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 عـام .1

 

 التأسيس والعمل (أ 

بموجب المرسوم  الترخيص بانشائهوتم في المملكة العربية السعودية،  سعودية شركة مساهمةك)"البنك"( تأسس بنك البالد 

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

 (.2004نوفمبر  1)الموافق  هـ1425ن رمضا

( 2005ابريل  19الموافق ) هـ1426ربيع األول   10 بتاريخ  1010208295 رقم التجاري السجل بموجب البنكيعمل  

 الرئيسي للبنك هو كما يلي:وعنوان المركز 

 بنك البالد

 140ب  . ص

 11411الرياض 

 المملكة العربية السعودية

القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة، وهي/شركة البالد لالستثمار وشركة البالد العقارية  هذه تشمل

"(. إن كل من شركة البالد لالستثمار و شركة البالد العقارية هي وصندوق مكة للضيافة )يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة

 من مدار وهوصندوق مكة للضيافة  من% 80بنسبة  المجموعةتمتلك  بينما ،البنك قبل % من100شركات تابعة مملوكة بنسبة 

 ة..  إن جميع الشركات التابعة تم تأسيسها في المملكة العربية السعوديالمالية البالد شركة قبل

 أدوات متنوعةمنتجات ومن خالل  ستثماريةوالتمويلية واإل المصرفية عمالاألجميع  في مزاولة المجموعةتتمثل أغراض  

 114ات من خالل ـالخدم هذهويقوم البنك بتقديـم . حكام نظام مراقبة البنوكاو وعقد تأسيس البنكاإلسالمية  متوافقة مع الشريعة

في المملكة ( وحواالت مركز صرافة  171: 2015) حواالتو  صرافة مركز  176و (فرع بنكي 120: 2015) بنكي فرع

 . العربية السعودية

 

 الهيئة الشرعية (ب 

 .و توجيهاتها أعتمادهاأحكام البنك مع جميع أعمال  توافقلضمان  يئة الشرعية"(هيئة شرعية )"اله بنكلأنشأ ا

 

 أسس اإلعداد  .2
 

 اإللتزام بيان (أ 

الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية للبنوك التجارية معايير المحاسبة وفقاً ل  الموحدة الماليةالقوائم  تعد

لتتماشى مع  الموحدة . كما يعد البنك قوائمه الماليةالتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدوليةو  لتقارير الماليةل

  .وعقد تأسيس البنك الشركات في المملكة العربية السعوديةنظام مراقبة البنوك ونظام متطلبات 

  والعرض أسس القياس (ب 

 .  تعد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة

على أساس السيولة. وقد تم تقديم تحليل بشأن عمليات  ابه الخاصة الموحدةبعرض قائمة المركز المالي  المجموعةقوم ت

شهراً من تاريخ إعداد القوائم المالية )متداولة( وألكثر من سنة بعد تاريخ إعداد القوائم المالية )غير  12االسترداد أو السداد خالل 

 .31متداولة( في اإليضاح 
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 العملة الوظيفية وعملة العرض (ج 

. يتم تقريب البيانات المالية للبنكوالذي يعتبر العملة الرئيسية  لية الموحدة بالريال السعودي،المايتم عرض هذه القوائم 

 ألقرب ألف، مالم يذكر خالف ذلك.  بالريال السعودي المعروضة

 الهامةالمحاسبية حكام والتقديرات ألا (د 

لية يتطلب استخدام بعض التقديرات واالفتراضات لتقارير المالالقوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية  هذهان اعداد 

ن تقوم باستخدام أاإلدارة  منيتطلب وجودات والمطلوبات المسجلة. كما الم ارصدةالمحاسبية الهامة والتى يمكن ان تؤثر على 

م بصورة مستمرة، هذه التقديرات واالفتراضات واألحكا تقييم. يتم لمجموعةتقديراتها حول عملية تطبيق السياسات المحاسبية ل

مهنية وتوقعات لالحداث المستقبلية  اتاستنادا الى الخبرات السابقة وبعض العوامل االخرى، بما في ذلك الحصول على استشار

. تتكون البنود الهامة التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات او تلك التي تمارس للظروف وفقاوالتي يعتقد انها معقولة 

 االحكام مما يلي:فيها 

 :انخفاض خسائر التمويل -1

 تمكنت وحتى .دوري بشكل جماعيالو  خاصال نخفاضاال تقييم بهدف التمويل محفظة بمراجعة مجموعةال قومت

  كدللتأ واألحكام التقديرات ستخدمتالمجموعة  فإن ال، أم االنخفاض خسائر تسجيل ينبغي كان إذا ما تحديد من مجموعةال

 التقديرية النقدية التدفقات في يمكن قياسه انخفاض وجود تدل علىللمالحظة  قابلة مؤشرات أية هنالك كانت إذا فيما

 قبل من السداد وضع في عكسي تغير إلى وجود تؤدي لمالحظةل قابلة مؤشرات على الدليل يشتمل وقد .المستقبلية

 .المقترضين من مجموعة

 بمخاطر مسيت الذي للتمويل السابقة الخبرة على المبنية التقديرات باستخدام اإلدارةالنقدية، تقوم تقدير التدفقات  عند

 تتم .عند تقدير التدفقات النقدية في المحفظة موجود هو لما مماثل انخفاض على ضوعيمو دليلو  مماثلة ائتمانية

 أية لتقليص منتظم بشكل ليةالمستقب النقدية التدفقات توقيتو مبالغ لتقييم المستخدمة واالفتراضات المنهجية مراجعة

 .والفعلية المقدرة الخسائر بين اختالفات

 القيمة العادلة قياس  -2

  .ةموحد مركز مالي قائمةة العادلة بتاريخ كل تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية بالقيم

معاملة نظامية  بموجبلوبات لتحويل مط هدفعيتم  الذيستالمه عند بيع موجودات أو ا يتمس الذيسعر الالقيمة العادلة هي 

بيع الموجودات أو  همعاملتاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة مبني على افتراض أن بالسوق  في نمتعاملي بينتتم 

 إما:   تمت قدتحويل مطلوبات 

 
 والمطلوبات، أوأفي السوق الرئيسية للموجودات  -
 .في حال عدم وجود سوق رئيسية ،جودات والمطلوباتللمو والمتاحةالعوائد المقبولة  ذات االسواق اكثرفي  -

 .مجموعةلل متاحة المقبولة العوائد ذاتاالسواق  اكثرأو  ةالسوق الرئيسيان تكون  يجب

تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بناء على االفتراضات التي يستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير 

 نهم يسعون لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم .أبعلى افتراض وجودات أوالمطلوبات والم

بزيادة  وذلك العادلة، القيمة لقياس كافيةبيانات  بشأنها وتتوفر ،للظروف وفقا طرق تسعير مناسبة  المجموعة تستخدم

 .للمالحظة قابلةالللمالحظة وتقليل المدخالت غير  لةبالقا لمدخالتا استخدام
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 ضمن الموحدةالقوائم المالية  في عنها حاصتم اإلفوالمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة أو  جميع الموجودات تصنف

 : ككل العادلة القيمة لقياس الهام االدنى المستوى مدخالتالتسلسل الهرمي ادناه للقيمة العادلة ، بناء على 

 .الموجودات والمطلوبات )بدون تعديل(األسعار المتداولة في االسواق المالية النشطة لنفس  -  األول المستوى -
 حظةالللم قابلة - العادلة القيمة الهامة لقياس –تعتبر مدخالت المستوى االدنى  تقييمطرق   -  الثاني المستوى -

 .ةمباشر وغيرأ ةمباشر بصورة
 قابلة رغي–الهامة لقياس القيمة العادلة  –مدخالت المستوى االدنى  تعتبر تقييم طرق  - الثالث  المستوى -

  .للمالحظة
 
 

 تصنيف االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق -3

( عند تصنيف الموجودات المالية غير 39المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم ) االرشاداتالمجموعة  تبعت

ت مقتناه حتى تاريخ االستحقاق المشتقة ذات الدفعات الثابتة او الممكن تحديدها والتي لها تاريخ استحقاق محدد كاستثمارا

على االحتفاظ بهذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق  اومقدرته ابتقويم نيته مجموعةال قومت. وعند إجراء هذه األحكام، 

يتعين على  عندئذ، االستحقاق او بمبلغ غير هام  يخمثل بيعها بتاريخ قريب من تار -اال في بعض الظروف الخاصة 

 حتى تاريخ االستحقاق كاستثمارات متاحة للبيع. المقتناهتصنيف كافه االستثمارات  دهاعاالمجموعة 

 للبيع   المتاحة يةستثماراإل و الصناديق الصكوك و األسهماالستثمارت في قيمة  في اإلنخفاض -4

اجعة اإلنخفاض في قيمة ، بممارسة األحكام عند مربنهاية كل فترة محاسبية ماليةالقوائم ال، بتاريخ إعداد المجموعة قوم ت

 لالستثمار ستمر في القيمة العادلةالمتاحة للبيع. ويشمل ذلك التأكد فيما إذا كان اإلنخفاض الجوهري أو الم ستثماراتاال

 ."جوهري" أو "مستمر" لالستثمارات. يتم إبداء التقدير للتأكد فيما إذا كان اإلنخفاض في القيمة العادلة التكلفةيقل عن 

اء التقييم للتأكد فيما إذا كان االنخفاض جوهرياً، فيتم تقييم االنخفاض في القيمة العادلة مقابل التكلفة األصلية وعند إجر

بتاريخ االثبات األولي. وعند إجراء التقييم للتأكد فيما إذا كان االنخفاض مستمراً، فإنه يتم تقييم االنخفاض مقابل الفترة 

 دون التكلفة األصلية بتاريخ اإلثبات األولي. التي تكون فيها القيمة العادلة 

بتقويم، من بين عوامل أخرى، التغير العادي في أسعار االستثمارات، وتدهور المجموعة قوم توعند إجراء التقديرات، 

من المركز المالي للجهة المستثمر فيها، وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في التقنية، والتدفقات النقدية الناتجة 

 األنشطة التشغيلية والتمويلية. 

كل فترة  بنهايةمالية القوائم البمراجعة االستثمارات في الصكوك المصنفة كمتاحة للبيع بتاريخ إعداد المجموعة قوم ت

تمويل ماثلة لتلك المتبعة بشأن تقويم في قيمتها. ويتطلب ذلك إبداء تقديرات معدمه  منللتأكد من وجود انخفاض حاسبية م

 بصورة فردية. شركاتال

 المسثمر فيها تحديد السيطرة على الشركات -5

 حصة على هام تأثيريمكن ان يكون لها  التيو دارةاإل حكامأل )ب(3رقم  ضاحيباإلالسيطرة المذكورة  شراتمؤ تخضع

  .االستثمارية الصناديقبالمجموعة 

 صندوق على سيطرةالمجموعة  ممارسة يةامكان تحديد إن .ثمارتاإلسمن صناديق  للعديد كمدير المجموعة تعمل

 أي من تتكون التي)و  الصندوق في للمجموعة االقتصادية المصالح اجمالي تقييم على بالتركيز عادة يتم استثماري

فإن المجموعة تعمل  ، لذلك نتيجة و. الصندوق مدير لةإقا فيالمستثمرين  حقوق وو اتعاب إدارة متوقعة (  مسجلة عمولة

تبين  الذي باستثناء صندوق مكة للضيافة وبالتالي لم يتم توحيد هذه الصناديق ستثمرين في جميع الحاالتكوكيل للم

 .((أ) 1يمكن الرجوع إلى اإليضاح )لمزيد من التفاصيل  هعلي للمجموعة أنها تسيطر

 والرسوم االلتزاماتمخصصات  -6

 بإجراءقامت االدارة  ،وعند عمل المخصصات .ديةخالل دورة أعمالها العاقانونية ضدها  مطالباتالمجموعة  تستلم

غير  والمبلغ المراد دفعه المطالبات القانونية إنتهاء تاريخ. إن المطالبات لقاء مخصص تجنيب احتمال بشأن التقديرات

 المتبعة.  النظاميةالتكلفة تعتمد في النهاية على االجراءات ان التوقيت و .مؤكد
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 أتعاب الخدمات المالية -7

مبالغ لاالدارة بتحديد مستويات بغرض اثبات اتعاب تسيير التمويالت كتعديل لمعدل العائد الفعلي. ال يتم رسملة اقامت 

   .دون تلك المستويات حيث أنه ليس لها أثر جوهري

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .3

 :هأدنا موضحة القوائم المالية الموحدة إعداادالسياسات المحاسبية المتبعة في  إن

 المحاسبية  السياساتالتغيرات في  ( أ

تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة مع تلك السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم 

لتعديالت على المعايير فيما عدا اتباع المعايير الجديدة التالية وا 2015ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

الموضحة ادناه والتي ليس لها أثر هام على القوائم المالية الموحدة للمجموعة للفترة الحالية أو الفترة  الجديدةالتفسيرات و  الحالية

 السابقة، ويتوقع أن يكون لها أثر غير هام على الفترات المستقبلية:

 الحالية المعايير على تعديالت 

 للتقارير الدولي والمعيار الموحدة، المالية القوائم – (10) رقم المالية للتقارير الدولي عيارالم على تعديالت -

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

  الزميلة الشركات في االستثمارات

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

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

 موحدةال المالية القوائم في العرض من االعفاء بأن (10) رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار على التعديالت

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

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

 لمنشأة األخرى التابعة الشركات كافة قياس يتم .المستثمرة للمنشأة نادإس خدمات تقدمو استثمارية منشأة نفسها

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

 للمنشأة المشترك روعالمش أو الزميلة الشركة قبل من المطبق العادلة القيمة قياس على االبقاء – الملكية حقوق

 .التابعة الشركات في حصتها على المستثمرة

 المشتركة الترتيبات (11) - رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالت -

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

 تطبق بأن،"تجاريً  نشاطً " كـ المشتركة العملية نشاط فيها يعتبر التي مشتركة ليةعم في حصص على باالستحواذ

 األعمال، تجميع عمليات -( 3) رقم الماليةللتقارير  الدولي المعيار عليها نص التي المبادئ كافة حصتها بقدر

 للتقارير الدولي المعيار اتمتطلب مع تتعارض ال التي األخرى المالية للتقارير الدولية المعايير متطلبات وكذلك

 يطلبها التي المعلومات عن االفصاح المنشآت على يتعين ذلك، إلى إضافة .المشتركة الترتيبات -( 11) رقم المالية

 تجميع بعمليات بالمتعلقة األخرى المالية للتقارير الدولية والمعايير( 3) رقم الماليةللتقارير  الدولي المعيار

 نشاط بأي المساهمة حالة في فقط وذلك مشتركة عملية بتأسيس ما منشأة قيام عند التعديالت تنطبق كما .األعمال

 بأنه التعديالت توضح ذلك، إلى إضافة .تأسيسها عند المشتركة العملية في األطراف أحد قبل من حالي تجاري

 نشاط" المشتركة مليةالع نشاط فيها يشكل ما مشتركة عملية في إضافية حصة على باالستحواذ يتعلق فيما

 المشترك المشغل إحتفاظ حالة في وذلك المشتركة العملية في المملوكة السابقة الحصة قياس يعاد ال فإنه ،"تجاري

 .المشتركة بالسيطرة
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 المالية القوائم عرض -(1) رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت -

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

 :بـ يتعلق فيما الحالية (1) رقم الدولي

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

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

 المالية القوائم حول االيضاحات عرض ترتيب في المرونة المنشآت لدى. 

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

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

 .الخسارة أو الربح إلى الحقاً  تصنيفها

 

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

 اآلخر الشامل الدخل )"قوائم"( وقائمة الخسارة أو الربح قائمة أو

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

 الملموسة غير الموجودات -(38)

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

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

 .الملموسة غير الموجودات إطفاء في استخدامها يجوز جداً، محدودة ظروف

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

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

 االستثمارات عن المستقلة المالية قوائمها في المحاسبة عند (28) رقم الدولي المحاسبة معيار في المذكورة الملكية

 .الزميلة والشركات المشتركة والمشاريع التابعة الشركات في

 على التعديالت طبقت. 2014 – 2012 من لألعوام المالية للتقارير الدولية المعايير على السنوية التحسينات -

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

 المتوقفة والعمليات للبيع المعدة المتداولة غير الموجودات :( 5) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار 
 بل لالستبعاد، جديدة خطة تعتبر ال أخرى إلى بعاداالست طرق أحد اتباع عن التحول بأن ليوضح المعيار تعديل تم

 للتقارير الدولي المعيار في عليها المنصوص المتطلبات اتباع عن توقف يوجد ال ، عليهو األصلية للخطة استمراراً 

 (.5) رقم المالية

 اإلفصاحات  :المالية ( :األدوات7) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار 
 األصل مع مستمراً  إرتباطا تشكل أن يمكن أتعاب على تشتمل التي الخدمات عقود بأن يوضحل المعيار تعديل تم

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

 االفصاح متطلبات بأن ليوضح المعيار عديلت تم كما .رجعي بأثر التقويم إجراء يجب وأنه ،( 7) رقم المالية للتقارير

 المعلومات عن هاماً  تحديثاً  اإلفصاحات هذه تقدم لم ما الموجزة المرحلية المالية القوائم على تنطبق ال المقاصة عن

 .سنوي تقرير آخر في الواردة

 الموظفين مزايا (: 19) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار 
 بها المسجل العملة أساس على العالية الجودة ذات الشركات سندات سوق عمق مدى تقويم يجب بأنه التعديالت توضح

 الجودة ذات الشركات لسندات السوق هذا مثل وجود عدم حالة وفي .االلتزام فيه وقع التي البلد من بدالً  االلتزام،

 .الحكومية السندات أسعار استخدام يتم فإنه العملة، بتلك  العالية
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 المالية الموحدة القوائم توحيد أسس ( ب

التابعة لنفس  لمالية للشركاتيتم إعداد القوائم االتابعة.  اتشركالالقوائم المالية للبنك و على القوائم المالية الموحدة هذة ملتتش

 .سياسات محاسبية مماثلة بإستخدام المالية للبنك سنةال

 ولديهاموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعرض بشأنها المج عليها تسيطرالتي  تآالمنش هي التابعة الشركات

 خالل من العائدات على التأثير على المقدرة ولديها فيهاالمستثمرة  بالشركةعوائد مختلفة من عالقتها  ىعل الحصول في حقوق

من  اعتبارا القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركات التابعة في توحدفيها.   المستثمرة ةكالشر على سلطاتها ممارسة

 .السيطرة هذه مثل ممارسة عن التخليوقف عن التوحيد اعتبارا من تاريخ التويتم  الشركات تلكتاريخ انتقال السيطرة على 

 مابين السعودية العربية المملكة في تأسستاوالعقارية  البالد شركهو لالستثمار البالدالحصص في شركه  كاملالبنك  يمتلك

 .لالستثمار البالد شركة قبل من مدار وهوصندوق مكة للضيافة  من% 80تمتلك المجموعة 

النشاط الرئيسي لشركة البالد لالستثمار في تقديم خدمات التداول، واإلدارة، والترتيب، والمشورة، وحفظ األوراق  يتمثل

 المالية وفقا لنظام هيئة السوق المالية. 

 . البنكفي حفظ الموجودات والمقدمة كضمانات من عمالء  قاريةالع البالد ركةلش الرئيسي النشاط يتمثل

المدى  فترة ونمو رأس المال على رباحاأل بتوزيعاتصندوق مكة للضيافة على تزويد المستثمرين ل الرئيسي النشاط يتمثل

 في مكة المكرمة. عن طريق القيام ببيع وشراء العقارات المتوسط والطويل 

 ظروف وفق االخرى واألحداث للمعامالت تقييم وطرق مماثلة محاسبية سياسات باستخدام الموحدة المالية القوائم هذه اعداد تم

 .مماثلة

 وبشكل خاص, تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما:

 بأعمال للقيام الحالية المسئولية تمنحها التي الحالية الحقوق)أي  فيها المستثمر الشركة في التحكم على القدرة لديها تكون .1

 (.فيها المستثمر الشركة نشاطات على واإلشراف التوجيه
 .بالشركة المستثمر فيها إرتباطهامعرضة لمخاطر أو لديها حقوق في العوائد المتغيرة من  تكون .2
 ئدها.سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوا إستخداملديها القدرة على  تكون .3

وفي الحاالت التي تكون فيها حقوق المجموعة أقل من أغلبية التصويت أو ما يعادلها من الحقوق في الشركة المستثمر فيها, 

 عندئذ تنظر المجموعة في الحقائق والظروف ذات العالقة عند تقدير مدى السيطرة على الشركة المستثمر فيها, ويشمل ذلك:

 .فيها المستثمر الشركة في اآلخرين التصويت حقيةأ ذوي مع التعاقدية الترتيبات .1
 .األخرى التعاقدية الترتيبات عن الناشئة الحقوق .2
 .األسهم مثل الملكية حقوق أدوات بموجب الممنوحة المتوقعة التصويت وحقوق المجموعة تصويت حقوق .3

م ال وذلك عندما تشير الحقائق إلى وجود تغير تقوم المجموعة بإعادة التقدير فيما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أ

في عنصر واحد أو أكثر من الثالثة عناصر المتعلقة بالسيطرة. يبدأ توحيد الشركات التابعة اعتباراَ من إنتقال السيطرة على 

ج موجودات الشركة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان المجموعة المسيطرة على الشركة التابعة. تدر

ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المشتراه أو المستبعدة خالل السنة في قائمة الدخل الشامل اعتباراً من تاريخ 

 سيطرة المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة السيطرة على الشركة التابعة.

سواَء  –جودات الشركة التابعة غير المملوكة تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة جزء من صافي الدخل)الخسارة( وصافي مو

من قبل البنك في صندوق مكة للضيافة, ويتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة  - بشكل مباشرة أو غير مباشرة

يتم وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة وذلك بصورة مستقلة عن حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك. 
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لو أدى ذلك  حتىتوزيع أية خسائر تتعلق بحقوق الملكية غير المسيطرة في أي شركة تابعة على حقوق الملكية غير المسيطرة 

 إلى أن يكون رصيدها عجز.

 مع كعملية أي ملكية، حقوق كعمليات السيطرة فقدان عنها ينتج ال والتي المسيطرة غير الملكية حقوق معامالت اعتبار يتم

 بالقيمة المقتناة المشتراة والحصة المدفوع للعوض العادلة القيمة بين الفرق الملكية حقوق في يسجلو  . مالكا بصفتهم المالك

 غير الملكية حقوق استبعاد خسائر أو أرباح الملكية حقوق في يُسجل وكذلك التابعة، الشركة موجودات لصافي العادلة

 .المسيطرة

 تاريخ بعد التابعة الشركة ملكية حقوق في التغيرات في المجموعة بحصة المسيطرة غير الملكية حقوق تسوية الحقا يتم

 .االستحواذ

يتم حذف كافة األرصدة المتداخلة واإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة بالكامل عند إعداد هذه 

الطريقة التي تتم بها األرباح غير المحققة, ولكن فقط بقدر عدم  القوائم المالية الموحدة. تحذف الخسائر غير المحققة بنفس

 وجود دليل على االنخفاض في القيمة.

  تاريخ التداول ( ت

يتم مبدئيا إثبات و التوقف عن  إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، أي 

في األحكام التعاقدية لألداة . تتطلب العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع  اً طرف عةالمجموفيه  صبحتالتاريخ الذي 

 الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو العرف السائد في السوق.

طرفاً في  المجموعةفيه  صبحت الذيو التاريخ أي ،بتاريخ التداول المالية االخرى المطلوباتو  الموجوداتجميع  اثبات يتم

 .لألداة األحكام التعاقدية

 العمالت األجنبية ( ث

 العملة الوظيفية للبنك. أيضاً المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي، وهو القوائم يتم عرض 

المعامالت. كما تلك إجراء بتاريخ السائدة بأسعار التحويل  الى الريال السعوديتحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية 

بأسعار التحويل  الى الريال السعوديتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة 

 . الموحدة المالية القوائم دادعاالسائدة بتاريخ 

 .الموحدة الدخلقائمة  في العمالت األجنبية تحويلالخسائر المحققة وغير المحققة عن عمليات  والمكاسب  تقيد

  االدوات الماليةمقاصة  ( ج

والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم المالية تتم مقاصة الموجودات 

في، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصا المجموعةوعندما يكون لدى 

 في آن واحد.

أو التفسيرات   محاسبي معيارأي  في قائمة الدخل الموحدة مالم يطلب أو يسمح به والمصاريف إليراداتل مقاصة اجراء يتم ال

 .للمجموعةوكما هو مبين في السياسات المحاسبية 

 المؤسسات المالية االخرىلدى البنوك ورصدة األ ( ح

 .المطفأة بالتكلفة تقاس ذلك وبعدبالقيمة العادلة  االخرى المالية المؤسساتو لبنوكا لدى األرصدةقياس  األصل، في ،يتم

 

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
 

14  

 االستثمارات ( خ

يف الشراء المتعلقة يتم، في األصل، إثبات كافة السندات اإلستثمارية بالقيمة العادلة والتي تمثل المبلغ المدفوع، شاملة مصار

 إلى وجدت، إن المعامالت، تكاليفال يتم إضافة . ستثناء االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخلبا باإلستثمارات

 .الدخل قائمة في العادلة قيمتها المدرجة لالستثمارات األولي االثبات عند العادلة القيمة قياس

  .الموحدة تطفأ العالوة والخصم على أساس العائد الفعلي، وتدرج في قائمة الدخل

تحدد القيمة العادلة للسندات التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند إنتهاء 

العمل في تاريخ إعداد القوائم المالية. تحدد القيمة العادلة للموجودات المداره واإلستثمارات في الصناديق اإلستثمارية على 

 .والذي يقارب القيمة العادلة ةقيمة الموجودات المعلنأساس صافي 

تحدد القيمة العادلة للسندات غير المتداولة بالسوق، وذلك بإجراء تقدير مناسب للقيمة العادلة على أساس القيمة السوقية الحالية 

اس ما يخص تلك السندات من صافي لألدوات األخرى المشابهة لها تقريباً، أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعة أو على أس

 .الموجودات ذات الصلة. وفي حالة عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة من األسواق المالية النشطة، فإنه يتم إثباتها بالتكلفة

ة، وذلك وبعد اإلثبات األولي لمختلف فئات السندات اإلستثمارية، يسمح بإجراء أية تحويالت الحقة بين فئات اإلستثمار المختلف

في حالة الوفاء ببعض الشروط. تحدد كل فئة من االستثمارات المختلفة عند نهاية الفترة المالية التالية وفقاً لألسس المبينة في 

 الفقرات التالية:

 اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  -1

قيمتها العادلة في  لمتاجرة" أو "إستثمارات مدرجةتصنف اإلستثمارات ضمن هذه الفئة كـ "إستثمارات مقتناة ألغراض ا

. يتم شراء اإلستثمارات المصنفة كـ" إستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة " بشكل االثبات األولي لها عندقائمة الدخل"

 تدرج. دلةالعا بالقيمة الموحدة المالي المركز قائمة في وتقيد ،أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء لمدد قصيرة األجل

 . صافي المتاجرة، خسارة/  دخل في العادلة القيمة في التغيرات

تصنف اإلستثمارات كـ "إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل" من قبل اإلدارة في حالة الوفاء بالمعايير 

لمتداولة في سوق مالي نشط والتي ، )فيما عدا إستثمارات األسهم غير ا(39) الدولي المحاسبة معيار فيواألسس المذكورة 

  .س قيمتها العادلة بشكل موثوق به(ال يمكن قيا

بالقيمة العادلة، ويتم إدراج أية تغيرات في القيمة  الموحدة المالي المركزاإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة  تقيد

يرات. ال تضاف تكاليف المعامالت، إن وجدت، إلى قياس التي تنشأ فيها تلك التغ للسنةالعادلة في قائمة الدخل الموحدة 

 التمويل من الدخل إثبات يتم القيمة العادلة عند اإلثبات األولي لإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل.

" المتاجرة"دخل  ـك الدخل قائمة في العادلة قيمتها في المدرجة المالية الموجودات عن األرباح وتوزيعات االستثمارات،و

 .الموحدة الدخل قائمة في" الدخل قائمة في العادلة قيمتها المدرجة المالية األدوات من"دخل  أو

 التصنيف إعادة

األدوات المالية  بإستثناءيتم إعادة تصنيف االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل بعد االثبات األولي لها  ال

المشتقة، وعدا تلك المصنفة كاستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  غيرادلة في قائمة الدخل المدرجة قيمتها الع

 إعادة أو بيعها بهدف اقتناءها عدم حالة في( تجارية)أي  الفئة تلك من اتصنيفه إعادة يجوز حيث لها األولياالثبات  عند

 :التالية بالشروط والوفاء وجيزة، فترة خالل شرائها

 الموجودات تصنيف إعادة مطلوباً  يعد لم عندما المدينة، والذمم التمويل تعريف بشروط المالي األصل وفاء حالة في 

لدى  رةدوالمق ةالني وجود عند تصنيفها إعادة يجوز فإنه لها، األولي االثبات عند المتاجرة ألغراض كمقتناه المالية

 ي المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق.المنشأة على االحتفاظ بالموجودات المالية ف

 حالة عدم وفاء األصل المالي بشروط تعريف التمويل والذمم المدينة، فإنه يجوز إعادة تصنيفه خارج فئة  في

 ألغراض المتاجرة وذلك في حاالت "نادرة" فقط. المقتناهاالستثمارات 
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 اإلستثمارات المتاحة للبيع -2

لم يتم تصنيفها كإستثمارات مقتناه حتى تاريخ  و صناديق االستثمار وصكوكعبارة عن أسهم  اإلستثمارات المتاحة للبيع

اإلحتفاظ بها لمدة غير المجموعة عتزم تيمتها العادلة من قائمة الدخل، وتمويل أو استثمارات مدرجة ق أواالستحقاق 

، أو أسعار تحويل العمالت األرباح معدالتت في محددة، والتي يمكن بيعها للوفاء بمتطلبات السيولة أو لمواجهة التغيرا

 األجنبية، أسعار األسهم.

اإلستثمارات المصنفة كـ "إستثمارات متاحة للبيع" بالقيمة العادلة شاملة تكاليف المعامالت  إثبات األصل، في يتم،

تداولة التي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة العرضية المتعلقة بها مباشرة، وتقاس الحقاً بالقيمة العادلة باستثناء األسهم غير الم

المحققة الناتجة عن التغيرات في قيمتها العادلة  غيربشكل موثوق به حيث يتم قيدها بالتكلفة. تدرج األرباح أو الخسائر 

الربح أو  إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات أو انخفاض قيمتها، وعندئذ يتم إظهار لحين اآلخرمباشرة في الدخل الشامل 

 في قائمة الدخل الموحدة.  - اآلخرالمثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل  –الخسارة المتراكمة 

إثبات الدخل من االستثمارات والتمويل في قائمة الدخل الموحدة على أساس العائد الفعلي. يتم إثبات توزيعات األرباح  يتم

 من األجنبي الصرف خسائر أو أرباح إثبات يتم. األرباح عاتتوزيالمجموعة  ستحقتفي قائمة الدخل الموحدة عندما 

 .الموحدة الدخل قائمة في للبيع المتاحة الدين سندات استثمارات

بالتكلفة المطفأة" في حالة الوفاء بشروط  المقتناهإعادة تصنيف السندات المتاحة للبيع إلى "االستثمارات األخرى  يجوز

بالتكلفة المطفأة"، وعند وجود النية والمقدرة لدى المجموعة على االحتفاظ  تناهالمقتعريف "االستثمارات األخرى 

 بالموجودات المالية في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ استحقاقها.

 اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق  -3

 اولديهالمجموعة ستطيع تدد والتي تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها ولها تاريخ إستحقاق مح

النية اإليجابية والمقدرة على اقتنائها حتى تاريخ إستحقاقها كإستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق. يتم، في األصل، 

إثبات االستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق بالقيمة العادلة شاملة تكاليف المعامالت المباشرة والعرضية، وتقاس 

حقاً بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في قيمتها. يتم حساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار الخصم أو ال

العالوة عند الشراء باستخدام معدل العائد الفعلي، وتدرج أية مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه اإلستثمارات في قائمة 

 تلك اإلستثمارات أو إنخفاض قيمتها. الدخل الموحدة عند إنتفاء أسباب إثبات

دون أن تتأثر مقدرة  –إن اإلستثمارات المصنفة كـ " مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق"، ال يمكن عادة بيعها أو إعادة تصنيفها 

 .على إستخدام هذا التصنيفالمجموعة 

على مقدرة المجموعة على استخدام هذا  لن تؤثر التالية الظروف من أيإن عمليات البيع أو إعادة التصنيف التي تتم في 

 التصنيف.

  عمليات البيع أو التصنيف التي تتم بتاريخ قريب لتاريخ االستحقاق، وأن التغيرات في أسعار العموالت السائدة في

 السوق لن يكون لها أثر هام على القيمة العادلة.

 غ األصلي  لألصل بالكامل.عمليات البيع أو إعادة التصنيف بعد قيام المجموعة بتحصيل المبل 

  عمليات البيع أو إعادة التصنيف المتعلقة بأحداث معزولة غير مكررة تقع خارج نطاق سيطرة المجموعة والتي ال

 يمكن توقعها بشكل معقول.

 األخرى المقتناه بالتكلفة المطفأة االستثمارات -4

 أخرىلمتداولة في سوق مالي نشط كـ " إستثمارات تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها وغير ا

ناقصاً مخصص طريقة معدل العائد الفعلي،  باستخدامبالتكلفة المطفأة االستثمارات  هذهمقتناه بالتكلفة المطفأة". تظهر 

اء أسباب اإلنخفاض في قيمتها. تدرج أية مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه اإلستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند إنتف

 إثبات تلك اإلستثمارات أو انخفاض قيمتها. 
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 التمويل  ( د

 في ويتم ،المجموعة من قبل  المشتراهأو  الصادرةاإلجارة و البيع بالتقسيط والمشاركةو من البيع باآلجل التمويل يتكون

اقصا أي مبالغ مشطوبة ن المطفأة وتقاس الحقاً بالتكلفة اإلقتناء مصاريف العادلة متضمنة بالقيمة إثباتها األصل

 اثباته عن التوقفالنقد إلى المقترضين ويتم  دفع التمويل عندما يتماثبات ومخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد. يتم 

 المصاحبةمخاطر الو نافعمالعندما يقوم العمالء بسداد التزاماتهم أو عندما يتم بيع التمويل أو شطبه أو عند تحويل كافة 

 .للملكية

بضاعة أو  بشراء من خاللهالمجموعة قوم توالذي :  يمثل عقد تمويلي مبني على المرابحة اآلجل والبيع بالتقسيط البيع -

إن البيع اآلجل  .عليه متفقالتكلفة زائداً هامش ربح  منيتكون سعر البيع  .على وعد منه بالشراء يعه للعميل بناءً بثم أصل 

 البيع بالتقسيط مخصص لتمويل األفراد. منتج بينما هو منتج مخصص لتمويل الشركات

بشراء أو إنشاء األصل المؤجر طبقا لطلب  بموجبة قوموت، اً مؤجر فيهالمجموعة كون تهو اتفاق : منتهية بالتمليك إجارة -

لمدة معينة متفق عليها. ويمكن إنهاء عقد اإلجارة  على وعد منه باستئجار األصل بناءً  (المستأجرالعميل )ومواصفات 

  نقضاء فترة التأجير.إبعد  المستأجرويل ملكية األصل المستأجر إلى بتح

معين أو تملك عقار معين ينتهي بامتالك  ياستثمار للقيام بمشروعوالعميل للمشاركة  المجموعةهو اتفاق بين  المشاركة: -

 الربح أو الخسارة حسب بنود االتفاق. تقاسمالعميل لكامل االستثمار أوالعقار، ويتم 

  المالية قيمة الموجودات اضنخفا ( ذ

 بالتكلفة المطفأة المقتناةتمويل واالستثمارات ال -1

، إجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود إنخفاض في قيمة أصل بتاريخ اعداد القوائم الماليةيتم، 

القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لذلك األصل، ما أو مجموعة من الموجودات المالية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تحدد 

ويتم إثبات أية خسائر ناجمة عن ذلك االنخفاض بالتغيرات في قيمتها الدفترية على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات 

 النقدية المستقبلية المتوقعة.

ساس أعلى بالتكلفة المطفأة ات المقتناه بالتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في التمويل واالستثمارالمجموعة قوم ت

 .جماعي بشكل أو خاص بشكل األصل

بتحميلها مباشرة على أو إذا كانت الموجودات المالية غير قابلة للتحصيل، فإنه يتم شطبها من مخصص إنخفاض القيمة 

يل الممكنة وبعد تحديد مبلغ قائمة الدخل الموحدة. ال يتم شطب الموجودات المالية إال بعد استنفاذ كافة وسائل التحص

 الخسارة. 

وأن هذا االنخفاض يعود بشكل موضوعي إلى حدث وقع  القيمة في االنخفاض خسارةمبلغ  فيوإذا ما حدث الحقاً إنخفاض 

الذي تم  يتم عكس قيد مبلغ الخسارة عندئذبعد إثبات إنخفاض القيمة )مثالً تحسن في درجة التصنيف االئتماني للمدين(، 

. يتم إثبات عكس القيد في قائمة الدخل الموحدة تحت بند االنخفاض ته سابقاً وذلك عن طريق تسوية حساب مخصصإثبا

 .التمويلمخصص انخفاض 

إن التمويل الذي يتم إعادة التفاوض حول شروطه ال يعتبر متأخر السداد، ولكن تتم معاملته كتمويل جديد. توضع سياسات 

اً لمؤشرات أو مقاييس تشير إلى أن عملية السداد ستستمر في الغالب. ويستمر تقييم إنخفاض وإجراءات إعادة الجدولة وفق

 قيمة التمويل بشكل فردي أو جماعي بإستخدام معدل العائد الفعلي األصلي للتمويل.

لسلبية في ظروف بشأن التمويل وذلك إما كجزء من العالقة المستمرة مع العميل أو لمواجهة التغيرات ا عادة يعاد التفاوض

منح تالجهة المقترضة. ويمكن أن يؤدي إعادة المفاوضات إلى تمديد تاريخ االستحقاق أو برامج السداد وبموجبها 

سعر عمولة معدل إلى العميل المتعثر. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى االستمرار في اعتبار األصل "متأخر السداد" المجموعة 

العمولة وأصل المبلغ الذي أعيد للتفاوض بشأنه لن يسترد القيمة الدفترية األصلية و "منخفض القيمة" لوحدة ألن سداد 

 للتمويل. وفي بعض الحاالت، تفضي إعادة التفاوض إلى إبرام إتفاقية جديدة، ويتم إعتبارها كـ "تمويل جديد". 
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جماعي وفق المعايير واألسس بالتأكد من وجود إنخفاض على مستوى جماعي. يتم تكوين المخصص الالمجموعة قوم تكما 

التالية: عند وجود إنخفاض في درجة التصنيف الداخلي أو درجة التصنيف االئتماني الخارجي للمقترض أو مجموعة 

 المقترضين، والظروف االقتصادية الحالية التي يعمل فيها المقترض وحاالت العجز عن السداد السابق.

 للبيع متاحةال ستثماراتاإل  -2

 للتأكد منفردة بصورة تقييم بإجراءالمجموعة  قومتكاستثمارات متاحة للبيع،  المصنفةالصكوك  في ستثماراتلإل بالنسبة

 مبلغ إن. بالتكلفة المطفأة ةالمقتناالمالية  لموجوداتالمتبعة بشأن ا وجود انخفاض في القيمة باستخدام نفس المعايير من

والقيمة العادلة الحالية، ناقصا  المطفأهقياسها بالفرق بين التكلفة  يتمتي الخسائر المتراكمة ال يمثلاالنخفاض في القيمة 

 .في قائمة الدخل الموحدة سابقاً  المثبتةالقيمة  في نخفاضاال خسارة

 وقع بعد إئتمانيما حدث الحقاً زيادة في االستثمارات في الصكوك، وأن هذه الزيادة تعود بشكل موضوعي لحدث  وإذا

 .الموحدة الدخل قائمة خالل من االنخفاض خسائر عكس يتم ،الموحدة في قائمة الدخل  نخفاضاال خسارة اثبات

في  المستمرفإن اإلنخفاض الجوهري أو  ،لبيعل كمتاحةالمقتناة صناديق االستثمار و  ستثمارات في األسهمأما بالنسبة لال

 ال يمكن عكس خسائر اإلنخفاض من خالل قائمة الدخليمثل دليالً موضوعياً على اإلنخفاض. التكلفة  دونالقيمة العادلة 

 إثباتهاأية زيادة في القيمة العادلة بعد تسجيل اإلنخفاض يمكن ان  أي ،السجالت فيإثبات الموجودات  استمرطالما  ةالموحد

حقوق سابقا ضمن  وتم اثباتها، يتم إدراج اية مكاسب او خسائر متراكمة  ها. وعند التوقف عن إثباتالملكيةفقط ضمن حقوق 

  .الموحدةقائمة الدخل  في الملكية

 اإليرادات    إثبات  ( ر

 المالية المطلوباتالعائد على  والموجودات االستثمارية والتمويلية  من الدخل -1

 باستخدامالموحدة في قائمة الدخل  المالية المطلوبات على العائد و الموجودات االستثمارية والتمويليةمن  الدخليتم إثبات 

 .على مدى فترة العقد على األرصدة القائمة فعليالعائد الطريقة 

)فوق  التعاقدية لألداة الحالية والتي تتضمن األتعاب الشروطمعدل العائد الفعلي يأخذ بعين االعتبار جميع  احتساب ان

 خسائر تتضمن وال فعليال العائد معدل من يتجزأ ال جزءا تعتبر التي والخصومات المعامالت، وتكاليف ، (معين مستوى

 والمطلوباتمباشرة باالستحواذ على الموجودات  تتعلقعرضية  تكاليف ،المعامالتتكاليف  تعتبر .المستقبلية التمويل

 .التمويلية

 االتعاب و العموالت  دخل -2

جزأ من احتساب التي تعتبر جزء ال يتبالتمويل(  لمتعلقةا)فوق مستوى معين للرسوم  ادراج دخل األتعاب والعموالت تمي

 .المعنيةالموجودات  قياس فيالعائد الفعلي 

 المطلوباتو وجوداتممن احتساب العائد الفعلي على ال أيتجز ال جزء تعتبر الالتي  األتعاب والعموالت دخل يتم إثبات

  : يلي كما المعنية الخدمات تقديم عند المالية

وفقا لعقود الخدمات ذات العالقة  األخرى والخدمات اإلداريةيتم إثبات أتعاب إدارة المحافظ وأتعاب االستشارات  -

 .نسبي زمني أساسعلى  في العادة ذلكو

خدمات الحفظ وغيرها من و والتخطيط المالي إدارة الموجودات، إدارة الثروات،المستلمة عن  تعاباأليتم إثبات  -

 م فيها تقديم الخدمات. ة التي يتالخدمات المماثلة التي تقدم خالل مدة زمنية على مدى الفتر

 او مكونات االتعاب عند الوفاء بمعايير االداء. باالداءاثبات االتعاب المرتبطة  يتم -

التكاليف  فيها بما) االخرى االئتمان اتعاب كذلكو سحبهايحتمل  التي التمويل لمنحأتعاب االلتزام  اثبات تأجيل يتم -

تؤدي االلتزامات المتعلقة  بأن. وفي الحاالت التي ال يتوقع فيها لتمويلاالعرضية(, واثباتها كتسوية للعائد الفعلي على 

 .تزاملاال فترة مدى على الثابت القسط بطريقة التمويليتم اثبات اتعاب االلتزام لمنح   ،التمويل استخدامبالتمويل إلى 

اتمام  عند كمصاريف قيدها ويتم والخدمات، المعامالت بأتعاب أساساً  األخرى والعموالت األتعاب مصاريف تتعلق -

 .الخدمة استالمالمعاملة و
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 االجنبية)خسائر( تحويل العمالت  مكاسب -3

 العمالت بتحويلالسياسة المحاسبية المتعلقة  في ايضاحة)خسائر( تحويل العمالت االجنبية طبقا لما تم مكاسب اثبات  يتم

 االجنبية اعاله. 

 االرباح توزيعات -4

ويكون ذلك عند مصادقة  إستالمها المجموعة من إستثمارات األسهم عند اإلقرار بأحقية األرباح توزيعاتيتم إثبات 

 المساهمين عليها.

  المتاجرةلغير اغراض  المقتناه)خسائر( االستثمارات  مكاسب -5

 لحين األخرى الدخل الشامل بنود في العادلة القيمة في التغيرات عن الناتجة محققةال غير خسائرال/المكاسب اثبات يتم

 بنودالمثبتة سابقا ضمن  المتراكمة خسائرال/المكاسب تدوير يعاد وعندئذ قيمتها انخفاض أو االستثمارات إثبات عن التوقف

 .ةفي قائمة الدخل الموحد ىاآلخر الشامل الدخل

  دوات المالية اال اثبات عن التوقف ( ز

الحقوق مالية متشابهة( عند انتهاء  موجوداتمن مجموعة الموجودات المالية ) أو جزء منها ، أو جزء  اثبات عن التوقفيتم 

 .او عند نقل الموجودات وان النقل مؤهل للتوقف عن االثبات ت المالية الخاصة بهذه الموجوداتالتعاقدية الستالم التدفقا

المجموعة  عند قيام التوقف عن اإلثبات صل مالي، يتم أ ملكية تنقلالمجموعة ن أفي الحاالت التي تظهر فيها دالالت على و

جميع  على ءالبقانقل او افيها وفي الحاالت التي لم يتم  .يالمصاحبة لملكية االصل بشكل جوهر المنافعبنقل جميع المخاطر و

عن السيطرة المجموعة  يفقط في حالة تخلالتوقف عن اإلثبات يتم  ،شكل جوهريبصل المصاحبة لملكية األ المنافع المخاطر و

 االحتفاظوأبتسجيل الموجودات أو المطلوبات بشكل منفصل في حالة الحصول على الحقوق  المجموعةقوم تصل. على األ

 الناتجة عن هذه العمليات. لتزاماتاالب

في  ةالمحدد اتأي عندما يتم تنفيذ االلتزام ،استنفاذها عند فقط وذلك( أو جزء منها)المطلوبات المالية  اثباتالتوقف عن  يتم 

  .مدتهااو انتهاء  الغاءهالعقد أو ا

 االستقطاع وضريبةالزكاة  ( س

. يتم احتساب السعوديين التزام على المساهمين ين الزكاة هإف ،بالمملكة العربية السعودية الدخل الزكاة وضريبة أنظمةبموجب 

  جب انظمة الزكاة.باستخدام االسس الموضحة بمو أو صافي الدخل حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية الزكاة على

 .السعوديين األرباح الموزعة على المساهمين حيث أنها تستقطع منلمجموعة ل الدخل الموحدةال يتم تحميل الزكاة على قائمة 

 لالنظمة وفقامقابل الخدمات المقدمة والبضاعة المشتراة مقيمين الغير لموردين من الدفعات لضرائب االستقطاع  تخصم

 .شهرياً لهيئة العامة للزكاة والدخل لمباشرة  وتدفعالمملكة العربية السعودية  في  ةالمطبق الضريبية

 المالية  الضمانات ( ش

. يتم وقبوالتمستنديه وضمانات  اعتمادات على تشمل مالية ضماناتخالل دورة األعمال االعتيادية، بتقديم  ،المجموعة  تقوم

خرى في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة والتي تمثل قيمة العالوة في األصل إثبات الضمانات المالية ضمن المطلوبات األ

 للمصاريف تقدير أفضل أو المطفأة، بالعالوة ضمان كل تجاهالمجموعة األولي، يتم قياس التزامات  ثباتاإلالمستلمة. وبعد 

 المالية بالضمانات المتعلقة االلتزامات في يادةالز اثبات يتم.  أعلى أيهما الضمانات عن ناتجة مالي، ضمان أي لسداد الالزمة

 الموحدة الدخل قائمة في المستلمة العالوة إثبات يتم". صافي التمويل، انخفاض"مخصص  ضمن الموحدة الدخل قائمة في

 .الضمان فترة مدى علىالقسط الثابت  هبطريق "صافي ،العموالتواالتعاب  دخل" ضمن

 مخصصات ال ( ص

من المحتمل سداد هذا  هوانأحداث سابقة  متوقع ناتج عنأو  حالي التزامالمجموعة عندما يكون لدى يتم إثبات المخصصات 

يتم تعديلها و ،موحد مركز ماليراجعه المخصصات بتاريخ كل قائمة يتم م. هااللتزام ويمكن تقدير هذا االلتزام بشكل موثوق ب

 .قائملتعكس افضل تقدير 
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 محاسبة عقود اإليجار ( ض

 مستأجرال يهالمجموعة  ونكت عندما (1

تشغيلية.  يجارات إعقود  صلألافة مخاطر ومنافع الملكية اكالمجموعة الى  بموجبها تصنف عقود االيجار والتي لم تحول

عقود ايجارات تشغيلية. تحمل الدفعات بموجب عقود  تبرمها المجموعةتعتبر كافة عقود االيجار التي  ،نتيجة لذلكو

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

دفعها  يجبدخل اإليجار المتوقع، إن وجد(  خصم بعد)قبل انتهاء مدته، تدرج اية غرامات  جارياال عقد هاءان حالة وفي

 .العقد انهاءللمؤجر كمصروف خالل الفترة التي يتم فيها 

 إن للتأكد فيما إذاخارجية وغيرها  مصادربمثل عقود االستعانة  جاراتيباالت غير المتعلقة الترتيبا بتقييمالمجموعة  تقوم

 بصورة مستقلة. هاحتساب يتم كي ايجار عنصر على ويتتحكانت 

 المؤجر يهالمجموعة  كونت عندما (2

ويتم  مدينه كذمم اليجارا لدفعات لحاليةبالتمليك، يتم اثبات القيمة ا ةمنتهي اجارةتحويل الموجودات بموجب عقد  عند

 غير كعائدالمدينة  للذممو القيمة الحالية  المدينهالفرق بين اجمالي الذمم  تاالفصاح عنها ضمن "التمويل". يتم اثبا

على مدى فتره عقد االيجار باستخدام طريقة صافي االستثمار و التي تظهر معدل عائد  هاالجاراثبات دخل  يتم. تسبمك

 دوري ثابت.

و معدات". يتم اثبات  ممتلكات"كـ ةالموحد المالية القوائم في التشغيلية االيجارات لعقود الخاضعة لموجوداتا تدرج

 ( على مدى فترة االيجار. مالئم هو حسبماالدخل من االيجارات التشغيلية بطريقة القسط الثابت ) او 

 النقدية وما في حكمها ( ط

 تلك المبالغ المدرجة في النقد واألرصدة ابأنه في حكمهاوما  تعرف النقدية، دةالموح ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية

والمؤسسات البنوك  على األرصدة لدىكما تشتمل  النظامية. الوديعةلدى مؤسسة النقد العربي السعودي، باستثناء  والمرابحة

هامة  غير لتغيرات تخضع التيو  تاريخ االقتناء من اقل او تستحق خالل ثالثة أشهر ا االصليةهستحقاقافترة والمالية األخرى 

 .في قيمتها العادلة 

 الممتلكات والمعدات ( ظ

أو إطفاء تكلفة الممتلكات  إستهالك يجري .اإلنخفاض في القيمة إن وجد و االستهالك ناقصا الممتلكات والمعدات بالتكلفة تقيد

 كما يلي: ولمقدرة للموجودات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية ا

سنة                                            المباني 33  
المستأجرة تحسينات المباني أقصر( , أيهما سنوات 10) االنتاجي العمراإليجار او  فترة   

 سنوات 6 إلى 4 سياراتالو المعدات واألثاث

 سنوات 5 اآللي الحاسبأجهزة وبرامج 

األعمار اإلنتاجية للموجودات ومن ثم يتم تعديلها  القيمة التقديرية المتبقية و مراجعة ، الموحدة المالية لقوائما اعداد تاريخب ،يتم

 األمر. لزمإذا 

المكاسب أو وتدرج هذه  مع القيمة الدفترية ، البيع حصالتتم بمقارنة وذلكويتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن البيع  

 قائمة الدخل الموحدة. ر فيالخسائ

 عدمفي الظروف إلى  اتالتغير أو األحداث تشيرمن وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما  للتأكدالموجودات  كافة يتم مراجعة

ة القيمة الدفتري زيادة. يتم تخفيض القيمة الدفترية مباشرة إلى القيمة القابلة لإلسترداد في حال الدفترية قيمتها استرداد إمكانية

 له. القيمة القابلة لإلسترداد عنلألصل 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
 

20  

 استثمارات عقارية ( ع

 عقارية. تصنف االستثمارات العقارية المقتناه لغرض الحصول على إيجار منها أو إلنماء رأس مال أو كالهما معاً كإستثمارات

على أتعاب نقل الملكية واألتعاب  يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت. تشمل تكاليف المعامالت

المهنية لقاء الخدمات القانونية وعموالت التأجير األولية وذلك إلعداد العقار ألن يكون في حالة تشغيلية. كما تشمل القيمة 

 بات.الدفترية على تكلفة تبديل جزء من االستثمارات العقارية الحالية بتاريخ تكبد التكلفة إذا ما تم الوفاء بشروط االث

وبعد االثبات األولي لها, تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاَ االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة, ويتم مراجعتها, 

بتاريخ إعداد قوائم مالية, للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. يتم االفصاح عن أرباح هذه االستثمارات عند بيع االستثمارات 

 العقارية.

 سنة وذلك بدءاً من تاريخ إستخدام العقارات. 40مر االنتاجي المقدر لالستثمارات العقارية هو الع

 المالية المطلوبات ( غ

المطلوبات المالية و والصكوك االخرى المالية والمؤسسات للبنوك االرصدةو إثبات كافة ودائع العمالء، ،في األصل ،يتم

 .المطفأة تكلفةبال، وتقاس الحقاً  االخرى بالقيمة العادلة

 االستثمار إدارة خدمات ( ف

 يةستثماراالصناديق ال بعضمل على ادارة تالتابعة والتي تش اهمن خالل شركت ائهلعمال يةستثمارا خدماتالمجموعة قدم ت

ما مارات المتاحة للبيع، بينثفي هذه الصناديق  ضمن اإلستالمجموعة حصة يتم إدراج . مهنيين ستثمارا مستشاري بالتشاور مع

 طراف ذوي عالقة. األمعامالت مع الالمكتسبة من ادارة هذه الصناديق ضمن  االتعاب دخليتم اإلفصاح عن 

وبالتالي ال يتم ادراجها في القوائم المجموعة بال تعتبر موجودات خاصة  الوكالةمانة او ان الموجودات المحتفظ بها بصفة األ

 المالية الموحدة.

 الموحدة  الدخلئمة اإليرادات المستبعدة من قا ( ق

ن طريق الخطأ أو عحالة إثبات إيرادات  وفيبالتأكد من تطبيق القرارات الشرعية،  آلخر حينتقوم الهيئة الشرعية بالبنك من 

فإن مجلس اإلدارة سيقوم وبناًء على طلب من الرئيس التنفيذي للبنك بالموافقة على استبعاد هذه اإليرادات من  ،بغير قصد

 والتخلص منها نهائيا. جموعةلمإيرادات ا

 الموظفين أسهم برنامج ( ك

من قبل مؤسسة النقد العربي  ةعلى أساس األسهم )البرامج( معتمد ةمدفوع ةيقدم البنك لموظفيه المؤهلين برامج تحفيزي

 تهم السنوية.من مكافآ جزءكبها  االحتفاظموجب شروط هذا البرنامج، يمنح البنك الموظفين المؤهلين أسهم سيتم بو ،السعودي

 .االسهمامج على أساس القيمة العادلة في تاريخ منح نالبر اتقاس تكلفة هذ

ن وامج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشرط الخدمة والتي تنتهي بالتاريخ الذي يستحق فيه الموظفنيتم إثبات تكلفة البر

امج بتاريخ إعداد نالبر االتي يتم احتسابها بموجب هذ –التراكمية األسهم )تاريخ االستحقاق(.  تظهر المصاريف  منحن والمعني

المدى الذي انتهت إليه فترة االستحقاق، وأفضل تقديرات البنك لعدد األسهم التي سيتم  –كل قوائم مالية حتى تاريخ االستحقاق 

ما، الحركة في المصاريف التراكمية  سنةيد على قائمة الدخل الموحدة لمل أو المقحمنحها في نهاية المطاف. يمثل المبلغ الم

 ة.سنلمثبتة في بداية ونهاية تلك الا

األسهم ب لالحتفاظيقوم البنك، بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث محايد 

 .االسهم لهذة ةحقستالم لمزايالالبرنامج باإلضافة  فيالمعنية 

 الخزينة أسهم ( ل

 األرباح وتوزيعات المعامالت بتكاليف تعديلها بعد الملكية حقوق من مخصوم كبند إظهارها ويتم بالتكلفة الخزينة أسهم تقيد

 .المدفوع المبلغ يعادل بمبلغ األسهم هذه إثبات يتم شرائها، وبعد .األسهم هذه بيع خسائر أو وأرباح

 بموجب التزاماته من ذمته إلبراء وذلك السعودي العربي النقد مؤسسة ةموافق على الحصول بعد األسهم هذه بشراء البنك يقوم

 .األسهم أساس على المحسوبة للدفعات التحفيزية البرامج
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 للموظفين الخدمة نهاية مكافأة ( م

اري يتم إجراء التقويم االكتو يتم اعدادها من قبل خبير اكتواري. إكتوارية أسس وفق الخدمة نهاية مكافأة مخصص احتساب يتم

 .السعودي والعمال العمل نظام أحكاممع األخذ بعين االعتبار 

 لدى مؤسسة النقد العربي السعودي رصدةاألنقد وال .4
   2016  2015 

 اتإيضاح 
 

بآالف الرياالت 
 السعوديـــة

 
بآالف 

الرياالت 
 السعوديـــة

 2,509,101  2,412,213  4-1 وديعة نظامية 

 1,473,037  1,518,636   نقد في الصندوق

 619,983  597,976  4-2 أرصدة أخرى

 4,602,121  4,528,825   اإلجمالي

 

االحتفاظ بوديعة  يتعين على البنك ،التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديووفقاً لنظام مراقبة البنوك   1-4

 والودائع وألجلتحت الطلب، واالدخار،  ئعالودانظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسب مئوية محددة من 

 العملياتغير متاحة لتمويل الوديعه النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  إن تحسب في نهاية كل شهر. األخرى

 .النقدية وما في حكمها بر جزءاً منتال تعاليومية للبنك وبالتالي 
  

 مليون 570 :2015) سعوديلاير  مليون 325 بمبلغ السعوديد العربي النق مؤسسة لدى النقدحساب إدارة  على تشتمل  2-4

 .(سعوديلاير 

 ، صافيالمؤسسات المالية األخرىو البنوك رصدة لدىاأل .5
 2016  2015 

بآالف الرياالت   

 السعوديـــة
 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

  424,791  467,716 تحت الطلب

    

  8,048,789  7,574,051 مرابحات في بضائع

 (90,923)   (90,923) مخصص االنخفاض في قيمة مرابحات في بضائع

 7,483,128  7,957,866  

  8,382,657  7,950,844 اإلجمالي

 

 وكاالت التصنيف االئتماني الخارجية. قبل  منرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى لألتتم إدارة جودة االئتمان 

 :التصنيفناه جودة االئتمان حسب ويبين الجدول أد

 2016  2015 

 التصنيف

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة
 

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

 8,018,557  5,714,178 ممتازة

 273,147  2,236,666 جيدة جدا

 90,953  - ةغير مصنف

 7,950,844  8,382,657 

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
 

22  

 ، صافي ستثماراتاال .6

 مما يلي:  ديسمبر  31 كما في ي ف تتكون االستثمارات)أ(   

 
 2016 

 داخل المملكة  بآالف الرياالت السعودية

 

 خارج المملكة

 متداولة غير متداولة إيضاح   

 

 متداولة غير متداولة

 
 اإلجمالي

  للبيع متاحة استثمارات

(ب) 6  أسهم         130,320 157,500  - -  287,820 

 279,365  - -  - 279,365  إستثمارية صناديق

 769,182  - 47,747  470,644 250,791  صكوك

 

 660,476 628,144  47,747 -  1,336,367 

 

        

         المطفأة بالتكلفة مقتناة استثمارات

 العربي النقد مؤسسة لدى بضائع في مرابحات

 1,744,578  - -  1,744,578 -  السعودي

 3,080,945  - 47,747  2,372,722 660,476  جمالياإل
 

 

 

 
 2015 

 المملكة  داخل  بآالف الرياالت السعودية
 

 المملكة خارج
  

 متداولة غير متداولة إيضاح 
 

 متداولة غير متداولة

 
 اإلجمالي

  للبيع متاحة استثمارات
     

 
 

(ب) 6  أسهم  151,041 157,500 
 

- - 

 

308,541 

 236,909  إستثمارية صناديق
  

- - 

 

236,909 

 297,568 253,991  صكوك
 

48,704 - 

 

600,263 

 
 641,941 455,068 

 
48,704 - 

 

1,145,713 

         

         استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 العربي النقد مؤسسة لدى بضائع في مرابحات

 السعودي

  

- 

 

1,803,222 
 

 

- 

 

-  

 

1,803,222 

 2,948,935  - 48,704  2,258,290 641,941  جمالياإل

 

 

 : الموحدة في اآلتيعلى قائمة الدخل  ةالمحمل في القيمة تتلخص حركة مخصص االنخفاض   (ب)

 2016  2015 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 -  13,108 الرصيد في بداية السنة                                       

 13,108  47,183 نة                                         المحمل خالل الس

 13,108  60,291   الرصيد في نهاية السنة

 

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 :  جودة االئتمانب سفيما يلي تحليل باإلستثمارات ح)ج(   

 2016  2015 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 1,803,222  1,744,578 سيادية

 302,695  298,538 ارات من الدرجة االولىاستثم

 843,018  1,037,829 أخرىأسهم و صناديق استثمارية و 

 2,948,935  3,080,945 االجمالي

 

جودة الى  الى حد كبير تماناإلئ" خالية من مخاطر  ئتمانيالتصنيف اال هي التي تقع في نطاق االولىستثمارات من الدرجة اال

 " .جيداً  ةجيداالئتمان 

 

 :االطراف االخرىاإلستثمارات حسب بتحليل  فيما يلي)د(  

   2016  2015 
بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

  1,138,833  1,330,268 شركات

  6,880   6,099 بنوك و مؤسسات مالية أخرى

 1,803,222  1,744,578 مؤسسة النقد العربي السعودي

 2,948,935  3,080,945 اإلجمالي

 

 مليون لاير 157.5: 2015مليون لاير سعودي ) 157.5 ستثمارات المتاحة للبيع اسهم غير متداولة بمبلغاال ضمنتت (هـ)

مقيدة بالتكلفة حيث تعتقد اإلدارة ان تكلفة هذه االستثمارات تقارب قيمتها العادلة. كما تعتقد اإلدارة أن تكلفة   سعودي(

 العادلة.تقارب قيمتها  متداولةال غيروالصكوك  ع لدى مؤسسة النقد العربيمرابحات في بضائ

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 التمويل، صافي .7

 : بالتكلفة المطفأة مسجل ( أ

  

 2016 بآالف الرياالت السعودية 

 آجل بيع  
/ بالتقسيط بيع

 اجارة
 اإلجمالي إجارة مشاركة

 36,676,913 180,086 1,158,166 12,671,433 22,667,228 العامل التمويل

 507,125 - 91,612 162,518 252,995 العامل غير التمويل

 37,184,038 180,086 1,249,778 12,833,951 22,920,223 اإلجمالي

 (1,005,651) (2,696) (105,446) (209,865) (687,644) االنخفاضمخصص 

 36,178,387 177,390 1,144,332 12,624,086 22,232,579 صافي التمويل،

 
          

 2015 بآالف الرياالت السعودية 

 34,604,087 219,157 1,863,143 11,708,958 20,812,829 العامل التمويل

 514,762 - 112,276 139,024 263,462 العامل غير التمويل

 35,118,849 219,157 1,975,419 11,847,982 21,076,291 اإلجمالي

 (864,226) (3,850) (132,614) (191,000) (536,762) االنخفاضمخصص 

 34,254,623 215,307 1,842,805 11,656,982 20,539,529 صافي التمويل،

      

 : التمويل انخفاض مخصص ( ب

    2016  2015 

بآالف الرياالت    

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 825,099  864,226 الرصيد في بداية السنة                                       

 120,970  262,375 المحمل خالل السنة                                         

 (39,566)  (49,789) مبالغ مشطوبة خالل السنة

 (42,277)  (71,161) مبالغ مستردة مجنبة سابقاً 

 864,226  1,005,651 الرصيد في نهاية السنة                                      

 

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 :جودة االئتمان للتمويلج (  

 :التالية الفئات الى التمويل تصنيف تم

 غير متأخر السداد ولم تنخفض قيمته(   1

  

بآالف الرياالت 

 السعودية
 اإلجمالي إجارة مشاركة اجارة/ بالتقسيط بيع آجل بيع

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 التصنيف 

 5,845,049 4,288,645 - - 656,883 333,866 - - 5,188,166 3,954,779 ممتازة

 6,004,768 4,828,885 - - 448,322 406,845 - - 5,556,446 4,422,040 جيدة

 4,145,189 9,808,280 219,157 180,086 279,421 142,645 - - 3,646,611 9,485,549 مرضية

 6,076,015 4,550,016 - - 407,475 258,631 - - 5,668,540 4,291,385 مخاطر مقبولة

 363,516 296,124 - - - - - - 363,516 296,124 تحت المراقبة

 22,434,537 23,771,950 219,157 180,086 1,792,101 1,141,987 - - 20,423,279 22,449,877 إجمالي تمويل الشركات

           

 11,445,895 12,272,572     11,445,895 12,272,572   مرضية -تمويل األفراد 

 33,880,432 36,044,522         اجمالي 

 

 ممتازة 

 مركز مالي قوي ذو سيولة مرتفعة و رأس مال و إيرادات و تدفقات نقدية وإدارة وقدرة ممتازة على السداد.

 جيدة

 يدة على السداد.مركز مالي جيد ذو سيولة جيدة ورأس مال و إيرادات وتدفقات نقدية وإدارة وقدرة ج

 مرضية

تعتبر جودة االئتمان  مركز مالي مقبول ذو سيولة معقولة و رأس مال و إيرادات و تدفقات نقدية وإدارة وقدرة جيدة على السداد.

 األفراد مرضية. لتمويعمليات اللجميع 

 مخاطر مقبولة

 ة.مركز مالي مقبول ولكنه متقلب، مع ذلك فإن القدرة على السداد تكون مقبول

 تحت المراقبة

قد تؤدي مشاكل التدفقات النقدية إلى تأخير سداد األرباح/األقساط. تتطلب التسهيالت مراقبة مستمرة، ومع ذلك تعتقد 

 اإلدارة بأنه سيتم تسديد كامل األقساط.

 

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 (  تحليل أعمار المحفظة )متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها( : 2

 

2016  

 بآالف الرياالت السعودية بيع آجل بالتقسيط / اجارة بيع إجارة مشاركة إجمالي

      

 يوم 30 – 1من  209,051 321,423 - 15,695 546,169

 يوم 90 – 31من  8,301 77,437 - 484 86,222

 االجمالي  217,352 398,860 - 16,179 632,391

 القيمة العادلة للضمانات 294,464 86,852 - 6,002 387,318

 

2015  

      

 يوم 30 – 1من  314,419 204,854 - 63,812 583,085

 يوم 90 – 31من  75,131 58,208 - 7,231 140,570

 االجمالي  389,550 263,062 - 71,043 723,655

 القيمة العادلة للضمانات 2,489,668 25,798 - 111,095 2,626,561

المتأخرة السداد ولم تنخفض  االرصدة متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها وغير ال االرصدةيمثل إجمالي مبالغ التمويل العاملة، 

 قيمتها. 

 :(بشكل فردي تمويل إنخفضت قيمته) للتمويلجودة االئتمان (  3

حتفظ تيوضح الجدول أدناه إجمالي أرصدة التمويل التي إنخفضت قيمتها بشكل فردًي والقيمة العادلة للضمانات المرتبطة بها التي 

 ديسمبر:          31كما في  المجموعةبها 

 

2015  

بيع بالتقسيط /  إجارة مشاركة إجمالي

 اجارة

 بيع آجل

 بآالف الرياالت السعودية

      

 أرصدة تمويل إنخفضت قيمتها بشكل فردي 263,462 139,024 - 112,276 514,762

 القيمة العادلة للضمانات 211,531 11,791 - 321,968 545,290

 

  

2016  

بيع بالتقسيط /  إجارة مشاركة إجمالي

 اجارة

 بيع آجل

 بآالف الرياالت السعودية

      

 أرصدة تمويل إنخفضت قيمتها بشكل فردي 252,995 162,518 - 91,612 507,125

 القيمة العادلة للضمانات 202,004 27,023 - 367,036 596,063



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 الضماناتد (  

 من مخاطر االئتمان.  للتقليلباالحتفاظ بضمانات  ، أنشطة التمويلالعادية والخاصة ب االهأعم ةخالل دور ،قوم البنكي

ويتم االحتفاظ بهذه . عقارات وأسهم محلية  و ضمانات مالية و المستحقة للمشاريع ودائعالعلى هذه الضمانات غالباً تشتمل 

وتتم إدارتها مقابل األرصدة ذات  للشركات واالفراد لعقاريةتمانية التجارية واالضمانات بصفة أساسية مقابل التسهيالت االئ

 .البيعية لهابصافي القيمة العالقة 

 ، حسب القطاعات االقتصادية: هالمتعلق ب االنخفاض مخصصلتمويل بمخاطر تركزات افيما يلي تحليل هـ (  

 2016 

 بآالف الرياالت السعودية 

 التمويل غير العامل التمويل العامل

مخصص 

 التمويل ،صافي االنخفاض

  4,375,299  (235,450)   195,980   4,414,769  تجاري 

  4,195,560  (85,005)   32,243   4,248,322  صناعي

  7,445,662  (179,120)   52,626   7,572,156  بناء وإنشاءات

  585,057  (3,932)   -   588,989  نقل واتصاالت

  371,794  (1,870)   -   373,664  صحية  خدماتكهرباء وماء وغاز و

  2,201,948  (37,679)   3,198   2,236,429  خدمات

  733,804  (64,026)   -   797,830  زراعة واسماك

  17,432  (85)   -   17,517  مناجم وتعدين

  12,656,322  (209,865)   162,518   12,703,669  شخصية 

 3,595,509 (188,619) 60,560 3,723,568 أخرى

 36,178,387 (1,005,651) 507,125 36,676,913 اإلجمالي 

 

 
 2015 

 بآالف الرياالت السعودية 

 التمويل غير العامل التمويل العامل

مخصص 

 التمويل ،صافي االنخفاض

  4,012,675  (161,020)   101,744   4,071,951  تجاري 

  4,451,532  (132,374)   135,947   4,447,959  صناعي

  6,578,322  (182,695)   74,698   6,686,319  بناء وإنشاءات

  479,229  (8,569)     -   487,798  نقل واتصاالت

  485,783  (8,686)     -   494,469  كهرباء وماء وغاز و خدمات صحية 

  2,424,356  (43,573)   224   2,467,705  خدمات

  489,533  (8,753)     -   498,286  زراعة واسماك

 - - - - مناجم وتعدين

  11,656,981  (191,000)   139,024   11,708,957  شخصية 

 3,676,212 (127,556) 63,125 3,740,643 أخرى

 34,254,623 (864,226) 514,762 34,604,087 اإلجمالي 

 

 

 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 اإلجارهو (  مدينو عقود 

 2016  2015 

لرياالت السعوديةبآالف ا   بآالف الرياالت السعودية  

 شركات افراد شركات افراد 

     :التمويلي التأجير من المدينة الذمم إجمالي

 220,670 240,445 181,770 359,594 أقل من سنة

 - 266,754 - 186,427 من سنة إلى خمس سنوات

 - 10,444 - 1,614 أكثرمن خمس سنوات

     

 (1,513) (59,782) (1,684) (105,050) التمويلي التأجير منر مكتسب عائد غي

 219,157 457,861 180,086 442,585 صافي الذمم المدينة من التأجير التمويلي

 

 معدات، صافيالممتلكات وال .8
  بآالف الرياالت السعودية

 اإلجمالي

2015 

 اإلجمالي

2016 

أجهزة وبرامج 

 الحاسب اآللي

 المعدات

ثاث واأل

 والسيارات

تحسينات 

 المباني

 المستاجرة

 األراضي والمباني

 

 التكلفة                       

 في بداية السنة 457,231 569,275 283,771 358,117 1,668,394 1,577,719

 االضافات خالل السنة - 18,461 50,268 38,077 106,806 94,994

 تبعادات االس - - (1,607) (830) (2,437) (4,319)

 ديسمبر  31في  457,231 587,736 332,432 395,364 1,772,763 1,668,394

 االستهالك المتراكم      

 في بداية السنة 2,300 356,952 221,951 295,107 876,310 779,350

 المحمل للسنة 657 36,316 29,773 29,581 96,327 101,187

 ستبعادات اال - - (1,469) (829) (2,298) (4,227)

 ديسمبر  31في  2,957 393,268 250,255 323,859 970,339 876,310

 صافي القيمة الدفترية      

 2016ديسمبر   31في  454,274 194,468 82,177 71,505 802,424 

 2015ديسمبر  31 في  454,931 212,324 61,820 63,009  792,084

 2016 ديسمبر 31كما في  سعوديمليون لاير  35.1على أعمال تحت التنفيذ قدرها  المستأجرة أعاله المباني تحسيناتتشتمل  

 .(سعودي مليون لاير 46.7: 2015)

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 استثمار عقاري .9

تزويد المستثمرين بتوزيعات والتي تهدف إلى  عقارات في مكة المكرمةتكلفة  االستثمار العقارييمثل  ،2016ديسمبر  31كما في 

نشأ هذا االستثمار العقاري من توحيد القوائم المالية لصندوق مكة . على فترة المدى المتوسط والطويلأرباح ونمو رأس المال 

  لسيطرة المجموعة.والمدار من قبل شركة البالد لالستثمار، والتي تعتبر شركة تابعة خاضعة للضيافة 

 

 خرىاألموجودات ال .10
   2016  2015 

بآالف الرياالت      

  السعودية
الرياالت بآالف 

 السعودية

 48,446  51,191   إيجارات مدفوعة مقدماً 

 47,735  55,796   دفعات مقدمة للموردين

 39,496  41,574   أتعاب إدارة مستحقة

 104,313  202,605   أخرى

 239,990  351,166   االجمالي

 

 للبنوك والمؤسسات المالية األخرى رصدة األ .11

 ودائع العمالء .12
  

 اتايضاح

 2016  2015 

بآالف الرياالت   

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

  28,502,322   26,974,543  12-1 تحت الطلب

  9,452,440   6,496,933   استثمار مباشر

  3,326,469   5,937,828   حساب البالد )مضاربة(

  898,229   825,411  12-2 أخرى 

  42,179,460   40,234,715   اإلجمالي

 مليون لاير سعودي(. 2015:282)سعودي مليون لاير  594قدرها عمالت أجنبية بودائع الودائع تحت الطلب تضمن   1-12 
 

   

مليون  895:   2015)سعودي لاير  مليون 825بمبلغ  تأمينات مقابل التزامات غير قابلة للنقض تتضمن الودائع األخرى 2-12

مليون   57:  2015) سعودي مليون لاير 52قدره عمالت اجنبية هامش على  ،وتتضمن حسابات الهامش ،لاير سعودي(

 .(سعودي لاير

  

  2016  2015 

االت بآالف الري 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

  83,491   62,758 تحت الطلب

  1,338,161   933,633 استثمارات مباشرة

  1,421,652   996,391 االجمالي



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 صكوكال .13

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

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

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

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

إن توزيعات  .خالل السنة مستحقةال( رباحاال)سداد دفعات  في البنك يتعثر لم .الذكر اآلنفة اإلصدار نشرة في الواردة األحكام حسب

 .%2األرباح المتوقعة للصكوك هي سعر األساس لثالث شهور باإلضافة إلى هامش 

 المطلوبات األخرى .14
 2016  2015 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 536,055  559,217 ذمم دائنة

 275,447  304,502 مصاريف مستحقة

 365,557  463,700 أخرى

 1,177,059  1,327,419 اإلجمالي
 

 رأس المال .15
  

  سعودية رياالت  10مليون سهم، قيمة كل سهم  600من للبنك والمدفوع بالكامل  رالمصدو المصرح به رأس الماليتكون 

 (.رياالت سعودية  10كل سهم  قيمة ،مليون سهم 500: 2015)

 اإلحتياطي النظامي .16

 الدخل السنوي% من صافي 25بتحويل ما ال يقل عن   من نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية  13 تقتضي المادة رقم

مليون لاير سعودي  202 تم تحويل وعليه .ي رأس المال المدفوع للبنكإلى االحتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا االحتياط

 على المساهمين. للتوزيع قابلغير  النظامي إن االحتياطي  .اطي النظامياالحتيإلى مليون لاير سعودي(  197: 2015) 

 توزيعات األرباح وزيادة رأس المال .17

للسهم الواحد(  0.5مليون لاير سعودي ) 300توزيعات أرباح نقدية بمبلغ أوصى مجلس االدارة بدفع  ،2016ديسمبر  28 بتاريخ

 القادم.العامة الجمعية  جتماعافي النهائية  هذه االرباح تخضع للموافقةإن  .

على اصدار أسهم مجانية  2016أبريل  11غير العادية المنعقدة بتاريخ العامة تمت الموافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية 

 6,000مليون لاير سعودي الى  5,000البنك من  رأسمالمما أدى الى زيادة  ،وذلك بواقع سهم واحد لكل خمسة اسهم مملوكة

األرباح المبقاة، وتحويل مبلغ  من لاير سعودي مليون 468مجانية وذلك برسملة مبلغ قدره المليون لاير سعودي. تم اصدار األسهم 

يزيد عدد األسهم القائمة بعد أخذ الموافقات الالزمة من الجهات اإلشرافية لمليون لاير سعودي من اإلحتياطي النظامي  532قدرة 

 مليون سهم.  600مليون سهم الى   500مجانية منالبعد اصدار األسهم 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
 

31  

مليون لاير سعودي  200بمبلغ  2014عن عام أرباح على توزيع  2015يناير 8وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

عة أسهم اصدار أسهم مجانية وذلك بواقع سهم واحد لكل ارببلاير سعودي للسهم. كما اوصى مجلس اإلدارة  0.5وذلك بواقع 

 مما  أدى إلى  2015ابريل  14 بتاريخ المنعقدغير العادية  العامة الجمعية  فيوقد تمت المصادقة على ذلك خالل اجتماع  مملوكة

سهم المجانية وذلك برسملة مليون لاير سعودي . تم اصدار األ 5,000مليون لاير سعودي الى  4,000البنك من رأس مال زيادة 

بعد مليون لاير سعودي من اإلحتياطي النظامي  4.4األرباح المبقاة، وتحويل مبلغ قدرة  من لاير سعودي يونمل 995.6مبلغ قدرة 

 500مليون سهم الى  400عدد األسهم القائمة بعد اصدار األسهم المجانية من ليزيد  أخذ الموافقات الالزمة من الجهات اإلشرافية

 مليون سهم.

وذلك بقسمة صافي دخل  2015و  2016 ديسمبر 31المنتهية في  شهرا عشرى لالثنالمخفض تم احتساب ربح السهم األساسي و

 .بأثر رجعي بنتيجة قرار منح األسهم المجانيةإلظهار أثر الزيادة في عدد األسهم مليون سهم  600الفترتين على عدد األسهم البالغة 

 االحتياطيات األخرى  .18

والزكاة المدفوعة  إلستثمارات المتاحة للبيعا تقويمإعادة غير المحققة عن خسائر( ال) / مكاسبالصافي اإلحتياطيات األخرى تمثل 

  .غير قابل للتوزيع على المساهمين االحتياطيات هذهان  .الهيئة العامة للزكاة والدخلنيابة عن المساهمين الى 

 تتلخص حركة االحتياطيات األخرى في اآلتي:

 2016  2015 

بآالف الرياالت  

 لسعوديةا
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

  22,778   (11,712) الرصيد في بداية السنة                                       

 (47,795)   (8,432) لالستثمارات المتاحة للبيع صافي التغيرات في القيمة العادلة

  197   (1,759) إلى قائمة الدخل الموحدة مبالغ المحولة

 13,108  47,183 اض االستثمارات المتاحة للبيعمخصص انخف

 (34,490)  36,992 صافي الحركة خالل للسنة

 -  143,921 الزكاة 

 (11,712)   169,201 الرصيد في نهاية السنة                                      

 وااللتزامات المحتملة التعهدات .19

 الدعاوى القضائية -أ 

وذلك بناًء  تم تكوين مخصصات لقاء بعض هذه الدعاوى. 2016ديسمبر   31كما في ئية مقامة ضد البنككانت هناك دعاوى قضا

 للبنك. رين القانونيينعلى نصيحة المستشا

 االلتزامات الرأسمالية -ب 

ن لاير مليو 94:  2015مليون لاير سعودي ) 131 مبلغ 2016ديسمبر  31 في كما بلغت االلتزامات الرأسمالية لدى البنك 

 .بتحسينات المباني المستأجرة وشراء معداتسعودي( ، تتعلق 

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -ج 

إن خطابات الضمان واالعتمادات  إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال للعمالء عند طلبها.

بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزاماته تجاه المجموعة قابلة للنقض من قبل المستندية التي تعتبر ضمانات غير 

أما المتطلبات النقدية بموجب االعتمادات المستندية وخطابات   .يحملها التمويلاألطراف األخرى تحمل نفس مخاطر االئتمان التي 

 قيام الطرف الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية.المجموعة قع الضمان فإنها تقل كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم تو

على نيابة عن العميل تسمح للطرف الثالث بسحب األموال المجموعة التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من  إن االعتمادات المستندية

 وبالتالي فإنها تحمل مخاطر أقل.لبضاعة التي تخصها عادة بشحنات اوفق شروط و أحكام خاصة مضمونة محدد بسقف المجموعة 

ان يتم تقديم معظم القبوالت قبل المجموعة  توقعت .حوبة من قبل العمالءسلسداد الكمبياالت المالمجموعة تمثل القبوالت تعهدات 

 ها من قبل العمالء.دسدا

وضمانات واعتمادات  شكل تمويلعلى  بشكل رئيسي ئتمان الممنوحتمثل االلتزامات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من اال

لخسارة بمبلغ المجموعة تعرض تمستندية. وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان ، فمن المحتمل أن 

ثيرا من أقل كيتوقع أن يكون الذي ال يمكن تقديره بشكل معقول  المحتملة أن مبلغ الخسارة لتزامات غير المستخدمة، إاليعادل اال

إجمالي االلتزامات غير المستخدمة ألن معظم االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة. إن 

يتم انتهاء قد مثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات تإجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان ال 

 بدون تقديم التمويل المطلوب.و إنهاؤها أمدتها 

 : للمجموعة  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة (1)
  

2016 

 باالف الرياالت السعودية
 أشهر 3أقل من 

 أشهر 3من  

 إلى سنة

من سنة أكثر 

 سنوات  5الى 

 5أكثر من  

 سنوات

 
 اإلجمالـي

 895,732  -  62,381  634,673  198,678 إعتمادات مستندية

 4,241,932  127,464  1,719,423  2,184,562  210,483 خطابات ضمان

 217,432  -  -  79,905  137,527 قبوالت

 غير االئتمان لمنح التزامات

 1,633,518  -  1,633,518  -  - ضللنق قابلة

 6,988,614  127,464  3,415,322  2,899,140  546,688  اإلجمالي

  
2015 

 باالف الرياالت السعودية
 أشهر 3أقل من 

 

 أشهر 3من 

  إلى سنة

أكثرمن سنة الى 

  سنوات  5

 5أكثر من 

  سنوات
 اإلجمالـي

 475,688  -  118,101  256,116  101,471 إعتمادات مستندية

 3,700,033  106,510  1,491,507  1,732,269  369,747 خطابات ضمان

 454,411  -  7,453  61,814  385,144 قبوالت 

 غير االئتمان لمنح التزامات

 1,400,739  -  1,400,739  -  - ضللنق قابلة

 6,030,871  106,510  3,017,800  2,050,199  856,362 اإلجمالي     

  2016ديسمبر   31لقائمة كما في واالمجموعة بلغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات والتي يمكن إلغاؤها في أي وقت من قبل 

   .لاير سعودي( مليار 4.3  :2015)سعودي لاير  مليار 5.6 مبلغ 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 :االخرى االطرافوااللتزامات المحتملة حسب  لتعهداتا (2)

  2016  2015 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 5,727,081  6,091,729 شركات

 229,597  827,039 مؤسسات مالية 

 74,193  69,846 أخرى

 6,030,871  6,988,614 اإلجمالي

 

 االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية -د 

ها تبرمأفيما يلي تحليالً بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء التي 

 :كمستأجرالمجموعة 

  2016  2015 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 118,989  159,975 أقل من سنة واحدة

 376,912  437,183 سنوات                                       5من سنة إلى 

 338,760  357,884 سنوات 5أكثر من 

 834,661  955,042 اإلجمالي

  الزكاة  (هـ 

 منعن السنوات المالية  سعودي لاير مليون 166البالغة  اته الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسدد الزكاةبنك إقرارالقدم 

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

التمويل طويل األجل إلى وعاء  تإستبعاد االستثمارات طويلة األجل وإضافالهيئة العامة للزكاة والدخل ب تلاير سعودي. قام

المطالبات الزكوية اإلضافية.  إنشاءض لدى اللجنة الضريبية العليا على األساس الذي تم بموجبه اعترالباالبنك  وقامالزكاة. 

في هذه القوائم  االمر هذاب تعلقينب مخصص اإلدارة بأن نتيجة االعتراض أعاله ستكون في صالح البنك وبالتالي لم يج تتوقع

 المالية الموحدة. 

. وبناءاً على الربوط النهائية التي بعد  قبل الهيئة العامة للزكاة والدخلمن  2016و  2015لعامي  النهائيةلم يتم إجراء الربوط 

تثمارات طويلة األجل وإضافة التمويل طويل األجل الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات أعاله، فإنه إذا ما تم إستبعاد االس انهتها

ال تزال هذه المسالة موضع إهتمام قطاع وإلى وعاء الزكاة، فإن ذلك سينتج عنه التعرض لمطالبات زكوية إضافية جوهرية، 

 البنوك بصفه عامة.

 .2006 الربط للعامبيتعلق سعودي فيما  لاير مليون 58 قدرة ضافيالعام الحالي , قام البنك بدفع مبلغ إ خالل

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 ستثمارية والتمويليةاال الدخل من الموجودات .20
  2016  2015 

 

 األخرى ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية و استثمارات

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

     في البضائع لدى : مرابحاتدخل 

  5,863   28,275 مؤسسة النقد العربي السعودي -

  72,991   210,098 بنوك ومؤسسات مالية اخرى -

  9,813   18,083 دخل الصكوك

    دخل التمويل

  674,013   997,593 بيع آجل 

  406,411   452,273 بيع بالتقسيط

  4,163   3,217 إجارة

  65,585   62,932 مشاركة

  1,238,839   1,772,471 اإلجمالي

 طلوبات الماليةعلى الودائع والمالعائد  .21
     2016  2015 

 

 العائد على:

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 5,259  46,611 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

    ودائع

 8,624  47,255 حساب البالد )مضاربة(  -

 62,562  239,745 مباشر استثمار  -

 -  29,015 صكوك

 76,445  362,626 اإلجمالي

 

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 العموالت، صافياألتعاب ودخل  .22
  2016  2015 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

    العموالتتعاب واألدخل 

 477,684  486,830 اتعاب حواالت                                           

 155,836  191,517       أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع                 

 78,448  87,862 اتعاب إدارة لمنح التسهيالت            

 46,782  42,154 اعتمادات مستندية وضمانات                      

 43,083  47,476 اتعاب إدارة )صناديق إستثمار وأخرى(                 

 41,383  31,895 دخل عمولة وساطة   

 39,273  39,260 المستنداتاتعاب حفظ 

 42,460  56,974  أخرى                                            

 924,949  983,968 العموالتاألتعاب و إجمالي دخل

    

    مصاريف األتعاب والعموالت 

 111,616  130,559 مصاريف أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع                       

 4,762  3,052 وساطة ريف مصا

 2,990  4,846 مصاريف حواالت                                           

 26,361  28,791 أخرى                                           

 145,729  167,248 إجمالي مصاريف االتعاب والعموالت

 779,220  816,720 دخل األتعاب والعموالت، صافي

 دخل العمليات األخرى  .23
  2016  2015 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

  25,035   25,948 ةمباشرمشطوب استرداد تمويل 

 1,527  21,558 أخرى

 26,562  47,506 اإلجمالي

 

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 رواتب ومزايا الموظفين .24

دفوعة للموظفين خالل السنتين مال ةة والمتغيرلتعويضات الثابتلتي تتضمن امطبقة واالتعويضات ال سياسة الجدول أدناهيلخص 

 :طرق سدادهاباالضافة الى ديسمبر  31المنتهيتين في 

 

 مزايا وتعويضات الموظفين

 الكمي اإلفصاح -1

 :وتم شرح المقصود في كل فئة ادناه التالي التقسيم على بناء الموظفين فئات تقسيم تم

 كبار التنفيذيين )يتطلب تعينهم موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي(    (أ 

 الرئيس: مثل تعينهم، قبل السعودي العربي النقد مؤسسة من مسبقة موافقة يتطلب الذين الموظفين جميع يشمل

 مدير للمالية، التنفيذي المدير للمخاطر، التنفيذي المدير للعمليات، التنفيذي المدير لألعمال، التنفيذي مديرال التنفيذي،

 .ذلك إلى وما االلتزام قطاع مدير ،ةالداخلي المراجعة قطاع عام

 موظفون يقومون بأنشطة تشمل على مخاطر (ب 

 التجارية الخدمات الخزينة، األفراد، مصرفية ت،الشركا: قطاعات مثل بالبنك، األعمال قطاعات مختلف من يتألف

 .البنك أعمال استراتيجية وتطبيق تنفيذ عن المسؤولين وهم..  إلخ الخاصة، المصرفية

 موظفون يقومون بمهام رقابية (ج 

 ،االلتزام المخاطر،: قطاعات مثل رقابية بمهام تقوم لكن مخاطر على تشمل بأنشطة تقوم ال التي القطاعات من وتتألف

 ، المالية، المحاسبة، إلخ.الخزينة عمليات ،المراجعة الداخلية

 آخرون  موظفون (د 

 (.ج)  إلى( أ)  من بالبنود المذكورين عد فيما العاديين الموظفين جميع

 موظفون بعقود خارجية (ه 

 غير بأعمال ويقومونبتقديم خدمات للبنك بدوام كامل  يقومونوفي مختلف الجهات  يشمل ذلك الموظفين العاملين

 .مخاطر على تشمل ال. ال تتطلب هذه المهام القيام بأية انشطة رقابية وهامة

  

 
 الموظفين عدد

 مدفوعة متغيرة تعويضات ثابتة تعويضات

 

 
 إجمالي أسهم نقدا    

 
 السعودية الرياالت بآالف بآالف الرياالت السعودية  

 
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 تعينهم يتطلب)  التنفيذيين كبار

 العربي النقد مؤسسة موافقة

 (السعودي

 

 

16 

 

 

12 

 

 

18,305 

 

 

20,498 

 

 

4,598 

 

 

8,104 

 

 

6,106 

 

 

4,840 

 

 

10,704 

 

 

12,944 

 تشمل بأنشطة يقومون موظفون

 مخاطر على

 

267 

 

249 

 

80,628 

 

71,273 

 

3,616 

 

7,950 

 

1,609 

 

1,117 

 

5,225 

 

9,067 

 7,390 7,168 716 1,110 6,674 6,057 65,844 70,529 256 265 رقابية بمهام يقومون موظفون

 24,719 21,653 1,588 2,513 23,131 19,139 380,340 392,273 2,982 2,893 آخرون موظفون

  21  -  21 52,387 59,124 385 374 خارجية بعقود موظفون

 54,120 44,771 8,261 11,338 45,859 33,431 590,342 620,859 3,884 3,815 االجمالي

       35,337 49,243   متغيرة مستحقة   تعويضات

       227,427 232,120   اخرى موظفين مزايا

       853,106 902,222   الموظفين ومزايا رواتب اجمالي
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 النوعي اإلفصاح -2

 والتوجيهات السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة التعليمات إلى استناداً  التعويضات سياسة بوضع البنك قام

 . البنكي شرافاال بشأن بازل ولجنة العالمي المالي االستقرار مجلس عن الصادرة

 

، تتكون هذه والمكافآتوقد قام مجلس اإلدارة باعتماد هذه السياسة. كما قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات  

 اللجنة من خمسة أعضاء، يعتبر الرئيس وعضوين آخرين أعضاء مستقلين ويقومون باإلشراف على تطبيق السياسة.

 

 وتقييم دوري، بشكل التعويضات سياسة ومراجعة وإعداد التعويضات نظام يلوتشغ تصميم على باإلشراف اللجنة تقوم

 .المصرفية الصناعة في المتبعة الممارسات مع يتمشى وبما فعاليتها مدى

 أهداف السياسة 

 يلموظف دفعها سيتم التي والمتغيرة الثابتة التعويضات من بكل المتعلقة االرشادات)"السياسة"(  التعويضات سياسة حددت

 األسهم، وخيارات التقارير، وإعداد االعتماد وطريقة التعويضات، عناصر كافة على السياسة هذه نطاق يشتمل. المجموعة

 .إلخ... وتأجيلها والمكافأة

 كبار إن. إجمالي بشكل المخاطر بمختلف ةتبطمر وأنها المالي األداء لتقييم تخضع التعويضات بأن التأكد إلى السياسة تهدف

 االعتبار بعين يأخذ والذي بالمخاطر المعدل الدخل صافي على مبنية متغيرة تعويضات على للحصول مؤهلين بالبنك ينالموظف

 .المحتملة المستقبلية الخسائر وتقليل المالية الكفاية على الحفاظ لضمان الهامة والحالية المحتملة المخاطر

 هيكل التعويضات 

 تعويضات على ويشتمل المصرفي، القطاع في المتبعة المالئمة الممارسات مع بمقارنته لكوذ بالبنك التعويضات هيكل تحديد تم

 .سنوات 3 مدى على وتستحق الموظفين بكبار لالحتفاظ المتغيرة التعويضات تصميم تم. ومتغيرة ثابتة

 الثابتة التعويضات (أ 

 طبقاً  ثابتة، وبدالت والمواصالت والسكن األساسي الراتب على وتشتمل السوق مع تتمشى منافسة أجور أو رواتب وتمثل

 .الموظفين عمل لعقود

 المتغيرة التعويضات (ب 

 ويتم دورياً، العوامل هذه كافة تقييم يتم. المعنيين الموظفين أداء وتقييم البنك بأداء المتعلقة المخاطر االعتبار بعين تأخذ

 خيارات على تشتمل محاسبية فترة كل نهاية في لحوافزا عن االعالن يتم وبموجبها المستفيدة الجهات مع النتائج تقاسم

 .برنامجال نهاية في تستحق قد التي األسهم

 نظام إدارة األداء

 والعمليات بالعمالء تتعلق واعتبارات مالية، عوامل االعتبار بعين خذاألب متوازن نقاط نظام بإتباع الموظفين كافة أداء قياس يتم

 .المعنيين لموظفينا أداء مع ذلك وربط والموظفين

 

 األساسي والمخفض سهمال ربح .25

 السنةدخل  صافيبقسمة  وذلك 2015و  2016ديسمبر  31في  المنتهيتين للسنتين والمخفض األساسي السهم ربح سابتحا تم

 . رجعي بأثر األسهم المجانية منح لقرار نتيجة األسهمعدد  فيأثر الزيادة  إلظهار مليون سهم 600على  للمساهمين العائد
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 النقدية وما في حكمها .26
  2016  2015 

 
 اتإيضاح

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية
 1,473,037  1,518,636 4 نقد في الصندوق

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى )تستحق خالل 

 تسعين يوماً من تاريخ االقتناء(
 

 

6,369,598 
 

 

5,973,256 
مارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق )تستحق خالل تسعين استث

  يوماً من تاريخ االقتناء(
 

300,070 
 

 

- 
أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )فيما عدا الوديعة 

 النظامية(                                          
 

4 

 

597,976 
 

 

619,983 

 8,066,276  8,786,280  اإلجمالي

 علومات القطاعيةالم .27

العناصر و المكونات بتحديد القطاعات التشغيلية، بناء على مجموعات العمالء، على أساس التقارير الداخلية عن  المجموعة تقوم

من أجل  بالمجموعةوالتي يتم مراجعتها بصفة مستمرة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات المجموعة ها التي تتكون من

 تمارس المجموعة نشاطها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.. لقطاعات وتقييم أدائهاد لتوزيع الموار

 . 2015ديسمبر 31منذ  عاتلم يكن هناك أي تغيير على أساس تقسيم القطاعات أو أساس قياسات ارباح أو خسائر القطا

 

 كالتالي: تشغيليةالمجموعة من خمسة قطاعات تتكون  ،ألغراض إدارية

 

يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كالودائع، تمويل األفراد، الحواالت  ع األفراد )التجزئة(:قطا

 وصرف العمالت األجنبية.

كالودائع  االعتباريينيشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والعمالء  قطاع الشركات:

 والتمويل و الخدمات التجارية للعمالء.

 .وتقديم خدمات الخزينة المتاجرة و المالسوق ل يشم قطاع الخزينة:

يشمل خدمات إدارة اإلستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل  قطاع خدمات اإلستثمار والوساطة:

 المشورة وحفظ األوراق المالية.وترتيب الو اإلدارة و

 . قطاعات المساندة االخرىالوتشمل جميع  أخرى:

 توزعالمذكورة أعاله وفقاً لشروط وأحكام نظام  التسعير الداخلي المعتمد.  التشغيلية عامالت بين القطاعاتتتم جميع الم

 .وفق معايير معتمدة التشغيلية األخرىقطاعات المصاريف القطاعات المسانده واإلدارة العامة على 
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 (ة)الخسارالدخل  وصافي العمليات مصاريفو دخلإجمالي والمجموعة  ومطلوبات موجودات بإجمالي تحليال يلي فيما (1)

  :التشغيلية قطاعاتال من قطاع لكل 2015و  2016ديسمبر  31في  تين المنتهيتينللسن

 
قطاع خدمات        2016

اإلستثمار 

 والوساطة

    

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد  

         )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

 53,892,591 1,304,093 227,406 11,480,857 22,537,142 18,343,093 إجمالي الموجودات

 106,806 51,190 869 (182) 973 53,956 مصاريف رأسمالية

 46,571,786 3,318,534 15,932 9,436,781 8,180,533 25,620,006 إجمالي المطلوبات

 1,772,471 - 9,283 247,173 990,957 525,058 يةوالتمويل االستثماريةالدخل من الموجودات 

 (362,626) (29,015) - (241,195) (12,862) (79,554) المالية المطلوبات و  الودائع على العائد

 - 133,582 - 151,489 (316,576) 31,505 التمويل وعاء

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 والتمويلية

 

477,009 

 

661,519 

 

157,467 

 

9,283 

 

104,567 

 

1,409,845 

 1,183,965 47,862 83,662 94,492 134,288 823,661 عموالت وأخرى، صافي                  و أتعابدخل 

 2,593,810 152,429 92,945 251,959 795,807 1,300,670 إجمالي دخل العمليات

 191,214 - - - 164,555 26,659 صافي ،مخصص انخفاض التمويل

 47,183 47,183  - - - للبيع المتاحة االستثمارات انخفاضمخصص 

 96,327 - 1,729 1,300 7,557 85,741 إستهالك 

 1,784,787 48,938 61,822 58,736 405,446 1,209,845 إجمالي مصاريف العمليات

 809,023 103,491 31,123 193,223 390,361 90,825 السنة دخلصافي 

       

       لى:العائد ا

 807,723 102,191 31,123 193,223 390,361 90,825 مساهمي البنك

 1,300 1,300 - - - - غير الُمسيطرة  حقوق الملكية

 809,023 103,491 31,123 193,223 390,361 90,825 السنة دخلصافي 
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2015 
 

 قطاع األفراد

 )التجزئة(

 

 تقطاع الشركا

 

 

 قطاع الخزينة

 

قطاع خدمات 

اإلستثمار 

 والوساطة

 

 أخرى

 

 

 اإلجمالي

 

  

 بآالف الرياالت السعودية

 51,220,410 1,595,818 430,947 10,582,126 22,793,027 15,818,492 إجمالي الموجودات

 94,994 25,825 2,221 57 148 66,743 مصاريف رأسمالية

 44,778,171 1,028,306 148,753 10,791,161 7,881,401 24,928,550 إجمالي المطلوبات

 االستثماريةالدخل من الموجودات 

 والتمويلية
440,973 709,200 84,923 3,743 - 1,238,839 

 (76,445) - - (67,821) (384) (8,240) المالية المطلوبات و  الودائع على العائد

 - 40,208 - 50,622 (110,768) 19,938 التمويل وعاء

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 والتمويلية
452,671 598,048 67,724 3,743 40,208 1,162,394 

 1,132,226 36,270 70,855 94,401 135,516 795,184 عموالت وأخرى، صافي                  و أتعابدخل 

 2,294,620 76,478 74,598 162,125 733,564 1,247,855 إجمالي دخل العمليات

 78,693 - - - 12,916 65,777 صافي ،مخصص انخفاض التمويل

 13,108 13,108 - - - - للبيع المتاحة االستثمارات انخفاضمخصص 

 101,187 - 1,449 1,085 5,436 93,217 إستهالك 

 1,506,197 14,902 46,732 49,541 284,049 1,110,973 إجمالي مصاريف العمليات

 788,423 61,576 27,866 112,584 449,515 136,882 السنة دخلي صاف

       

       العائد الى:

 788,423 61,576 27,866 112,584 449,515 136,882 مساهمي البنك

 - - - - - - حقوق الملكية غير الُمسيطرة

 788,423 61,576 27,866 112,584 449,515 136,882 السنة دخلصافي 

 

 :التشغيليةقطاعات ال حسب اإلئتمان لمخاطر تحليال ىيل فيما (2)

 

2016 

 السعودية بآالف الرياالت

 قطاع األفراد

 )التجزئة(

 

 

 قطاع الشركات

 

 اإلجمالي  قطاع الخزينة 

 46,634,991  10,456,604  23,554,301  12,624,086 إجمالي الموجودات 

 3,657,416  -  3,657,416  - التعهدات  وااللتزامات المحتملة

 

2015 

 السعودية بآالف الرياالت

 قطاع األفراد

 )التجزئة(

 

 

 قطاع الشركات

 

 اإلجمالي  قطاع الخزينة 

 45,040,765  10,786,142  22,597,642  11,656,981 إجمالي الموجودات 

 3,103,069  -  3,103,069  - التعهدات  وااللتزامات المحتملة

على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى واالستثمارات المجموعة تتعرض لها  تشتمل مخاطر االئتمان التي

ألنظمة مؤسسة النقد العربي وفقا  المحتملة لتعهدات وااللتزاماتلوالتمويل، كما تشتمل مخاطر االئتمان على المعادل االئتماني 

 .السعودي
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 إدارة المخاطر المالية .28

 درجات الموافقة وإدارة بعضعن طريق التحليل والتقييم و والتي يتم تقييمهاد من المخاطر المالية، لعدالمجموعة تتعرض أنشطة 

 اواإليرادات وتقليل اآلثار السلبية على أدائه ى تحقيق توازن مالئم بين المخاطرإلالمجموعة  هدفتالمخاطر أو عدد من المخاطر. 

 .وزيادة المنفعه للمساهمين المالي

لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع األدوات المالئمة  المجموعةبالخاصة  سات وإجراءات وأنظمة إدارة المخاطرتم تصميم سيا

بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر باستمرار لعكس أي تغييرات في المجموعة قوم توالتحكم في هذه المخاطر. للتقليل 

 .المستجدة المنتجات و أفضل الممارساتواألسواق، 

 كما ان اللجنة مسئوله عن. المجموعةب هالمخاطر الكليادارة  عمليةوااللتزام وذلك لمراقبة رر مجلس اإلدارة تشكيل لجنة المخاطر ق

 مراقبةو المخاطر إدارة . كما تشمل مسؤوليتها قراراتتطبيق القواعد  واألطر والسياسات والقيود ولمخاطروضع استراتيجية ل

 وعرضه على مجلس اإلدارة.    دوري لجنه المخاطر وااللتزام بشكل  تقريرر المخاطر. يتم اصدامستوى 

 مخاطر االئتمان .29

 تكبديؤدي إلى مما والتي تتمثل في عدم تمكن طرف ما من الوفاء بإلتزاماته بشأن أداة مالية ، بإدارة مخاطر االئتمان المجموعةقوم ت

 باالضافة إلىستثمار. نشاطات التمويل واالبشأن  يبشكل رئيس الئتمانا لمخاطرالمجموعة تعرض ت. خسائر ماليةل لطرف اآلخرا

منح لتزامات لخطابات الضمان، واالاإلعتمادات المستندية و، مثل قائمة المركز المالي خارج تتعلق بأدوات مالية مخاطر ائتمان

 .التمويل

المجموعة قوم تداخلية. كما  تصنيفباستخدام أدوات األطراف األخرى  قبلمن التخلف عن السداد بتقييم احتمال المجموعة قوم ت

 .عند توفرها ،خارجيةصادرة من وكاالت تصنيف درجات تصنيف باستخدام 

، مع اطراف محددة ووضع حدود للمعامالت، يةاالئتمانمن خالل مراقبة التعرضات االئتمان مخاطر  التقليل منالمجموعة حاول ت

الخاصة بإدارة المخاطر بحيث تعمل المجموعة . وقد تم إعداد سياسات بصورة مستمرةطراف أللهذا ا االئتمانية لمالءها وتقويم

المخاطر وااللتزام بالحدود. وتتم الرقابة على التعرضات الفعلية ومقارنتها  لمراقبة مناسبةحدودا  حديد المخاطر وتضعتعلى 

لمخاطر بإدارة التعرضات  المجموعةقوم ت، لالئتمانلمقررة بالحدود المقررة على أساس يومي. وباإلضافة إلى مراقبة الحدود ا

مع األطراف األخرى ضمن ظروف  ضمانترتيبات  والدخول فيرئيسة مقاصة وذلك بإبرام اتفاقيات  تهابأنشطالمرتبطة  االئتمان

 مناسبة، ومن خالل تقليص مدة التعرض. 

 خصائصفي نفس المنطقة الجغرافية، أو لديهم  أعمال، أو مماثلةت عدد من األطراف بنشاطا عند قياماالئتمان مخاطر تركز  ينتج

اقتصادية متشابهة، مما قد يؤدي إلى التأثير على قدرتهم جميعاً على تلبية التزاماتهم التعاقدية بنفس القدر إذا حصل أي تغير في 

 الظروف االقتصادية أو السياسية أو غير ذلك. 

تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو موقع المجموعة لحساسية النسبية ألداء على ااالئتمان مخاطر  ركزت عتمدوي

 جغرافي معين.  

في المخاطر من ناحية أفراد أو  الل التنويع لضمان عدم حصول تركزمن خ إلى إدارة تعرضه لمخاطر اإلئتمانالمجموعة سعى ت

الالزمة  الحصول على الضماناتلجأ إلى ا تمحددة، كما أنه صاديةاقتمجموعات من العمالء في مناطق معينة أو ضمن نشاطات 

ت إلى الحصول على المزيد من الضمانات من األطراف األخرى حالما تتضح مؤشراالمجموعة سعى ت حيثما يكون مالئماً. كذلك

 .للتسهيالت ذات العالقةاالنخفاض 

الحصول كما تقوم بمتابعة القيمة السوقية للضمانات التي يتم  .برمةمبموجب االتفاقيات الطلب المزيد من الضمانات بتقوم اإلدارة 

 .   انخفاض التمويللكفاية مخصص الدورية مراجعتها  عليها أثناء

بحيث تعكس التغيرات في منتجات األسواق وأفضل  ابشكل منتظم بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لديهالمجموعة قوم ت

 الممارسات المستجدة.

للتعهدات  و 7 يضاحيمكن الرجوع إلى اإل  و للتمويل(. د) 6 في اإليضاحاألطراف األخرى تحليل االستثمارات حسب  تبيان تم

لدى مخاطر االئتمان للتعرض  . وللمعلومات حول الحد األقصى لالئتمان19 يضاحيمكن الرجوع إلى اإل المحتملةاللتزامات او

 . (ب) 27 كن الرجوع إلى اإليضاح، يمالتشغيلية قطاعاتال حسبالمجموعة 
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 التركيز الجغرافي ( أ

ومخاطر االئتمان هدات وااللتزامات المحتملة فيما يلي التركز الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات والمطلوبات والتع  (1)

 ديسمبر:   31كما في بها

2016 

المملكة العربية  بآالف الرياالت السعودية

 السعودية

دول مجلس 

التعاون 

يجي الخل

األخرى ومنطقة 

 أوروبا الشرق األوسط

أمريكا 

 الشمالية

أمريكا 

 الالتينية

جنوب شرق 

 اإلجمالــي دول أخرى آسيا

         لموجوداتا
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  

 السعودي
4,528,825 - - - - - - 4,528,825 

 1,518,636 - - - - - - 1,518,636 نقد في الصندوق -

دى مؤسسة النقد العربي أرصدة ل -

 السعودي

 

3,010,189 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,010,189 

 7,950,844 54,822 97,968 - 161,736 109,779 3,894,954 3,631,585 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 467,716 54,822 97,968 - 161,736 109,779 43,411 - تحت الطلب -

 7,483,128 - - - - - 3,851,543 3,631,585 مرابحات في بضائع -

 3,080,945 - - - - 8,298 47,747 3,024,900 إستثمارات، صافي

 1,336,367 - - - - 8,298 47,747 1,280,322 استثمارات متاحة للبيع -

 1,744,578 - - - - - - 1,744,578 المقتناه بالتكلفة المطفأةاالستثمارات  -

 36,178,387 - - - - - - 36,178,387 تمويل، صافي

 12,624,086 - - - - - - 12,624,086 تمويل االفراد -

 23,554,301 - - - - - - 23,554,301 تمويل الشركات -

 802,424 - - - - - - 802,424 ممتلكات ومعدات، صافي

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

 351,166 - - - - - 424 350,742 موجودات أخرى

 53,892,591 54,822 97,968 - 161,736 118,077 3,943,125 49,516,863 اإلجمالي

 
 
    لمطلوباتا

  

   

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

 996,391 29,487 93,897 - - - 145,854 727,153 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 62,758 29,487 43 - - - 33,228 - طلبتحت ال -

 933,633 - 93,854 - - - 112,626 727,153 مباشرة استثمارات -

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

 26,974,543 - - - - - - 26,974,543 الطلب تحت -

 6,496,933 - - - - - - 6,496,933 مباشر استثمار -

 5,937,828 - - - - - - 5,937,828 حساب البالد )مضاربة( -

 825,411 - - - - - - 825,411 أخرى -

 2,007,047 - - - - - - 2,007,047 صكوك

 1,327,419 - - - - - - 1,327,419 مطلوبات أخرى

 46,571,786 29,487 93,897 - - - 145,854 46,302,548 اإلجمالي

         التعهدات وااللتزامات المحتملة

 895,732 - - - - - - 895,732 ات مستنديةعتمادإ -

 4,241,932 - - - - - - 4,241,932 ضمان خطابات -

 217,432 - - - - - - 217,432 قبوالت -

 قابلة غير االئتمان لمنح التزامات -

 ضللنق
1,633,518 - - - - - - 1,633,518 

 6,988,614 - - - - - - 6,988,614 

االئتماني(  مخاطراالئتمان )مبينة بالمعادل

 للتعهدات وااللتزامات المحتملة
3,657,416 - - - - - - 3,657,416 
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2015 

المملكة العربية  بآالف الرياالت السعودية

 السعودية

دول مجلس 

التعاون 

الخليجي 

األخرى ومنطقة 

 أوروبا الشرق األوسط

أمريكا 

 الشمالية

أمريكا 

 الالتينية

جنوب شرق 

 ــياإلجمال دول أخرى آسيا

         لموجوداتا
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  

 السعودي
4,602,121 - - - - - - 4,602,121 

 1,473,037 - - - - - - 1,473,037 نقد في الصندوق -

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  -

 3,129,084 - - - - - - 3,129,084 السعودي

 8,382,657 86,427 68,665 - 118,187 132,083 2,754,035 5,223,260 خرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األ

 424,791 86,427 68,665 - 118,187 132,083 19,429 - تحت الطلب -

 7,957,866 - - - - - 2,734,606 5,223,260 مرابحات في بضائع -

 2,948,935      48,704 2,900,231 إستثمارات، صافي

 1,145,713      48,704 1,097,009 استثمارات متاحة للبيع -

 1,803,222       1,803,222 االستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة -

 34,254,623 - - - - - - 34,254,623 تمويل، صافي

 11,656,982 - - - - - - 11,656,982 تمويل االفراد -

 22,597,641 - - - - - - 22,597,641 تمويل الشركات -

 792,084 - - - - - - 792,084 ت، صافيممتلكات ومعدا

 - - - - - - - - استثمار عقاري

 239,990      423 239,567 موجودات أخرى

  51,220,410   86,427   68,665     -   118,187   132,083   2,803,162   48,011,886  اإلجمالي

 
 
    لمطلوباتا

  

   

 1,421,652 19,103 1,292   231 87,868 1,313,158 ىأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخر

 83,491 19,103 1,292 - - 231 62,865 - تحت الطلب -

 1,338,161   -  - 25,003 1,313,158 مباشرة استثمارات -

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

 28,502,322 - - - - - - 28,502,322 الطلب تحت -

 9,452,440 - - - - - - 9,452,440 مباشر استثمار -

 3,326,469 - - - - - - 3,326,469 حساب البالد )مضاربة( -

 898,229 - - - - - - 898,229 أخرى -

 - - - - - - - - صكوك

 1,177,059 - - - - - - 1,177,059 مطلوبات أخرى

  44,778,171   19,103   1,292     -     -   231   87,868   44,669,677  اإلجمالي

         التعهدات وااللتزامات المحتملة

 475,688 - - - - - - 475,688 عتمادات مستنديةإ -

 3,700,033 - - - - - - 3,700,033 ضمان خطابات -

 454,411 - - - - - - 454,411 قبوالت -

 قابلة غير االئتمان لمنح التزامات -

 ضللنق
1,400,739 - - - - - - 1,400,739 

 6,030,871 - - - - - - 6,030,871 

مخاطراالئتمان )مبينة بالمعادل االئتماني( 

 للتعهدات وااللتزامات المحتملة
3,103,069 - - - - - - 3,103,069 

   
اتفاقيات ا مخاطر االئتمان التي تحمله معامل إلى التعهدات وااللتزامات المحتملةتعكس مبالغ المعادل االئتماني المبالغ الناتجة عن تحويل 

لتغطية  االئتمان تحويل معاملمحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. يتم استخدام ال ئتماناالتحويل  عاملبإستخدام م التمويل 

 .ابالوفاء بإلتزاماتهالمجموعة مخاطر االئتمان المحتملة نتيجة قيام 
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التي انخفضت والمرابحة بالبضائع  ليةويمتالوجودات الم و لالستثمارات المتاحة للبيعالتوزيع الجغرافي ما يلي في (2)

    القيمة:ومخصصات انخفاض   قيمتها

 بآالف الرياالت السعودية 

2016 

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

األخرى ومنطقة 

 أوروبا الشرق األوسط
أمريكا 

 الشمالية

أمريكا 

 الالتينية

جنوب 

شرق 

 جمالــياإل  دول أخرى آسيا

          

 507,125  - - - - - - 507,125 التمويل غير العامل 

 1,005,651  - - - - - - 1,005,651  مخصص انخفاض التمويل

 المتاحة للبيع االستثمارات

التي والمرابحات في البضائع 

 193,105  - - - - - 90,923 102,182 انخفضت قيمتها

االستثمارات  مخصص انخفاض

 138,106  - - - - - 90,923 47,183 رابحات في البضائعالمو

 
 
 
    

  

    

2015          

 514,761  - - - - - - 514,761 التمويل غير العامل 

 864,226  - - - - - - 864,226  مخصص انخفاض التمويل

االستثمارات المتاحة للبيع 

والمرابحات في البضائع التي 

     - 90,923 33,302 انخفضت قيمتها

 

124,225 

االستثمارات مخصص انخفاض 

     - 90,923 13,108 مرابحات في البضائعوال
 

104,031 

 

 مخاطر السوق  .30

 السوقفي  المالية نتيجة للتغيرات  النقدية المستقبلية لألدوات للتدفقاتمخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة 

 .دوات الماليةعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األوأس معدل العائد مثل

  مخاطر معدل العائد( أ

معدل العائد السائد في  للتغيرات في نتيجةالنقدية المستقبلية لألدوات المالية  المخاطر الناتجة عن تذبذب التدفقاتالعائد مثل مخاطر ت

 على التدفقات النقدية معدل العائد السائد في السوقيرات في أية تعرضات جوهرية لتاثيرات التغالمجموعة التوجد لدى  .السوق

 .بالتكلفة المطفأة الموحدة في القوائم المالية مدرجةالمالية ذات عوائد ثابتة و والمطلوبات من الموجودات اً كبيراً المستقبلية ألن جزء

 .غير مرتبطة بعائدالمجموعة  مطلوباتمن جزءاً كبيراً فان  ،باالضافة الى ذلك
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 العمالت االجنبية اسعار مخاطرب( 

 .تالعمال صرف سعارا لتذبذبفي قيمة االدوات المالية نتيجة  التغييرالعمالت االجنبية المخاطر الناتجة عن  اسعار مخاطر تمثل

دية، وتقوم النق االمالي وتدفقاته امخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة بالسوق على مركزهلالمجموعة  تعرضت (1)

مستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت بنهاية اليوم، ويتم لبوضع حدود المجموعة  إدارة

 مراقبتها يومياً.

 ديسمبر: 31لمخاطر أسعار العمالت األجنبية كما في المجموعة لتعرض  فيما يلي ملخصا

 

     

 2015  2016  بآالف الرياالت السعودية

 عمالت أجنبية  لاير سعودي  عمالت أجنبية  لاير سعودي  

         الموجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  

 السعودي

 

4,451,004  77,821   4,483,028    119,093  

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 االخرى، صافي

 

7,389,269   561,575    7,957,866    424,791  

  48,704    2,900,231    56,046   3,024,899  تثمارات، صافيإس

  219,313    34,035,310    196,027   35,982,360  تمويل، صافي

 -  -  -  1,000,000  استثمار عقاري

  27,329    212,661   33,606  317,560  موجودات أخرى

         

         الملكيةالمطلوبات وحقوق 

 -  -  -  2,006,214  لمؤسسة النقد العربي السعوديأرصدة 

  203,263    1,218,389   214,776  781,615  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

  552,875    41,626,585   1,578,811  38,655,904  ودائع العمالء

 -  -  -  2,007,047  صكوك

  7,293    1,169,766   5,173  1,322,246  مطلوبات أخرى

    -    6,442,239   (523)  7,281,422  مساهمي البنك الملكية العائد حقوق

 -  -  -  39,906  يطرةحقوق الملكية غير المسُ 

         

بل والمثبت سعر صرفه مقا يتمثل في الدوالر األمريكيالمجموعة لها  تعرضتالتي  العمالت األجنبيةصافي من  اً جوهري اً جزءان 

تعرض لمخاطر تال المجموعة نتيجة لذلك فإن و  ،مخاطرأسعارالعمالت األجنبية األخرى جوهرية  تبرالريال السعودي. ال تع

 .اسعار عمالت اجنبية هامة

مدى عام واحد بشان احتمال حدوث تغير في أسعار العمالت األجنبية باستثناء الدوالر  علىبعمل تحليل حساسية المجموعة  تقام

بأنه ال يوجد هناك تأثير جوهري على صافي تعرض  وتبينأسعار الصرف األجنبي التاريخية  متوسطريكي باستخدام األم

 لتقلبات العمالت األجنبية.المجموعة 
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 مركز العمالت  (2)

 :التالية كما في نهاية السنة بشأن العمالت األجنبيةالمجموعة تعرض لها تالتي الجوهرية  المخاطر صافيبفيما يلي تحليالً 

 
 
 2016   2015 

 

 بآالف الرياالت السعودية

 مركز دائن )مدين(

 بآالف الرياالت السعودية 

 مركز دائن )مدين(

    

 (20,980)   (970,868) دوالر أمريكي 

 (32,109)   3,417 دينار كويتي

  55,691   49,681 روبية باكستانية

  5,155   6,965 لاير قطري

  36,745   19,851 درهم إماراتي

  16,391   11,698 تاكا بنجالديشية

 14,906  6,095 أخرى

  75,799   (873,161) اإلجمالي

 

 الستثماراتج(  مخاطر أسعار ا
 

والصناديق االستثمارية والصكوك التي تتضمنها  إلى مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم ستثماراتتشير مخاطر أسعار اال

 وقيمة االستثمارات السوقفي مستويات مؤشرات  المحتملة المعقولةنتيجة للتغيرات  المجموعةب المتاحة للبيعرات ستثمامحفظة اال

 .خالل سنة الفردية

كافة البنود  بقاءمع السوق المملوكة والمتاحة للبيع بسبب التغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات  ا يلي األثر على استثماراتفيم

 :ثابتة للتغيير األخرى القابلة

    2015ديسمبر  31           2016ديسمبر  31       

 انواع االستثمار

نسبة التغير في قيمة 

% االستثمارات أسعار  
 

األثر بآالف الرياالت 

 السعودية
 

نسبة التغير في قيمة 

% االستثمارات أسعار  
 

األثر بآالف الرياالت 

 السعودية

 69,065  10+  70,822  10+ متداولة

 9,101  2+  12,563  2+ غير متداولة
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 مخاطر السيولة .31

تحدث مخاطر السيولة عند ويمكن أن . ابهمتطلبات التمويل الخاصة صافي على تلبية المجموعة عدم مقدرة  مخاطر السيولة تمثل

لتمويل. امصادر  في بعض انخفاضإلى  مما يؤدي ياالئتماندرجات التصنيف مستوى  في وجود اضطراب في السوق أو انخفاض

وللتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين االعتبار توفر السيولة، 

 .الفوري قابلة للتداولالمالية الوراق واألية وما في حكمها للنقد كافوالحفاظ على رصيد 

ظة االستحقاق  لضمان توفر السيولة الكافية. يتم مراقبة مراكز السيولة يوميا، ويتم إجراء اختبارات جهد تقوم اإلدارة بمراقبة محف

منتظمة بشأن السيولة باستخدام سيناريوهات متعددة تغطي الظروف اإلعتيادية وغير اإلعتيادية في السوق. تخضع كافة السياسات 

افقة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك. يتم إصدار تقارير يومية تغطي واإلجراءات المتعلقة بالسيولة للمراجعة والمو

التابعة العاملة. كما يقدم بانتظام تقرير موجز إلى لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك يشمل على  اتمركز السيولة للبنك والشرك

  كافة االستثناءات واإلجراءات المتخذة.

العربي  ك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ البنك لدى مؤسسة النقدالبنو ةوطبقاً لنظام مراقب

 الودائعمن إجمالي (%4: 2015) %4و  تحت الطلبودائع المن إجمالي  (%7 :2015% ) 7 بوديعة نظامية تعادلالسعودي 

ا اإلحتياطي ويتكون هذ٪ من التزامات ودائعه، 20ولة ال يقل عن يحتفظ البنك باحتياطي سي ،باإلضافة إلى الوديعة النظامية. ألجل

 . النقد و الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوماً   من

 ترتيبات استثمارية خاصة مع مؤسسة النقد العربي السعودي.وتسهيالت كما يمكن للبنك الحصول على مبالغ إضافية من خالل 

.تم تحديد االستحقاقات التعاقدية للموجودات و المجموعةبل الجدول أدناه ملخصا باستحقاقات الموجودات والمطلوبات الخاصة يمث

تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة و حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي و لم يتم االخذ في بالمطلوبات على اساس الفترة المتبقية 

المبالغ الظاهرة في الجدول أدناه  تتمثل.المجموعة لدى وادئعالتاريخ االحتفاظ ب يشير إلية قات الفعلية كما االستحقا تواريخ االعتبار

بإدارة مخاطر  السيولة المالزمة بناء على التدفقات النقدية الواردة المجموعة قوم تالتدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة، بينما 

 المخصومة المتوقعة. 
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 :ديسمبر 31 حقوق المساهمين كما في  و لوباتا يلي تحليال  لالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطفيمأ( 

 بآالف الرياالت السعودية                    

 أشهر 3 خالل  2016
أشهر إلى  3من  

 سنة

من سنة إلى أكثر  

 سنوات 5

 5أكثر من  

 سنوات

بدون تاريخ  

 محدد استحقاق

 
 اإلجمالــي

  لموجوداتا
           

 4,528,825  2,412,213  -  -  -  2,116,612  نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  السعودي

 1,518,636  -  -  -  -  1,518,636  نقد في الصندوق -

 3,010,189  2,412,213  -  -  -  597,976  أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي -

 7,950,844  -  -  361,394  960,684  6,628,766  مؤسسات المالية األخرىأرصدة لدى البنوك وال

 467,716  -  -  -  -  467,716  تحت الطلب -

 7,483,128  -  -  361,394  960,684  6,161,050  مرابحات في بضائع -

 3,080,945  567,184  779,777  290,993  199,287  1,243,704  إستثمارات، صافي

 1,336,367  567,184  478,190  290,993  -  -  ات متاحة للبيعاستثمار -

 1,744,578  -  301,587  -  199,287  1,243,704  االستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة -

 36,178,387  -  735,592  9,655,969  18,226,823  7,560,003  تمويل، صافي

 12,632,119  -  726,465  8,417,725  2,758,780  729,149  االفراد تمويل -

 23,546,268  -  9,127  1,238,244  15,468,043  6,830,854  الشركات تمويل -

 802,424  802,424  -  -  -  -  ممتلكات ومعدات، صافي

 1,000,000  200,000  -  -  800,000  -  استثمار عقاري

 351,166  351,166  -  -  -  -  موجودات أخرى

 53,892,591  4,332,987  1,515,295  9,996,369  19,952,626  18,095,314  الموجودات إجمالي
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 أشهر 3خالل 

أشهر إلى  3من  

 سنة

من سنة إلى أكثر  

 سنوات 5

 5كثر من أ 

 سنوات

بدون تاريخ  

 استحقاق محدد

  

 اإلجمالــي

 المطلوبات 
            

 2,006,214  -  -  -  2,006,214  -  لمؤسسة النقد العربي السعوديأرصدة 

 996,391  -  -  -  201,906  794,485  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 62,758  -  -  -  -  62,758  تحت الطلب -

 933,633  -  -  -  201,906  731,727  مباشرة استثمارات -

 40,234,715  -  -  -  1,477,843  38,756,872  ودائع العمالء

 26,974,543  -  -  -  -  26,974,543  الطلب تحت -

 5,937,828  -  -  -  -  5,937,828  مباشر استثمار -

 6,496,933  -  -  -  1,477,843  5,019,090  حساب البالد )مضاربة( -

 825,411  -  -  -  -  825,411  أخرى -

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

 1,327,418  1,327,418  -  -  -  -  مطلوبات أخرى

 46,571,785  1,327,418  2,007,047    3,685,963  39,551,357  إجمالي المطلوبات

 6,988,614  -  127,464  3,415,322  2,899,140  546,688  التعهدات وااللتزامات المحتملة
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 بآالف الرياالت السعودية                    

2015  
 

 أشهر 3خالل 

أشهر إلى  3من  

 سنة

من سنة إلى أكثر  

 سنوات 5

 5أكثر من  

 سنوات

بدون تاريخ  

 استحقاق محدد

 
 اإلجمالــي

  الموجودات
           

 4,602,121  2,509,101  -  -  -  2,093,020  نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  السعودي

 1,473,038  -  -  -  -  1,473,037  قد في الصندوقن -

 3,129,084  2,509,101  -  -  -  619,983  أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي -

 8,382,657    -  202,301  1,433,062  6,747,294  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 -  -  -  -  -  -  تحت الطلب -

 8,382,657  -  -  202,301  1,433,062  6,747,294  بضائع مرابحات في -

 2,948,935  545,450  600,263  -  -  1,803,222  إستثمارات، صافي

 1,145,713  545,450  600,263  -  -  -  استثمارات متاحة للبيع -

 1,803,222  -  -  -  -  1,803,222  االستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة -

 34,254,623  -  499,184  9,471,864  17,129,723  7,153,852  يل، صافيتمو

 11,911,906  -  482,505  8,106,883  2,543,945  778,573  االفراد تمويل -

 22,342,717  -  16,679  1,364,981  14,585,778  6,375,279  الشركات تمويل -

 792,084  792,084  -  -  -  -  ممتلكات ومعدات، صافي

 -  -  -  -  -  -  استثمار عقاري

 239,990  239,990  -  -  -  -  موجودات أخرى

 51,220,410  4,086,625  1,099,447  9,674,165  18,562,785  17,797,388  إجمالي الموجودات
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 أشهر 3خالل 

 

أشهر إلى  3من 

 سنة

 

 من سنة إلىأكثر 

 سنوات 5

 

 5أكثر من 

 سنوات

 

بدون تاريخ 

 استحقاق محدد

 

 

 اإلجمالــي

 المطلوبات
            

 1,421,652  -  -  -  -  1,421,652  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية االخرى

 83,491  -  -  -  -  83,491  تحت الطلب -

 1,338,161  -  -  -  -  1,338,161  مباشرة استثمارات -

 42,179,460  -  -  -  4,050,475  38,128,985  ودائع العمالء

 28,502,322  -  -  -  -  28,502,322  الطلب تحت -

 3,326,469  -  -  -  -  3,326,469  مباشر استثمار -

 9,452,440  -  -  -  4,050,475  5,401,965  حساب البالد )مضاربة( -

 898,229  -  -  -  -  898,229  أخرى -

 -  -  -  -  -  -  صكوك

 1,177,059  1,177,059  -  -  -  -  مطلوبات أخرى

 44,778,171  1,177,059  -  -  4,050,475  39,550,637  إجمالي المطلوبات

 6,030,871  -  106,510  3,017,800  2,050,199  856,362  التعهدات وااللتزامات المحتملة
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 :ديسمبر 31 كما في غير المخصومة  حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقيةلمطلوبات المالية تحليل ل يما يليف ب(
 

 بآالف الرياالت السعودية                    

  أشهر 3خالل   2016
أشهر إلى  3من 

 سنة
 

سنة إلى  اكثرمن

 سنوات 5
 

 5أكثر من 

 سنوات
 

بدون تاريخ 

 استحقاق محدد
 ــياإلجمال 

             الماليةالمطلوبات 

 2,020,908  -  -  -  2,020,908  -  أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

 998,290  -  -  -  203,716  794,574  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 40,260,393  -  -  -  1,489,250  38,771,144  ودائع العمالء

2015            
 

             المطلوبات المالية

 1,422,156  -  -  -  -  1,422,156  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 42,221,285        4,083,175  38,138,110  ودائع العمالء
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 لألدوات الماليةالقيمة العادلة  .32

معاملة نظامية تتم بين  بموجبلتحويل مطلوبات  دفعة  إستالمه عند بيع موجودات أوسعر الذي سيتم الهي إن القيمة العادلة 

تحويل أو موجودات البيع القيمة العادلة على افتراض أن صفقة  ويستند قياس في السوق في تاريخ القياس متعاملين

 :قد تمت إما مطلوباتال

 في السوق الرئيسية للموجودات والمطلوبات، أو -

  .دات و المطلوبات،  في حالة عدم وجود السوق الرئيسيةفي أكثر األسواق فائدة و المتاحة للموجو -

 ومستويات القيمة العادلةالقيمة العادلة لألدوات المالية  تحديد

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

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

 اليها في تاريخ القياس .
   

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

 يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات سوقية قابلة للمالحظة.
   

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

بما في ذلك مستوياتها والمطلوبات المالية متضمنة  المالية العادلة للموجودات ةيظهر الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم

 :حسب التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 القيمة العادلة     

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية الف الرياالت السعوديةبآ

      2016ديسمبر   31

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

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

ة يتم قياسها بالقيم لمموجودات مالية 

      العادلة

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 7,950,844 7,950,844 - - 7,950,844 األخرى

 ستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأةإ
1,744,578 - - 1,744,578 1,744,578 

 35,613,860 35,613,860 - - 36,178,387 صافي ، التمويل
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 القيمة العادلة  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية ديةبآالف الرياالت السعو

       2015ديسمبر   31 

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

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

يتم قياسها بالقيمة  لمموجودات مالية 

      العادلة

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

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

 1,803,222 1,803,222 - - 1,803,222 ستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأةإ

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

 

 القيمة العادلة  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ريةالقيمة الدفت بآالف الرياالت السعودية

      2016ديسمبر   31

مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة 

 العادلة

     

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

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 996,391 996,391 - - 996,391 األخرى

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

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

      

 القيمة العادلة   

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

       2015ديسمبر   31 

      الية لم يتم قياسها بالقيمة العادلةمطلوبات م

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

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

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

ية الموحدة ال تختلف جوهرياً عن القيمة يتم قياسها بالقيمة العادلة في هذه القوائم المال لمإن القيمة العادلة لألدوات المالية والتي 

بالتكلفة  ةواالستثمارات المقتنا بعائدودائع العمالء المرتبطة لالدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة. إن القيمة العادلة 

عن القيمة الدفترية  واالرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفاة ال تختلف كثيراً المطفأة 

الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيراً عن  معدالت األرباحالمدرجة في القوائم المالية الموحدة ألن 

األسعار المتعاقد عليها وبسبب قصر الفترة بالنسبة لبعض األدوات المالية وخصوصا األرصدة  لدى و للبنوك والمؤسسات 

وذلك  المالية سوق نشط لهذه االدوات، وتعتزم المجموعة تحقيق القيمة الدفترية لهذة االدوات. اليوجد معاخرى أو المالية األ

ستخدام التدفقات النقدية إبوذلك  3مستوى الفي على أنه  التمويل تم تصنيف باجراء تسوية مع الطرف النظير بتاريخ استحقاقها.

 )هـ(. 7انظر الى االيضاح رقم  ايضا بور.ياسبال ذات الصلة مخصومةالالمتوقعة 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقةرصده واأل .33

 حدودالعادية مع أطراف ذات عالقة. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة لل ا، خالل دورة أعمالهالمجموعةتعامل ت

دارة متماشية لتعليمات الحوكمة الصادرة من الئحة الحوكمة للمجموعة والمعتمدة من قبل مجلس اإلالمنصوص عليها في 

و يقصد بكبار المساهمين نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. الجهات اإلشرافية في 

ا فيهم يقصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك االشخاص، بمو مال البنك المصدرأو أكثر من رأس %5أولئك الذين يمتلكون نسبة 

 طبيعة إن .المسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه واالشراف على أنشطة البنكالمنتدب والذين لديهم الصالحية والعضو 

 لي:ي امكهي ديسمبر   31في  للسنتين المنتهيتينالمعامالت  تلكأرصدة و

 :لهم ةأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبأرصدة   -أ 

 

 2015  2016 بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

    تمويل

 1,324,902   1,126,699  بيع باألجل

 46,959   16,376  مشاركة 

    تعهدات والتزامات محتملة

 44,228  90,642 تعهدات والتزامات محتملة

    ودائع

 148,797  84,728 تحت الطلب

 14,481  2,611 حساب البالد )مضاربة(

 1,181  5,750 أخرى

 : كبار موظفي اإلدارة والشركات المنتسبة لهمأرصدة   -ب 

 2015  2016 بآالف الرياالت السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

    تمويل

 12,623  9,381 بيع بالتقسيط

    ودائع

 9,001  5,707 تحت الطلب

 1  5,326 حساب البالد )مضاربة(

    

  اإلستثمارية:المجموعة صناديق  - ج

 ديسمبر:    31 فيكما  لمجموعةالصناديق اإلستثمارية ل لدىقائمة الرصدة األ يمثل هذا البند
 2016  2015 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 2,689  196 مالءودائع الع

 29,735  47,164 استثمارات

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 اإليرادات والمصاريف: - د

فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في قائمة الدخل الموحدة 

 :2015و  2016ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في 

ستثمارية المدارة من قبل ر المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم والصناديق االأرصدة أعضاء مجلس اإلدارة وكبا

 المجموعة:

 

 2016  2015 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

    اإليرادات

 45,736  39,699 الدخل من التمويل

 352  626 دخل أتعاب وعموالت وأخرى، صافي                  

 17,635  11,790 صناديق البالد اإلستثمارية -دخل أتعاب وعموالت وأخرى، صافي 

    المصاريف

 2  16 حساب البالد )مضاربة(

 5,086  11,054 إيجار مباني

 6,302  5,480 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 

 الشركات المنتسبة لهم :وموظفي اإلدارة  كبار أرصدة

 2016  2015 

ف الرياالت بآال 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

    اإليرادات

 265  100 التمويلمن دخل ال

    المصاريف

 -  16 حساب البالد )مضاربة(

    

 2015  2016 فيما يلي بيان بإجمالي التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 62,504  96,905 مزايا موظفين 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
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 فاية رأس المالك .34
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي 

 .حتفاظ بقاعدة رأسمالية قويةالسعودي للحفاظ على مقدرة المجموعة في االستمرار في أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية واال

 

. تتطلب تعليمات مؤسسة النقد العربي بانتظام 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 

 % .8طر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهو المخا

  

بموجبها يتم قياس كفاية ، وتراقب المجموعة كفاية رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

لي الموحدة واإللتزامات رأس المال بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز الما

  .المحتملة  باستخدام االرصده المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية

  

والتي  3قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار ارشادات وأطر عمل العادة هيكلة رأس المال حسب توصيات لجنة بازل 

 الموحدة ، تم احتساب الموجودات المرجحة المخاطر3. وفقاً الطرعمل لجنة بازل 2013يناير  1سرى مفعولها اعتباراً من 

  . لمجموعةعلى مستوى االخاصة بالمجموعة وإجمالي رأس المال والنسب ذات الصلة على أساس موحد 
 

رأس المال األساسي ورأس المال المساند والجدول التالي يلخص الركيزة األولى للمجموعة للموجودات المرجحة المخاطر، 

 أس المال:ونسبة كفاية ر

 

 

2016  2015 

 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 39,449,578  42,831,321 الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

 3,905,237  4,340,692 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

 149,700  991,676 الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

األولى للموجودات المرجحة المخاطر إجمالي الركيزة  48,163,689  43,504,515 

 6,442,239  7,320,805 رأس المال األساسي

 467,373  2,532,325 رأس المال المساند

 6,909,612  9,853,130 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

    نسبة كفاية رأس المال

 14.81%  %15.20 نسبة رأس المال األساسي

 15.88%  %20.46 نسبة رأس المال األساسي ورأس المال والمساند

 والوساطة االستثمارإدارة خدمات  .35

 الخدمات إدارة ههذ تتضمن .شركة البالد لالستثمار / التابعة اشركتهمن خالل ا خدمات إدارة االستثمار لعمالئهالمجموعة قدم ت

 :2015) سعودي لاير مليون 946إجمالها  غلبموجودات يب(، وق إستثماريةصنادي سبعة: 2015) يةرصناديق إستثما تسعة

تدار كافة الصناديق االستثمارية وفقاً للضوابط الشرعية وتخضع لرقابة شرعية بصفة دورية، وتدار . مليون لاير سعودي(  925

 .خارجيين تشاري استثمارات مهنيينبعض هذه الصناديق بالتعاون مع مس

  

لاير مليون  7,708: 2015)سعودي لاير مليون 1,644 بمبلغ  امحافظ استثمارية خاصة نيابة عن عمالئهمجموعة الدير تكما  

االفصاح عن . تم للمجموعةفظ االستثمارية في القوائم المالية الموحدة الم يتم إدراج القوائم المالية لهذه الصناديق والمح. (سعودي

 (.33المعامالت مع األطراف ذات العالقة )إيضاح  ضمنه الصناديق وهذالمجموعة المعامالت التي تتم بين 

 

 

 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2015و  2016ديسمبر 31 للسنتين المنتهيتين في
 

58  

 أطر اعداد التقارير المالية الدوليةالتغيرات في  .36
 

 للبنك المحاسبية السنوات على بعد المفعول السارية وغير الصادرة الجديدة للمعايير المبكر التطبيق عدم المجموعة إرتأت لقد
 .أثارها بدراسة حالياً  وتقوم ، 2017 يناير 1 في أو بعد تبدأ والتي

 

المستقبلية التي تبدأ السنوات فيما يلي ملخصاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والتعديالت عليها والتي يسري مفعولها على 
 :2017يناير  1في أو بعد 

 

 ملخص المتطلبات المعيار، التعديل 
تسري على الفترات 

 في أو بعد السنوية التي تبدأ

 2018يناير  1 المالية األدوات  9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار

 2018يناير  1 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء 15رقم  المالية للتقارير الدولي المعيار

 2017يناير  1 باإلفصاح المبادرة 7 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت

 12رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت
إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة بشأن 

 محققةالالخسائر غير 
 2017يناير  1

 2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 الدفعات المحسوبة وقياس معامالت تصنيف

 األسهم على أساس
 2018يناير  1

 2019يناير  1 عقود اإليجار 16 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار

 

 برنامج أسهم الموظفين  .37

 لبرنامج الدفعات المحسوبة على أساس األسهم:المميزات الهامة فيما يلي 

2015 2016  

 تاريخ المنح 2016يونيو  21 2015نوفمبر  1

 2016يناير  %1 25

 2017يناير  %1 25

 2018يناير  %1 50

 2017يناير  ٪1 25

 2018يناير  ٪1 25

 2019يناير  ٪1 50

 

 

 تاريخ االستحقاق

 بتاريخ المنح عدد األسهم الممنوحة  483,477 479,302

 سعر السهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي( 24.07 21.76

 قيمة األسهم الممنوحة بتاريخ المنح )بآالف الرياالت السعودية ( 11,637 8,691

 فترة االستحقاق سنوات 3 سنوات 3

 شرط المنح إكمال فترة الخدمة  رة الخدمة إكمال فت

 طريقة السداد أسهم  أسهم 

   

فيما يلي بياناً بالحركة في عدد األسهم، لبرنامج أسهم الموظفين، خالل  2016 2015

 السنة:

 في بداية السنة  1,129,439 1,041,953

 ممنوحة خالل السنة 483,477 479,302

 هامتنازل عن (332,598) (58,242)

 تم صرفها (457,672) (333,574)

 في نهاية السنة  822,646 1,129,439

 .وغير مرتبطة بظروف السوقتم منح هذه األسهم بشرط أساسي وهو إكمال فترة الخدمة  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
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 أرقام المقارنة .38

 مع تبويب السنة الحالية. ىشاالماضية كي تتم للسنةتبويب بعض أرقام المقارنة أعيد 

 المالية الموحدة للقوائم رةمجلس اإلداعتماد إ .39

 .2017فبراير   26هـ الموافق  1438 جمادى األولى 29 بتاريخ الموحدة القوائم المالية اعتمد مجلس اإلدارة

 




