودية

       2016 ديسمبر  31 

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 1,336,367 628,144 - 708,223 1,336,367 استثمارات مالية متاحة للبيع 

الموجودات المالية التي ال يتم قياسها 

      العادلةبالقيمة 

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 7,950,844 7,950,844 - - 7,950,844 ، صافياألخرى

 1,744,578 1,744,578 - - 1,744,578 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 35,613,860 35,613,860 - - 36,178,387 ، صافيالتمويل

 القيمة العادلة  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية السعوديةبآالف الرياالت 

       2017 يونيو 30 

يتم قياسها  التي الالمطلوبات المالية 

 بالقيمة العادلة

     

 2,013,640 2,013,640 - - 2,013,640 أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

 1,787,553 1,787,553 - - 1,787,553 المالية األخرىأرصدة للبنوك والمؤسسات 

 44,970,777 44,970,777 - - 44,970,777 ودائع العمالء

 2,006,204 2,006,204 - - 2,006,204 صكوك 
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 القيمة العادلة   

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية بآالف الرياالت السعودية

       2016ديسمبر   31 

المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها 

 بالقيمة العادلة

     

 2,006,214 2,006,214 - - 2,006,214 أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

 996,391 996,391 - - 996,391 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 40,234,715 40,234,715 - - 40,234,715 ودائع العمالء

 2,007,047 2,007,047 - - 2,007,047 صكوك 

ختلف جوهرياً عن تال  ة الموجزةالموحد ةالمالية المرحليقياسها بالقيمة العادلة في هذه القوائم  مال يتوالتي  إن القيمة العادلة لألدوات المالية

المقتناة الستثمارات و ابعائد بطة ودائع العمالء المرتلالقيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. إن القيمة العادلة 

ية المدرجة القيمة الدفتر ال تختلف كثيراً عن بالتكلفة المطفاة واالرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة 

راً عن األسعار ال تختلف كثي ألن معدالت األرباح الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلةفي القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

. األخرى أو معا لبنوك والمؤسسات الماليةلدى و لألرصدة  االمالية وخصوصا  األدواتالمتعاقد عليها وبسبب قصر الفترة بالنسبة لبعض 

 قابلالممع الطرف  و ذلك باجراء تسوية المالية االدوات ه، وتعتزم المجموعة تحقيق القيمة الدفترية لهذ اليوجد سوق نشط لهذه االدوات

 ت الصلة بالسايبور.ة المتوقعة المخصومة ذاوذلك بإستخدام التدفقات النقدي 3تم تصنيف التمويل على أنه في المستوى  بتاريخ استحقاقها.

 المعلومات القطاعية  .13

ت صر و المكوناتقوم المجموعة بتحديد القطاعات التشغيلية، بناء على مجموعات العمالء، على أساس التقارير الداخلية عن العنا

 لقراروصانعي ا الموجودات والمطلوباتالتي تتكون منها المجموعة والتي يتم مراجعتها بصفة مستمرة من قبل لجنة إدارة 

 ة السعودية.تمارس المجموعة نشاطها الرئيسي في المملكة العربي. بالمجموعة من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها

 . 2016ديسمبر 31يكن هناك أي تغيير على أساس تقسيم القطاعات أو أساس قياسات ارباح أو خسائر القطاعات منذ  لم

 

 من خمسة قطاعات كالتالي: المجموعةتكون تألغراض إدارية 

 

رف الحواالت وصوتمويل ، واليشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كالودائع،  :     قطاع األفراد )التجزئة(           

 العمالت األجنبية.

ويل كالودائع والتم التجاريين المقدمة للشركات والعمالءيشمل الخدمات والمنتجات  :         قطاع الشركات                 

 والخدمات التجارية للعمالء.

 يشمل سوق المال و المتاجرة وخدمات الخزينة. :      قطاع الخزينة                     

ل و بخدمات التعامالمرتبطة الموجودات  ستثمار وأنشطة إدارةيشمل خدمات إدارة اال ستثمار والوساطة :قطاع خدمات اال

 المشورة وحفظ األوراق المالية. وترتيب الاإلدارة و

قوم يبما فيها مكتب الرئيس التنفيذي والذي وتشمل جميع القطاعات المساندة االخرى  :       أخرى                             

 بادارة استثمارات المجموعة في االسهم.

 

اريف تمد. توزع مصالتشغيلية المذكورة أعاله وفقاً لشروط وأحكام نظام  التسعير الداخلي المع تتم جميع المعامالت بين القطاعات

 القطاعات المسانده واإلدارة العامة على القطاعات التشغيلية األخرى وفق معايير معتمدة.
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 المصاريفوالتشغيلي  دخلالوإجمالي  2016و  2017  يونيو 30كما في  مجموعةلا ومطلوبات موجودات إجماليب تحليال فيما يلي 

  :التشغيليةمن القطاعات  قطاع لكلخ يالتار افي هذ ةالمنتهيأشهر  الستة ةلفتر وصافي الدخل
قطاع خدمات        )غير مدققة( 2017  يونيو  30

ستثمار اال

 والوساطة

    

     قطاع األفراد  

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة  قطاع الشركات  )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

 59,731,634 1,058,048 330,234 15,246,942 25,793,746 17,302,664 إجمالي الموجودات

 52,410,021 3,609,815 14,656 9,410,944 9,206,041 30,168,565 إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 والتمويلية
359,265 363,510 45,031 6,616 48,815 823,237 

 589,125 17,903 40,610 51,200 76,437 402,975 ، صافي   وأخرى عموالتأتعاب و دخل 

 1,412,362 66,718 47,226 96,231 439,947 762,240 إجمالي دخل العمليات

 127,073 - - - 99,972 27,101 مخصص انخفاض التمويل، صافي

 - - - - - - المتاحة للبيعمخصص انخفاض االستثمارات 

 50,179 - 926 773 4,307 44,173 إستهالك

 948,100 (5,937) 36,873 35,571 228,805 652,788                إجمالي مصاريف العمليات

 464,262 72,655 10,353 60,660 211,142 109,452 دخل الفترةصافي 

       

       العائد الى:

 468,137 76,530 10,353 60,660 211,142 109,452 مساهمي البنك

 (3,875) (3,875)     ُمسيطرة حصة غير 

 464,262 72,655 10,353 60,660 211,142 109,452 صافي دخل الفترة
 

 )معدلة()غير مدققة( 2016  يونيو  30

   
قطاع خدمات 

ستثمار اال

 والوساطة

 قطاع األفراد    

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات )التجزئة( السعوديةبآالف الرياالت     

 54,327,586 697,421 763,258 11,595,749 23,338,825 17,932,333 إجمالي الموجودات

 47,615,590 3,111,605 157,589 10,131,908 6,883,811 27,330,677 إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 682,409 48,803 1,815 74,695 326,790 230,306 والتمويلية

 586,085 12,520 35,791 47,929 69,501 420,344 ، صافي   وأخرى عموالتأتعاب و دخل 

 1,268,494 61,323 37,606 122,624 396,291 650,650 إجمالي دخل العمليات

 110,337 - - - 80,274 30,063 مخصص انخفاض التمويل، صافي

 33,380 33,380 - - - - مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع

 48,396 - 853 665 3,748 43,130 إستهالك

 910,097 34,248 26,307 30,447 201,544 617,551                إجمالي مصاريف العمليات

 358,397 27,075 11,299 92,177 194,747 33,099 دخل الفترةصافي 

       

       العائد الى:

 358,397 27,075 11,299 92,177 194,747 33,099 مساهمي البنك

 - - - - - -  ُمسيطرةغير  حصة

 358,397 27,075 11,299 92,177 194,747 33,099 الفترةصافي دخل 

 رأس المال .14

  31)ة  رياالت سعودي 10مليون سهم، قيمة كل سهم  600يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من 

 10 كل سهمقيمة  ،سهممليون  600:  2016 يونيو 30 و  رياالت سعودية 10كل سهم قيمة ، سهممليون  600:  2016ديسمبر 

 ( رياالت سعودية
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 كفاية رأس المال .15
 

 عربي السعوديأهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد ال تتمثل

 ة.للحفاظ على مقدرة المجموعة في االستمرار في أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية واالحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوي
 

لسعودي نقد العربي ا. تتطلب تعليمات مؤسسة البانتظام مال واستخدام رأس المال النظاميتقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس ال

 مخاطر عند أواالحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة ال

 %.8وهو  الحد األدنى المتفق عليهزيد عن ت
 

أس رقياس كفاية  ة رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. و بموجبها يتمتراقب المجموعة كفاي

 المرحلية ليالمدرجة في قائمة المركز الما وااللتزامات المحتملة المال بمقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات

 باستخدام االرصده المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.  الموحدة
  

سبة كفاية المساند ون رأس المالرأس المال األساسي وور،طللموجودات المرجحة المخايلخص الركيزة األولى  الجدول التاليإن 

 :الخاص بالمجموعة رأس المال

 

 2017 يونيو 30

 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(

 
 2016 ديسمبر 31

  بآالف الرياالت السعودية

  )معدلة()مدققة(

 2016 يونيو 30

 بآالف الرياالت السعودية

 ) معدلة()غير مدققة(

 42,089,647  42,831,321  46,925,617 الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

 4,117,297  4,340,692  4,598,689 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
 1,077,713  991,676  187,926 المرجحة لمخاطر السوقالموجودات 

إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة 

 47,284,657  48,163,689  51,712,232 المخاطر

 6,810,351  7,151,884  7,321,613 األساسي مالالرأس 

 522,835  2,532,325  2,638,545 المساندمال الرأس 

 7,333,186  9,684,209  9,960,158 األساسي ورأس المال المساندإجمالي رأس المال 

      نسبة كفاية رأس المال

 14.40%  14.85%  14.16% األساسي مالالنسبة رأس 

ورأس المال  األساسي مالال  رأس نسبة

 المساند
%19.26  %20.11  %15.51 

 ربح السهم األساسي والمخفض .16

العائد  ترةالفدخل  صافيبقسمة  وذلك 2016و  2017 يونيو 30في  المنتهيتين فترتينلل والمخفض األساسي السهم ربح احتساب تم

 .وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة مليون سهم 600للمساهمين على 

 توزيعات االرباح .17

 لجمعيعةا معن قبعللاير لكعل سعهم  0.50 مليعون لاير سععودي، بواقعع  300أربعاح بمبلعغ إجمعالي وقعدرة   توزيعع تمت الموافقة على

 .م 2017 مايو 08 الموافق ه 1438 شعبان 12 بتاريخ المنعقدة الثامنة العادية غير العامة

 صكوك ال .18

 ربع بشكل صك، تستحق الدفع لكل سعوديلاير  مليون بمبلغ صكوك شهادة 2,000 البنك أصدر ، 2016اغسطس 30 بتاريخ

 وهو تاريخ انتهاء ، 2026 اغسطس 30 تاريخ حتى سنة كل نوفمبر من 30 اغسطس و 30و مايو  30فبراير و  29في  وذلك سنوي

 حسب محددة شروط استيفاء حال التاريخ هذا بعد أو 2021 اغسطس 30 في االسترداد خيار ممارسة للبنك الصكوك. يحق هذه

في  الواردة األحكام حسب األخرى الشروط بعض استيفاء حال أيضاً  الصكوك استرداد يمكن اإلصدار. نشرة في الواردة األحكام
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إن توزيعات األرباح  .الفترة( المستحقة خالل الربح/ المبلغ االساسيالذكر. لم يتعثر البنك في سداد دفعات ) اآلنفة اإلصدار نشرة

 %.2 ربح قدره شهر باإلضافة إلى هامشأ ةالمتوقعة للصكوك هي سعر األساس لثالث

 

 

 الموجزة الموحدة المرحلية للقوائم المالية إعتماد مجلس اإلدارة .19

 .2017 يوليو 20هـ الموافق  1438 شوال 26 بتاريخ الموجزة الموحدة المرحلية اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية

 

 أرقام المقارنة .20

 الحالية. الفترة عرضالماضية كي تتماشى مع  للفترةبعض أرقام المقارنة  تم اعادة تصنيف


