
أظهرت النتائج المالية السنوية لبنك البالد للسنة 
المنتهية في 31-12-2019م، نموًا مستمر لألرباح نتيجة 

النمو في كافة أنشطة البنك حيث ارتفع صافي دخل 
البنك قبل الزكاة بنسبة 25٪ ليصل إلى 1,387 مليون 
ريال سعودي مقارنًة بـ 1,110.5 مليون ريال سعودي 

للفترة المماثلة من العام السابق. 

ملخص األداء المالي

واصل البنك تحقيق مستوى متزايد من اإليرادات والتي شهدت 
ارتفاعا على أساس إجمالي الدخل التشغيلي الذي بلغ 3,945 

مليون ريال سعودي بنسبة ارتفاع قدرها 15٪، والذي نتج بشكل 
أساس عن ارتفاع إيرادات التمويل واالستثمار. بالمقابل ارتفع 

اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 11٪ لتبلغ 2,559 مليون ريال 
سعودي نتيجة للزيادة في االستهالكات ومصاريف عمومية وإدارية 

أخرى وكذلك في رواتب ومزايا الموظفين.

حقق البنك صافي ربح بعد خصم الزكاة للعام 2019م مبلغ بنحو 
1,243.7 مليون ريال سعودي مقارنة بصافي ربح بنحو 612.7 

مليون ريـال للفترة المماثلة من العام السابق 2018م، بنسبة ارتفاع 
قدرها 103٪، علمًا بأن عام 2019م قد شهد تغيير في السياسة 
المحاسبية الخاصة بالزكاة حيث قام البنك بإثبات الزكاة في قائمة 

الدخل للعام 2019م وتعديل القوائم المالية للعام 2018م. إذ 
كان في السابق يتم اثبات الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق 

المساهمين. كما تضمنت قائمة الدخل المعدلة للعام 2018م األثر 
الناتج عن قيام البنك باالتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على 

تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة من 2006م 
وحتى نهاية السنة المالية 2017م بمبلغ 393 مليون ريال سعودي 
باإلضافة الى زكاة العام 2018م بمبلغ 105 مليون ريال سعودي. 
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كما بلغ معدل كفاية رأس المال للركيزة األولى بنهاية عام 2019م 
نسبة 17.5٪. وحقق البنك بعد خصم الزكاة عائدًا على متوسط 
الموجودات بلغ حوالي 1.6٪ في حين بلغ العائد على متوسط 

حقوق المساهمين 14.4٪ وبلغت ربحية السهم 1.67 ريال سعودي 
للسهم الواحد.

وتمكن البنك من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية ونموا ً خالل 
العام 2019م، إذ حقق معدالت نمو  فاقت األهداف الموضوعة 

وذلك بفضل الله ثم بفضل سياسات البنك واستراتيجيات العمل 
التي تم تنفيذها خالل هذا العام.

وفي جانب األصول ارتفع صافي التمويل إلى 59,363 مليون 
ريال سعودي، بزيادة قدرها 17٪ ونمت االستثمارات لتصل إلى 

10,987 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 70٪ مقارنة بالفترة 

المماثلة من العام السابق، مما أدى الى النمو في إجمالي 
موجودات البنك بنسبة 17٪ ليصل إلى 86,075 مليون ريال 

سعودي. 

وفي جانب المطلوبات ارتفعت الودائع لتصل إلى 66,798 مليون 
ريال سعودي بنسبة قدرها 17٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام 
السابق. وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية مبلغ 9,426 مليون ريال 

سعودي بارتفاع قدره 1,593 مليون ريـال سعودي بنسبة ٪20 

بنهاية ديسمبر 2019م مقابل 7,833 مليون ريال سعودي بنهاية 
ديسمبر 2018م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي 

دخل البنك. وبلغ عدد األسهم العادية المصدرة 750 مليون سهم.
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