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 ـامــع .1

   

 التأسيس والعمل (  أ

ئه بموجب تأسس بنك البالد )"البنك"( ، كشركة مساهمة سعودية في المملكة العربية السعودية، وتم الترخيص بانشا

اء رقم (، وفقا  لقرار مجلس الوزر2004نوفمبر  4)الموافق هـ 1425رمضان  21وتاريخ  48المرسوم الملكي رقم م/

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

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

 ( وعنوان مركزه الرئيسي هو كما يلي:2005

 البالد بنك

  140ب   ص

 11411 الرياض

 السعودية العربية المملكة

ركة البالد لالستثمار الموجزة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة، وهي/ش تشمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة

رية لبالد العقااوشركة وشركة البالد العقارية )يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(. إن كل من شركة البالد لالستثمار 

لعربية % من قبل البنك. إن جميع الشركات التابعة تم تأسيسها في المملكة ا100هي شركات تابعة مملوكة بنسبة 

 السعودية.

مية تتمثل أغراض المجموعة في مزاولة جميع األعمال المصرفية والتمويلية واالستثمارية من خالل أدوات إسال

لبنوك. ظام مراقبة انوالقوانين وأحكام  البنك بالتوافق مع الشريعة اإلسالمية وعقد تأسيس البنكمختلفة. يتم اجراء أنشطة 

رافة صمركز  180 و بنكي( فرع  113 : 2018مارس  31فرع بنكي ) 111يقوم البنك بتقديـم هذه الخدمـات من خالل 

 ( في المملكة العربية السعودية. 179: 2018مارس  31وحواالت )

 الهيئة الشرعية (ب 

 اتها.أنشأ البنك هيئة شرعية )"الهيئة الشرعية"( لضمان توافق جميع أعمال البنك مع أحكام اعتمادها وتوجيه

 أسس اإلعداد .2

 لمعيار المحاسبة وفقا   2019مارس  31أعدت القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

الزكاة  الخاص بالتقرير المالي المرحلي والمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمحاسبة 34الدولي رقم 

لوبة فصاحات المطوضريبة الدخل. إن هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ال تشتمل على كافة المعلومات واال

 31نتهية في ية للسنة المجنب مع القوائم المالية الموحدة السنوفي القوائم المالية الموحدة السنوية ويجب أن تقرأ جنبا  إلى 

ا من  16قم للتقارير المالية رلي ولدر المعياالبنك اعتمد ا  .2018ديسمبر وتم  2019ناير ي 1" عقود اإليجار" اعتبار 

 .4اإلفصاح عن السياسة المحاسبية لهذا المعيار الجديد في إيضاح 

 

 المالية توحيد القوائمأسس  .3

. يتم 1م ح بإيضاح رقتشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما هو موض

 .إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة

أو  تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعرض بشأنها ، ة عليها.الشركات التابعة هي المنشآت التي تسيطر المجموع

لديها حقوق، في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالمنشأة المستثمر فيها ولديها المقدرة على التأثير على هذه 

العوائد من خالل ممارسة سلطتها على المنشأة المستثمر فيها. يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية 
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نتقال السيطرة على تلك الشركات الى البنك ويتم التوقف عن التوحيد اعتبارا  من تاريخ انتقال الموحدة اعتبارا  من تاريخ ا

 السيطرة من البنك.

لمجموعة يتم استبعاد األرصدة بين شركات المجموعة، وأي دخل أو مصروف ينشأ من المعامالت المالية بين شركات ا

استبعاد  لتي يتم فيهاتستبعد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة ا . زةالموجعند إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة 

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

 تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتبني المعايير الجديدة .4

ا من   كما هو أدناه: ، وشرح تأثير اعتماد هذا المعاييرالجديد لمحاسبةا، طبقت المجموعة معيار  2019يناير  1اعتبار 

 " عقود اإليجار" 16قم رللتقرير المالي لي ولدر المعياا

 كانت المجموعة تتبع محاسبة عقود اإليجار التالية: 2019يناير  1قبل تاريخ 

 المستأجر وه البنككون يعندما  (أ

الى  ليةكافة مخاطر ومنافع ملكية األصل كعقود إيجارات تشغي بموجبهاتصنف عقود االيجار والتي لم تحول 

. تحمل . ونتيجة لذلك، تعتبر كافة عقود االيجار التي تبرمها المجموعة عقود ايجارات تشغيليةالمجموعة

دى فترة الدفعات بموجب عقود االيجارات التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة بطريقه القسط الثابت على م

 االيجار.

 المؤجر هو البنك يكونعندما  (ب

 ةدينيجار كذمم معند تحويل الموجودات بموجب عقد اجارة منتهية بالتمليك، يتم اثبات القيمة الحالية لدفعات اال

دينة ة للذمم المويتم االفصاح عنها ضمن "التمويل". يتم اثبات الفرق بين اجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالي

في ب. يتم اثبات دخل اإلجارة على مدى فتره عقد االيجار باستخدام طريقة صاكإيراد تمويل غير مكتس

 معدل عائد دوري ثابت. والتي تظهراالستثمار 

التوجيهات الحالية بشأن  محل " عقود اإليجار" حيث يحل المعيار 16قم رللتقرير المالي لي ولدر المعياالبنك اعتمد ا

للتقرير المالي "عقود االيجار"، والمعيار الدولي إلعداد  17عقود اإليجار، بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 SICحوافز" و  –" عقود إيجار تشغيلية  SIC 15كانت الترتيبات تحتوي على عقد إيجار" و إذا" تحديد ما  4رقم 

 " تقييم المعامالت بالشكل القانوني لعقود اإليجار". 27

وهو ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  2016في يناير  16رقم للتقرير المالي تم اصدار المعيار الدولي 

وااللتزامات التعاقدية على أن جميع عقود االيجارات والحقوق  16. ينص المعيار الدولي رقم 2019يناير  1أو بعد 

شهرا أو أقل أو عقود االيجار  12المرتبطة بها يجب أن يتم االعتراف بها في قائمة المركز المالي، ما لم تكن المدة 

" عقود  17لألصول ذات القيمة المنخفضة. وبالتالي فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

يلية أو مالية يتم استبعاده للمستأجرين. لكل عقد ايجار، يعترف المستأجر بالمسئولية اإليجار" إلى عقود ايجار تشغ

عن التزامات االيجار المستقبلية. وفي المقابل، يتم رسملة الحق في استخدام االصل المؤجر. وهو ما يعادل عموما 

 العمر التابعة المباشرة والتي يتم اطفاؤها على مدىالتكاليف  الىالقيمة الحالية لدفعات االيجار المستقبلية باإلضافة 

 الصل.ل االنتاجي

بحيرث لرن يقروم البنرك بتعرديل فتررة المقارنرة.  رجعري،بأثر غيرر  16رقم للتقرير المالي اعتمد البنك المعيار الدولي 

واختار البنك تطبيق المعيار على العقود التي تم تحديدها في السابق كعقود إيجار بناء على معيار المحاسربة الردولي 

على العقود التري لرم . وبالتالي لن تطبق المجموعة المعايير  4للتقرير المالي وتفسير لجنة المعايير الدولية  17رقم 

لجنرة تفسرير و  17يتم تحديردها مسربق ا علرى أنهرا تحتروي علرى عقرد إيجرار بنراءا علرى معيرار المحاسربة الردولي رقرم 

 .4التقارير المالية الدولية رقم 
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المركز  ائمةقبها في  التي تم االعترافاإليجار  لمطلوبات لالقتراض التكميلي عائدللمتوسط المرجح الطبق البنك 

 .األوليللبينات المستخدمة في التطبيق المالي 

 السياسات المحاسبية الهامة .5

 الموجزةإن السياسات المحاسبية، والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة 

، باستثناء 2018ديسمبر  31القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  مع تلك المستخدمة إعداد تتماشى

. إن السياسات المحاسبية التالية 4السياسات الموضحة أدناه وبناء على اعتماد المعايير الجديدة الموضحة في ايضاح رقم 

المحاسبية المنصوص عليها في  وهي تستبدل أو تعدل أو تضيف على السياسات 2019يناير  1تعتبر في فعاله في 

 .2018 لعامالقوائم المالية 

 / التزامات عقود االيجار لاالصحق استخدام 

كان العقد هو، أو يتضمن، عقد ايجار. إن كان العقد  إذاعند االعتراف األولي، في بداية العقد، يقوم البنك بتقييم ما 

كانت  إذافيه الحق الستخدام األصل المحدد لفترة من الوقت في مقابل أن تأخذ في االعتبار. يتم تحديد السيطرة 

       .الموجوداتمعظم المنافع تكون للبنك ويمكن للبنك توجيه استخدام هذه 

 الموجوداتحق استخدام 

 بسعر التكلفة الموجوداتيطبق البنك نموذج التكلفة، ويقيس حق استخدام 

 ناقصا االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة في القيمة، و (أ

 معدلة ألي اعادة قياس التزامات عقود االيجار لتعديالت عقود االيجار (ب

مساويا اللتزامات عقود االيجار. ومع ذلك إذا كانت هنراك تكراليف  الموجوداتبشكل عام، سيكون حق استخدام 

اضافية مثل اعداد المواقع، الودائع غير القابلة لالسترداد وغيرهرا مرن المصراريف المتعلقرة بالمعرامالت، يجرب 

 . الموجوداتقيمة حق استخدام أن تضاف على 

 التزامات عقود االيجار

ريخ ؤجر. بعرد تراعند االعتراف االولي، فإن التزام عقود االيجار هو القيمة الحالية لجميرع الردفعات المتبقيرة للمر

 ابتداء العقد ، ويقيس البنك التزامات عقود االيجار عن طريق: 

 رفع القيمة الدفترية لتعكس العائد على التزامات عقود االيجار .1

 االيجار المقدم، وخفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات  .2

    إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد ايجار .3
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 صافي ،االستثمارات .6
 2018 مارس  31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2018 ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2019 مارس  31

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر      

 أسهم  395,153  381,512  382,233

 صكوك 6,219,812  4,390,851  2,764,008

3,146,241  4,772,363  6,614,965  

      

 ةرالخسا أو حربالخالل  منالقيمة العادلة      

 يةستثمارا اديقصن 422,383  400,083  706,107

      

 التكلفة المطفأة     

 لدى مؤسسة النقد  العربي  السعودي بضائع مرابحات   1,295,047  1,293,264  1,293,336

      

 اإلجمالي 8,332,395  6,465,710  5,145,684

 التمويل ، صافي .7
 2018 مارس  31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2018ديسمبر   31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2019 مارس  31

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

      

 تجاري 29,556,246  30,235,333  29,213,962

 شخصي 22,829,308  21,344,690  17,237,733

 العامل التمويل 52,385,554  51,580,023  46,451,695

 العامل غير التمويل 724,563  728,626  571,204

 التمويل  جماليإ 53,110,117  52,308,649  47,022,899

 التمويل نخفاضإ مخصص (1,700,705)  (1,715,616)  (1,407,095)

 تمويل، صافيال 51,409,412  50,593,033  45,615,804

 ودائع العمالء  .8
 2018 مارس  31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2018ديسمبر   31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2019 مارس  31

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 الطلب تحت 31,535,990  29,290,547  30,388,751

 حساب البالد )مضاربة( 15,341,106  15,781,512  14,394,191

 استثمار مباشر 9,624,323  11,023,615  5,010,707

  أخرى 1,089,513  1,079,920  980,060

 اإلجمالي 57,590,932  57,175,594  50,773,709
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 الصكوك .9

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

اغسطس  30نوفمبر من كل سنة حتى تاريخ  30اغسطس و  30مايو  و 30فبراير و  29بشكل ربع سنوي وذلك في 

أو  2021اغسطس  30سترداد في ، وهو التاريخ الذي تستحق فيه هذه الصكوك. يحق للبنك ممارسة خيار اال 2026

بعد هذا التاريخ حال استيفاء شروط محددة حسب األحكام الواردة في نشرة اإلصدار المتعلقة بها.  يمكن استرداد 

الصكوك أيضا  حال استيفاء بعض الشروط األخرى حسب األحكام الواردة في نشرة اإلصدار. لم يتعثر البنك في 

. إن توزيعات األرباح المتوقعة للصكوك هي سعر الفترةبلغ( المستحقة خالل سداد دفعات )األرباح ألصل الم

 %.2األساس لثالث شهور باإلضافة إلى هامش 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة .10
 

 مما يلي : للمجموعةتتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة  (أ

 2018 مارس  31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2018ديسمبر   31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2019 مارس  31

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

      

 خطابات ضمان 4,386,428  4,276,157  4,057,292

 عتمادات مستنديةإ 1,121,202  825,898  943,912

 قبوالت 352,325  454,411  395,872

 لاللغاء قابلة غير االئتمان لمنح التزامات 1,666,642  496,104  515,991

 اإلجمالي 7,526,597  6,052,570  5,913,067

                

العادية. لم يتم تكوين أي  أعمالهيخضع البنك الى اجراءات قانونية خالل دورة  2019 مارس 31كما في  (ب

 ن تقع خسائر جوهرية.أنه من غير المحتمل ألى إشارت أعلى استشارات قانونية  مخصص مقابل ذلك استنادا  

 يعادلهوما  النقد .11

 مما يلي: الموحدةالمرحلية في قائمة التدفقات النقدية  يتكون النقد وما يعادله المدرج
 2018 مارس  31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2018ديسمبر   31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2019 مارس  31

الرياالت بآالف 

  السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(
 

 نقد 1,689,711  1,702,065  1,673,791

6,286,787  5,988,016  2,540,202 

 االخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 (االقتناء تاريخ من يوما   تسعين خالل)تستحق 

691,683  300,050  250,744 

)تستحق  االستحقاق تاريخ حتى مقتناة استثمارات

 (االقتناء تاريخ من يوما   تسعين خالل

473,224  1,584,835  460,973 

لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )فيما  أرصدة

 عدا الوديعة النظامية( 

 اإلجمالي 4,941,630  9,574,966  9,125,485
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 دوات الماليةالقيمة العادلة لأل .12

 لة نظامية تتمبموجب معام مطلوباتأو دفعة  لتحويل  موجوداتعند بيع ستالمه اإن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم 

أو تحويل  اتموجودبيع  معاملةبين متعاملين في السوق في تاريخ القياس ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن 

 قد تمت إما: مطلوبات

 ، أوللموجودات والمطلوبات في السوق الرئيسية -

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

 ومستويات القيمة العادلةدوات المالية تحديد القيمة العادلة لأل

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

  

 1المستوى 

 

: 

 

اليها في  كن الوصولأو أداة مماثلة و التي يم األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة

 . تاريخ القياس
   

م م أخرى يتاألسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقيي : 2المستوى  

 قابلة للمالحظة.سوقية تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات 
   

 قابلة للمالحظة.سوقية لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات  مييطرق تق : 3المستوى  
  

لتسلسل اوياتها حسب التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مست يظهر الجدول

 الهرمي للقيمة العادلة:

 

 القيمة العادلة     

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

       2019 مارس 31 

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 422,383 - 353,085 69,298 422,383 قائمة الربح أو الخسارة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 6,614,965 664,343 - 5,950,622 6,614,965 الدخل الشامل اآلخر

الموجودات المالية التي ال يتم قياسها 

      بالقيمة العادلة

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 5,148,609 5,148,609 - - 5,148,609 األخرى، صافي

 1,295,047 1,295,047 - - 1,295,047 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 51,130,529 51,130,529   51,409,412 التمويل، صافي
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 القيمة العادلة  

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

       2018 ديسمبر  31 

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

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

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

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

الموجودات المالية التي ال يتم قياسها 

      بالقيمة العادلة

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

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

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

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

 

 القيمة العادلة  

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الدفتريةالقيمة  بآالف الرياالت السعودية

       2019 مارس 31 

المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها 

 بالقيمة العادلة

     

 1,082,282 1,082,282 - - 1,082,282 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 57,590,932 57,590,932 - - 57,590,932 ودائع العمالء

 2,008,465 2,008,465 - - 2,008,465 صكوك 
 

     

 القيمة العادلة   

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

       2018ديسمبر   31 

المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها 

 بالقيمة العادلة

     

 3,100,791 3,100,791 - - 3,100,791 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

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

 2,008,587 2,008,587 - - 2,008,587 صكوك 

ال تختلف  الموحدة الموجزة المالية المرحليةقياسها بالقيمة العادلة في هذه القوائم  ال يتموالتي  إن القيمة العادلة لألدوات المالية

 جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.

رصدة لدى وللبنوك والمؤسسات واألالمقتناة بالتكلفة المطفأة و االستثمارات بعائد ودائع العمالء المرتبطة لإن القيمة العادلة 

ال تختلف كثيرا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة  بالتكلفة المطفاة ى المسجلةالمالية األخر

ال تختلف كثيرا  عن األسعار المتعاقد عليها وبسبب ألن معدالت األرباح الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ، الموجزة
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. اليوجد سوق لبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو معا  ألرصدة  لدى ولا المالية وخصوصا   األدواتقصر الفترة بالنسبة لبعض 

 المقابلجراء تسوية مع الطرف إوذلك ب المالية دواتاأل ه، وتعتزم المجموعة تحقيق القيمة الدفترية لهذ دواتنشط لهذه األ

 بتاريخ استحقاقها.

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

 .البنوك السعودية "سايبور"

مدرجة صكوك غير  3المصنفة ضمن المستوى استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة تتضمن 

أو عن طريق تقدير القيمة الحالية خصم للتدفقات النقدية  الوساطةدارة بالقيمة العادلة باستخدام أسعار والتي تم قياسها من قبل اإل

مبادلة االئتمانية االفتراضية القة يطر باستخدام طريقة معدل خصم المعدل.ثم احتساب معدل الخصم المعدل باستخدام

"(CDS لشركة مماثلة باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور. تمت الموافقة على طريقة )"لجنة الموجودات  من قبلتقييم ال

 والمطلوبات.

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

 العادلة.

 للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة للمستوى الثالث  القيمإعادة تسوية 

 بآالف الرياالت السعودية

  2019 مارس 31

 ) غير مدققة (

  2018ديسمبر  31

 ) مدققة (

 2018 مارس 31

 ) غير مدققة (

 1,466,429 1,466,429  668,268 االفتتاحيالرصيد 

 607,500 256,250 - مشتريات

 - (1,048,754) - مبيعات

الدخل الشامل مكاسب / )خسائر( من خالل 

    خراأل

 (28,664) (5,657)  (3,925) (صافي التغيرات في القيمة العادلة )غير المحققة

 2,045,265 668,268  664,343 اإلجمالي

 المعلومات القطاعية  .13

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

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

تمارس المجموعة نشاطها الرئيسي في . اعات وتقييم أدائهابالمجموعة من أجل توزيع الموارد للقط وصانعي القرار

 المملكة العربية السعودية.

 .2018ديسمبر 31أو خسائر القطاعات منذ رباح أيكن هناك أي تغيير على أساس تقسيم القطاعات أو أساس قياسات  لم

 من خمسة قطاعات كالتالي: المجموعة تكونتإدارية  ألغراض

 

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

 العمالت األجنبية.

 تمويل ويشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والعمالء االعتباريين كالودائع وال :         قطاع الشركات                 

 الخدمات التجارية للعمالء.

 يشمل سوق المال و خدمات الخزينة. :      قطاع الخزينة                     

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

 والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية.
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تتم جميع المعامالت بين القطاعات التشغيلية المذكورة أعاله وفقا  لشروط وأحكام نظام  التسعير الداخلي المعتمد. توزع 

 مصاريف القطاعات المسانده واإلدارة العامة على القطاعات التشغيلية األخرى وفق معايير معتمدة.

 

شغيلي الت دخلالوإجمالي  2018و  2019 مارس 31كما في  مجموعةلا ومطلوبات موجودات إجماليبتحليال  فيما يلي 

  :التشغيليةمن القطاعات  قطاع لكلخ يالتار افي هذ ةالمنتهيأشهر  الثالثة ةلفتر وصافي الدخل والمصاريف

 
       )غير مدققة( 2019 مارس  31

ستثمار قطاع خدمات اال

 والوساطة

  

  

 اإلجمالي
     

 قطاع الخزينة  قطاع الشركات  قطاع األفراد السعوديةبآالف الرياالت 

 72,901,536 826,829 14,499,872 26,734,320 30,840,515 إجمالي الموجودات

 64,630,880 288,219 9,268,792 11,587,417 43,486,452 إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 597,091 3,188 47,739 212,906 333,258 والتمويلية

 324,318 39,097 36,482 32,605 216,134 وعموالت وأخرى، صافي    أتعابدخل 

 921,409 42,285 84,221 245,511 549,392 إجمالي دخل العمليات

مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية 

 124,834    -                             4,880 67,717 52,237 ، صافي   أخرى 

 59,939 662 2,016 10,568 46,693 ستهالكا

 604,868 21,173 24,960 144,054 414,681 إجمالي مصاريف العمليات               

 316,541 21,112 59,261 101,457 134,711 الفترة دخلصافي 
 

 

 

 

 

 )غير مدققة( 2018مارس   31

ستثمار قطاع خدمات اال   

 والوساطة

 األفرادقطاع    

 اإلجمالي قطاع الخزينة قطاع الشركات )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية   

  65,778,334  821,652  17,035,047  26,997,443  20,924,192 إجمالي الموجودات

  58,057,729  18,066  8,576,533  12,498,241  36,964,889 إجمالي المطلوبات

االستثمارية صافي الدخل من الموجودات 

  488,236  3,907  57,345  187,065  239,919 والتمويلية

  302,738  23,634  41,130  33,505  204,469 وعموالت وأخرى، صافي    أتعابدخل 

  790,974  27,541  98,475  220,570  444,388 إجمالي دخل العمليات

مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية 

  95,114 - (223)  79,988  15,349 أخرى ، صافي   

  22,053  462  423  1,499  19,669 ستهالكا

  534,862  22,255  18,308  150,289  344,010 إجمالي مصاريف العمليات               

  256,112  5,286  80,167  70,281  100,378 الفترة دخلصافي 

 رأس المال .14

االت رير 10مليون سرهم، قيمرة كرل سرهم  600والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من يتكون رأس المال المصرح به 

 (. رياالت سعودية 10مليون سهم، قيمة كل سهم  600:  2018 مارس 31سعودية  )

  إلى الجمعية العامة غير العادية بإصدار أسهم منحة 2018ديسمبر  17أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 

مليون  7,500مليون لایر إلى  6,000زيادة رأس مال البنك من وسيؤدي الى  ( أسهم محتفظ بها 4لكل  سهم واحد)

 أبريل 09في  الذي تم انعقادهلجمعية العامة غير العادية في اجتماع اوقد تمت الموافقة على هذه التوصية لایر سعودي. 

2019.  

ة. المبقاواألرباح  نظاميمليون لایر سعودي من خالل االحتياطي ال 1,500 برفع رأس المال بمبلغسيتم تنفيذ الزيادة 

 مليون سهم. 750مليون سهم الي  600 بعد اصدار اسهم المنحةيرتفع عدد األسهم س
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 السهم يةربح .15

صررافي  بقسررمة 2018و  2019 مررارس 31فرري  المنتهيتررين للفترررتينتررم احتسرراب ربحيررة السررهم األساسررية والمخفررض 

  : 2018) سرهم مليرون 596:  2019العائدة لمساهمي البنك علرى المتوسرط المررجح لعردد األسرهم فري  فترةالدخل لل

   وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة. فترة( القائمة خالل ال سهم مليون  596

 كفاية رأس المال .16
 

لنقد العربي امن قبل مؤسسة تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة 

ة عدة رأسماليالسعودي للحفاظ على مقدرة المجموعة في االستمرار في أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية واالحتفاظ بقا

 قوية.
 

ؤسسة النقد متقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بانتظام. تتطلب تعليمات 

لى عودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إالعربي الس

 %.8الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهو 
 

اس جبها يتم قيتراقب المجموعة كفاية رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. و بمو

ائمة المركز قالمحتملة المدرجة في  والمطلوباتكفاية رأس المال بمقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات 

 المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. المالي المرحلية الموحدة باستخدام االرصده 

لمساند إن الجدول التالي يلخص الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر،ورأس المال األساسي ورأس المال ا

 ونسبة كفاية رأس المال الخاص بالمجموعة:

 

 2019 مارس 31

 بآالف الرياالت السعودية

 (مدققة)غير 

 
 2018ديسمبر  31

 بآالف الرياالت السعودية 

  )مدققة(

 2018 مارس 31

 بآالف الرياالت السعودية

 (مدققة)غير 

 51,125,915   55,268,406    54,074,945  الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

 5,039,667   5,572,623    5,745,017  الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
 1,191,044   231,436    290,213  الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

 57,356,626   61,072,465    60,110,175  إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

 7,777,668   7,890,012    8,313,454  رأس المال األساسي

 2,639,074   2,690,855    2,675,937  رأس المال المساند

 10,416,742   10,580,867   10,989,391  إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      نسبة كفاية رأس المال

 %13.56  %12.92  %13.83 نسبة رأس المال األساسي

 %18.16  %17.33  %18.28 المساندورأس المال  المال األساسي  نسبة رأس

 أرقام المقارنة .17

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

 للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إعتماد مجلس اإلدارة .18

 ابريررل 15الموافررق  هررـ1440 شررعبان 10 الموحرردة المرروجزة بترراريخ  المرحليررة الماليررة القرروائم اإلدارة مجلررس اعتمررد

2019. 




