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 يونيو 30

2020 

 ديسمبر 31 

2019 
 

 يونيو 30

2019 

 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت   

 السعوديـــة   السعودية  السعودية   

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

        الموجودات 

 6,110,292  7,915,852  5,351,825   نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

والمؤسسات المالية األخرى،  أرصدة لدى البنوك 

 صافي 
  

2,987,370  4,041,404  5,194,877 

 9,210,853  10,988,226  12,825,968  5 ستثمارات، صافي                       ا

 53,621,732  59,290,537  64,922,659  6 تمويل، صافي

 1,786,391  1,866,329  1,925,245   ممتلكات ومعدات، صافي

 1,041,676  1,901,084  811,114   موجودات أخرى 

 76,965,821  86,003,432  88,824,181   إجمالي الموجودات

        

        الملكية المطلوبات وحقوق 

 

 المطلوبات
   

 
  

 

 ومؤسسة النقد العربي السعوديأرصدة للبنوك 

  والمؤسسات المالية األخرى
  

5,669,260  645,120  1,391,222 

 59,315,376  67,105,543  64,875,731  7 ودائع العمالء

  2,008,355    2,007,768    2,005,162   8 صكوك

  5,419,842    6,819,078    6,421,689    مطلوبات أخرى

 68,134,795  76,577,509  78,971,842   إجمالي المطلوبات

        

         الملكيةحقوق 

 7,500,000  7,500,000  7,500,000  13 رأس المال 

 -  310,935  310,935   نظامي                                       حتياطيإ

 333,919  568,280  780,736   إحتياطيات أخرى                                

 1,073,405  1,118,890  1,326,850   أرباح مبقاة

 (80,670)  (80,660)  (80,660)   أسهم خزينة

 4,372  8,478  14,478   احتياطي برنامج أسهم الموظفين  

 8,831,026  9,425,923  9,852,339   جمالي حقوق الملكيةإ

 76,965,821  86,003,432  88,824,181   الملكيةالي المطلوبات وحقوق إجم

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. جزء   81الى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 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  

2020  
 

يونيو 30  

9201  

يونيو  30   

2020  
 

يونيو 30  

9201  

 إيضاح الدخل
 الرياالت بآالف

 السعودية

  الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

  الرياالت بآالف 

 السعودية
 

        

 1,648,804  1,815,703  845,205  916,997  الدخل من الموجودات اإلستثمارية والتمويلية

 (324,754)  (225,404)  (152,106)  (86,776)  والمطلوبات المالية  العائد على الودائع

  الدخل من الموجودات االستثمارية 

 والتمويلية، صافي
 

830,221  693,099  1,590,299  1,324,050 

         

 340,880  288,185  169,889  114,222  دخل أتعاب وعموالت، صافي                  

 150,776  186,896  76,829  100,047  مكاسب تحويل عمالت أجنبية، صافي 

 8,806  8,275  5,909  4,803  توزيعات أرباح

)خسائر(/ مكاسب من القيمة العادلة  

الخسارة، و لالستثمارات من خالل الربح أ

 20,774  (79,529)  2,194  (53,709)  صافي 

 35,366  9,535  11,323  3,923  دخل العمليات األخرى 

 1,880,652  2,003,661  959,243  999,507  اجمالي دخل العمليات

         

         المصاريف

 555,564  583,125  280,065  293,588  رواتب ومزايا الموظفين

 121,047  127,079  61,108  64,659  وإطفاءاستهالك 

 285,884  284,575  141,288  136,527  مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 262,641  353,978  137,807  150,545  إئتمانية متوقعة، صافي     مخصص خسائر

 1,225,136  1,348,757  620,268  645,319  إجمالي مصاريف العمليات 

  قبل الزكاة لفترةا دخل صافي
354,188  338,975  654,904  655,516 

         

 65,552  66,800  34,062  36,127  الزكاة للفترة

 

 بعد الزكاة صافي دخل الفترة
 

318,061  304,913  588,104  589,964 

         

ربح السهم األساسي والمخفض )بالريال 

 0.79  0.79  0.41  0.43 14 السعودي(

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 بنك البالد 

 )شركة مساهمة سعودية( 

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

  
يونيو  30  

2020 
 

يونيو 30  

2019 

يونيو  30   

2020 
 

يونيو 30  

2019 

  
 الرياالت بآالف

 السعودية

  الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

  الرياالت بآالف 

 السعودية

 589,964  588,104  304,913  318,061  الفترة بعد الزكاةصافي دخل 

         

         الدخل الشامل اآلخر:

تصنيفها إلى قائمة الدخل  لن يعادالبنود التي 

 الموحدة في الفترات الالحقة

 

       

صافي التغير في القيمة العادلة من خالل   -

 الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(

 

10,879  (7,496)  (50,603)  9,154 

 (404)  143  (404)  143  عادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفينإ -

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل 

 الموحدة في الفترات الالحقة

 

       

صافي التغير في القيمة العادلة من خالل   -

 395,001  257,772  261,071  355,573  الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين(

         
 403,751  207,312  253,171  366,595  إجمالي الدخل الشامل اآلخر 

 993,715  795,416  558,084  684,656  إجمالي الدخل الشامل للفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 بنك البالد

 ( شركة مساهمة سعودية)

 الموحدة )غير مدققة( المرحلية حقوق الملكية قائمة التغيرات في 

 2020يونيو  30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 
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2020 

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

  برنامج احتياطي

 الملكيةجمالي حقوق إ الموظفين أسهم

         

 9,425,923 8,478 (80,660) 1,118,890 568,280 310,935 7,500,000  الفترة بداية في الرصيد

صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل 

 (50,603)    (50,603)    أدوات حقوق الملكية((الشامل األخر 

 143    143    عادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفينإ

صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل 

 257,772    257,772    الشامل اآلخر )أدوات الدين(

 207,312    207,312    الشامل اآلخر دخلالإجمالي 

 588,104   588,104     بعد الزكاة  لفترةل الدخل صافي

 795,416   588,104 207,312    للفترة الشامل الدخل إجمالي

 أسهم صافي الخسائر المحققة من بيع استثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 -   (5,144) 5,144    اآلخر

 6,000 6,000       الموظفين سهمأ برنامج حتياطيا

 (375,000)   (375,000)     توزيعات نقدية

 9,852,339 14,478 (80,660) 1,326,850 780,736 310,935 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 
 2019يونيو  30  أشهر المنتهية فيالستة لفترة 
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2019 

 رأس المــال  بآالف الرياالت السعودية

احتياطي 

 أرباح مبقاة احتياطيات أخرى نظـامي

اصدار اسهم 

 أسهم خزينة مجانية

 احتياطي برنامج 

 إجمالي حقوق الملكية الموظفينأسهم 

          

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

صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل 

 9,154     9,154    الشامل األخر )أدوات حقوق الملكية( 

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

صافي التغير في القيمة العادلة من خالل الدخل 

 395,001     395,001    الشامل اآلخر )أدوات الدين(

 403,751     403,751    إجمالي الدخل الشامل اآلخر

 589,964    589,964      بعد الزكاة للفترةصافي الدخل 

 993,715    589,964 403,751    للفترة إجمالي الدخل الشامل 

 10,110  10,110       أسهم الخزينة

 (5,748) (5,748)        احتياطي برنامج أسهم الموظفين

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

 8,831,026 4,372 (80,670) - 1,073,405 333,919 - 7,500,000  الفترةالرصيد في نهاية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 بنك البالد

 ( شركة مساهمة سعودية)

 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة )غير مدققة( 

 2019و   2020يونيو  30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 
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2019 

  بآالف الرياالت السعودية

2020 

  ضاحإي  بآالف الرياالت السعودية

 األنشطة التشغيلية     

 قبل الزكاة  فترةالصافي دخل    654,904  655,516

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

 أرباح الصكوك    40,248   49,035

 من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، صافي( مكاسبخسائر / )    79,529   (20,774) 

 ممتلكات ومعدات، صافي( استبعاد مكاسب)   (32)   (16) 

 واإلطفاء  ستهالكاال    127,079    121,047 

 ، صافي   ةئتمانية متوقعإمخصص خسائر     353,978    262,641 

 سهم الموظفين أبرنامج     6,000    4,362 

 النقص في الموجودات التشغيلية: / صافي )الزيادة(      

 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي    59,722   (88,369) 

 من تاريخ االقتناء أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق بعد تسعين يوما      1,037,723    233,874 

 من تاريخ االقتناء مؤسسة النقد العربي السعودي تستحق بعد تسعين يوما   لدىمرابحات في بضائع     441,842   (298,375) 

 تمويل    (5,949,003)   (3,234,458) 

 موجودات أخرى     1,089,970   (378,708) 

     

 

 في المطلوبات التشغيلية:)النقص(  / صافي الزيادة 

 المؤسسات المالية األخرى النقد العربي السعودي ومؤسسة أرصدة للبنوك و    5,024,140   (1,709,569) 

 ودائع العمالء    (2,229,812)    2,139,782 

 مطلوبات أخرى    (413,590)    1,235,736 

 األنشطة التشغيليةالناتج من / )المستخدم في(  صافي النقد   322,698  (1,028,276)

     

 

 األنشطة االستثمارية 

 الدخل الشامل اآلخر خالل مقتناة بالقيمة العادلة من  استثمارات    (شراءمتحصالت / )    264,182   (2,253,238) 

 استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )شراء(   /متحصالت     89,064   (83,007) 

 لمطفأةا  بالتكلفةاستثمارات محتفظ بها   (شراء)   (2,101,640)      - 

 ممتلكات ومعدات   (شراء)   (156,261)   (98,089) 

 األنشطة االستثمارية( مستخدم في)الصافي النقد    (1,904,655)  (2,434,334)

      

 األنشطة التمويلية     

 ارباح صكوك موزعة   (42,854)  (49,267)

 األرباح المدفوعة   (375,000)  -

 اإليجار  عقود التزامات النقدية مقابل جزء من ات الدفع   (80,299)  (109,584) 

 األنشطة التمويلية (المستخدم في)صافي النقد    (498,153)  (158,851)

      

 التغير في النقد وما يعادله  صافي   (2,080,110)   (3,621,461) 

 في بداية الفترة  في حكمهالنقد وما     5,757,872    9,574,966 

 في نهاية الفترة في حكمهالنقد وما  10   3,677,762    5,953,505 

     

 

 معلومات إضافية:

 الدخل المحصل من الموجودات االستثمارية والتمويلية   1,882,010  1,643,530

 الودائع والمطلوبات الماليةالعائد المدفوع على    258,419  342,238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .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

 م 2020يونيو  30أشهر المنتهية   الستةلفترة 
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 ـامــع .1

   

 التأسيس والعمل (أ

 

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

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

 19هـ )الموافق 1426ربيع األول  10بتاريخ  1010208295 رقم التجاري السجل بموجب يعمل البنك (.2004نوفمبر  1)الموافق 

 111 :2019 يونيو 30فرع بنكي ) 111العربية السعودية من خالل  ويقوم البنك بتقديـم الخدمـات المصرفية في المملكة (. 2005إبريل 

 (.مركز صرافة وحواالت 180 :2019 يونيو 30مركز صرافة وحواالت ) 178 فرع بنكي(

 

 الرئيسي هو كما يلي: بنك البالد مركزل العنوان المسجل

 

 البالد بنك

  140ب   ص

 11411 الرياض

 السعودية العربية المملكة

 

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

%، وقد 100بنسبة  للبنك    تانمملوك  تان)يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(. إن شركة البالد لالستثمار وشركة البالد العقارية هما شرك

 تم تأسيس جميع الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية. 

 

من خالل أدوات إسالمية متنوعة. تتم أنشطة البنك المتكاملة مصرفية التمويلية واالستثمارية الخدمات اليتمثل هدف المجموعة في تقديم 

  .وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وضمن أحكام ونظام مراقبة البنوك

 

 الهيئة الشرعية (ب

 

، لتخضع جميع اعمال  ما من البنك بتوافق اعماله مع احكام الشريعة اإلسالمية فقد قام البنك بتشكيل هيئة شرعية )"الهيئة"(االتز

 .ورقابتها موافقتهالومنتجات البنك 

 

 أسس اإلعداد .2

 

 لمعيار وفقا   2020 يونيو 30 في المنتهية اشهر الستة ولفترة في كما للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية  المالية القوائم إعداد تم

 المعتمدةخرى  األ  واإلصداراتمعايير  وال   ،  السعودية العربية المملكة في كما هو معتمد (التقارير المالية المرحلية)   – 34 الدولي المحاسبة

 .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من قبل

 

 

 

 

 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مدققة( الموجزة الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية      

 م 2020يونيو  30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 
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ويجب أن تقرأ جنبا إلى  المالية السنوية ،  القوائمالمالية المرحلية الموحدة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في  القوائمال تتضمن 

 .2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية فيللمجموعة  جنب مع القوائم المالية السنوية

 

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

ن تختلف النتائج السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المدرجة في التقارير المالية، ومن المحتمل أ

 الفعلية عن هذه التقديرات.

 

 

 المالية توحيد القوائمأسس  .3

 

يتم إعداد القوائم المالية حيث . 1القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما هو موضح بايضاح رقم على مل القوائم المالية الموحدة تتش

 .ستخدام سياسات محاسبية مماثلةابوللشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك 

 

تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر، أو يكون لديها حقوق في الشركات التابعة هي المنشاّت التي تسيطر المجموعة عليها. 

ولديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة المستثمر بالمنشأة،  الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها

بنك ويتم فيها. توحد القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة إعتبارا  من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركات إلى ال

 .ريخ انتقال السيطرة من البنكالتوقف عن التوحيد اعتبارا  من تا

 

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

تستبعد الخسائر غير المحققه بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد األرباح غير المحققه إلى الحد الذي ال يكون فيه دليل كما  المالية الموحدة.  

 في القيمة. على االنخفاض 

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  .4

 

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

 .بالمنحة الحكوميةالموضحة أدناه المتعلقة  ة، باستثناء السياس2019ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 حكوميةالمنحة ال

 

المجموعة ستلتزم بأن معقول بأنه سيتم استالمها و في حال وجود تأكيد بشكل،  الدخلب المتعلقةحكومية المنحة الالبنك باالعتراف ب يقوم

الدخل. يتم االعتراف  ب متعلقةبهامش ربح أقل من السوق كمنحة حكومية  ةالحكومي الوديعةوقد تمت معالجة ، بالشروط المرتبطة بالمنحة

األدوات المالية. يقاس هامش الربح دون السوق  9بهامش ربح أقل من السوق وقياسه وفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  بالوديعة

واالستحقاقات المستلمة. ويتم  9  لمعيار الدولي للتقارير المالية رقمالمحددة وفق ا ل للوديعةباحتساب الفرق بين القيمة الدفترية األولية 

الدخل على أساس منتظم طوال الفترة التي   قائمةالمنحة الحكومية في    اثباتيتم    . 20المحاسبة عن المنحة وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

يتم إثبات دخل المنحة فقط عندما يكون المستفيد  إلى تعويضها كمصروفات.يعترف فيها البنك بالنفقات المتعلقة بالتكلفة التي تهدف المنحة  

 هو المصرف. عندما يكون العميل هو المستفيد ، يقوم المصرف بإثبات المبالغ المستحقة القبض والمستحقة الدفع فقط.

 

 التحول إلى األيبور )إصالحات مؤشر معدالت األرباح(

  

أساسية لمؤشر معدالت األرباح الرئيسية على مستوى العالم. يشارك مجلس معايير المحاسبة الدولية يتم إجراء مراجعة وإصالح 

"(IASB.في عملية من مرحلتين لتعديل توجيهاته للمساعدة في انتقال أكثر سالسة )" 

 

أصحاب المصلحة لدعم االنتقال المنظم. حاليا تدير اإلدارة مشروع ا حول أنشطة التحول الشاملة للبنك وتواصل المشاركة مع مختلف 

 المشروع مهم من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية. 
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 صافي  ،االستثمارات .5

 2019 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2019ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2020 يونيو 30

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر      

 أسهم  429,767  457,426  388,567

 صكوك 7,542,290  7,571,501  7,026,833

7,415,400  8,028,927  7,972,057  

      

 الخسارة أو الربحخالل  منالقيمة العادلة      

 يةستثمارا اديقصن 697,699  866,292  503,864

      

 التكلفة المطفأة     

 صكوك 2,864,753  800,211  -

 لدى مؤسسة النقد  العربي السعودي  بضائع مرابحات  1,291,459  1,292,796  1,291,589

1,291,589  2,093,007  4,156,212  

      

 اإلجمالي 12,825,968  10,988,226  9,210,853

 

 

 صافي  التمويل، .6

 2019 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2019ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2020 يونيو 30

بآالف الرياالت 

  السعودية

  مدققة()غير   )مدققة(  )غير مدققة(

 تجاريتمويل  34,462,199   32,229,091    30,440,208 

 تمويل أفراد 31,696,779   28,168,320    24,157,004 

 العامل التمويل 66,158,978   60,397,411    54,597,212 

 العامل غير التمويل 881,145   735,913    783,632 

 التمويل  جماليإ 67,040,123   61,133,324    55,380,844 

 خسائر اإلئتمان المتوقعة مخصص (2,117,464)  (1,842,787)   (1,759,112) 

 تمويل، صافيال 64,922,659   59,290,537    53,621,732 
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 ودائع العمالء  .7

  2019 يونيو 30

 بآالف الرياالت السعودية
 

 2019ديسمبر  31

 بآالف الرياالت السعودية
 

 2020 يونيو 30

  بآالف الرياالت السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 الطلب تحت  38,260,731    33,669,863    33,284,042 

 حساب البالد )مضاربة(  20,363,986    19,315,147    15,794,416 

 استثمار مباشر  4,487,343    12,456,218    8,861,722 

   أخرى  1,763,671    1,664,315    1,375,196 

 اإلجمالي  64,875,731    67,105,543    59,315,376 

 

 

 الصكوك .8

 

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

، وهو التاريخ الذي   2026اغسطس  30نوفمبر من كل سنة حتى تاريخ  30اغسطس و  30مايو و 30فبراير و  28سنوي وذلك في 

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

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

توزيعات األرباح المتوقعة . إن الفترةدفعات )األرباح / أصل المبلغ( المستحقة خالل أي من ال في نشرة اإلصدار. لم يتعثر البنك في سداد 

 %.2للصكوك هي سعر األساس لثالث شهور باإلضافة إلى هامش ربح بنسبة 

 

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة  .9

 

 مما يلي : للمجموعةتتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة  (أ

 

 2019 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2019ديسمبر   31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2020 يونيو 30

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 خطابات ضمان 5,588,443  5,496,676  4,743,478

 عتمادات مستنديةإ 667,919  1,199,941  709,024

 قبوالت 666,448  353,679  670,468

 لاللغاء قابلة  غير االئتمان لمنح التزامات 1,034,388  1,149,966  -

 اإلجمالي 7,957,198  8,200,262  6,122,970

                

عنها  اإلفصاحالقانونية كما تم  القضاياتغير في حالة  أي  يطرألم علما بأنه .  هاخالل دورة أعمالتخضع المجموعة إلجراءات قانونية  (ب

 .2019ديسمبر  31في 
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 يعادلهوما  النقد  .10

 

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

 

 2019 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2019ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2020 يونيو 30

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  مدققة()غير 

2,870,622  4,362,480  1,858,176 

 

لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )فيما عدا  أرصدةو نقد

 الوديعة النظامية(

3,082,883  1,395,392  1,379,081 

 خالل)تستحق  االخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 (االقتناء تاريخ من يوما   تسعين

-  -  440,505 

 يوما   تسعين خالل)تستحق  بالتكلفة المطفأة مقتناة استثمارات

 (االقتناء تاريخ من

 اإلجمالي 3,677,762  5,757,872  5,953,505

 

 

 

 دوات المالية القيمة العادلة لأل .11

 

بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في   مطلوباتأو دفعة لتحويل  موجوداتعند بيع ستالمه اإن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم 

 قد تمت إما: مطلوباتالأو تحويل  موجوداتالبيع  معاملةالسوق في تاريخ القياس ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن 

 

 ، أووالمطلوباتأللموجودات  هاليإي يمكن الوصول تال في السوق الرئيسية -

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

 

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

 الموجزة الموحدة.
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 ومستويات القيمة العادلةدوات المالية تحديد القيمة العادلة لأل

 

 تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: 

  

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

 ليها في تاريخ القياس.إ

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

 بيانات سوقية قابلة للمالحظة. يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق 

  
  طرق تقويم لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات سوقية قابلة للمالحظة.  : 3المستوى  
 

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

 العادلة: 

 

 القيمة العادلة      

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

        2020 يونيو 30 

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 697,699 - 482,366 215,333 697,699 الربح أو الخسارة 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 7,972,057 6,998,235 - 973,822 7,972,057 الدخل الشامل اآلخر 
الموجودات المالية التي ال يتم قياسها  

      بالقيمة العادلة 
األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 2,987,370 2,987,370 - - 2,987,370 األخرى، صافي 
 4,156,212 2,523,051 - 1,633,161 4,156,212 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 64,777,261 64,777,261 - - 64,922,659 التمويل، صافي 

 
 

 
 القيمة العادلة 

 اإلجمالي  المستوى الثالث  الثانيالمستوى  المستوى األول  القيمة الدفترية  بآالف الرياالت السعودية 

        2019 ديسمبر  31 

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 866,292 - 539,849 326,443 866,292 الربح أو الخسارة 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 8,028,927 7,042,008 - 986,919 8,028,927 اآلخر الدخل الشامل 
الموجودات المالية التي ال يتم قياسها  

      بالقيمة العادلة 
األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 4,041,404 4,041,404 - - 4,041,404 األخرى، صافي 
 2,093,007 1,624,867 - 468,140 2,093,007 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 59,268,946 59,268,946 - - 59,290,537 التمويل، صافي 
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 القيمة العادلة      

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

        2019يونيو  30 

      العادلة موجودات مالية تم قياسها بالقيمة  
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 503,864 - 459,478 44,386 503,864 الربح أو الخسارة 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 7,415,400 6,324,847 - 1,090,553 7,415,400 الدخل الشامل اآلخر 
الموجودات المالية التي ال يتم قياسها  

      بالقيمة العادلة 
األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 5,194,877 5,194,877 - - 5,194,877 األخرى، صافي 
 1,291,589 1,291,589 - - 1,291,589 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 53,458,365 53,458,365 - - 53,621,732 التمويل، صافي 

 

 

 القيمة العادلة   

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

        2020 يونيو 30 

المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها  
 بالقيمة العادلة 

     

مؤسسة النقد العربي أرصدة للبنوك و
 5,669,260 5,669,260 - - 5,669,260 المؤسسات المالية األخرىالسعودي و
 64,875,731 64,875,731 - - 64,875,731 ودائع العمالء

 2,005,162 2,005,162 - - 2,005,162 صكوك  

 
  

 القيمة العادلة  

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

        2019ديسمبر   31 
المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها  

 بالقيمة العادلة 
     

مؤسسة النقد العربي أرصدة للبنوك و
 645,120 645,120 - - 645,120 المؤسسات المالية األخرىالسعودي و
 67,105,543 67,105,543 - - 67,105,543 ودائع العمالء

 2,007,768 2,007,768 - - 2,007,768 صكوك  

 

 القيمة العادلة   

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

        2019يونيو  30 

المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها  
 بالقيمة العادلة 

     

مؤسسة النقد العربي أرصدة للبنوك و
  1,391,222   1,391,222     -     -   1,391,222  المؤسسات المالية األخرىالسعودي و
  59,315,376   59,315,376    -     -   59,315,376  ودائع العمالء

 2,008,355  2,008,355     -     -  2,008,355  صكوك  
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ال تختلف جوهريا  الموجزة الموحدة المرحلية إن القيمة العادلة لألدوات المالية والتي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة في هذه القوائم المالية 

 . الموجزة الموحدةالمرحلية عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية 

 

ا و 90أقل من  خالل فترةالدفع التي تستحق  ومستحقات البنوكالنقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  مدينة الذمم اليوم 

ا لطبيعة استحقاقها قصيرة األجلقيمها الدفترية المقابلة  كبيرخرى قصيرة األجل، لها قيم عادلة تقارب بشكل األ  .نظر 

 

رصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى العمالء المرتبطة بعائد واالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة واألإن القيمة العادلة لودائع  

ألن معدالت األرباح الحالية  الموجزة المسجلة بالتكلفة المطفاة ال تختلف كثيرا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة

دوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا  عن األسعار المتعاقد عليها وبسبب قصر الفترة بالنسبة لبعض األدوات المالية السائدة في السوق أل

اليوجد سوق نشط لهذه االدوات، وتعتزم المجموعة تحقيق حيث وخصوصا األرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو معا. 

 بتاريخ استحقاقها. المقابلية وذلك باجراء تسوية مع الطرف القيمة الدفترية لهذة االدوات المال

 

بمعدل تكلفة التمويل بإستخدام التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة ذات الصلة  تم تقييمهو 3تم تصنيف التمويل على أنه في المستوى  

  .السائدة بين البنوك )السايبور(

 

صكوك غير المدرجة والتي تم  3تتضمن االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ضمن المستوى 

أو بتقدير القيمة الحالية عن طريق خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل  الوساطةقياسها من قبل االدارة بالقيمة العادلة باستخدام أسعار 

"( لشركة مماثلة باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور. تمت الموافقة  CDSباستخدام طريقة مبادلة االئتمان االفتراضية )"  ،لخصم المعّد

 لجنة الموجودات والمطلوبات. من قبلتقييم العلى طريقة 

 

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

 

 تسوية المستوى الثالث من القيمة العادلة للموجودات المدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

 بآالف الرياالت السعودية 
 2020 يونيو 30

 )غير مدققة(

  2019ديسمبر  31

 )مدققة(

 2019 يونيو 30

 )غير مدققة(

 3,782,086 3,782,086 7,042,008 الرصيد االفتتاحي

 2,374,738 3,022,876 1,250 مشتريات

 - - (248,933) مبيعات

    خرمكاسب من خالل الدخل الشامل األ

 168,023 237,046 203,910 صافي التغيرات في القيمة العادلة )غيرمحققة(

 6,324,847 7,042,008 6,998,235 اإلجمالي
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 المعلومات القطاعية .12

 

المجموعة والتي يتم مراجعتها بصفة مستمرة من  مكونات، على أساس التقارير الداخلية عن  تقوم المجموعة بتحديد القطاعات التشغيلية

تمارس المجموعة نشاطها الرئيسي و .قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها

 في المملكة العربية السعودية. 

 

توزع مصاريف القطاعات كما ا  لشروط وأحكام نظام التسعير المعتمد. تتم جميع المعامالت بين القطاعات التشغيلية المذكورة أعاله وفق

 المسانده واإلدارة العامة على القطاعات التشغيلية األخرى وفق معايير معتمدة.

 

 .2019 ديسمبر 31لم يكن هناك أي تغيير على أسس تقسيم القطاعات أو أسس قياس ارباح أو خسائر القطاعات منذ 

 

 ألغراض إدارية، تتكون المجموعة من أربعة قطاعات تشغيلية كالتالي: 

 

 قطاع األفراد )التجزئة(

 يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كالودائع، تمويل األفراد، الحواالت وصرف العمالت األجنبية.

 

  قطاع الشركات

 ن كالودائع والتمويل والخدمات التجارية.يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والعمالء االعتباريي

 

  قطاع الخزينة

 يشمل سوق المال وخدمات الخزينة.

 

  قطاع خدمات اإلستثمار والوساطة

 وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية. يشمل خدمات إدارة اإلستثمار
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وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصافي   2019و 2020 يونيو 30كما في بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة  ال  فيما يلي تحلي

 لكل قطاع من القطاعات التشغيلية :ذلك التاريخ في  األشهر المنتهية الستةلفترة  قبل الزكاة الدخل

 

       )غير مدققة(  2020 يونيو 03

قطاع خدمات 

 ستثمار والوساطةاال

  

  

 اإلجمالي

   

  

 قطاع الخزينة  قطاع الشركات  قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية

  88,824,181   829,767   16,097,542   32,360,962   39,535,910  إجمالي الموجودات

  78,971,842   200,765   11,060,985   13,703,617   54,006,475  إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات 

  1,590,299   3,000   167,541   464,312   955,446  االستثمارية والتمويلية

  413,362   75,968   13,020   28,382   295,992  وعموالت وأخرى، صافي    أتعابدخل 

  2,003,661   78,968   180,561   492,694   1,251,438  إجمالي دخل العمليات

خسائر إئتمانية متوقعة، مخصص 

  353,978     -   37,097   286,366   30,515  صافي   

  127,079   1,350   5,592   30,942   89,195  واطفاء ستهالكا

 إجمالي مصاريف العمليات                
 791,230   438,075   76,928   42,524   1,348,757  

  654,904   36,444   103,633   54,619   460,208  قبل الزكاة الفترة دخلصافي 

 

       )غير مدققة(  2019  يونيو  03

خدمات قطاع 

 ستثمار والوساطةاال

  

  

 اإلجمالي

   

  

 قطاع الخزينة  قطاع الشركات  قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية

  76,965,821   860,090   15,980,672   27,630,963   32,494,096  إجمالي الموجودات

  68,134,795   312,153   9,428,407   13,366,223   45,028,012  إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات 

  1,324,050   6,663   129,276   453,204   734,907  االستثمارية والتمويلية

  556,602   65,687   72,490   50,895   367,530  وعموالت وأخرى، صافي    أتعابدخل 

  1,880,652   72,350   201,766   504,099   1,102,437  إجمالي دخل العمليات

خسائر إئتمانية متوقعة، مخصص 

  262,641     -   14,317   131,487   116,837  صافي   

  121,047   1,353   3,947   20,840   94,907  واطفاء ستهالكا

  1,225,136   40,905   47,898   285,155   851,178  إجمالي مصاريف العمليات                

  655,516   31,445   153,868   218,944   251,259  قبل الزكاة الفترة دخلصافي 
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 نقدية أرباح وتوزيعات  رأس المال .13

 

 ديسمبر 31رياالت سعودية ) 10مليون سهم، قيمة كل سهم  750يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من 

 . (رياالت سعودية 10مليون سهم، قيمة كل سهم  750:  2019 يونيو 30و رياالت سعودية 10مليون سهم، قيمة كل سهم  750:  2019

 

إلى الجمعية العمومية بتوزيعات نقدية  1441جمادى الثاني  16الموافق  2020فبراير  10أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 

تمت الموافقة على توزيع األرباح في اجتماع الجمعية قد و .2019للمساهمين عن النصف الثاني من عام مليون لایر سعودي  375بمبلغ 

ا من كما ، 1441رمضان   3الموافق  2020أبريل   26انعقد في  ذي العامة العادية ال   4تم توزيع األرباح على المساهمين المسجلين اعتبار 

 .1441رمضان  11الموافق  2020مايو 

 

ماليين سهم من أسهمه، وتخصيصها ضمن  5شراء عدد زم البنك تيع،  2020أبريل  16اءا على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ بنكما أنه 

 2020مايو  12التي تم انعقادها بتاريخ الجمعية العامة غير العادية  في اجتماع على القراروقد تمت الموافقة برنامج أسهم الموظفين، 

 . 1441رمضان  19الموافق 

 

 

 السهم يةربح .14

 

على   فترةصافي الدخل لل بقسمة 2019و  2020 يونيو 30في  ةالمنتهي اشهر الستة لفترة  ةتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفض 

وذلك بعد استبعاد مليون سهم(    746:  2019يونيو    30)  سهم  مليون  746  :2020  يونيو  30كما بنهاية  القائمة    المتوسط المرجح لعدد األسهم

  الخزينة. أسهم

 

 

 كفاية رأس المال  .15

 

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

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

 

تتطلب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي حيث  استخدام رأس المال النظامي بانتظام.  واية رأس المال  تقوم إدارة المجموعة بمراقبة كف

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

 %.8عن الحد األدنى المتفق عليه وهو 

 

قياس كفاية رأس المال  وبموجبها يتمالمجموعة كفاية رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.  تراقب

المرجحة إلظهار   المدرجة في قائمة المركز المالي باستخدام االرصده  والمطلوباتبمقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات  

 مخاطرها النسبية. 
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ورأس المال األساسي ورأس المال المساند ونسبة كفاية رأس المال   لمخاطر،لالجدول التالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة  يلخص  

 الخاص بالمجموعة: 

 

 

 2020 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 (مدققة)غير 

 2019ديسمبر  31 

بآالف الرياالت 

 السعودية 

  )مدققة(

 2019 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 (مدققة)غير 

  56,224,555    63,300,773    64,169,457  الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

  5,944,229    6,384,244   6,823,904  الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

  548,463    414,729   860,358  المرجحة لمخاطر السوقالموجودات 

إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة 

 المخاطر

71,853,719   70,099,746    62,717,247  

  8,873,823    9,473,031    9,923,667  رأس المال األساسي 

  2,702,807    2,791,260    2,802,118  رأس المال المساند 

 والمساندإجمالي رأس المال األساسي 

 المساند

12,725,785   12,264,291    11,576,630  

      نسبة كفاية رأس المال

 %14.15  %13.51  %13.81 نسبة رأس المال األساسي

 والمساند األساسي المال رأسنسبة 

 المساند

17.71%  17.50%  18.46% 

 

 

 المقارنة أرقام  .16

 

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

 

 

على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي   (19-كوفيدجائحة فايروس كورونا )تأثير  .17

 السعودي

 

نتشاره السريع ال  نظراجائحة    اعتباره  و"(  19-كوفيدفيروس كورونا )"تفشي  عن    2020مارس  خالل شهر  أعلنت منظمة الصحة العالمية  

ا على  اتخذت لذلك فقد مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية.   دول في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيض 

إجراءات  المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص طبقت وقد، الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس

 وفرض حظر التجول على مستوى الدولة.  للتباعد اإلجتماعيالمبادئ التوجيهية  باإلضافة الى اصدارإغالق الحدود،  متعددة من ضمنها

 

ا خالل الفترة الحالية بسبب مشاكل الطلب النا ا تقلب ا كبير  تفشي فيروس كورونا مع إغالق االقتصادات  شئة عنوشهدت أسعار النفط أيض 

 2020أواخر الربع الثاني من عام  فيو انتشار الجائحة.باإلضافة الى زيادة كمية العرض مقابل الطلب والتي كانت قائمة قبل العالمية، 

إجراءات من  البلدان    مدعوما بإنتهاءب  أظهرت أسعار النفط بعض االنتعاش حيث خفضت الدول المنتجة للنفط اإلنتاج إلى جانب زيادة الطل

 .حظر التجول
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البنك بتقييم الوضع الحالي من خالل إجراء سيناريوهات اختبار الضغط في ظل تحركات أسعار النفط المتوقعة وتأثيرها على  يستمر

طر المؤشرات الرئيسية المتعلقة باالئتمان والسيولة والتشغيل والمالءة المالية ومؤشرات األداء باإلضافة إلى تفعيل ممارسات إدارة المخا

تتضمن  ثار المترتبة عن تعطل األعمال المحتمل على عمليات البنك وأدائه المالي نتيجة تأثير تفشي جائحة كورونا.األخرى إلدارة اآل

ا البدء في مراجعة تركزات التعرض االئتماني على مستوى أكثر دقة مثل مراجعتها على حسب القطاع  الخطوات التي اتخذتها اإلدارة أيض 

طرف المتعاقد، وما إلى ذلك من إجراءات، وحماية الضمانات والمراجعة بشكل دوري واتخاذ اإلجراءات االقتصادي والمنطقة وحالة األ

باالعتبار آثار برامج ـتاخذ  مراجعة التصنيف االئتماني  إن  المناسبة لمراجعة التصنيف االئتماني للعمالء وإعادة هيكلة التمويل عند اللزوم.  

 ي السعودي.دعم الحكومة ودعم مؤسسة النقد العرب

 

الخسائر  في قياسمراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة  البنك منبعد مرحلة اإلغالق تتطلب الظروف االقتصادية السائدة 

 في تقدير الخسائر االئتمانيةالمطبقة حاليا االقتصاد الكلي  نماذجحول تعديل إما  المراجعة بشكل أساسياالئتمانية المتوقعة. ستدور هذه 

 صعوبة قياس اليزال من الفي تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة.  البنكستخدمها يالتي  سيناريوهات احتماالت التعثر ةالمتوقعة أو مراجع

باإلضافة إلى ذلك، إلى الحد الذي ال يمكن فيه إدراج  .الخسائر االئتمانية المتوقعةألغراض تقدير  أثر الوضع االقتصادي الحالي بدقة

بعض التأثيرات بالكامل في عمليات االحتساب المتعلقة بنماذج خسائر االئتمان المتوقعة في هذه المرحلة الزمنية، تستمر اإلدارة في 

فعل ممارسة األحكام االئتمانية لتقدير خسائر االئتمان المتوقعة من خالل النظر في المعلومات المعقولة والمؤيدة التي لم يتم تضمينها بال

مليون لایر   35.4مليون لایر سعودي للتمويل التجاري و    73.9بلغت    بتسجيل مخصصات إضافيةقام البنك  فقد    نماذج الكمية. ولذلك،في ال

بأن البنك سيستمر في تقييم علما  معرفة المحافظ المتأثرة.  ل  تحليل للقطاعات االقتصادية  عمل  بناء  على. تم تسجيلها  فرادسعودي لتمويل األ

الخسائر  تعديل مبلغركات بشكل فردي كلما توفرت بيانات أكثر موثوقية، وبالتالي تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعرضات الش

 .في الفترات الالحقة االئتمانية المتوقعة

 

 إطالق برامج ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي

 

 برنامج دعم تمويل القطاع الخاص

 

لتقديم   2020فيروس كورونا ، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس    جائحة  تفشيلاستجابة   

حسب تعريفها وفقا لما ورد في تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي   الصغيرة والمتوسطةوالمتناهية الصغر    الشركاتالدعم الالزم لقطاع  

 التالية:  البرامجعلى بشكل أساسي البرنامج مل تيشو. هـ  1438جمادى الثاني  16الصادر بتاريخ  381000064902رقم 

 

 برنامج تأجيل الدفعات؛ •

 برنامج تمويل اإلقراض؛ •

 برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و •

 .برنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة اإللكترونية •
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صغيرة الوالمتناهية الصغر  لشركات  للمدة ستة أشهر    األقساط المستحقة على التمويلتأجيل  بالبنك    يقوم،  برنامج تأجيل الدفعات  كجزء من  

بمثابة دعم للسيولة على المدى القصير لمعالجة مشكالت   هذه  تعتبر إعفاءات الدفع  ، حيثالمصنفة ضمن المرحلة األولى ومتوسطة الحجم

 2020مارس  14قام البنك بتنفيذ إعفاءات دفع األقساط المستحقة خالل الفترة من وعليه فقد . مستفيدي التمويلالتدفق النقدي المحتملة ل

  الخاصة تقييم األثر المحاسبي لهذه التغييرات  التسهيالت. تمفترة في لمدة ستة أشهر دون زيادة بواسطة تأجيلها  2020سبتمبر  14إلى 

نتج عن  . باعتبارها تعديال  في بنود االتفاقية 9 رقم التسهيالت االئتمانية ويتم التعامل معها وفق ا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير الماليةب

 . 2020 ل الربع األول من عامخالمليون لایر سعودي  28.9ذلك اعتراف البنك بخسارة تعديل في اليوم األول بقيمة 

 

المتناهية الصغر والصغيرة   الشركاتعمالء  أقساط  قام البنك بتأجيل  ،  2020خالل إبريل  مؤسسة النقد العربي السعودي  ولتفعيل إرشادات  

ن ينطبق عليهم تعريف الشركات يالعمالء الذ   الثانية وبعض التسهيالت المصنفة ضمن المرحلة األولىالمصنفة ضمن المرحلة  والمتوسطة  

. نتج عن  2020سبتمبر    14إلى    2020مارس    14  من  لنفس الفترة أي  2020خالل الربع الثاني      الصغيرة والمتوسطةوالمتناهية الصغر  

 قد تم تسجيل ل.  2020خالل الربع الثاني من عام  مليون لایر سعودي    20.8  فية قدرهاإضاذلك اعتراف البنك بخسارة تعديل في اليوم األول  

حسب المعطيات الحالية فإنه باالستثمارية والتمويلية. يستمر البنك في االعتقاد بأنه    الموجوداتخسائر التعديل كجزء من صافي الدخل من  

 .زيادة كبيرة في مخاطر االئتمانفي برنامج تأجيل الدفعات البنك مشاركة  تشكلال 

 

 والجهات من أجل تعويض جميع التكاليف ذات الصلة التي من المتوقع أن يتكبدها البنك بموجب برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي 

خالل شهرا  36 لمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي تكلفةبدون  مليون لایر سعودي وديعة 950األخرى ، تلقى البنك مبلغ  الحكومية

مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المنحة الحكومية تتعلق في المقام األول  تعليماتقررت اإلدارة بناء  على . 2020الربع األول من عام 

معدل التمويل المدعوم على أساس منتظم، وفق ا لمتطلبات  منافعتم احتساب  تأجيل الدفعات. عنبالتعويض عن خسارة التعديل المتكبدة 

من اليوم مليون لایر تم االعتراف بها  28.9سعودي، منها مليون لایر  67.8محاسبة المنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل إضافي قدره 

 المنحة. وقياس دخل إثباتالمبلغ المتبقي. اتخذت اإلدارة بعض األحكام في قد تم تأجيل و 2020األول خالل الربع األول من عام  

 

 لایر سعودي من مؤسسة النقد العربي السعودي  مليار  1.03  إضافية قدرها   تكلفةبدون    ، تلقى البنك وديعة  2020خالل الربع الثاني من عام  

معدل التمويل المدعوم على أساس منتظم، وفق ا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية. نتج عن ذلك دخل   منافع. تم احتساب شهرا 36لمدة 

قد تم و ، 2020يونيو  30بنهاية  كمامن اليوم األول مليون لایر تم االعتراف بها  20.8مليون لایر سعودي، منها  71.9إضافي قدره 

 المنحة.  وقياس دخل إثباتالمبلغ المتبقي. اتخذت اإلدارة بعض األحكام في تأجيل 

 

، لم يشترك المصرف بعد في برامج تمويل اإلقراض وضمانات التمويل لمؤسسة النقد العربي السعودي. عالوة 2020يونيو  30كما في 

 يات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية تأثير غير جوهري على القوائم المالية للبنك.على ذلك، كان لبرنامج دعم رسوم عمل
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 مؤسسة النقد العربي السعودي للقطاع المصرفي السعوديمن قبل دعم السيولة 

 

مليار لایر  خمسينمبلغ بضخ مؤسسة النقد العربي السعودي قامت   تماشيا مع هدفها بتحقيق وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية

 : من أجل سعودي

 

 ؛تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في توفير التسهيالت االئتمانية لشركات القطاع الخاص •

 هيكلة التسهيالت االئتمانية الحالية دون أي رسوم إضافية؛ إعادة  •

 دعم الخطط القائمة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛  •

 . إعفاء العمالء من عدد من رسوم الخدمات المصرفية •

 

مليار لایر سعودي لمدة سنة  2.6بمبلغ  تكلفة، على وديعة بدون 2020وفي هذا الصدد، حصل المصرف خالل الربع الثاني من عام 

 واحدة. قررت اإلدارة بناء  على المراساالت الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي ، أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في المقام األول

 إجمالينتج عن ذلك دخل    بصورة منهجية وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية.  ة المنفعة من الوديعةوقد تمت معالج  بدعم السيولة.

 .ه لتكون المحاسبة عنه على أساس منتظموقد تم تأجيل مليون لایر سعودي 25.5قدره 

 

 دعم قطاع الرعاية الصحيةمبادرة البنك ل

 

جائحة كورونا ، فقد  تقديرا  للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملين في الرعاية الصحية لحماية صحة المواطنين والمقيمين، استجابة لتفشي

 قرر البنك تأجيل الدفعات طوع ا لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية العامة والخاصة الذين لديهم تسهيالت ائتمانية من البنك لمدة 

وتم تسجيل ،  2020مارس  31كما بنهاية  مليون لایر سعودي28.8 بمبلغ ثالثة أشهر. وقد أدى ذلك إلى إعتراف البنك بخسارة تعديل 

 .الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية صافي هذه الخسارة كجزء من
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