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     2016 يونيو 30  2015 ديسمبر 31  2015 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية
   

  اتإيضاح  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 الموجودات           

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   4,464,531  4,602,121  4,302,042

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي   9,074,191  8,382,657  9,788,028

 ستثمارات، صافيا 5  2,992,852  2,948,935  2,350,874

 تمويل، صافي 6  36,930,159  34,254,623  31,682,808

 ممتلكات ومعدات، صافي   781,782  792,084  784,511

 موجودات أخرى    169,926  239,990  234,979

 إجمالي الموجودات   54,413,441  51,220,410  49,143,242

        

 المطلوبات وحقوق المساهمين       

        

 المطلوبات       

 لمؤسسة النقد العربي السعودي أرصدة   2,000,911  -  720,000

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   2,228,018  1,421,652  2,456,096

 ودائع العمالء 7  42,118,378  42,179,460  38,302,119

 مطلوبات أخرى   1,255,783  1,177,059  1,574,607

 إجمالي المطلوبات   47,603,090  44,778,171  43,052,822

        

 حقوق المساهمين       

 رأس المال 13  6,000,000  5,000,000  5,000,000

 حتياطي نظاميإ   429,066  961,066  763,960

 إحتياطيات أخرى    12,271  (11,712)  40,194

 أرباح مبقاة   481,714  591,317  380,602

 أسهم خزينة   (114,389)  (113,758)  (107,037)

 برنامج أسهم الموظفين  احتياطي    1,689  15,326  12,701

 إجمالي حقوق المساهمين   6,810,351  6,442,239  6,090,420

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين           54,413,441  51,220,410  49,143,242
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 لفترة الستة أشهر المنتهية في
 

  في لفترة الثالثة أشهر المنتهية

يونيو 30   

2015 
 

يونيو  30  

2016 
 

يونيو  30

2015 
 

يونيو  30

2016 

 

 

بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

 

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 الدخل ايضاح السعودية

    
    

 
583,598  829,446 

 
 ستثمارية والتمويليةالدخل من الموجودات اال  433,051  298,473

(25,117)  (154,734) 
 

 العائد على الودائع والمطلوبات المالية  (92,089)  (11,910)

558,481  674,712 
 

286,563  340,962 
 

 الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية، صافي  

   
 

    
 

393,428  416,928 
 

 دخل وأتعاب العموالت، صافي     209,089  205,085

160,141  157,728  
 مكاسب تحويل عمالت أجنبية ، صافي   78,906  77,955

7,344  4,639  
 توزيعات أرباح  3,273  3,550

7,777  (1,509)  
 ستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافيا)خسائر( مكاسب   (1,502)  9,303

12,928  11,302  
 دخل العمليات األخرى   6,080  2,464

1,140,099  1,263,800 
 

 إجمالي دخل العمليات  636,808  584,920

   
 

    
 

   
 

    
 المصاريف

430,093  457,416  
 رواتب ومزايا الموظفين  245,508  198,448

105,837  128,694  
 إيجارات ومصاريف مباني  64,969  53,457

52,642  48,396  
 استهالك   23,926  28,081

125,682  127,180  
 مصاريف عمومية وإدارية أخرى  61,834  69,349

45,243  110,337  
 صافي مخصص انخفاض التمويل،  53,926  29,127

 مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع  2,771  -  33,380  -

759,497  905,403 
 

 إجمالي مصاريف العمليات  452,934  378,462

380,602  358,397 
 

 صافي الدخل للفترة  183,874  206,458

0.63  0.60 
 

 )بالريال السعودي(والمخفض  ربح السهم األساسي 13 0.31  0.34
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  في لفترة الثالثة أشهر المنتهية  لفترة الستة أشهر المنتهية في
 

 يونيو  30  

2015 

 

 يونيو  30  

2016 

 يونيو  30   

2015  
 يونيو  30  

2016 

 

 
الرياالت  بآالف  

  السعودية
الرياالت  بآالف  

  السعودية
الرياالت  بآالف  

 السعودية
الرياالت  بآالف   

 السعودية

 

 

    

    

 
 لفترةلدخل الصافي   183,874  206,458  358,397  380,602

       
 

        
 

 خرى:بنود الدخل الشامل األ

       

المرحلية الموحدة في  تدويرها إلى قائمة الدخلبنود يمكن اعادة  

 حقة أو تم إعادة تدويرها في الفترة الحالية الالفترات ال
 

       
 االستثمارات متاحة للبيع - 

25,193  (10,906)  12,416  15,113   صافي التغيرات في القيمة العادلة 

(7,777)  1,509  (9,303)  1,502 

   المرحلية إلى قائمة الدخلصافي المبالغ المحولة 

 الموحدة

-  33,380  -  2,771    مخصص االنخفاض للفترة 

17,416  23,983 
 

 إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى  19,386  3,113

398,018  382,380  209,571  203,260 
 إجمالي الدخل الشامل للفترة  
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احتياطي  اإلجمالـــي

برنامج 

أسهم 

 الموظفين  

إحتياطي  إحتياطيات أخرى أرباح مبقاة أسهم خزينة

 نظـامي

 رأس المــال

 اتإيضاح

2016 

 

 بآالف الرياالت السعودية

         

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

 للفترة التغيرات في حقوق المساهمين         

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة     (10,906)    (10,906)

 للبيع

1,509    1,509    
إلى قائمة الدخل المرحلية  المبالغ المحولةصافي 

 الموحدة 

 مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع    33,380    33,380

23,983    23,983    
 صافي الدخل المدرج مباشرة في حقوق المساهمين

 لفترةلدخل ال صافي     358,397   358,397

 إجمالي الدخل الشامل للفترة    23,983 358,397   382,380

 اسهم مجانية إصدار 13 1,000,000 (532,000)  (468,000)   -

 خزينةالأسهم       (631)  (631)

 برنامج اسهم الموظفينإحتياطي        (13,637) (13,637)

 الرصيد في نهاية الفترة  6,000,000 429,066 12,271 481,714 (114,389) 1,689 6,810,351

 

احتياطي  اإلجمالـــي
برنامج أسهم 

 الموظفين  

إحتياطيات  أرباح مبقاة أسهم خزينة
 أخرى

إحتياطي 
 نظـامي

 رأس المــال

 

2015 
 

 بآالف الرياالت السعودية

         
 الرصيد في بداية الفترة  4,000,000 768,403 22,778 1,195,557 (110,705) 15,320 5,891,353

 فترةالتغيرات في حقوق المساهمين لل        

25,193    25,193   
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة  

 للبيع

(7,777)    (7,777)   
 

إلى قائمة الدخل المرحلية المبالغ المحولة صافي 

 الموحدة

 صافي الدخل المدرج مباشرة في حقوق المساهمين    17,416    17,416

 صافي الدخل للفترة     380,602   380,602

 إجمالي الدخل الشامل للفترة    17,416 380,602   398,018

 أرباح نقديةتوزيعات  13    (200,000)   (200,000)

 اسهم مجانية إصدار 13 1,000,000 (4,443)  (995,557)   -

 أسهم الخزينة      3,668  3,668

 إحتياطي برنامج اسهم الموظفين       (2,619) (2,619)

 الرصيد في نهاية الفترة  5,000,000 763,960 40,194 380,602 (107,037) 12,701 6,090,420
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 بنك البالد 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مدققة( قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
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2015  2016    

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

  ايضاح  السعودية

 األنشطة التشغيلية      

 صافي الدخل للفترة   358,397  380,602

 من األنشطة التشغيلية :الناتجة التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية      

 ستثمارات مقتناة  لغير أغراض المتاجرة، صافيا )أرباح( خسائر   1,509  (7,777)

 ممتلكات ومعدات، صافيبيع  مكاسب    (670)  (56)

 استهالك   48,396  52,642

 التمويل، صافي  مخصص انخفاض   110,337  45,243

 االستثمارات المتاحة للبيعمخصص انخفاض    33,380  -

 برنامج اسهم الموظفين   (1,783)  1,049

 قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيليةالتشغيلي الربح    549,566  471,703

 صافي )الزيادة( النقص في الموجودات التشغيلية :     

 السعوديوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي    (20,889)  (46,646)

 أرصدة لدى البنوك  والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد تسعين يوما من تاريخ اإلقتناء   311,468  (848,049)

 مرابحات مع مؤسسة النقد العربي السعودي  تستحق بعد تسعين يوما من تاريخ االقتناء   (36,751)  701,157

 تمويل    (2,785,873)  (3,372,780)

 موجودات أخرى   70,064  (46,324)

 صافي الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية :     

 أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي   2,000,911  720,000

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   806,366  1,265,077

 ودائع العمالء   (61,082)  1,578,377

 أخرىمطلوبات    78,724  150,807

 األنشطة التشغيليةمن  الناتجة صافي النقدية   912,504  573,322

 األنشطة االستثمارية       

 لغير أغراض المتاجرةمقتناة شراء استثمارات    (219,690)  (580,704)

 لغير أغراض المتاجرة مقتناة  المحصل من بيع استثمارات   201,618  139,260

 شراء ممتلكات ومعدات   (38,465)  (38,858)

 المحصل من بيع ممتلكات ومعدات   1,042  129

 األنشطة االستثمارية المستخدمة في النقدية صافي   (55,495)  (480,173)

 األنشطة التمويلية      

 أسهم لبرنامج أسهم الموظفينشراء    (12,486)  -

 توزيعات ارباح مدفوعة   -  (200,000)

 األنشطة التمويلية المستخدمة في  النقدية   (12,486)  (200,000)

 النقدية وما في حكمها في )النقص( صافي الزيادة   844,523  (106,851)

 النقدية وما في حكمها في بداية الفترة   8,066,276  8,711,751

 النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة 9  8,910,799  8,604,900

 والتمويلية الدخل المحصل من الموجودات االستثمارية   790,477  578,193

 العائد المدفوع على الودائع والمطلوبات المالية   126,488  28,446

 معلومات إضافية غير نقدية:     

 إجمالي بنود الدخل الشامل اآلخرى   23,983  17,416

 

 

 

 

 

 .الموجزة الموحدة المرحلية القوائم الماليةهذه ال يتجزأ من جزءاً  16الى  1المرفقة من تعتبر اإليضاحات 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

  )غير مدققة( الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية      

 2016يونيو  30 في أشهر المنتهية الستةلفترة 
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 ـامــع .1

   

 التأسيس والعمل -أ  

بموجب  وتم الترخيص بانشائهمسجلة في المملكة العربية السعودية تأسس بنك البالد )"البنك"( ، شركة مساهمة سعودية، 

(، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2004نوفمبر  4هـ )الموافق 1425رمضان  21وتاريخ  48المرسوم الملكي رقم م/

 (.2004نوفمبر  1هـ )الموافق 1425رمضان  18( وتاريخ 258)

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

 ( وعنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:2005

 بنك البالد

  140ص ب  

 11411الرياض 

 المملكة العربية السعودية

شركة البالد لالستثمار وشركة وهي/، شركاته التابعةالقوائم المالية للبنك و الموجزة لقوائم المالية المرحلية الموحدةتشمل ا

% من البنك وتم 100الشركات التابعة مملوكة بنسبة  إن هذه. البالد العقارية )يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(

   .تأسيسها في المملكة العربية السعودية

ستثمارية من خالل أدوات ومنتجات التمويلية واالاألعمال المصرفية وجميع في مزاولة  المجموعة تتمثل أغراض  

نظام مراقبة البنوك. ويقوم البنك بتقديـم هذه ول متوافقه مع الشريعة اإلسالمية ولعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك

  : 2015 يونيو 30مركز صرافة وحواالت ) 173فرعا( و  116:  2015  يونيو 30فرعا ) 121الخدمـات من خالل 

 مركز صرافة وحواالت( في المملكة العربية السعودية. 163

 الهيئة الشرعية –ب 

 اإلسالمية. أنشأ البنك هيئة شرعية، )"الهيئة الشرعية"( لضمان توافق جميع أعمال المجموعة مع أحكام الشريعة

 أسس اإلعداد .2

وفقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد  الموجزة المرحلية الموحدة تم إعداد هذه القوائم المالية

قوائمه المالية المرحلية . كما يعد البنك “التقارير المالية المرحلية” -34العربي السعودي ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. إن القوائم المالية   الموجزة الموحدة

ال تحتوي على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية  الموجزة المرحلية الموحدة

 .2015 ديسمبر 31للسنة المنتهية في كما في و  السنوية جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة تقرأويجب ان 

من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  الموجزة لقوائم المالية المرحلية الموحدةيتطلب إعداد ا

تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة، ومبالغ اإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج 

 الفعلية عن هذه التقديرات.

اإلدارة عند تطبيق  استخدمتهاانت األحكام الهامة التي ، ك الموجزة وعند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة

المالية الموحدة السنوية  هي نفسها المطبقة على القوائمالرئيسية لعدم التأكد من مصادر الللمجموعة والسياسات المحاسبية 

 .2015 ديسمبر 31كما في وللسنة المنتهية في 

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

 المالية المعروضة ألقرب ألف. القوائم

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

  )غير مدققة( الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية      

  2016يونيو  30 في أشهر المنتهية الستةلفترة 
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 المالية توحيد القوائمأسس  .3

 القوائم المالية للبنك والشركات التابعة. يتم إعداد القوائم المالية الموجزة القوائم المالية المرحلية الموحدة i`i تشمل

 للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة.

 المستثمر فيهاالمنشأة على تسيطر المجموعة   . عليها المجموعة تسيطرالتي فيها  المستثمر ةأالشركة التابعة هي المنشإن 

 االمستثمر فيها ولديه منشأةبال احق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته ا، أو يكون لديهالمجموعة تتعرضعندما 

المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً  المنشأةعلى  امن خالل ممارسة سلطاته العوائدالمقدرة على التأثير على 

توحيد اعتباراً من تاريخ تخلي البنك عن مثل هذه من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركات إلى البنك ويتم التوقف عن ال

 السيطرة. 

في المملكة  كالهما و أسس2016  يونيو 30العقارية كما في ستثمار والبالد % في شركتي البالد لال100 نسبة يمتلك البنك 

 . العربية السعودية

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

بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد  حققهمال. تستبعد الخسائر غير  الموجزة عند إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة

                 الى الحد الذي ال يكون فيه دليل على االنخفاض في القيمة.المحققه االرباح غير 

 السياسات المحاسبية الهامة .4

تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد 

لتعديالت األخرى ، فيما عدا إتباع المعايير الجديدة وا2015ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

لها أثر مالي هام على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك للفترة  ليس على المعايير الحالية المذكورة أدناه، والتي

 الحالية أو الفترة السابقة، وال يتوقع بأن يكون لها أثر هام على الفترات المستقبلية.

 معايير جديدة ( أ
 حسابات التأجيل التنظيمية –( 14التقارير المالية رقم ) المعيار الدولي إلعداد   -

، ويسمح للمنشآت التي تخضع نشاطاتها 2016يناير  1يطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ألنظمة التسعير باالستمرار في تطبيق معظم سياساتها المحاسبية الحالية بشأن أرصدة حسابات التأجيل التنظيمية

عند إتباع المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ألول مرة. ال ينطبق المعيار على المنشآت الحالية المعدة 

للقوائم المالية طبقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية. كذلك، ال يسمح للمنشأة التي ال تسمح معايير 

التي لم  للمنشأة وجودات أو المطلوبات التي تخضع لتنظيم األسعار أوالمحاسبة المتعارف عليها الحالية بإثبات الم

إثباتها عند إتباع المعايير الدولية الخاصة  –معايير المحاسبة المتعارف عليها الحالية ل وفقاً تتبع هذه السياسة 

 بإعداد التقارير المالية ألول مرة.

 التعديالت على المعايير القائمة ( ب

القوائم المالية الموحدة، والمعيار الدولي الخاص  –( 10تعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )  -

(: 28( االفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )12بالتقارير المالية رقم )

 االستثمارات في الشركات الزميلة

، وتتناول ثالثة أمور نشأت عند تطبيق 2016يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  التعديالتتنطبق 

(. توضح 10االستثناء المتعلق بالمنشآت االستثمارية المذكور في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

أن االعفاء من العرض في القوائم المالية ( ب10التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

الموحدة ينطبق على المنشأة األم التي تعتبر شركة تابعة لمنشأة استثمارية وذلك في حالة قيام المنشأة االستثمارية 

ال بقياس الشركات التابعة بالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك، يتم فقط توحيد الشركة التابعة لمنشأة استثمارية التي 

تقدم خدمات إسناد للمنشأة المستثمرة. يتم قياس كافة الشركات التابعة لمنشأة و  عتبر نفسها منشأة استثمارية ت

عند استخدام طرق  –( للمستثمر 28)استثمارية بالقيمة العادلة. تسمح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

مطبق من قبل الشركة الزميلة أو المشروع المشترك للمنشأة االبقاء على قياس القيمة العادلة ال –حقوق الملكية 

 على حصتها في الشركات التابعة.االستثمارية 
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  )غير مدققة( الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية      

 2016يونيو  30 في أشهر المنتهية الستةلفترة 
 

 

 8 
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 الترتيبات المشتركة –( 11تعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

، وتتطلب من المنشأة التي تقوم 2016يناير  1تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

بـأن  –باالستحواذ على حصص في عمليات مشتركة التي يعتبر فيها نشاط العملية المشتركة كـ "نشاط تجاري" 

عمليات  –( 3ص بالتقارير المالية رقم )تطبق بقدر حصتها كافة المبادئ التي نص عليها المعيار الدولي الخا

تجميع األعمال، وأن متطلبات المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية األخرى ال تتعارض مع متطلبات 

الترتيبات المشتركة. إضافة إلى ذلك، يتعين على المنشآت  –( 11المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

(، والمعايير الدولية الخاصة 3ت التي يطلبها المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )االفصاح عن المعلوما

بالتقارير المالية األخرى بالمتعلقة بعمليات تجميع األعمال. كما تنطبق التعديالت عند قيام منشأة ما بتأسيس 

أحد األطراف في العمليات  عمليات مشتركة وذلك فقط في حالة المساهمة بأي نشاط تجاري حالي من قبل

المشتركة عند تأسيسها. إضافة إلى ذلك، توضح التعديالت بأنه فيما يتعلق باالستحواذ على حصة إضافية في 

عملية مشتركة ما يشكل فيها نشاط العملية المشتركة "نشاط تجاري"، فإنه ال يعاد قياس الحصة السابقة المملوكة 

 ة إحتفاظ العملية المشتركة بالسيطرة المشتركة.في العملية المشتركة وذلك في حال

 ليةعرض القوائم الما –( 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

، وتوضح متطلبات معيار المحاسبة 2016يناير  1تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ( الحالية فيما يتعلق بـ:1الدولي رقم )

  (.1المتعلقة باألهمية النسبية المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم )المتطلبات 

  .يجوز فصل بنود محددة في قوائم الربح أو الخسارة، والدخل الشامل اآلخر، وقائمة المركز المالي 

  .لدى المنشآت المرونة في عرض االيضاحات حول القوائم المالية 

 خر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم المحاسبة عنها يجب عرض الحصة في الدخل الشامل اآل

وفقاً لطريقة حقوق الملكية بشكل إجمالي وكبند مستقل، ويتم التصنيف بين البنود التي تم أو لن يتم إعادة 

 تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة. 

  كما توضح التعديالت المتطلبات التي يتم تطبيقها عند عرض المجاميع الفردية اإلضافية في قائمة المركز

 المالي أو قائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخر. 

 

( 38م )الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعيار المحاسبة الدولي رق –( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 الموجودات غير الملموسة –

، وأنها تقتصر استخدام نسبة االيرادات 2016يناير  1تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

الناتجة على إجمالي االيرادات التي يتوقع أن تنتج من أجل استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وأنه، في 

 ز استخدامها في إطفاء الموجودات غير الملموسة.ظروف محدوده جداً، يجو

 

الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  –( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  -

 الزراعة –( 41)

، وأنه تم تغيير نطاق معيار المحاسبة 2016يناير  1تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

تبقى المنتجات الزراعية  .( ليشتمل على الموجودات الحيوية التي تفي بتعريف النباتات المثمره16الدولي رقم )

(. إضافة إلى ذلك، يتم إثبات المنح الحكومية 41رقم ) على النباتات المثمره ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي

المحاسبة عن المنح الحكومية واالفصاح عن  –( 20المتعلقة بالنباتات المثمره طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 (.41المساعدة الحكومية بدالً من معيار المحاسبة الدولي رقم )

 القوائم المالية المستقلة  –( 27تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

، وتسمح للمنشأة إتباع طريقة حقوق 2016يناير  1تنطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

عن  المستقلة ( عند المحاسبة في قوائمها المالية28الملكية المذكورة في معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة.االستثمارات في الشركات التابع
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 2014 – 2012دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية لألعوام من   -

 بهذه التعديالت:، وفيما يلي ملخصاً 2016يناير  1تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

 ( الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفة5المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم :) 

بأن التحول عن اتباع أحد طرق االستبعاد ال تعتبر خطة جديدة لالستبعاد، بل  ليوضح تم تعديل المعيار

قف عن اتباع المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي استمراراً للخطة األصلية. عليه، ال يوجد تو

 (.5الخاصة بالتقارير المالية رقم )

 

  ( األدوات المالية: اإلفصاحات7المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم :) 

لمالي. يوضح التعديل بأن عقود الخدمات التي تشتمل على أتعاب يمكن أن تشكل إرتباطاً مستمراً مع األصل ا

يجب تقويم طبيعة األتعاب والترتيب، وذلك للتأكد فيما إذا كانت اإلفصاحات مطلوبة وفقاً للمعيار الدولي 

(، وأنه يجب إجراء التقويم بأثر رجعي. كما تم تعديل المعيار ليوضح بأن 7الخاص بالتقارير المالية رقم )

ية المرحلية الموجزة ما لم تقدم هذه اإلفصاحات متطلبات االفصاح عن المقاصة ال تنطبق على القوائم المال

 تحديثاً هاماً عن المعلومات الواردة في آخر تقرير سنوي.

 

 ( مزايا الموظفين19المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم :) 

توضح التعديالت بأنه يجب تقويم مدى عمق سوق سندات الشركات ذات الجودة العالية على أساس العملة 

لمسجل بها االلتزام، بدالً من البلد التي وقع فيه االلتزام. وفي حالة عدم وجود مثل هذا السوق لسندات ا

 الشركات ذات الجودة الحالية بتلك العملة، فإنه يتم استخدام أسعار السندات الحكومية.

 

 ( التقارير المالية المرحلية34معيار المحاسبة الدولي رقم :) 

جب إدراج اإلفصاحات المرحلية المطلوبة إما القوائم المالية المرحلية الموجزة أو يوضح التعديل بأنه ي

بإدراجها وذلك باإلشارة إليها في التقرير المالي المرحلي الموجز )مثل مالحظات اإلدارة أو تقرير المخاطر(. 

كما في القوائم المالية  يجب أن يوفر للمستخدمين المعلومات األخرى في التقرير المالي المرحلي بنفس الشروط

 المرحلية وفي نفس الوقت.
 

 ، صافياالستثمارات .5

 

  2016  يونيو  30   2015 ديسمبر  31  2015 يونيو 30

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

 استثمارات متاحة للبيع     

 أسهم  312,813  308,541  380,998

 يةستثمارا اديقصن 241,638  236,909  417,884

 صكوك 598,428  600,263  601,878

1,400,760  1,145,713  1,152,879  

 حتى تاريخ االستحقاقمقتناة استثمارات      

950,114  1,803,222  1,839,973 
لدى مؤسسة النقد  العربي  سلع مرابحات  

  السعودي

 اإلجمالي 2,992,852  2,948,935  2,350,874
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 التمويل ، صافي .6

  2016 يونيو  30    2015 ديسمبر  31  2015  يونيو  30

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

      

18,893,945 

 

 بيع آجل 22,880,339  20,812,829

 وبطاقات ائتمان واجارة بيع بالتقسيط 12,609,869  11,708,958 11,116,262

 مشاركة 1,693,106  1,863,143  1,806,526

 إجارة 199,565  219,157  237,729

 التمويل العامل 37,382,879  34,604,087  32,054,462

 التمويل غير العامل 521,843  514,762  498,688

 اجمالي التمويل  37,904,722  35,118,849  32,553,150

 مخصص انخفاض التمويل (974,563)  (864,226)  (870,342)

 تمويل، صافيال 36,930,159  34,254,623  31,682,808

 ودائع العمالء  .7
  2016 يونيو  30    2015 ديسمبر  31  2015  يونيو  30

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

 تحت الطلب 26,719,962   28,502,322   29,712,668

 حساب البالد )مضاربة( 3,879,945   3,326,469   3,353,024

 ودائع استثمارية ألجل 10,639,830   9,452,440   4,312,258

 أخرى  878,641   898,229   924,169

 اإلجمالي 42,118,378  42,179,460  38,302,119

 التعهدات وااللتزامات المحتملة .8
 

 مما يلي : للمجموعةأ( تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة 

  2016 يونيو  30    2015 ديسمبر  31  2015  يونيو  30

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

      

 خطابات ضمان 3,938,826  3,700,033  3,623,054

 عتمادات مستنديةإ 575,492  475,688  980,080

 قبوالت 206,447  454,411  653,684

 التزامات لمنح االئتمان غير قابلة لاللغاء 1,040,283  1,400,739  1,158,537

 اإلجمالي 5,761,048  6,030,871  6,415,355

                

 الزكاة ( ب

ووفق نفس  2015قدم البنك اقرارته الزكوية إلى مصلحة الزكاة والدخل بصورة مماثلة عن جميع السنوات بما في ذلك عام 

 أسس االحتساب. 

صدر قرار اللجنة االستئنافية الضريبية بخصوص استئناف البنك على قرار لجنة االعتراض الزكوية الضريبية االبتدائية 

مليون لاير وحتى تاريخة لم يستلم البنك الربط الزكوي  58وكان القرار بإلزام البنك بدفع مبلغ اضافي وقدرة  2006لعام 

 .لجنة االستئنافية الضريبيةمن ال المعدل
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إلى  2009ومن  االبتدائية الضريبيةلجنة االعتراض الزكوية ومن  2008و  2007تم استالم الربوط الزكوية لعامي 

الربوط مطالبات ط . وقد نتج عن هذا والرب هذه الردود علىوجاري العمل علي اعداد  والدخل من مصلحة الزكاة 2011

 .سعودي مليون لاير 302.6زكوية اضافية قدرة 

من قبل مصلحة الزكاة والدخل وال يمكن تحديده أثر هذه  2015حتى  2012لم يتم اصدار الربوط النهائية للسنوات من 

 الربوط بصورة موثوق بها  في هذه المرحلة والتي قد ينتج عنها مطالبات اضافية.

 النقدية وما في حكمها .9

 مما يلي: الموحدةالمرحلية في قائمة التدفقات النقدية  المدرجةفي حكمها وما  يةالنقدتكون ت

 
  2016 يونيو  30    2015 ديسمبر  31  2015  يونيو  30

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

 نقدية 1,863,738  1,473,037  1,671,880

5,758,247  5,973,256  6,976,258 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى )تستحق 

 خالل تسعين يوماً من تاريخ االقتناء(

950,114  -  - 

استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق )تستحق خالل 

 تسعين يوماً من تاريخ االقتناء(

224,659  619,983  70,803 

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )فيما عدا 

 الوديعة النظامية( 

 اإلجمالي 8,910,799  8,066,276  8,604,900

 

 دوات الماليةالقيمة العادلة لأل .10

عند بيع موجودات أو دفعة  لتحويل مطلوبات في معاملة نظامية تتم بين  إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه

 تحويليستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن الصفقة لبيع موجودات أو  .المتداولين في السوق في تاريخ القياس

 إما: قد تمت مطلوبات

 للموجودات والمطلوبات، أو التي يمكن الوصول اليها في السوق الرئيسية -

  .في أكثر األسواق فائدة و المتاحة للموجودات و المطلوبات، في حالة عدم وجود السوق الرئيسية -

 ومستويات القيمة العادلةدوات المالية تحديد القيمة العادلة لأل

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

أو أداة مماثلة و التي يمكن الوصول اليها في  األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة : 1المستوى  

 . تاريخ القياس
   

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم  : 2المستوى  

 قابلة للمالحظة.سوقية تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات 
   

 قابلة للمالحظة.سوقية طرق تقويم لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات  : 3المستوى  
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 تتمة -دوات الماليةالعادلة لألالقيمة  .10

ما في ذلك التسلسل الهرمي ب المالية، والمطلوبات المالية للموجودات العادلة والقيمة الدفترية القيمة التالي الجدول يوضح

 :لمستويات الفيمة العادلة

 القيمة العادلة     

 اإلجمالي المستوى الثالث الثانيالمستوى  المستوى األول القيمة الدفترية بآالف الرياالت السعودية

       2016 يونيو 30 

      العادلة بالقيمة تم قياسها موجودات مالية

 1,152,879 455,068 - 697,811 1,152,879 استثمارات مالية متاحة للبيع 

الموجودات المالية التي ال يتم قياسها 

      بالقيمة العادلة

المالية األرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 9,074,191 9,074,191 - - 9,074,191 األخرى

 ستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاقاال
1,839,973 - - 1,839,973 1,839,973 

 36,437,900 36,437,900 - - 36,930,159 التمويل

 القيمة العادلة  

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

       2015 ديسمبر  31 

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 1,145,713 455,068 - 690,645 1,145,713 استثمارات مالية متاحة للبيع 

الموجودات المالية التي ال يتم قياسها 

      بالقيمة العادلة

المالية األرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 8,382,657 8,382,657 - - 8,382,657 األخرى

 1,803,222 1,803,222 - - 1,803,222 ستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاقاال

 33,875,782 33,875,782 - - 34,254,623 التمويل

 القيمة العادلة  

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

       2016 يونيو 30 

المطلوبات المالية لم يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة

     

 2,000,911 2,000,911 - - 2,000,911 أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 2,228,018 2,228,018 - - 2,228,018 األخرى

 42,118,378 42,118,378 - - 42,118,378 العمالءودائع 
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 القيمة العادلة   

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

       2015ديسمبر   31 

المطلوبات المالية لم يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة

     

والمؤسسات المالية  أرصدة للبنوك

 1,421,652 1,421,652 - - 1,421,652 األخرى

 42,179,460 42,179,460 - - 42,179,460 ودائع العمالء

ال  والتي اليتم قياسها بالقيمة العادلة في هذه القوائم الماليةالمرحلية الموحدة الموجزة إن القيمة العادلة لألدوات المالية

تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. إن القيمة العادلة للتمويل، وودائع 

و االستثمارات المقتناة حتى  العمالء المرتبطة بعموالت واالرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى المسجلة

لمطفأة ال تختلف كثيراً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة بالتكلفة ا تاريخ االستحقاق

ألن أسعار العموالت الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيراً عن األسعار المتعاقد عليها وبسبب 

ألرصدة  لدى و للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو لكال السببين االمالية وخصوصا  األدواتقصر الفترة بالنسبة لبعض 

معا. اليوجد سوق نشط لهذه االدوات، وتعتزم المجموعة تحقيق القيمة الدفترية لهذة االدوات و ذلك باجراء تسوية مع 

 الطرف النظير بتاريخ استحقاقها.

 المعلومات القطاعية  .11

، بناء على مجموعات العمالء، على أساس التقارير الداخلية عن العناصر و يقوم البنك بتحديد القطاعات التشغيلية

المكونات التي تتكون منها المجموعة والتي يتم مراجعتها بصفة مستمرة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 

موعة نشاطها الرئيسي في وصانعي القرار الرئيسي بالبنك من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها .تمارس المج

 المملكة العربية السعودية.

ودائع فيما عدا   2015ديسمبر  31ال يوجد تغيرات في أسس تحديد القطاعات او أسس قياس أرباح و خسائر القطاعات منذ 

ابتداءا  والتي كانت تظهر ضمن قطاعات األفراد والشركات والتي يتم إظهارها ضمن قطاع الخزينة حاليا، استثمارية ألجل

 ، نظرا لبعض التغييرات في الية إعداد التقارير الداخلية للمجموعة. 2016يناير  1من 

 من خمسة قطاعات كالتالي: المجموعةتكون تألغراض إدارية 

 

وصرف يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كالودائع، تمويل األفراد، الحواالت  :     قطاع األفراد )التجزئة(           

 العمالت األجنبية.

يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والعمالء التجاريين كالودائع والتمويل و  :         قطاع الشركات                 

 الخدمات التجارية للعمالء.

 الخزينة.يشمل سوق المال و المتاجرة وتقديم خدمات  :      قطاع الخزينة                     

ستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل و اإلدارة يشمل خدمات إدارة اال ستثمار والوساطة :قطاع خدمات اال

 المشورة وحفظ األوراق المالية. ووترتيب 

الرئيس التنفيذي والذي يدير وتشمل جميع القطاعات المساندة االخرى بما فيها مكتب  :       أخرى                             

 .استثمارات المجموعة في الشركات
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 سعير الداخلي المعتمد. إن مصاريفلشروط وأحكام نظام  الت المذكورة أعاله وفقاً  التشغيلية تتم جميع المعامالت بين القطاعات

 .ةبناًء على المعايير المعتمد التشغيلية االخرىقطاعات الالقطاعات المسانده واإلدارة العامة تحمل على 

 العمليات ومصاريف وإجمالي دخل 2015و  2016  يونيو 31كما في  مجموعةلا ومطلوبات موجودات إجماليب فيما يلي بيان

  :من القطاعات أعاله قطاع لكلخ يالتار افي هذ ةالمنتهيأشهر  الستة ةلفتر وصافي الدخل

 
قطاع خدمات        )غير مدققة( 2016  يونيو  30

ستثمار اال

 والوساطة

    

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات  قطاع األفراد  

         )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

 54,413,441 783,276 763,258 11,595,749 23,338,825 17,932,333 إجمالي الموجودات

 47,603,090 3,099,105 157,589 10,131,908 6,883,811 27,330,677 إجمالي المطلوبات

ستثمارية الدخل من الموجودات اال

 والتمويلية
248,216 470,018 106,283 4,929 - 829,446 

 (154,734) (911) - (100,392) (10,738) (42,693) العائد على الودائع والمطلوبات المالية

 - 49,714 (3,114) 68,804 (132,490) 17,086 وعاء التمويل

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 والتمويلية
222,609 326,790 74,695 1,815 48,803 674,712 

 589,088 12,520 35,791 47,929 69,501 423,347 ، صافي   وأخرى العموالتوأتعاب دخل 

 1,263,800 61,323 37,606 122,624 396,291 645,956 إجمالي دخل العمليات

 110,337 - - - 80,274 30,063 انخفاض التمويل، صافيمخصص 

مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة 

 للبيع
- - - - 33,380 33,380 

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

 905,403 34,248 26,307 30,447 201,544 612,857                إجمالي مصاريف العمليات

 358,397 27,075 11,299 92,177 194,747 33,099 صافي الدخل للفترة

 
قطاع خدمات        )غير مدققة( 2015  يونيو 30

ستثمار اال

 والوساطة

    

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات  قطاع األفراد  

         )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

 49,143,242 1,816,477 400,641 10,792,769 20,808,652 15,324,703 إجمالي الموجودات

 43,052,822 1,439,614 134,994 3,081,872 9,974,734 28,421,608 إجمالي المطلوبات

ستثمارية الدخل من الموجودات اال

 والتمويلية
215,941 331,424 34,484 1,749 - 583,598 

 (25,117) - - (1,257) (7,040) (16,820) العائد على الودائع والمطلوبات المالية

 - 20,450 (1,333) (53) (42,558) 23,494 وعاء التمويل

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 والتمويلية
222,615 281,826 33,174 416 20,450 558,481 

 581,618 28,073 39,527 47,505 71,945 394,568 ، صافي   وأخرى العموالتوأتعاب دخل 

 1,140,099 48,523 39,943 80,679 353,771 617,183 العملياتإجمالي دخل 

 45,243    -    -    - 10,339 34,904 مخصص انخفاض التمويل، صافي

مخصص انخفاض االستثمارات المتاحة 

 للبيع
- - - - - - 

 52,642    - 427 527 2,795 48,893 إستهالك

 759,497 917 21,930 25,190 145,465 565,995                إجمالي مصاريف العمليات

 380,602 47,606 18,013 55,489 208,306 51,188 صافي الدخل للفترة
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 كفاية رأس المال .12

 

بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي  تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في اإللتزام

 السعودي للحفاظ على مقدرة المجموعة في االستمرار في أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية واالحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية.

 

عليمات مؤسسة النقد العربي . تتطلب تبانتظام تقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي

السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة 

 %.8وهو  الحد األدنى المتفق عليهزيد عن تالمخاطر عند أو 

 

النقد العربي السعودي. و بموجبها يتم قياس  تراقب المجموعة كفاية رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل مؤسسة

 المرحلية كفاية رأس المال بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي

 واإللتزامات المحتملة  باستخدام االرصده المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.  الموحدة

  

المساند ونسبة  رأس المالر، رأس المال األساسي وطللموجودات المرجحة المخايلخص الركيزة األولى  الجدول التاليإن 

 :الخاص بالمجموعة كفاية رأس المال

 بآالف الرياالت السعودية 

 2016  يونيو 30

 )غير مدققة(   

  2015 ديسمبر 31 

  )مدققة(

 2015  يونيو 30

 )غير مدققة(   

 38,034,834  39,449,578  42,089,647 لمخاطر االئتمانالموجودات المرجحة 

 3,724,754  3,905,237  4,117,297 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
 817,519  149,700  1,077,713 الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

 42,577,107  43,504,515  47,284,657 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

 6,090,420  6,442,239  6,810,351 األساسي مالالرأس 

 466,942  467,373  522,835 المساندمال الرأس 

 6,557,362  6,909,612  7,333,186 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      نسبة كفاية رأس المال

 %14.30  %14.81  %14.40 األساسي مالالنسبة رأس 

 %15.40  %15.88  %15.51 ورأس المال المساند األساسي مالال  رأس نسبة
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اصدار  على 2016أبريل  11المنعقدة بتاريخ  غير العادية تمت الموافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية

مليون لاير سعودي  5,000رأس مال البنك من أسهم مجانية وذلك بواقع سهم لكل خمسة اسهم مملوكة مما أدى الى زيادة 

 األرباح من سعودي لاير مليون 468 قدره مبلغ رسملةوذلك باألسهم مجانية اصدار  تم. مليون لاير سعودي 6,000الى 

 ليزيدمن اإلحتياطي النظامي وفقا لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي  سعودي مليون لاير 532المبقاة، وتحويل مبلغ 

 مليون سهم.  600الى  مليون سهم  500سهم مجانية مناأل عدد األسهم القائمة بعد اصدار

 لايرمليون  200بمبلغ  2014على توزيع ارباح عن العام  2015يناير 8وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

 للسهم.  سعودي لاير 0.5وذلك بواقع  سعودي

واحد لكل  اصدار أسهم مجانية وذلك بواقع سهمعلى  2015 يناير 8كما وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

مليون لاير  4,000اربعة أسهم مملوكة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بغرض زيادة رأس مال البنك من 

 مليون لاير سعودي .  5,000سعودي الى 
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 تتمة -زيادة رأس المال .13

 مليون لاير 4.4المبقاة، وتحويل مبلغ  األرباح من سعودي لاير مليون 995.6 مبلغ رسملةوذلك ب االسهم المجانيةاصدار  تم

األسهم  عدد األسهم القائمة بعد اصدار ليزيدمن اإلحتياطي النظامي وفقا لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي  سعودي

 مليون سهم. 500 الى  مليون سهم 400المجانية من 

 

وذلك بقسمة صافي دخل  2015و  2016  يونيو 30 في أشهر المنتهية للستةتم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض 

وذلك إلظهار، بأثر رجعي، أثر التغير في عدد  مليون سهم 600الفترتين العائد لمساهمي البنك على عدد األسهم البالغة 

 .االسهم المجانية األسهم الذي ازداد نتيجة إصدار

 

 الموجزة الموحدة المرحلية األولية للقوائم المالية إعتماد مجلس اإلدارة .14

 يوليو 27هـ الموافق  1437 شوال 22 بتاريخ الموجزة الموحدة المرحلية األولية اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية

2016. 

 

 أرقام المقارنة .15

 تتماشى مع تبويب الفترة الحالية.ل الضرورةعند تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة  أعيد

 

  3بازل لجنة  أطر عملاالفصاحات تحت  .16

سوف تكون هذه االفصاحات متاحة على موقع . 3بازل  لجنة أطر عمل  بموجباالضافية مطلوبة إن بعض اإلفصاحات  

 المؤسسة النقد العربي السعودي.  خالل المهلة النظامية المحددة من قبل( www.bankalbilad.comالبنك االلكتروني )

 مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك.من قبل  للفحصتخضع هذه اإلفصاحات 


