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 ـامــع .1

   

 التأسيس والعمل  ( أ

 

بتاريخ   48سعودية في المملكة العربية السعودية، وتم الترخيص لتأسيسه بموجب المرسوم الملكي رقم م/تأسس بنك البالد )"البنك"(، كشركة مساهمة  

 (.2004نوفمبر    1هـ )الموافق  1425رمضان    18( بتاريخ  258(، وفقا  لقرار مجلس الوزراء رقم )2004نوفمبر    4هـ )الموافق  1425رمضان    21

ويقوم البنك بتقديـم الخدمـات   (.  2005إبريل    19هـ )الموافق  1426ربيع األول    10بتاريخ   1010208295 رقم التجاري السجل بموجب يعمل البنك

 يونيو   30مركز صرافة وحواالت )  154و   فرع بنكي(   106 : 2021  يونيو  30فرع بنكي )  108المصرفية في المملكة العربية السعودية من خالل  

 (. مركز صرافة وحواالت 175 :2021

 

 الرئيسي هو كما يلي: بنك البالد مركزل العنوان المسجلإن 

 

 البالد  بنك

   140ب   ص

 11411 الرياض

 السعودية  العربية المملكة

 

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

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

 جميع الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية. 

 

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

   .وضمن أحكام ونظام مراقبة البنوكوتوجيهاتها  اللجنة الشرعية 

 

 الشرعية  لجنةال ( ب

 

 ورقابتها. موافقتهاللتخضع جميع اعمال ومنتجات البنك  ، "(لجنةشرعية )"ال لجنةقام البنك بتشكيل 
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 أسس اإلعداد  .2

 

 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا     2022  يونيو  30في   المنتهية اشهر  الستةولفترة   في كما للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم إعداد تم

للمراجعين الهيئة السعودية  عن    الصادرةخرى  األ  واإلصداراتمعايير  السعودية ، وال العربية المملكة المعتمد في )التقارير المالية المرحلية(   – 34

ويجب أن تقرأ المالية السنوية ،    القوائمجميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في  الموجزة  المالية المرحلية الموحدة    القوائمال تتضمن  .  لمحاسبينوا

 . 2021ديسمبر  31 للسنة المنتهية فيللمجموعة الموحدة  جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية

 

العربية   ، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة2021ديسمبر    31تم اعداد القوائم المالية للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  

وحدة الموجزة  السعودية والمعايير األخرى واالصدارات الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. تم عرض القوائم المالية المرحلية الم

 بالريال السعودي وتم تقريب المبالغ الى أقرب ألف. 

 

 جديدة  المعايير الأثر التغييرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق  .3

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة 

 

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

 . 2021ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في  

 

ا أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد. تطبق بعض التعديالت للمرة األولى في العا  2022م لم تطبق المجموعة مبكر 

 ري على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة. ، لكن ليس لها تأثير جوه

 

المعايير أو التفسيرات أو  
 التعديالت 

 تاريخ السريان  الوصف 

 

الدولي  المعيار  على  التعديالت 

( المالي  "عقود  16للتقرير   )

اإليجار    - اإليجار" امتيازات 

بكوفيد   تمديد 19  - المتعلقة   ،

 الوسيلة العملية 

 

(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. 19- نتيجة لتفشي جائحة فايروس كورونا )كوفيد

، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر تعديال  على المعيار الدولي 2020في مايو  

يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين من تقييم ما إذا كان امتياز    16للتقرير المالي  

ب  المرتبط  وفي    19- كوفيداإليجار  اإليجار.  لعقد  تعديال   يعد  المؤجر  مارس    31من 

تاريخ  2021 لتمديد  إضافيا  تعديال   بنشر  الدولية  المحاسبة  معايير  قام مجلس  تطبيق  ، 

. يمكن للمستأجرين 2022يونيو    30إلى    2021يونيو    30من    االختيارية   الوسيلة العملية 

اختيار المحاسبة عن امتيازات اإليجار هذه بنفس الطريقة التي يقومون فيها بالمحاسبة  

إذا لم تكن تعديالت لعقد اإليجار. وفي العديد من الحاالت، سينتج عن ذلك المحاسبة عن 

فترات( التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي  االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة )ال

 يؤدي إلى خفض الدفعات. 

  

 

ا من   1يسري اعتبار 

، تم تمديد 2021أبريل 

  30حتى التطبيق العملي 

 .2022يونيو 
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 )تتمة( المعايير الجديدة  أثر التغييرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق  .3

 

 )تتمة(  والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعةالمعايير والتفسيرات 

 

المعايير أو التفسيرات أو  
 التعديالت 

 تاريخ السريان  الوصف 

عدد من التعديالت محدودة النطاق  

على المعيار الدولي للتقرير المالي  

الدولي    3 المحاسبة    16ومعيار 

الدولي   المحاسبة  ،  37ومعيار 

على   السنوية  التحسينات  وبعض 

المالي   للتقرير  الدولي   1المعيار 

المالي   للتقرير  الدولي   9والمعيار 

الدولي   المحاسبة    41ومعيار 

 16والمعيار الدولي للتقرير المالي  

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  على  األعمال"    3التعديالت  تجميع  تُحدث  "عمليات 

طار المفاهيمي للتقرير المالي دون تغيير لإل  3في المعيار الدولي للتقرير المالي    مرجعال

 .المتطلبات المحاسبية لعمليات تجميع األعمال

 

( الممتلكات واآلالت والمعدات’ على  16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  تحظر

المعدات المبالغ المحصلة  الشركة الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت و

من بيع البنود المنتجة أثناء تجهير األصل للغرض الذي أنشئ من أجله. وبدال  من ذلك،  

 .ستقوم الشركة بإثبات متحصالت البيع هذه والتكاليف ذات العالقة في قائمة الدخل

 

  "المخصصات، وااللتزامات المحتملة  37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

العقد  تقييم ما إذا كان  بإدراجها عند  تقوم الشركة  التي  والموجودات المحتملة" التكلفة 

ا  .خاسر 

 

( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  طفيفة  تعديالت  السنوية  التحسينات  (  1أجرت 

(:  9"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة"، والمعيار الدولي للتقرير المالي )

) األ الدولي  المحاسبة  ومعيار  المالية  مرفقة  41دوات  توضيحية  وأمثلة  "الزراعة"   )

 ."(: "عقود اإليجار16بالمعيار الدولي للتقرير المالي )

الفترات السنوية التي  

يناير   1تبدأ في أو بعد 

2022 . 

 

 المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول بعد 

أو بعد ذلك    2023يناير    1قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعايير المحاسبية والتعديالت التالية، التي تسري على الفترات التي تبدأ في  

الموجزة  الموحدة  رحلية  المالتاريخ. لم تختر المجموعة التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات وال تتوقع أن يكون لتطبيقها تأثير جوهري على القوائم المالية  

 للمجموعة. 

 

المعايير أو التفسيرات أو  
 التعديالت 

 تاريخ السريان  الوصف 

المحاسبة   معيار  على  التعديالت 
( القوائم  1الدولي  ("عرض 

 المالية"، عند تصنيف المطلوبات 

( "عرض القوائم 1النطاق هذه على معيار المحاسبة الدولي )  محدودةتوضح التعديالت  

المالية" أنه يتوقف تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة على الحقوق الموجودة  

 في نهاية الفترة المالية 

. 

ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية )على  

يعنيه معيار سبيل   التعديالت ما  للتعهدات(. كما توضح  المثال: استالم إعفاء أو خرق 

 .( عندما يشير إلى "تسوية" التزام1المحاسبة الدولي )

 

ا أن مجلس معايير المحاسبة الدولية قد أصدر مسودة عرض جديدة  يرجى اإلحاطة علم 

 تقترح إجراء تغييرات على هذا التعديل. 

 

 

 

 

 

 

 

التعديل لحين بدء  يؤجل 
الفترات المحاسبية بعد  

 .2024يناير  1



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية( 

   )غير مدققة(الموجزة  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية      

 م 2022يونيو  30أشهر المنتهية في   الستةلفترة 
 

 

- 10 - 

 

 )تتمة( المعايير الجديدة  أثر التغييرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتطبيق  .3

 

 )تتمة(  المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول بعد

 

المعايير أو التفسيرات أو  
 التعديالت 

 تاريخ السريان  الوصف 

على    محدودة  تعديالت   النطاق 
الدولي   المحاسبة  وبيان    1معيار 

المحاسبة    2الممارسات   ومعيار 

 8الدولي  

تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي القوائم  
السياسات   في  والتغيرات  المحاسبية  التقديرات  في  التغيرات  بين  التمييز  المالية على 

 . المحاسبية

الفترات السنوية التي تبدأ  
بعد   أو  يناير   1في 

2023 

  17المعيار الدولي للتقرير المالي  

يونيو   في  المعدل  التامين"  "عقود 
2020 

(، والذي يسمح حاليًا ممارسات  4يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي ) 

(  17المعيار الدولي للتقرير المالي ) متعددة عند المحاسبة بشأن عقود التأمين. سيغير  

تصدر عقود   التي  المنشآت  قبل جميع  من  المطبقة  المحاسبة  رئيسية طريقة  بصورة 
 التأمين وعقود االستثمار التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية. 

 

الفترات السنوية التي تبدأ  
بعد   أو  يناير   1في 

2023. 

على    محدود تعديل   النطاق 
التح المعيار  متطلبات  في  ويل 

 ( المالي  للتقرير    – (  17الدولي 

 .""عقود التامين

 

فقط  جديد  معيار  إلى  التأمين"  "شركات  بتحويل  التعديل  على   - يتعلق  ذلك  يؤثر  وال 

 (. 17) المتطلبات األخرى في المعيار الدولي للتقرير المالي

 

( والمعيار الدولي 9األدوات المالية في كل من المعيار الدولي للتقرير المالي )  شتملت 

مختلفة. وبالنسبة لبعض شركات التأمين، قد   انتقال( على متطلبات  17للتقرير المالي )

نش  إلى  الفروقات  هذه  المالية    وءتؤدي  الموجودات  بين  مؤقت  محاسبي  تماثل  عدم 

بيان  التأمين في  المالية عند  والتزامات عقود  يتم عرضها في قوائمهم  التي  ات المقارنة 

المالي ) للتقرير  الدولي  المالي )17تطبيق المعيار  للتقرير  الدولي  ( ألول  9( والمعيار 

 .مره

 

سيساعد التعديل شركات التأمين على تجنب عدم التماثل المحاسبي المؤقت، وبالتالي، 

المقارنة   المعلومات  فائدة  شركات  سيحسن  تزويد  خالل  من  بذلك  يقوم  للمستثمرين. 

 التأمين بخيار عرض معلومات مقارنة حول الموجودات المالية. 

 

الفترات السنوية التي  
يناير   1تبدأ في أو بعد 

2023. 

المحاسبة   معيار  على  التعديالت 
 ( المؤجلة    - (12الدولي  الضريبة 

وااللتزامات   بالموجودات  المتعلقة 
 ة واحدة الناشئة عن معامل

 

تتطلب هذه التعديالت من الشركات إثبات الضرائب المؤجلة عن المعامالت التي، عند 

لالستقطاع   القابلة  المؤقتة  للفروقات  متساوية  مبالغ  عنها  ينشأ  لها  األولي  اإلثبات 

 والخاضعة للضريبة. 

الفترات السنوية التي  
يناير   1تبدأ في أو بعد 

2023. 

 

 المحاسبية الهامة والتقديرات السياسات  .4

 

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

 . 2021ديسمبر  31إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 
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 صافي   ،االستثمارات .5

   2021 يونيو 30

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 

  2021ديسمبر  31

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 

 2022 يونيو 30

بآالف الرياالت  

  السعودية 

  )غير مدققة(   )مدققة(   )غير مدققة( 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر       

 أسهم  677,377  638,141   564,896 

 صكوك  6,827,008  7,195,156   7,446,424 

 8,011,320   7,833,297  7,504,385  

      

 قائمة الدخل   خالل منالقيمة العادلة      

 يةستثمارا اديقصن  633,439  607,948   871,152 

 أسهم  150,984  75,655   67,715 

 938,867   683,603  784,423  

      

 التكلفة المطفأة      

 صكوك  8,689,772  7,283,050   6,542,106 

 السعودي   البنك المركزي بيع األجل مع 1,296,395  1,292,282   1,296,152 

 7,838,258   8,575,332  9,986,167  

      

 اإلجمالي  18,274,975  17,092,232  16,788,445

 

 

 صافي  التمويل، .6

  2021 يونيو 30

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 

   2021ديسمبر  31

    بآالف الرياالت

 السعودية 

 

 2022يونيو  30

بآالف الرياالت  

  السعودية 

  )غير مدققة(   )مدققة(   )غير مدققة( 

 تجاري تمويل   48,919,665   43,442,371   41,272,172 

 تمويل أفراد   43,743,917   41,189,659   39,466,603 

 العامل  التمويل 92,663,582  84,632,030   80,738,775 

 العامل غير التمويل 1,183,655  942,782   1,012,499 

 التمويل   جماليإ  93,847,237   85,574,812  81,751,274

 خسائر اإلئتمان المتوقعة   مخصص (2,641,368)   (2,641,498)  (2,621,282) 

 تمويل، صافي ال  91,205,869   82,933,314   79,129,992 
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 ودائع العمالء   .7

   

 تتكون ودائع العمالء مما يلي: 

 2021 يونيو 30

 بآالف الرياالت السعودية 
 

         2021ديسمبر  31

 الرياالت السعودية بآالف 
 

 2022يونيو  30

  بآالف الرياالت السعودية 

  )غير مدققة(   )مدققة(   )غير مدققة( 

 الطلب  تحت 47,353,229  41,833,517   43,923,030 

 حساب البالد )مضاربة(  20,061,612  21,975,738   21,301,902 

 مباشراستثمار  18,955,667  14,116,446   13,609,011 

   أخرى 2,737,453  3,184,793   2,804,115 

 اإلجمالي  89,107,961  81,110,494   81,638,058 

 

 الصكوك  .8

 

ثالثة   كل )صكوك( بمبلغ مليون لایر سعودي لكل صك، تستحق الدفع  الشريحة الثانية    شهادة صكوك  2,000، أصدر البنك  2016أغسطس    30بتاريخ  

، وهو التاريخ الذي تستحق فيه هذه 2026اغسطس    30نوفمبر من كل سنة حتى تاريخ    30اغسطس و  30مايو و  30فبراير و  28وذلك في  أشهر  

مليون لایر سعودي. تمت الموافقة    1,061ا بقيمة  صكوك    رد واست   سابقةعلى صكوكه ال   سترداد ، مارس البنك خيار اال2021  الصكوك. خالل السنة 

 على هذه الترتيبات من قبل الجهات الرقابية ومجلس إدارة البنك.

 

مليون لایر سعودي لكل منها، وتستحق الدفع كل ثالثة   1  مبلغ)الصكوك( ب الشريحة الثانية  شهادة صكوك    3000، أصدر البنك  2021أبريل    15في  

أو بعد هذا التاريخ   2026أبريل    15يحق للبنك ممارسة خيار االسترداد في    وهو التاريخ الذي تستحق فيه هذه الصكوك.  ،2031أبريل    15أشهر حتى  

المذكورة في نشرة اإلصدار ذات الصلة. إن توزيعات األرباح المتوقعة للصكوك هي سعر األساس لثالثة أشهر باإلضافة    واألحكام الواردة  وفق ا للشروط

 %. 1.65بنسبة  إلى هامش ربح

 

ا لحاملي الصكوك   ( التي سبق إصدارها من قبل البنك )"الصكوك السابقة"(  2026مليار لایر سعودي )استحقاق    2بمبلغ  كما تضمن اإلصدار خيار 

باستثمار في صكوك   الثانية الجديدةالستبدال استثماراتهم في الصكوك السابقة  بالصكوك. مارس  ، مع مراعاة الشروط واألحكام الخاصة  الشريحة 

 .الشريحة الثانيةواكتتبوا في االستثمار في صكوك  ستبدالمليون لایر سعودي خيار اال 939بعض حاملي الصكوك التي تبلغ قيمتها الدفترية 
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 م 2022يونيو  30  في  أشهر المنتهية الستةلفترة 
 

- 13 - 

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة  .9

 

 مما يلي :  للمجموعة المتعلقة باالئتمان تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة ( أ

 

   2021 يونيو 30

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 

   2021ديسمبر  31

  بآالف الرياالت 

 السعودية 

 

 2022يونيو  30

بآالف الرياالت  

  السعودية 

  )غير مدققة(   )مدققة(   )غير مدققة( 

 خطابات ضمان 8,670,963  7,419,476   6,292,832 

 عتمادات مستنديةإ 2,845,805  1,952,644   1,193,432 

 قبوالت  1,055,543   472,012    577,221 

 لاللغاء قابلة غير االئتمان لمنح التزامات 585,221   787,775   910,505

 اإلجمالي  13,157,532   10,631,907   8,973,990

                 

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

 . 2021ديسمبر  31

 

 في حكمه وما  النقد  .10

 

 مما يلي:  الموحدةالمرحلية في قائمة التدفقات النقدية  المدرج  في حكمهيتكون النقد وما 

 

  2021 يونيو 30

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 

  2021ديسمبر  31

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 

 2022يونيو  30

بآالف الرياالت  

  السعودية 

  )غير مدققة(   )مدققة(   )غير مدققة( 

 2,080,867   1,403,580  2,206,938 

 

)فيما عدا الوديعة  البنك المركزي السعودي لدى  أرصدةو نقد

 النظامية( 

 1,281,579   1,766,449  1,531,832 

  خالل)تستحق  خرىاأل المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 (االقتناء تاريخ من يوما   تسعين

-  300,032  - 

)تستحق خالل تسعين يوما  بيع األجل مع البنك المركزي السعودي 

 من تاريخ االقتناء( 

 اإلجمالي  3,738,770  3,470,061   3,362,446 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك البالد
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 دوات المالية القيمة العادلة لل  .11

 

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

 قد تمت إما:  مطلوباتالأو تحويل  موجوداتالبيع  معاملةتاريخ القياس ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن 

 

 ، أووالمطلوباتأللموجودات  هالي إي يمكن الوصول ت ال في السوق الرئيسية (أ

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

 

 ومستويات القيمة العادلة دوات المالية تحديد القيمة العادلة لل

 

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

  

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

 تاريخ القياس.

  

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

 كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات سوقية قابلة للمالحظة. 

  

  طرق تقويم لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات سوقية قابلة للمالحظة.  :  3المستوى  
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 )تتمة(  القيمة العادلة للدوات المالية .11

 

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

 القيمة العادلة   

 بآالف الرياالت السعودية 
 القيمة الدفترية 

المستوى  
 األول 

المستوى  
 الثاني 

المستوى  
 اإلجمالي  الثالث 

      ) غير مدققة (  2022 يونيو 30 
      بالقيمة العادلة  مدرجةموجودات مالية 

 784,423 - 401,096 383,327 784,423 قائمة الدخل إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   إستثمارات

 677,377 104,129 - 573,248 677,377 )أدوات حقوق الملكية( 
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 6,827,008 6,178,055 - 648,953 6,827,008 )أدوات الدين( 

      بالقيمة العادلة الموجودات المالية غير المدرجة  
 2,241,742 2,241,742 - - 2,241,742 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي 

 9,986,167 6,817,295 - 3,168,872 9,986,167 إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة
 90,666,078 90,666,078 - - 91,205,869 التمويل، صافي 

 
 العادلة القيمة   

 بآالف الرياالت السعودية 
 القيمة الدفترية 

المستوى  
 األول 

المستوى  
 اإلجمالي  المستوى الثالث  الثاني 

      ) مدققة (   2021ديسمبر   31 
      موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 683,603 - 367,009 316,594 683,603 قائمة الدخل إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 )أدوات حقوق الملكية( 
 

638,141 
 

534,012 
 

- 
 

104,129 
 

638,141 
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 )أدوات الدين( 
 

7,195,156 
 

712,077 
 

- 
 

6,483,079 
 

7,195,156 

 الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
     

 2,136,853 2,136,853 - - 2,136,853 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي 

 8,575,332 5,008,981  3,566,351 8,575,332 إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

 83,379,249 83,379,249 - - 82,933,314 التمويل، صافي 

  
   

 القيمة العادلة 

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

      مدققة ( غير )  2021يونيو  30
      موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

  938,867    -   538,958  399,909   938,867  قائمة الدخل مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  إستثمارات
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 )أدوات حقوق الملكية( اآلخر 
  

564,896  
 

398,464  
 

-    
 

166,432  
 

564,896  
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   إستثمارات
 )أدوات الدين( اآلخر 

  
7,446,424  

  
722,872  

 
 -    

 
 6,723,552  

 
7,446,424  

 الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
     

  1,851,602  1,851,602     -     -   1,851,602  األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي 

  7,838,258  5,092,120     -   2,746,138  7,838,258 إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

 79,030,638 79,030,638    -     -   79,129,992 التمويل، صافي 
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 )تتمة(  القيمة العادلة للدوات المالية .11

 

 القيمة العادلة   

 السعودية بآالف الرياالت  

 القيمة  

 الدفترية 

 المستوى  

 األول 

 المستوى  

 الثاني 

 المستوى  

 الثالث 

 

 اإلجمالي 

      ) غير مدققة (  2022 يونيو 30

      مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

أرصدة للبنوك والبنك المركزي والمؤسسات  

 المالية األخرى 

10,402,936 - - 10,402,936 10,402,936 

 89,107,961 89,107,961 - - 89,107,961 ودائع العمالء

 3,024,496 3,024,496 - - 3,024,496 صكوك  

 

 القيمة العادلة    

 بآالف الرياالت السعودية 

 القيمة 

 الدفترية 

 المستوى  

 األول 

 المستوى  

 الثاني 

 المستوى  

 الثالث

 

 اإلجمالي 

      ) مدققة (  2021ديسمبر  31 

      مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

أرصدة للبنوك والبنك المركزي والمؤسسات  

 المالية األخرى 

 
8,777,227 

 

- 

 

- 

 
8,777,227 

 

8,777,227 

 81,110,494 81,110,494 - - 81,110,494 ودائع العمالء

 3,015,411 3,015,411 - - 3,015,411 صكوك  

 

 القيمة العادلة    

 بآالف الرياالت السعودية 

 القيمة 

 الدفترية 

 المستوى  

 األول 

 المستوى  

 الثاني 

 المستوى  

 الثالث

 

 اإلجمالي 

      ) غير مدققة (   2021 يونيو 30 

      مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة 

أرصدة للبنوك والبنك المركزي والمؤسسات  

  5,063,288   5,063,288     -     -   5,063,288  األخرى المالية 

  81,638,058   81,638,058     -     -   81,638,058  ودائع العمالء

  4,078,967   4,078,967     -     -   4,078,967  صكوك  

 

يوما وذمم   90التي تستحق الدفع في أقل من  والمؤسسات المالية األخرى  إن النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي واألرصدة لدى البنوك  

 أخرى قصيرة األجل، لها قيم عادلة تقارب بشكل كبير قيمها الدفترية المقابلة نظرا لطبيعة استحقاقها قصيرة األجل.  مدينة
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 )تتمة(  القيمة العادلة للدوات المالية .11

 

واأل المطفأة  بالتكلفة  المقتناة  واالستثمارات  بعائد  المرتبطة  العمالء  لودائع  العادلة  القيمة  لدى  إن  المركزي  للبنوك  رصدة  األ والبنوك  رصدة  والبنك 

ألن   الموجزة   الموحدةالمرحلية  والمؤسسات المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفاة ال تختلف كثيرا  عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية  

ة لبعض األدوات  معدالت األرباح الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا  عن األسعار المتعاقد عليها وبسبب قصر الفترة بالنسب 

الدفترية لهذة االدوات  والمؤسسات المالية األخرى أو معا. تعتزم المجموعة تحقيق القيمة    رصدة للبنوكواألالبنوك  رصدة لدى  األالمالية وخصوصا  

 بتاريخ استحقاقها. المقابلالمالية وذلك باجراء تسوية مع الطرف 

 

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

  .البنوك )السايبور(

 

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

باستخدام    ،المعّدل  الخصم أو بتقدير القيمة الحالية عن طريق خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل    الوساطة االدارة بالقيمة العادلة باستخدام أسعار  

لجنة    من قبلتقييم  ال"( لشركة مماثلة باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور. تمت الموافقة على طريقة  CDSطريقة مبادلة االئتمان االفتراضية )"

 الموجودات والمطلوبات. 

 

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

 

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

 

 

   2022 يونيو 30

   بآالف الرياالت

 السعودية 

 )غير مدققة(  

  2021ديسمبر  31

   بآالف الرياالت

 السعودية  

 )مدققة( 

 2021 يونيو 30

 بآالف الرياالت 

 السعودية  

 )غير مدققة( 
 

   
  7,082,628  7,072,969 6,587,208 الرصيد االفتتاحي 

    -  (33,000) - بيع 

       خر من خالل الدخل الشامل األ )خسائر( /مكاسب 

 (192,644) (452,761) (305,024) صافي التغيرات في القيمة العادلة )غيرمحققة( 

  6,889,984  6,587,208 6,282,184 اإلجمالي 
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 ات التشغيلية القطاع .12

 

دات والمطلوبات  يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية عن مكونات المجموعة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل لجنة إدارة الموجو

 أدائها. وتمارس المجموعة نشاطها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. من أجل توزيع الموارد على القطاعات وتقييم 

 

 . 2021ديسمبر   31لم تطرأ أي تغييرات على أسس تقسيم القطاعات أو أسس قياس ارباح أو خسائر القطاعات منذ 

 

 ألغراض إدارية، تتكون المجموعة من أربع قطاعات تشغيلية كالتالي:  

 

 قطاع األفراد 

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

 

  قطاع الشركات 

 يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والعمالء االعتباريين كالودائع والتمويل والخدمات التجارية. 

 

  قطاع الخزينة 

 يشمل سوق المال وخدمات الخزينة. 

 

  دمات اإلستثمار والوساطة قطاع خ 

 يشمل خدمات إدارة اإلستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية. 
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 ات التشغيلية )تتمة( القطاع .12

قبل    وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصافي الدخل  2021و  2022  يونيو  30كما في  بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة    ال  فيما يلي تحلي 

 لكل قطاع من القطاعات التشغيلية :ذلك التاريخ في  أشهر المنتهية الستةلفترة  الزكاة

 

 )غير مدققة(  2022 يونيو 30

  

 قطاع األفراد 

  

 قطاع الشركات  

  

 قطاع الخزينة  

قطاع خدمات  

 ستثمار والوساطة اال

   

 اإلجمالي 

  

 بآالف الرياالت السعودية 

 121,510,721 1,283,857 20,376,292 46,437,020 53,413,552 إجمالي الموجودات 

 108,903,786 457,188 25,529,325 19,337,557 63,579,716 إجمالي المطلوبات 

الموجودات  صافي الدخل من  

 1,901,120 11,790 200,719 518,078 1,170,533 االستثمارية والتمويلية 

وعموالت وأخرى،   أتعاب دخل 

 616,152 104,035 169,496 43,107 299,514 صافي    

 2,517,272 115,825 370,215 5561,18 71,470,04 إجمالي دخل العمليات 

متوقعة،   خسائر إئتمانيةمخصص 

 279,963 528 18,098 5174,11 87,222 صافي    

 140,110 1,393 1,320 17,592 119,805 واطفاء   ستهالكا

 1,401,000 61,780 62,300 307,498 969,422 إجمالي مصاريف العمليات               

 1,116,272 54,045 307,915 253,687 5500,62 قبل الزكاة  الفترة دخلصافي  

 

   )غير مدققة(  2021 يونيو  30

  

 قطاع الشركات  

  

 قطاع الخزينة  

قطاع خدمات  

 ستثمار والوساطة اال

  

 اإلجمالي 

  

 بآالف الرياالت السعودية  قطاع األفراد 

  107,652,139   956,409   20,418,330   39,245,191   47,032,209  إجمالي الموجودات 

  96,235,589   228,411   18,510,896   16,497,812   60,998,470  إجمالي المطلوبات 

صافي الدخل من الموجودات  

 االستثمارية والتمويلية

  

1,123,318  

  

366,523  

  

207,419  

  

3,992  

  

1,701,252  

وعموالت وأخرى،    أتعابدخل 

 صافي    

  

355,029  

  

32,282  

  

59,220  

  

116,238  

  

562,769  

  2,264,021   120,230   266,639   398,805   1,478,347  إجمالي دخل العمليات 

خسائر إئتمانية متوقعة،  مخصص  

 صافي    

  

97,493  

  

208,161  

 

 (2,899) 

  

3,090  

 

 305,845  

  136,767   1,415   1,289   24,077   109,986  واطفاء  ستهالكا

  1,362,303   57,495   33,497   315,866   955,445  إجمالي مصاريف العمليات               

 901,718 62,735 233,142 82,939 522,902 قبل الزكاة   الفترة دخلصافي 
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 رأس المال  .13

 

  750  :2021 يونيو 30رياالت سعودية )  10مليون سهم، قيمة كل سهم  1,000يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من 

 رياالت سعودية(.  10مليون سهم، قيمة كل سهم  

 

 ثالثة لكل    ة بإصدار أسهم مجانية بمقدار سهم واحدإلى الجمعية العامة غير العادي   2021نوفمبر    8دارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  إلوصى مجلس اا

رسملة    خاللالزيادة من    تنفيذتم  سعودي.    مليون لایر   10,000 سعودي إلى   مليون لایر  7,500الى زيادة رأسمال البنك من  ذلك    أدىأسهم محتفظ بها،  

مليون 1,000 مليون سهم الي    750المجانية من    سهمألالقائمة بعد اصدار اسهم  ألعدد ا  وارتفعرباح المبقاة.  ألسعودي من ا  مليون لایر  2,500مبلغ  

 2022أبريل  11تم انعقاده في  سهم. وتمت الموافقة على هذه التوصية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي

 

 السهم  يةربح .14

 

لل  بقسمة  2021و    2022  يونيو  30في    ةالمنتهي   اشهر  الستةلفترة    ةتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفض  الدخل  المتوسط    فترةصافي  على 

بنهاية  القائمة    المرجح لعدد األسهم   الخزينة   أسهموذلك بعد استبعاد  مليون سهم(    996:  2021  يونيو  30)  سهم  مليون  996  :2022  يونيو  30كما 

  االعتبارلتأخذ في      2021  يونيو  30المنتهية في    للستة اشهرساسي والمخفض  ألربحية السهم اتم تعديل  .  الحالية  فترةل الال وإصدار أســهم المنحة خ

 المنحة.  أسهمإصدار 

 

 

 كفاية رأس المال  .15

 

السعودي للحفاظ على مقدرة   البنك المركزياإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل    بما يضمنإدارة رأس المال    فيتتمثل أهداف المجموعة  

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

 

السعودي االحتفاظ بحد    البنك المركزيتتطلب تعليمات  حيث  استخدام رأس المال النظامي بانتظام.  وتقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال  

 . رأس المال النظامي وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه أدنى من  

 

قياس كفاية رأس المال بمقارنة رأس    وبموجبها يتمالسعودي.    البنك المركزيتراقب المجموعة كفاية رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل  

 المدرجة في قائمة المركز المالي باستخدام االرصده المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.   والمطلوباتالمال المؤهل للمجموعة مع الموجودات 
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 )تتمة(  كفاية رأس المال .15

 

  ة ورأس المال األساسي ورأس المال المساند ونسبة كفاية رأس المال الخاص لمخاطر،لالجدول التالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة  يلخص  

 بالمجموعة: 

 

 

 2022 يونيو 30

 بآالف الرياالت  

 السعودية 

 ( مدققة )غير 

 2021ديسمبر  31 

 بآالف الرياالت  

 السعودية  

  )مدققة( 

 2021 يونيو 30

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 ( مدققة )غير 

  76,730,308    77,220,576     85,434,210 الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

  7,647,609    8,018,819     8,407,128 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

 1,054,127   244,600     825,281 الموجودات المرجحة لمخاطر السوق 

  85,432,044    85,483,995     94,666,619 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر 

  11,487,879    12,051,419     12,646,955 رأس المال األساسي 

  4,959,129    3,965,257     4,067,928 رأس المال المساند

  16,447,008    16,016,676     16,714,883 والمساند إجمالي رأس المال األساسي  

      نسبة كفاية رأس المال 

 %13.45  %14.10  %13.36 رأس المال األساسي كفاية نسبة 

 %19.25  %18.74  %17.66 والمساند األساسي  المال رأس كفاية نسبة 

 

 أرقام المقارنة  .16

 

 الحالية.  الفترة عرضكي تتماشى مع عند الحاجة الماضية  للفترةبعض أرقام المقارنة  تصنيف اعادة يتم

 

 تأثير برامج البنك المركزي السعودي .17

 

 برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية   

 

البنك المركزي السعودي نظير رسوم عمليات نقاط البيع  ، قامت المجموعة بإثبات تعويض من  2021يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 مليون لایر سعودي.  33وخدمات التجارة اإللكترونية قدره 

 

 برنامج تأجيل الدفعات 

 

الدعم وذلك بتقديم    2020(، قام البنك المركزي السعودي بإطالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في مارس  19- لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد 

ي من خالل  الالزم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة )المرحلة األولى والمرحلة الثانية( وفق ا لتعريف البنك المركزي السعود

سيولة قصيرة هـ. وتم اعتبار إعفاءات تأجيل سداد األقساط المستحقة بمثابة دعم لل1438جمادى اآلخر    16بتاريخ    381000064902التعميم رقم  

مانية وتمت  األجل لمواجهة النقص المحتمل في التدفقات النقدية للمقترضين. تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات أعاله في ضوء التسهيالت االئت 

 .2022مارس  31جيل الدفعات في باعتبارها تعديال  في شروط االتفاقية. انتهى برنامج تأ 9معالجتها وفق ا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 .    تأثير برامج البنك المركزي السعودي )تتمة( 17

 

 119:  2021  يونيو  30مليون لایر سعودي في قائمة الدخل المرحلية الموحدة )    19، تم اثبات  2022يونيو    30المنتهية في    فترة الستة اشهرخالل  

للفترة المنتهية في  مليون لایر سعودي    23مليون لایر سعودي(، المتعلق باطفاء دخل المنحة على الودائع ذات الصلة باجمالي دخل منحة مؤجل بلغ 

لایر   مليون   10، تم اثبات  2022يونيو    30المنتهية في    اشهر  ةفترة الثالث خالل    مليون لایر سعودي(.  42:  2021ديسمبر     31)  2022يونيو    30

  وتواصل   .مليون لایر سعودي(، المتعلق باطفاء دخل المنحة على الودائع ذات الصلة  41:  2021  يونيو  30سعودي في قائمة الدخل المرحلية الموحدة )

 تقييم حالة االقتصاد الكلي الراهنة، بما في ذلك أثر الجائحة.  لمجموعةا

 

 التحول من سعر الفائدة بين البنوك )إحالل سعر الفائدة المرجعي(  .18

 

الدولي  العالم. أصدر مجلس معايير المحاسبة  الرئيسية على مستوى  الفائدة  ة على يتم حالي ا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار 

الدولي للتقرير   ( والمعيار7( والمعيار الدولي للتقرير المالي ) 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9مرحلتين تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

( لمعالجة المشكالت التي قد تؤثر على التقارير المالية بعد إحالل سعر الفائدة المرجعي، بما في ذلك 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4المالي )

 إحالل مؤشر سعر الفائدة الحالي بسعر فائدة بديل خاٍل من المخاطر.  

 

 المالية المرحلية الموحدة الموجزة للقوائم  إعتماد مجلس اإلدارة .19

 

 . 2022 يوليو 28هـ الموافق  1443 ذو الحجة  29بتاريخ اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


