
 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك البالد   

 )شركة مساهمة سعودية(   

 )غير مدققة( الموجزة الموحدة ةمرحليالقوائم المالية ال   

 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة   

  

 

 

 
 
 

 

  







 بنك البالد
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة المركز المالي المرحليةقائمة 
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 2018 سبتمبر 30  2018 ديسمبر 31  2019 سبتمبر 30   

 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت   

 السعوديـــة  السعودية  السعودية   

 ( مدققة)غير   )مدققة (  ( مدققة)غير   إيضاح 

        الموجودات

 5,427,500  6,438,201  5,604,801   نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، 

 صافي
  

5,775,592  8,334,284  7,784,227 

 6,146,946  6,465,710  9,991,225  6 ستثمارات، صافي                       ا

 49,738,261  50,593,033  56,446,320  7 تمويل، صافي

 1,005,612  1,146,848  1,928,178   ومعدات، صافيممتلكات 

 604,685  658,050  1,460,927   موجودات أخرى 

 70,707,231  73,636,126  81,207,043   إجمالي الموجودات

        

        الملكيةالمطلوبات وحقوق 

 

 المطلوبات
   

 
  

 

 3,662,639  3,100,791  796,244   أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 54,574,279  57,175,594  64,057,713  8 ودائع العمالء

 2,007,937  2,008,587  2,007,883  9 صكوك

 2,521,826  3,518,205  5,272,959   ىمطلوبات أخر

 62,766,681  65,803,177  72,134,799   إجمالي المطلوبات

        

         الملكيةحقوق 

 6,000,000  6,000,000  7,500,000  14 رأس المال

 866,508  -  -   حتياطي نظامي                                      إ

 (90,028)  (69,832)  544,155   إحتياطيات أخرى                                

 1,253,271  483,441  1,102,329   أرباح مبقاة

 -  1,500,000  -  14 اصداراسهم مجانية مقترحة
 (96,335)  (90,780)  (80,670)   أسهم خزينة

 7,134  10,120  6,430   احتياطي برنامج أسهم الموظفين  

 7,940,550  7,832,949  9,072,244   جمالي حقوق الملكيةإ

 70,707,231  73,636,126  81,207,043   الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. جزء   18الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 البالدبنك 

 (شركة مساهمة سعودية)

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

  
سبتمبر  30  

2019 
 

سبتمبر 30  

2018 

سبتمبر  30   

2019 
 

سبتمبر 30  

2018 

 إيضاح 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 )معدلة(

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 )معدلة(

         الدخل

 1,958,391  2,465,842  706,327  873,140  الدخل من الموجودات اإلستثمارية والتمويلية

 (396,622)  (484,209)  (154,195)  (159,455)  والمطلوبات المالية  العائد على الودائع

 والتمويلية  الدخل من الموجودات االستثمارية

 ،صافي
 

713,685  552,132  1,981,633  1,561,769 

         

 644,814  620,027  236,153  212,096  دخل أتعاب وعموالت، صافي                  

 238,758  229,023  84,411  78,247  عمالت أجنبية، صافيمكاسب تحويل 

 17,624  15,097  4,273  6,291  توزيعات أرباح

مكاسب من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 10,897  27,073  (3,342)  6,299  الربح أو الخسارة ، صافي

 40,036  31,451  6,620  7,034  دخل العمليات األخرى 

 2,513,898  2,904,304  880,247  1,023,652  اجمالي دخل العمليات

         

         اريفالمص

 765,147  844,957  256,504  289,393  رواتب ومزايا الموظفين

 182,505  76,986  57,278  26,172  إيجارات ومصاريف مباني

 72,236  184,299  27,719  63,252  و إطفاءاستهالك 

 296,480  377,491  103,590  142,421  مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 378,501  400,196  148,137  137,555  ، صافي   خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 

 1,694,869  1,883,929  593,228  658,793  إجمالي مصاريف العمليات 

         

 819,029  1,020,375  287,019  364,859  قبل الزكاة لفترةا دخل صافي
 

        

 70,000  103,782  50,000  38,230 5 للفترة  الزكاة

 

 بعد الزكاة صافي دخل الفترة
 

326,629  237,019  916,593  749,029 

         

 1.00  1.23  0.32  0.44 15 ربح السهم األساسي والمخفض )بالريال السعودي(

 

 
 

       

         

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. جزء   18الى  1اإليضاحات المرفقة من تعتبر 



 بنك البالد 

 )شركة مساهمة سعودية(

 مدققة()غير  قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
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 أشهر المنتهية في التسعةلفترة   في أشهر المنتهيةلفترة الثالثة   

  
سبتمبر 30  

2019 
 

سبتمبر 30  

2018 

سبتمبر 30   

2019 
 

سبتمبر 30  

2018 

 
 

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 )معدلة(

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 )معدلة(

 749,029  916,593  237,019  326,629  الزكاةالفترة بعد صافي دخل 

         

         الدخل الشامل اآلخر:

تصنيفها إلى قائمة الدخل  لن يعادالبنود التي 

 الموحدة في الفترات الالحقة

 

       

صافي الحركة في احتياطي القيمة العادلة  -

 )أدوات حقوق الملكية(

 

6,236  (24,891)  15,390  (19,790) 

 -  (500)  -  (96)  إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة 

 الدخل الموحدة في الفترات الالحقة

 

       

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل  -

         الدخل الشامل اآلخر:

 (63,375)  599,097  12,697  204,096  صافي التغيرات في القيمة العادلة 

         

 (83,165)  613,987  (12,194)  210,236  إجمالي الدخل الشامل اآلخر

 665,864  1,530,580  224,825  536,865  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.جزء   18الى  1اإليضاحات المرفقة من تعتبر 



 بنك البالد

 (شركة مساهمة سعودية)

 المرحلية الموحدة )غير مدققة(حقوق الملكية قائمة التغيرات في 

 م2019سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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2019 

 بآالف الرياالت السعودية
 

 المــال رأس

 حتياطيا

 مبقاة أرباح أخرى حتياطياتا نظـامي

اصدار اسهم مجانية 

 جمالي حقوق الملكيةإ الموظفين أسهم برنامج احتياطي خزينة أسهم مقترحة

          

 7,832,949 10,120 (90,780) 1,500,000 483,441 (69,832) - 6,000,000  الفترة بداية في الرصيد

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل صافي التغير في 

 )أدوات حقوق الملكية(  األخر
 

  15,390     15,390 

 (500)     (500)    عادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفينإ

صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 )أدوات الدين(اآلخر 
 

  599,097     599,097 

 613,987     613,987    إجمالي الدخل الشامل اآلخر

 916,593    916,593     بعد الزكاة لفترةل الدخل صافي

 1,530,580    916,593 613,987    للفترة الشامل الدخل إجمالي

صافي المكاسب المحققة من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

   2,295    2,295 

 10,110  10,110       أسهم الخزينة

 (3,690) (3,690)        الموظفين سهمأ برنامج حتياطيا

 (300,000)    (300,000)     توزيعات نقدية

 -   (1,500,000)    1,500,000  اصدار اسهم مجانية 

 9,072,244 6,430 (80,670) - 1,102,329 544,155 - 7,500,000  الفترة نهاية في الرصيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.جزء   18الى  1عتبر اإليضاحات المرفقة من ت



 بنك البالد 

 )شركة مساهمة سعودية(

  المرحلية الموحدة )غير مدققة(حقوق الملكية قائمة التغيرات في 
 م2018 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

5 

 

         

2018 

 خزينة أسهم مبقاة أرباح أخرى حتياطياتا نظـامي حتياطيا المــال رأس إيضاح بآالف الرياالت السعودية

 أسهم برنامج احتياطي

 جمالي حقوق الملكيةإ الموظفين

         

 7,348,793 8,635 (104,575) 530,805 47,420 866,508 6,000,000  الفترة بداية في الرصيد

 (80,628)   (26,345) (54,283)    المعايير الجديدة تطبيق أثر 

 7,268,165 8,635 (104,575) 504,460 (6,863) 866,508 6,000,000  رصيد بداية الفترة المعّدل 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل صافي التغير في 

 )أدوات حقوق الملكية(  األخر
 

  (19,790) (218)   (20,008) 

 -   - -    عادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفينإ

صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 )أدوات الدين(اآلخر 
 

  (63,375)    (63,375) 

 (83,383)   (218) (83,165)     إجمالي الدخل الشامل اآلخر

 749,029   749,029    5 بعد الزكاة )المعدل( لفترةل الدخل صافي

 665,646   748,811 (83,165)    )المعدل( للفترة الشامل الدخل إجمالي

 8,240  8,240      أسهم الخزينة

 (1,501) (1,501)       الموظفين سهمأ برنامج حتياطيا

 7,940,550 7,134 (96,335) 1,253,271 (90,028) 866,508 6,000,000  )المعدل(  الفترة نهاية في الرصيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزء  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. 18الى  1عتبر اإليضاحات المرفقة من ت



 بنك البالد

 (شركة مساهمة سعودية)

 المرحلية الموحدة )غير مدققة(قائمة التدفقات النقدية 

  2018و   2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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2018 
 بآالف الرياالت السعودية

 
2019 

  ضاحإي  بآالف الرياالت السعودية

 األنشطة التشغيلية     

 قبل الزكاة فترةالصافي دخل    1,020,375  819,029

 النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية :التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي      

 الصكوك رباحأ   73,089  62,831

 من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، صافي مكاسبال   (27,073)  (10,897)

 ممتلكات ومعدات، صافياستبعاد  مكاسب   (73)  (54)

 واإلطفاء ستهالكاال   184,299  72,236

 ، صافي   ةئتمانية متوقعإمخصص خسائر    400,196  378,501

 سهم الموظفينأبرنامج    6,420  6,739
      

 النقص في الموجودات التشغيلية: /صافي )الزيادة(      

 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   (399,249)  (365,441)

 من تاريخ االقتناء أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد تسعين يوما     (391,935)  (2,242,066)

 من تاريخ االقتناء مؤسسة النقد العربي السعودي تستحق بعد تسعين يوما   لدىمرابحات في بضائع    (301,940)  296,444

 تمويل    (6,252,301)  (6,735,629)

 موجودات أخرى   (802,877)  (255,192)

     
 

 في المطلوبات التشغيلية:)النقص(  /صافي الزيادة 

 أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي   -  (2,012,518)

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   (2,304,547)  1,913,702

 ودائع العمالء   6,882,119  6,791,320

 مطلوبات أخرى   1,650,972  383,932

 األنشطة التشغيلية المستخدم في صافي النقد   (262,525)  (897,063)

     
 

 األنشطة االستثمارية 

 الدخل الشامل اآلخرخالل مقتناه بالقيمة العادلة من متحصالت من مبيعات واستحقاقات استثمارات    292,176  39,522

 الدخل الشامل اآلخرخالل مقتناة بالقيمة العادلة من شراء استثمارات    (2,841,133)  (1,956,947)

 عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة بالمتحصالت من مبيعات واستحقاقات استثمارات محتفظ بها    -  503,451

 عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة بالشراء استثمارات محتفظ بها    (332,495)  (274,881)

 من بيع ممتلكات ومعدات متحصالت   239  85

 شراء ممتلكات ومعدات    (965,795)  (202,455)

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية   (3,847,008)  (1,891,225)

      

 األنشطة التمويلية     

 ارباح صكوك موزعة   (73,793)  (61,469)

 مدفوعة نقديةأرباح توزيعات    (300,000)  (240,000)

 األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في   (373,793)  (301,469)

      

 التغير في النقد وما يعادله صافي   (4,483,326)  (3,089,757)

 في بداية الفترة يعادلهالنقد وما    9,574,966  9,064,626

 في نهاية الفترة يعادلهالنقد وما  11  5,091,640  5,974,869

   
  

 

 معلومات إضافية غير نقدية:

 الدخل المحصل من الموجودات االستثمارية والتمويلية   2,448,422  1,868,822

 العائد المدفوع على الودائع والمطلوبات المالية   485,776  409,654

      

 

 

 

 

 .الموجزة الموحدة المرحلية القوائم الماليةهذه ال يتجزأ من  جزء   18الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مدققة( الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة

 م2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 ـامــع .1

   

 التأسيس والعمل (أ

بموجب المرسوم الملكي لتأسيسه تأسس بنك البالد )"البنك"(، كشركة مساهمة سعودية في المملكة العربية السعودية، وتم الترخيص 

رمضان  18تاريخ ب( 258(، وفقا  لقرار مجلس الوزراء رقم )2004نوفمبر  4هـ )الموافق 1425رمضان  21تاريخ ب 48رقم م/

هـ 1426ربيع األول  10 بتاريخ 1010208295 رقم التجاري السجل بموجب البنكويعمل  (.2004نوفمبر  1هـ )الموافق 1425

فرع   111 : 2018 سبتمبر 30فرع بنكي ) 110من خالل المصرفية يقوم البنك بتقديـم الخدمـات و . (2005إبريل  19)الموافق 

 العربية السعودية.( في المملكة 179: 2018 سبتمبر 30مركز صرافة وحواالت ) 179 و بنكي(

 الرئيسي هو كما يلي: بنك البالد مركزل العنوان المسجل 

 البالد بنك

  140ب   ص

 11411 الرياض

 السعودية العربية المملكة

شركة "و "شركة البالد لالستثمار"للبنك وشركاته التابعة،  القوائم المالية على الموجزة تشمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة

شركات تابعة مملوكة هما شركة البالد لالستثمار وشركة البالد العقارية  إن)يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(.  "البالد العقارية

 جميع الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية. تم تأسيس ، وقد %100بنسبة  من قبل البنك

. متنوعةالتمويلية واالستثمارية من خالل أدوات إسالمية مزاولة األعمال ومتكاملة مصرفية  خدمات تقديمالمجموعة في  يتمثل هدف

  .نظام مراقبة البنوكاللوائح و أحكامو ضمن الشريعة اإلسالمية  وفقا ألحكامتم أنشطة البنك ت

 

 الهيئة الشرعية (ب

 .لموافقتها ورقابتهاجميع أعمال البنك  خضوعلضمان  ،أنشأ البنك هيئة شرعية )"الهيئة الشرعية"(

 أسس اإلعداد .2
 

 لمعيار وفقا   2019 سبتمبر30  في المنتهية التسعة اشهر ولفترة في كما للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم إعداد تم

 المعتمدةخرى األ واإلصداراتمعايير وال ، السعودية العربية المملكة في المعتمد التقارير المالية المرحلية  – 34 الدولي المحاسبة

 . الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من قبل

 

ويجب أن تقرأ جنبا المالية السنوية ،  القوائمال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في 

 .2018مبر ديس 31للمجموعة كما في  إلى جنب مع القوائم المالية السنوية

 

الموحدة الموجزة قيام اإلدارة باتخاذ بعض األحكام والتقديرات واإلفتراضات التي تؤثر على  المرحلية يتطلب إعداد القوائم المالية

تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المدرجة في التقارير المالية ، ومن المحتمل أن 

 ف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.تختل

 

، على التوالي، 2018 ديسمبر 31و 2019 مارس 31لسنة المنتهية في لووللفترة تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 

المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية للتقارير المالية، على التوالي، و 34رقم  وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي

التقارير لجنة معايير وتفسير  "ضريبة الدخل" – 12محاسبة الزكاة وضريبة الدخل )المتعلقة بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ل

الشركات في المملكة العربية  نظامونظام مراقبة البنوك و " فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل(الضرائب" – 21المالية الدولية رقم 

 السعودية.
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الزكاة  باحتساب، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات إلى البنوك في المملكة العربية السعودية 2019يوليو  17بتاريخ 

لصادرة عن مجلس معايير مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات ا بالتوافق أن يكون وذلك .دخلوضريبة الدخل في قائمة ال

الهيئة السعودية للمحاسبين  أصدرتهااألخرى التي  والتعاميمومع المعايير  في المملكة العربية السعودية ةالمعتمدوالمحاسبة الدولية 

 العربية السعودية"(.على النحو المعتمد في المملكة  ةباسم "المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي ينمجتمع مإليه القانونيين )يشار

 

 

معالجتها المحاسبية للزكاة من خالل تعديل األثر بأثر رجعي بما  بتغير المجموعة قامت  2019 يونيو 30من تاريخ  وفق ا لذلك،

تم اإلفصاح عن ، السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية و8يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم 

 الموجزة الموحدة. المرحليةالقوائم المالية  حول 5في اإليضاح رقم  تأثيرات هذا التغير

ا من  16قم للتقارير المالية رلي ولدر المعياالبنك اعتمد ا وتم اإلفصاح عن السياسة المحاسبية  2019يناير  1" عقود اإليجار" اعتبار 

 .5لهذا المعيار الجديد في إيضاح 

 

 المالية القوائمتوحيد أسس  .3

م إجراء تعديالت على توي ، يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة

 .للبنك ، لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموحدة في حال إقتضت الضرورةالمالية المرحلية الموحدة للشركات التابعة،  القوائم

أو لديها حقوق،  تكون معرضة ،تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما  الشركات التابعة هي المنشآت التي تسيطر المجموعة عليها.

من عالقتها بالمنشأة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل ممارسة  متغيرةفي الحصول على عوائد 

 سلطتها على المنشأة المستثمر فيها.

نك يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة على تلك الشركات الى الب

أو  ستحوذ عليهاج نتائج الشركات التابعة الميتم إدرا من البنك.عليها ويتم التوقف عن التوحيد اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة 

 حسب االقتضاء.من التاريخ الفعلي لالستحواذ او االستبعاد قائمة الدخل المرحلية الموحدة ، إن وجدت ، في خالل الفترة  عدةالمستب

 ,المجموعة داخل ن المعامالت ع ناتجةغير محققة  وأي إيرادات ومصروفات  بين البنك و الشركات التابعة  األرصدة استبعاديتم 

تستبعد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد األرباح كما  الموجزة .إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة  في

 غير المحققة إلى الحد الذي ال يكون فيه دليل على االنخفاض في القيمة.

 ةالمعايير الجديد طبيقتأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة لت .4

ا من   :تأثير اعتماد هذا المعيار موضح ادناه، و الجديد المحاسبةالمجموعة معيار  اعتمدت،  2019يناير  1اعتبار 

 " عقود اإليجار" 16قم رللتقرير المالي لي ولدر المعياا

 تبع محاسبة عقود اإليجار التالية:بنك يال كان 2019يناير  1قبل تاريخ 

 المستأجر وه البنككون يعندما  (أ

كعقود إيجارات تشغيلية. الى المجموعة كافة مخاطر ومنافع ملكية األصل بموجبها حول تتصنف عقود االيجار والتي لم ت

بموجب التي دفعات الل يتحميتم ونتيجة لذلك، تعتبر كافة عقود االيجار التي تبرمها المجموعة عقود ايجارات تشغيلية. 

 الموحدة بطريقه القسط الثابت على مدى فترة االيجار. عقود االيجارات التشغيلية على قائمة الدخل

 المؤجر هو البنك يكونعندما  (ب

ويتم االفصاح  ةعند تحويل الموجودات بموجب عقد اجارة منتهية بالتمليك، يتم اثبات القيمة الحالية لدفعات االيجار كذمم مدين

عنها ضمن "التمويل". يتم اثبات الفرق بين اجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كإيراد تمويل غير مكتسب. 

 معدل عائد دوري ثابت. والتي تظهريتم اثبات دخل اإلجارة على مدى فتره عقد االيجار باستخدام طريقة صافي االستثمار 
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د اإليجار، بما في بشأن عقو لسابقةتوجيهات اوالذي يستبدل ال" عقود اإليجار"  16قم رللتقرير المالي لي ولدر االمعيالبنك اعتمد ا

كانت  إذاما  ددوالتي تح"  4رقم  لجنة التقارير المالية الدوليةتفسير "عقود االيجار"، و 17ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 

"  27رقم  معاييرال لجنة تفسيرحوافز" و –" عقود إيجار تشغيلية  15رقم  لمعاييرلجنة تفسير ا والترتيبات تحتوي على عقد إيجار" 

 تقييم المعامالت بالشكل القانوني لعقود اإليجار".

 

 

للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد و يعتبرالمعيار ساري المفعول  2016في يناير  16رقم للتقرير المالي المعيار الدولي  صدارتم ا

على أن جميع عقود االيجارات والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن  16. ينص المعيار الدولي رقم 2019يناير  1

مة المنخفضة. بالتالي شهرا أو أقل أو عقود االيجار لألصول ذات القي 12يتم االعتراف بها في قائمة المركز المالي، ما لم تكن المدة 

للمستأجرين.  يتم استبعادة بالنسبةإلى عقود ايجار تشغيلية أو مالية  17فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

دام . وفي المقابل، يتم رسملة الحق في استخاإليجارات عقود عن ةالناتج ات المستقبليةلتزاماإلبلكل عقد ايجار، يعترف المستأجر 

التكاليف التابعة المباشرة والتي يتم  الىوهو ما يعادل عموما القيمة الحالية لدفعات االيجار المستقبلية باإلضافة  ، االصل المؤجر

 الصل.ل االنتاجي العمر اطفاؤها على مدى

بحيث لن يقوم البنك بتعديل فترة المقارنة. واختار البنك تطبيق  ،مستقبليبأثر  16رقم للتقرير المالي اعتمد البنك المعيار الدولي 

تفسير لجنة التقاريرالمالية و 17المعيار على العقود التي تم تحديدها في السابق كعقود إيجار بناء على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 تنطبقمسبق ا على أنها تحتوي على عقد إيجار  اعتبارها على العقود التي لم يتم يار. وبالتالي لن تطبق المجموعة المع 4 الدولية رقم

 .4رقم تفسير لجنة التقاريرالمالية الدولية و  17على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 المركز المالي قائمةبها في  التي تم االعترافو عقود اإليجار على التزاماتراض اإلضافية معدل اإلقالمتوسط المرجح ل طبق البنك

 .األوليالتطبيق  المستخدمة في ناتابيلل

 السياسات المحاسبية الهامة .5

القوائم  إعدادفي مع تلك المستخدمة  تتماشى الموجزةالمستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة إن السياسات المحاسبية 

 للزكاة،المتعلقة بالسياسة المحاسبية ، باستثناء السياسات الموضحة أدناه 2018ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 

يناير  1إن السياسات المحاسبية التالية تعتبر فعاله في بناءا عليه ف ، 4المعايير الجديدة الموضحة في ايضاح رقم  ه مناعتماد وماتم

 :2018 لعامالسياسات المحاسبية المنصوص عليها في القوائم المالية  الىوهي تستبدل أو تعدل أو تضيف  2019

 / التزامات عقود االيجار االصلحق استخدام 

عقد  ، أو يتضمن،العقد يعتبر. قد إيجارأو يتضمن، ع ،كان العقد إذاما  بتقييمالبنك قوم العقد، يفي بداية عند االعتراف األولي، 

كانت معظم  إذا. يتم تحديد السيطرة عوض صل محدد لفترة من الوقت في مقابلأستخدام ينقل السيطرة على اإن كان العقد إيجار 

       .الموجوداتللبنك ويمكن للبنك توجيه استخدام هذه  تعودالمنافع 

 الموجوداتحق استخدام 

 :بالتكلفة الموجوداتيطبق البنك نموذج التكلفة، ويقيس حق استخدام 

 االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة، و يخصم منها (أ

 .لتعديالت االيجار االيجارتزامات عقود لال معدلة ألي اعادة قياستكون  (ب

ستخدام  سيكون حق ا شكل عام،  ضافية مثل  الموجوداتب مساويا اللتزامات عقود االيجار. ومع ذلك إذا كانت هناك تكاليف ا

المواقع، الودائع غير القابلة لالستتتتترداد وغيرها من المصتتتتاريف المتعلقة بالمعامالت، يجب أن تضتتتتاف على  تكاليف تجهيز

 . الموجوداتقيمة حق استخدام 
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 التزامات عقود االيجار

 التزام عقود االيجار هو القيمة الحالية لجميع الدفعات المتبقية للمؤجر.عند االعتراف االولي، فإن 

 

 ، يقيس البنك التزامات عقود االيجار عن طريق: البدء بتطبيق المعياربعد تاريخ 

 

 ،رفع القيمة الدفترية لتعكس العائد على التزامات عقود االيجار .1

 وخفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات االيجار المقدم،  .2

 .يجارإلعقد اعلى عادة تقييم أو تعديل إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إ .3

 

 التغير في محاسبة الزكاة:

 

نتيجة إلصدار أحدث تعليمات من مؤسسة النقد العربي  2019 يونيو 30المنتهية في  للفترة، تم تغيير أساس اإلعداد  ذكر أعالهكما 

االعتراف بالزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفق ا لما ورد في تعميم كان يتم . في السابق، 2019يوليو  17السعودي بتاريخ 

من مؤسسة النقد ت الجديدة الصادرة فقا للتعليماو .2017أبريل  11بتاريخ  381000074519مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

 المجموعة قامت .الموحدة دخليتم االعتراف بالزكاة في قائمة العلى أن والتي تنص ، 2019يوليو  17العربي السعودي بتاريخ 

الموجزة  المرحليةالقوائم المالية  علىثر التغيرأعن  ،أدناه كما هو موضح ،هذا التغيير في محاسبة الزكاة بالمحاسبة بأثر رجعي عن

للفترة الموحدة التدفقات النقدية  ةقائمعلى أثرلم يكن له في حين أن التغير ذا التغير انخفاضا في دخل المجموعة، هنتج عن الموحدة. 

 .2018 سبتمبر 30المنتهية في 

ال يتم احتساب أي ضريبة  حيثال يتم حساب الزكاة كضريبة دخل والدخل، والهيئة العامة للزكاة  وائحتخضع المجموعة للزكاة وفق ا لل

 مؤجلة تتعلق بالزكاة.

 

 :لكيةالتغيرات في حقوق المقائمة الدخل و قائمةالمحاسبية للزكاة له األثر التالي على البنود المدرجة في  المعالجةالتغير في إن 

 

 :2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة وكما في 

 

 الحساب القوائم المالية المتأثرة

 التسعةقبل التعديل لفترة 

 30أشهر المنتهية في 

 :2018 سبتمبر

 أثر اصدار اسهم مجانية أثر التعديل

بعد التعديل كما في و لفترة 

 30أشهر المنتهية في  التسعة

 :2018 سبتمبر

قائمة التغيرات في 

 حقوق الملكية

 مخصص الزكاة 

 )أرباح مبقاه(
70,000 (70,000) - - 

 70,000 - 70,000 - مصروف الزكاة قائمة الدخل

 1.00 (0.28) (0.09) 1.37 ربحية السهم قائمة الدخل

 

 

 :2018 سبتمبر 30الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

 

 الحساب القوائم المالية المتأثرة

ثالثة قبل التعديل لفترة ال

 30أشهر المنتهية في 

 :2018 سبتمبر

 أثر اصدار اسهم مجانية أثر التعديل

بعد التعديل كما في و لفترة 

 30أشهر المنتهية في  الثالثة

 :2018 سبتمبر

 50,000 - 50,000 - مصروف الزكاة قائمة الدخل

 0.32 (0.10) (0.06) 0.48 ربحية السهم قائمة الدخل
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 صافي ،االستثمارات .6

 2018 سبتمبر  30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2018ديسمبر   31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2019 سبتمبر 30

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر      

 أسهم  408,799  381,512  374,473

 صكوك 7,527,042  4,390,851  3,998,614

4,373,087  4,772,363  7,935,841  

      

 الخسارة أو الربحخالل  منالقيمة العادلة      

 يةستثمارا اديقصن 760,197  400,083  478,489

      

 التكلفة المطفأة     

1,295,370  1,293,264  1,295,187 

لدى مؤسسة النقد  العربي  بضائع مرابحات  

 السعودي 

      

 اإلجمالي 9,991,225  6,465,710  6,146,946

 صافي التمويل، .7
 2018 سبتمبر  30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2018ديسمبر   31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2019 سبتمبر 30

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

      

 تجاري 31,456,515  30,235,333  30,590,968

 شخصي 26,152,196  21,344,690  20,159,155

 العامل التمويل 57,608,711  51,580,023  50,750,123

 العامل غير التمويل 793,170  728,626  659,921

 التمويل  جماليإ 58,401,881  52,308,649  51,410,044

 خسائر اإلئتمان المتوقعة مخصص (1,955,561)  (1,715,616)  (1,671,783)

 تمويل، صافيال 56,446,320  50,593,033  49,738,261

 ودائع العمالء  .8
 2018 سبتمبر  30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2018ديسمبر   31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2019 سبتمبر 30

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 الطلب تحت 34,971,571  29,290,547  29,477,870

 حساب البالد )مضاربة( 20,104,737  15,781,512  16,457,998

 استثمار مباشر 7,632,508  11,023,615  7,522,665

  أخرى 1,348,897  1,079,920  1,115,746

 اإلجمالي 64,057,713  57,175,594  54,574,279

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

  مدققة()غير  الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية      

 م2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 

 

 12 

 الصكوك .9

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

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

التاريخ حال استيفاء  أو بعد هذا 2021اغسطس  30الذي تستحق فيه هذه الصكوك. يحق للبنك ممارسة خيار االسترداد في 

شروط محددة حسب األحكام الواردة في نشرة اإلصدار المتعلقة بها.  يمكن استرداد الصكوك أيضا  حال استيفاء بعض الشروط 

. إن الفترةأصل المبلغ( المستحقة خالل  ربحعثر البنك في سداد دفعات )األخرى حسب األحكام الواردة في نشرة اإلصدار. لم يت

 %.2ألرباح المتوقعة للصكوك هي سعر األساس لثالث شهور باإلضافة إلى هامش توزيعات ا

 التعهدات وااللتزامات المحتملة .10
 

 مما يلي : للمجموعةتتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة  (أ

 2018 سبتمبر  30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2018ديسمبر   31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2019 سبتمبر  30

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

      

 خطابات ضمان 5,026,747  4,276,157  4,229,846

 عتمادات مستنديةإ 755,688  825,898  426,072

 قبوالت 418,169  454,411  527,328

 لاللغاء قابلة غير االئتمان لمنح التزامات 1,125,000  496,104  496,104

 اإلجمالي 7,325,604  6,052,570  5,679,350

                

القانونية كما تم  القضاياتغير في حالة أي لم يكن هناك . القانونية  هاخالل دورة أعمالتخضع المجموعة إلجراءات قانونية  (ب

 .2018ديسمبر  31عنها في  اإلفصاح

 يعادلهوما  النقد .11

 مما يلي: الموحدةالمرحلية في قائمة التدفقات النقدية  المدرجيتكون النقد وما يعادله 
 2018 سبتمبر  30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2018ديسمبر   31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2019 سبتمبر  30

بآالف الرياالت 

  السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(
 

2,326,802  3,286,900  2,054,251 

لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )فيما  أرصدةو نقد

 عدا الوديعة النظامية(

3,648,067  5,988,016  3,037,389 

 االخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 (االقتناء تاريخ من يوما   تسعين خالل)تستحق 

-  300,050  - 

 خالل)تستحق  بالتكلفة المطفأة مقتناة استثمارات

 (االقتناء تاريخ من يوما   تسعين

 اإلجمالي 5,091,640  9,574,966  5,974,869
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 دوات الماليةالقيمة العادلة لأل .12

ية تتم بين بموجب معاملة نظام مطلوباتأو دفعة لتحويل  موجوداتعند بيع ستالمه اإن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم 

قد  مطلوبات أو تحويل موجوداتبيع  معاملةمتعاملين في السوق في تاريخ القياس ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن 

 تمت إما:

 ، أوللموجودات والمطلوباتالذي يمكن الوصول الية  في السوق الرئيسية -

  .ت والمطلوبات، في حالة عدم وجود السوق الرئيسيةفي أكثر األسواق فائدة والمتاحة للموجودا -

المالية  القوائمبشكل كبير عن قيمتها الدفترية المدرجة في  قائمة المركز الماليال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية المدرجة في 

 المرحلية الموجزة )الموحدة(.

 العادلةومستويات القيمة دوات المالية تحديد القيمة العادلة لأل

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

  

 1المستوى 

 

: 

 

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

 .في 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 لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات  مييطرق تق : 3المستوى  
  

التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها حسب التسلسل الهرمي  يظهر الجدول

 للقيمة العادلة:

 القيمة العادلة     

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

       2019 سبتمبر 30 

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 760,197 - 436,630 323,567 760,197 الربح أو الخسارة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 7,935,841 429,294 - 7,506,547 7,935,841 الدخل الشامل اآلخر

المالية التي ال يتم قياسها الموجودات 

      بالقيمة العادلة

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 5,775,592 5,775,592 - - 5,775,592 األخرى، صافي

                استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

1,295,187 - - 

               

1,295,187 

               

1,295,187 

 56,044,433 56,044,433 - - 56,446,320 صافي التمويل،

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

  مدققة()غير  الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية      

 م2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 

 

 14 

 القيمة العادلة  

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

       2018 ديسمبر  31 

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

العادلة من خالل استثمارات مدرجة بالقيمة 

 400,083 - 345,587 54,496 400,083 الربح أو الخسارة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 4,772,363 668,268 - 4,104,095 4,772,363 الدخل الشامل اآلخر

الموجودات المالية التي ال يتم قياسها 

      بالقيمة العادلة

المالية األرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 8,334,284 8,334,284 - - 8,334,284 األخرى، صافي

 1,293,264 1,293,264 - - 1,293,264 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 50,014,077 50,014,077   50,593,033 التمويل، صافي

 

 القيمة العادلة  

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

       2019 سبتمبر 30 

المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها 

 بالقيمة العادلة

     

 796,244 796,244 - - 796,244 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 64,057,713 64,057,713 - - 64,057,713 ودائع العمالء

 2,007,883 2,007,883 - - 2,007,883 صكوك 
 

     

 القيمة العادلة   

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

       2018ديسمبر   31 

المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها 

 بالقيمة العادلة

     

 3,100,791 3,100,791 - - 3,100,791 األخرىأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 57,175,594 57,175,594 - - 57,175,594 ودائع العمالء

 2,008,587 2,008,587 - - 2,008,587 صكوك 
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ال تختلف جوهريا  عن  الموجزة الموحدة المالية المرحليةقياسها بالقيمة العادلة في هذه القوائم  ال يتموالتي  العادلة لألدوات المالية إن القيم

 القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

رصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى واألالمقتناة بالتكلفة المطفأة االستثمارات وبعائد ودائع العمالء المرتبطة لإن القيم العادلة 

ألن معدالت األرباح ، الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ال تختلف كثيرا  عن القيم لمطفاةبالتكلفة ا المسجلة

المالية  األدواتال تختلف كثيرا  عن األسعار المتعاقد عليها وبسبب قصر الفترة بالنسبة لبعض الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة 

وتعتزم المجموعة تحقيق القيمة  األدوات،. اليوجد سوق نشط لهذه لبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو معا  ول رصدة لدىاأل وخصوصا  

 بتاريخ استحقاقها. المقابلجراء تسوية مع الطرف إوذلك ب المالية دواتاأل هالدفترية لهذ

بمعدل اإلقراض بين البنوك ستخدام التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة ذات الصلة اوذلك ب 3تم تصنيف التمويل على أنه في المستوى 

 .السعودية "سايبور"

صكوك غير مدرجة والتي تم قياسها  3المصنفة ضمن المستوى  الدخل الشامل األخراستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل تتضمن 

خصم ال نسبةلتدفقات النقدية باستخدام بخصم اتقدير القيمة الحالية بواسطة أو الوساطة سعار األدارة بالقيمة العادلة باستخدام من قبل اإل

. للعموممماثل باستخدام المعلومات المتاحة  كيانمبادلة االئتمانية االفتراضية لالقة يالخصم المعدل باستخدام طر نسبةم احتساب ت .المعدل

 نة الموجودات والمطلوبات.لج من قبلتقييم التمت الموافقة على طريقة 

 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 2أو المستوى  /و  1الحالية، لم يتم تحويل أي موجودات / مطلوبات مالية بين المستوى  الفترة خالل

 

 للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة للمستوى الثالث  القيمإعادة تسوية 

 

 السعوديةبآالف الرياالت 

  2019 سبتمبر 30

 ) غير مدققة (

  2018ديسمبر  31

 ) مدققة (

 2018 سبتمبر 30

 ) غير مدققة (

 1,466,429 1,466,429 668,268 الرصيد االفتتاحي

 1,108,253 256,250 - مشتريات

 (1,977,773) (1,048,754) (249,375) مبيعات

مكاسب / )خسائر( من خالل الدخل الشامل 

    خراأل

 74,486 (5,657) 10,401 صافي التغيرات في القيمة العادلة )غيرمحققة(

 671,395 668,268 429,294 اإلجمالي

 المعلومات القطاعية .13

والتي يتم مراجعتها بصفة المتعلقة بأنشطة المجموعة تقوم المجموعة بتحديد القطاعات التشغيلية، على أساس التقارير الداخلية 

. بالمجموعة من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها القرار ومتخذي لجنة إدارة الموجودات والمطلوباتمستمرة من قبل 

  .يسي في المملكة العربية السعوديةتمارس المجموعة نشاطها الرئ

ع مصاريف القطاعات المسانده . توزةالداخلي المعتمد نظام التسعيرتتم جميع المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا  لشروط وأحكام 

 واإلدارة العامة على القطاعات التشغيلية األخرى وفق معايير معتمدة.
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 قطاعات كالتالي: أربعةمن  المجموعة تتكونإدارية  ألغراض

 

 

صرف والحواالت يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كالودائع، تمويل األفراد،  :     قطاع األفراد )التجزئة(           

 العمالت األجنبية.

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

 الخدمات التجارية للعمالء.

 يشمل سوق المال و خدمات الخزينة. :      قطاع الخزينة                     

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

 والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية.

 
 

ف التشغيلي والمصاري دخلالوإجمالي  2018و 2019 سبتمبر 30كما في  مجموعةلا ومطلوبات موجودات تحليال بإجماليفيما يلي 

  :التشغيليةمن القطاعات  قطاع لكلخ يالتار افي هذ ةالمنتهيأشهر  التسعة ةلفتر قبل الزكاة  وصافي الدخل التشغيلية

 
 

       )غير مدققة( 2019 سبتمبر  30

ستثمار قطاع خدمات اال

 والوساطة

  

  

 اإلجمالي
   

  

 قطاع الخزينة  قطاع الشركات  قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية

 81,207,043 889,183 16,768,846 28,903,016 34,645,998 إجمالي الموجودات

 72,134,799 319,596 7,945,489 17,110,876 46,758,838 إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات 

 االستثمارية والتمويلية
1,089,662 673,078 208,329 10,564 1,981,633 

وعموالت وأخرى،  أتعابدخل 

 صافي   
619,036 82,568 110,828 110,239 922,671 

 2,904,304 120,803 319,157 755,646 1,708,698 إجمالي دخل العمليات

 ، خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 

   صافي
144,452 254,803 941 - 400,196 

 184,299 2,123 4,580 35,563 142,033 واطفاء ستهالكا

 1,883,929 67,611 49,807 488,172 1,278,339 إجمالي مصاريف العمليات               

 1,020,375 53,192 269,350 267,474 430,359 قبل الزكاة الفترة دخلصافي 
 

 

 
 

       )غير مدققة( 8201 سبتمبر  30

ستثمار قطاع خدمات اال

 والوساطة

  

  

 اإلجمالي
   

  

 قطاع الخزينة  قطاع الشركات  قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية

 70,707,231 837,177 16,083,947 27,274,046 26,512,061 إجمالي الموجودات

 62,766,681 38,994 10,563,366 13,433,889 38,730,432 إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات 

 االستثمارية والتمويلية
777,665 597,403 180,063 6,638 1,561,769 

وعموالت وأخرى،  أتعابدخل 

 صافي   
619,116 96,810 125,574 110,629 952,129 

 2,513,898 117,267 305,637 694,213 1,396,781 إجمالي دخل العمليات

 ، خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 

   صافي
180,278 201,712 (3,539) 50 378,501 

 72,236 1,373 1,221 7,387 62,255 واطفاء ستهالكا

 1,694,869 68,595 54,667 412,177 1,159,430 إجمالي مصاريف العمليات               

 819,029 48,672 250,970 282,036 237,351 قبل الزكاة الفترة دخلصافي 
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 نقديةأرباح وتوزيعات  رأس المال .14
 30ية  )رياالت سعود 10مليون سهم، قيمة كل سهم  750يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من 

 (. رياالت سعودية 10مليون سهم، قيمة كل سهم  600:  2018 سبتمبر

 سهم واحد)  بإصدار أسهم منحةإلى الجمعية العامة غير العادية  2018ديسمبر  17أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 

مليون لایر سعودي.  7,500إلى  سعودي مليون لایر 6,000زيادة رأس مال البنك من الى  مما يؤدي ( أسهم محتفظ بها 4لكل 

 . 2019أبريل  09في  في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تم انعقادهوقد تمت الموافقة على هذه التوصية 

رتفع بالتالي االمبقاة. واألرباح نظامي مليون لایر سعودي من خالل االحتياطي ال 1,500 برفع رأس المال بمبلغتم تنفيذ الزيادة 

 مليون سهم. 750مليون سهم الي  600 المنحة أسهمبعد اصدار عدد األسهم 

مليون لایر ستتتعودي  300مجلس االدارة توزيع أرباح نقدية بمبلغ  قرر، 2019 يوليو 18الموافق  ـتتتتتتتت ه1440 ذو القعدة  15في

 .2019أغسطس  8تم دفعها في   .لایر سعودي للسهم الواحد( 0.4)

 السهم يةربح .15

صافي الدخل  بقسمة 2018و  2019 سبتمبر 30في  المنتهيتين اشهر التسعةلفترة تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفض 

وذلك بعد  فترةالقائمة خالل المليون ستتتهم(  746: 2018) ستتتهم مليون 746 :2019 على المتوستتتط المرجح لعدد األستتتهم فترةلل

 .5حسب ما تم ذكره في إيضاح   الخزينة. أسهماستبعاد 

 كفاية رأس المال .16
 

اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي  بما يضمنإدارة رأس المال  فيتتمثل أهداف المجموعة 

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

استخدام رأس المال النظامي بانتظام. تتطلب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي وتقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال 

االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو 

 %.8تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهو 
 

قياس كفاية رأس  وبموجبها يتمالمال باستخدام النسب المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.  تراقب المجموعة كفاية رأس

المدرجة في قائمة المركز المالي باستخدام االرصده المرجحة  والمطلوباتالمال بمقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات 

 إلظهار مخاطرها النسبية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

  مدققة()غير  الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية      

 م2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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ورأس المال األساسي ورأس المال المساند ونسبة كفاية  لمخاطر،لإن الجدول التالي يلخص الركيزة األولى للموجودات المرجحة 

 رأس المال الخاص بالمجموعة:

 

 

 2019 سبتمبر 30

 بآالف الرياالت السعودية

 (مدققة)غير 

 
 2018ديسمبر  31

 بآالف الرياالت السعودية 

  )مدققة(

 2018 سبتمبر 30

 بآالف الرياالت السعودية

 (مدققة)غير 

 53,281,644   55,268,406   60,298,227 الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

 5,402,224   5,572,623   6,174,649 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
 184,247   231,436   356,752 الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

 58,868,115   61,072,465   66,829,628 الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطرإجمالي 

 7,997,612   7,890,012   9,115,041 رأس المال األساسي

 2,666,021   2,690,855   2,753,728 رأس المال المساند

 10,663,633   10,580,867   11,868,769 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      نسبة كفاية رأس المال

 %13.59  %12.92  %13.64 نسبة رأس المال األساسي

ورأس المال  األساسي المال رأسنسبة 

 %17.76 المساند
 

17.33% 
 

18.11% 

 أرقام المقارنة .17

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

 للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مجلس اإلدارةإعتماد  .18
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