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 ـامــع .1

   

 التأسيس والعمل (  أ

 الملكي لمرسوما بموجب بانشائه الترخيص وتم ،السعودية العربية المملكة فيمساهمة سعودية  شركةكبنك البالد )"البنك"( ،  تأسس

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

 (.2004 نوفمبر 1هـ )الموافق 1425

( 2005ابريل  19هـ )الموافق 1426ربيع األول  10بتاريخ   1010208295ويعمل البنك  بموجب  السجل  التجاري  رقم   

 الرئيسي هو كما يلي: مركزهوعنوان 

 البالد بنك

  140ب   ص

 11411 الرياض

 السعودية العربية المملكة

د لالستثمار وشركة البالد القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة، وهي/شركة البال الموجزة الموحدةالمرحلية  المالية القوائم هذه تشمل

ملوكة ركات تابعة مشالعقارية )يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(. إن كل من شركة البالد لالستثمار و شركة البالد العقارية هي 

 سها في المملكة العربية السعودية.إن جميع الشركات التابعة تم تأسي .% من قبل البنك100بنسبة 

صندوق تم رفع رأس مال  الو، "الصندوق"٪ في صندوق مكة للضيافة 80، كان لدى البنك حصة بنسبة 2016ديسمبر  31كما في 

وحيد ت، وبالتالي فقد البنك السيطرة على الصندوق ولم يتم  2017أغسطس  31٪ في 29.75فانخفضت نسبة ملكية البنك إلى 

 .2017سبتمبر  1اعتبارا من  الصندوق

 اجراءيتم  .فةمختل اسالمية ادواتأغراض المجموعة في مزاولة جميع األعمال المصرفية والتمويلية واإلستثمارية من خالل  تتمثل

 لبنك بتقديـم هذهاواحكام نظام مراقبة البنوك. ويقوم  والقوانين الشريعة اإلسالمية وعقد تأسيس البنك مع بالتوافق البنك انشطة

: 2017 مارس 31) وحواالت  صرافة مركز  179بنكي(  فرع  112 : 2017 مارس 31) بنكي فرع 113الخدمـات من خالل 

 ( في المملكة العربية السعودية. 178

 الهيئة الشرعية (ب 

 البنك مع أحكام أعتمادها و توجيهاتها. أنشطةأنشأ البنك هيئة شرعية )"الهيئة"( لضمان توافق جميع 

 أسس اإلعداد .2

 بيان اإللتزام (أ

 ـ:وفقاً ل 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  الموجزة المرحلية الموحدةالقوائم المالية  تعدأ

لمعدلة من قبل مؤسسة اللتقارير المالية الخاص التقارير المالية المرحلية ومع المعايير الدولية  34وفقا للمعيار المحاسبي رقم  -

ن درة مالصاالمالية  لتقاريرالدولية لمعايير الالنقد العربي السعودي لمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل، والتي تتطلب، اعتماد جميع 

ير الصادر من التفس"ضريبة الدخل" و لجنة  –12باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم مجلس معايير المحاسبة الدولية 

العربي السعودي  . وفقا لتعميم مؤسسة النقدفيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل"  الضرائب "  21رقم لجنة التفسيرات الدولية 

كاة والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بمحاسبة الز 2017أبريل  11بتاريخ  381000074519رقم 

الل على أساس ربع سنوي من خالزكاة وضريبة الدخل العربي السعودي"( ،تستحق  مؤسسة النقد )"تعميموضريبة الدخل 

 حقوق المساهمين تحت بند األرباح المبقاة.
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 .النظام األساسي للبنك ووفقا ألحكام نظام مراقبة البنوك، ولوائح الشركات في المملكة العربية السعودية  -

د بل مؤسسة النققمن المصدرة لبنوك التجارية، عن اباالضافة الى ذلك، فإن تعميم مؤسسة النقد أعاله قد ألغى معايير المحاسبة 

  .2017يناير  1العربي السعودي ولم تعد سارية من تاريخ 

 الموحدة المالية ائمالقو في المطلوبة واإلفصاحات المعلومات كافة على تشتمل ال الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه إن

 .2017ديسمبر 31 في المنتهية للسنة السنوية الموحدة المالية القوائم مع جنب إلى جنبا تقرأ أن يجبو  السنوية

العقود المبرمة مع  " 15 مقر لماليةا يررللتقا ليولدا رلمعياوا "لماليةا دواتألا " 9 قمر لماليةا يررللتقا ليولدا رلمعياا لبنكا عتمدا

 .4إيضاح وتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لهذه المعايير الجديدة في  2018يناير  1اعتباًرا من  "العمالء

ر على تطبيق يتطلب إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤث

تقديرات. ية عن هذه الالسياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات المبلغ عنها. قد تختلف النتائج الفعل

 باراالعتلتي تأخذ في إدارة المخاطر المالية ا إيضاح في القيمةفي  باالنخفاضوالتقديرات الهامة المتعلقة  كاماألحعن  اإلفصاحيتم 

 .لألول مرة 9لتقارير المالية رقم لالدولي  اريالمعتطبيق 

 .السيولةترتيب  حيث من المالي مركزه قائمة بعرض البنك يقوم

السياسات  طبيقت عند اإلدارة اتخذتها التي الجوهرية األحكام كانت الموجزة، الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه إعداد عند

للسنة  السنوية دةالموح المالية القوائم على المطبقة نفسها هي التقديرات من التأكد لعدم الرئيسة والمصادر للمجموعة المحاسبية

 .2017 ديسمبر 31 في المنتهية

 أسس القياس والعرض  (ب

ة بالقيمة العادلة مارات المصنفقياس االستثتم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 

  .واالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة الآلخر من خالل الدخل الشامل

 العملة الوظيفية وعملة العرض (ج

 قوائمال تقريب يتم .للبنك رئيسيةبالريال السعودي والذي يعتبر العملة ال الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه عرض يتم

 المالية المعروضة ألقرب ألف.

 

 المالية توحيد القوائمأسس  .3

 القوائم دادإع يتم. 1رقم  كما هو موضح بايضاح التابعة وشركاتهالقوائم المالية للبنك  الموجزة القوائم المالية المرحلية الموحدة تشمل

 .مماثلة محاسبية سياسات بإستخدام للبنك المالية الفترة لنفس التابعة للشركات المالية

و لديها حقوق  بشأنها تتعرضعندما  ما المنشأة علىالمجموعة  تسيطر .عليها المجموعة تسيطر التي تالمنشا  التابعة هي  الشركات

رسة من خالل مما العوائد هذه المقدرة على التأثير على االمستثمر فيها ولديه منشأةبال اعلى عوائد مختلفة من عالقتهفي الحصول 

إنتقال السيطرة  اراً من تاريخإعتبتوحد القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة  المستثمر فيها. المنشأةعلى  اسلطاته

 . البنك من السيطرة انتقالعلى تلك الشركات ويتم التوقف عن التوحيد اعتباراً من تاريخ 

 التابعة وشركاته للبنكتمثل حقوق الملكية غير المسيطرة جزء من صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة  

لمركز اعرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة  سواء بشكل مباشر او غير مباشر, ويتم

علق بحقوق الملكية لمساهمي البنك . يتم توزيع اي خسائر تت وذلك بصورة مستقلة عن حقوق الملكية العائدةالموجزة المالي الموحدة 

 .ايكون رصيدها عجز بعة على حقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى أنغير المسيطرة في أي شركة تا
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 إعداد ندعالمجموعة  شركات بين، وأي دخل أو مصروف ينشأ من المعامالت المالية  المجموعة شركات بين األرصدة إستبعاد يتم

 الىمحققه الاد االرباح غير بنفس الطريقة التي يتم فيها استبع حققهمال. تستبعد الخسائر غير  الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم

   .القيمة في االنخفاض على دليل فيه يكون ال الذي الحد

 أثر التغير في السياسات المحاسبية بسبب تطبيق المعايير الجديدة .4

 اه:تأثير تلك المعايير أدن، تم توضيح  معيارين محاسبين جديدين بتطبيق 2018يناير  1اعتباراً من قامت المجموعة 

  العقود المبرمة مع العمالء – 15تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تغير في سياسة  إلى ى"إيرادات من عقود مبرمة مع عمالء" مما أد 15بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  البنكقام 

 فيما يتعلق بعقوده المبرمة مع العمالء.  بنكإثبات اإليرادات الخاصة بال

 

 1لمبتدئة في أو بعد في الفترات السنوية ا ملزم العمل بهوهو  2014في مايو  15تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

جة عن العقود لناتاإليرادات ا عن نموذج منفرد شامل للمحاسبة 15. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2018يناير 

ً في العديد من المعايير والت فسيرات ضمن المبرمة مع العمالء ويحل محل توجيهات اإليرادات الحالية، والذي يوجد حاليا

 لى اإليراداتعالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ويحدد المعيار نموذج من خمس خطوات جديدة والذي سيتم تطبيقه 

كس المقابل بمبلغ يع 15 د المبرمة مع العمالء. يتم إثبات اإليرادات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقمالناتجة من العقو

 الذي تتوقع المنشأة استحقاقه نظير نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. 

 

طبيق المعيار الجديد. عند ت 15المالية رقم تطبيق األثر الرجعي المعدل المسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير  البنكاختار 

ى جميع عل 15ية رقم إثبات التأثير المتراكم لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المال ,كما يتطلب التطبيق باألثر الرجعي المعدل

الرصيد  علی تيالدلتعوا 2018 ريناي 1 في کما رألثا متقيي ذبتنفي كلبنا مقا في حقوق الملكية. 2018يناير  1العقود كما في 

 . (3 -أ  – 4)يرجى الرجوع الى ايضاح رقم )المبقاة.  حباراالفتتاحي لأل

  األدوات المالية – 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 1 بتاريخ أولي طبيقت بتاريخ 2014 يوليو في الصادر المالية األدوات - 9 رقم المالية لتقارير الدولي المعيارتبني ب البنك قام

 األدوات 39 وليالد المحاسبة معيار عن جوهريًا تغييراً  9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار متطلبات تمثل. 2018 يناير

 عن لمحاسبةا جوانب وبعض المالية األصول محاسبة على جوهرية تغييرات الجديد المعيار أحدث .والقياسعتراف اال: المالية

 .المالية المطلوبات

 

 .2017ديسمبر  31يوجد لدى البنك أي أدوات تحوط كما في  ال

 

 .9لمالية رقم الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير ا بنكالمحاسبية للالسياسات في الرئيسية نلخص أدناه التغيرات 

 والمطلوبات المالية  تصنيف الموجودات -

  بالتكلفة  اسقيالرئيسية للموجودات المالية:  اتتصنيف، ثالث 9يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

. هذه رةأوالخسا ربحالمطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل ال

 الماليةل وألصانموذج األعمال الذي يتم فيه إدارة التصنيفات بشكل عام مبنية على، باستثناء أدوات الملكية، 

والتي تتضمن  39النقدية التعاقدية. يستبعد المعيار الفئات الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم   وتدفقاته

 ة للبيع. والذمم المدينة واالستثمارات المتاح تمويلاالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وال

  المحاسبة الدولي  لبات الحالية في معيارإلى حٍد كبير على المتط 9يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 بات المالية.المتعلق بتصنيف المطلوبات المالية. ولم تقم المجموعة بتغيير السياسة الحالية للمطلو 39رقم 
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 لموجودات الماليةانخفاض قيمة ا -

 مع ٣٩ مقر يلدولا لمحاسبةا رمعيا في" دةلمتکبا رةلخسا"ا وذجنم لمح ٩ مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا ليح

اض لخسارة تسجيل انخف كلبنا نم ٩ مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعياا بلطيت" قعةولمتا نالئتماا رةخسا" وذجنم

ن خالل مة العادلة ماالئتمان المتوقعة للتمويل و أدوات الديون األخرى من الموجودات المالية والتي ال تحتفظ بها بالقي

 رةخسا ىعل المخصص هذا يستند. المالية وعقود الضماناتمع التزامات التمويل االرباح والخسائر، جنبا الى جنب 

 في كبيرة زيادة كهنا تكن لم ما القادمة شهًرا عشر االثني في السداد عن عثرالتية باحتمال بطةالمرت قعةولمتا نالئتماا

 عمر ىمد على السداد عنعثر الت يةاحتمال على مخصصال يستند ، الحالة هذه وفي ، نشأتها منذ االئتمان مخاطر

 في التغيير ىإل يستند مخصصال فإن قيمته، نشأ أو شراؤه تم الذي اإلئتمان تعريف المالي األصل استوفى إذا.  األصل

 اضانخف لمتطلبات البنك تطبيق كيفية حول توضيح على للحصول .األصل عمر مدى على قعةولمتا نالئتماا رةخسا

 .15الرجوع الى إيضاح الرجاء  ، 9 المالية للتقارير الدولي المعيار في القيمة

 التحول -

بأثر رجعي  9المحاسبية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تم تطبيق التغيرات في السياسات 

 باستثناء ما هو موضح أدناه:

o  الناتجة من وية للموجودات المال الدفترية ةيتم إثبات الفرق في القيمو . مقارنةالأرقام فترات تعديل لم يتم

. 2018اير ين 1األرباح المبقاة واالحتياطيات كما في في  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لتقارير لال تعكس المتطلبات الخاصة بالمعيار الدولي  2017لسنة  معروضةونتيجة لذلك، فإن المعلومات ال

لدولي ابموجب المعيار  2018، ولذلك، فإنه ال يمكن مقارنتها بالمعلومات الواردة لسنة 9المالية رقم 

 .9رقم  للتقارير المالية

 

o مبدئي.تم إعداد التقييمات التالية على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التطبيق ال 

 االحتفاظ بالموجودات المالية.بموجبة تحديد نموذج األعمال الذي يتم  (أ

ً  تحديد (ب   .وإلغاء الموجودات المالية المصنفة مسبقا

اجرة بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية والتي ال يتم االحتفاظ بها ألغراض المت حديدت (ج

 كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 

ي نية منخفضة فالدي ن تلك التي لديها مخاطر ائتما دواتبشكل جوهري أل رتفعفترض أن المخاطر االئتمانية لم تمن الم

 .9ولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم تاريخ التطبيق األ

 

 الموجودات والمطلوبات المالية (أ-4

 9تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .1

بموجب المعيار  القياس الجديدةوفئات  39يوضح الجدول التالي فئات القياس األصلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 .2018يناير  1للموجودات والمطلوبات المالية للبنك كما في  9الدولي للتقارير المالية رقم 
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التصنيف األصلي بموجب 

 معيار

 39المحاسبة الدولي رقم 

 التصنيف الجديد

 بموجب المعيار الدولي

 9للتقارير المالية رقم 

القيمة الدفترية 

األصلية بموجب 

معيار المحاسبة 

 39الدولي رقم 

القيمة الدفترية الجديدة 

بموجب المعيار الدولي 

 9للتقارير المالية رقم 

 بآالف الرياالت السعودية   

     الموجودات المالية

 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 5,688,931 5,688,931 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة

 7,703,786 7,706,382 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة مطلوب من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 استثمارات، صافي

 متاحة للبيع

خالل الدخل  القيمة العادلة 

 4,428,032 4,433,959 الشامل اآلخر

 استثمارات، صافي )صناديق استثمار(

 متاحة للبيع

من خالل القيمة العادلة 

 706,058 706,058 الربح أو الخسارة

 43,384,623 43,447,429 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة  تمويل ، صافي 

 349,493 349,493 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة  موجودات أخرى

 62,260,923 62,332,252   اجمالي الموجودات المالية

     

     المطلوبات المالية

 2,012,518 2,012,518 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة  أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

 1,748,937 1,748,937 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 47,782,959 47,782,959 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة  ودائع العمالء

 2,006,575 2,006,575 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة  صكوك

 2,067,894 2,067,894 بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة  مطلوبات أخرى

 55,618,883 55,618,883   المالية المطلوبات اجمالي

 

وذلك  9مالية رقم المدرجة بموجب المعيار الدولي للتقارير ال إلى القيم 39القيم بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  مطابقة .2

 9عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

معيار الدولي إلى القيم المدرجة بموجب ال 39القيم المدرجة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  مطابقةالجدول التالي هو 

 .2018يناير  1كما  9عند التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9للتقارير المالية رقم 
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القيمة الدفترية 

بموجب معيار 

المحاسبة الدولي رقم 

 31كما في  39

 إعادة القياس إعادة التصنيف 2017ديسمبر 

القيمة الدفترية بموجب 

المعيار الدولي للتقارير 

 1كما في  9المالية رقم 

 2018يناير 

 بآالف الرياالت السعودية 

     الموجودات المالية

     

     التكلفة المطفأة

     نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 5,688,931 - - 5,688,931 اإلفتتاحيالرصيد 

 - - - - إعادة القياس

 5,688,931 - - 5,688,931 الرصيد الختامي

     
     مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 7,706,382 - - 7,706,382 الرصيد اإلفتتاحي

 (2,596) (2,596) - - إعادة القياس 

 7,703,786 (2,596) - 7,706,382 الرصيد الختامي

     
     تمويل

 43,447,429 - - 43,447,429 الرصيد اإلفتتاحي

 (62,806) (62,806) - - إعادة القياس

 43,384,623 (62,806) - 43,447,429 الرصيد الختامي

     
     استثمارات

 1,892,801 - - 1,892,801 الرصيد اإلفتتاحي

 (2,097) (2,097)  - إعادة القياس

 1,890,704 (2,097) - 1,892,801 الرصيد الختامي

     

     موجودات أخرى

 349,493 - - 349,493 الرصيد اإلفتتاحي

 - - - - إعادة القياس

 349,493 - - 349,493 الرصيد الختامي

 59,017,537 (67,499) - 59,085,036 مجموع التكلفأة المطفأة
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القيمة الدفترية 

بموجب معيار 

المحاسبة الدولي 

كما في  39رقم 

ديسمبر  31

 إعادة القياس إعادة التصنيف 2017

القيمة الدفترية بموجب 

المعيار الدولي للتقارير 

 1كما في  9المالية رقم 

 2018يناير 

 بآالف الرياالت السعودية 

     القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

     استثمارات

 - - - 3,247,216 الرصيد اإلفتتاحي

     المحول إلى:

 290,647 - 290,647 - أسهم -القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 2,246,681 (3,830) 2,250,511 - دين  -القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 706,058 - 706,058 - القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - - - - التكلفة المطفأة

 3,243,386 (3,830) 3,247,216 3,247,216 الرصيد الختامي

 3,243,386 (3,830) 3,247,216 3,247,216 القيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخرمجموع 

 62,332,252 3,247,216 (71,329) 62,260,923 

     

     المطلوبات المالية

     بالتكلفة المطفأةمدرجة 

 2,012,518 - - 2,012,518 أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

 1,748,937 - - 1,748,937 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 47,782,959 - - 47,782,959 ودائع العمالء

 2,006,575 - - 2,006,575 صكوك

 2,067,894 - - 2,067,894 مطلوبات أخرى

 55,618,883 - - 55,618,883 إجمالي المدرج بالتكلفة المطفأة

 األثر على األرباح المبقاة واالحتياطيات األخرى .3

 

 واالحتياطيات األخرى أرباح مبقاة 

 بآالف الرياالت السعودية 

 (2017ديسمبر  31) 39الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
530,805 47,420 

 (54,283) 54,283 9تصنيف بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم إعادة 

لك عقود إيجار مدينة ) بما في ذ 9إثبات خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ل اآلخر(موضمانات عقود مالية وتشمل تلك المدرجة القيمة العادلة من خالل الدخل الشا تمويلوتعهدات 
(71,329) - 

   (9,299) 15إعادة التصنيف بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

 (6,863) 504,460 (2018يناير  1) 9الرصيد االفتتاحي وفقاً وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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ً  39المخصص المسجل وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  مطابقةيوضح الجدول التالي   للمعيار الدولي إلى تلك المدرجة وفقا

 9للتقارير المالية رقم 

  لمخصصاتوا  39بناء على معيار المحاسبة الدولي رقم  للموجودات المالية الفترة نهاية فيمخصص االنخفاض في القيمة 

المحتملة  باتلمطلوا ،المخصصات 37وضمانات العقود المالية وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  تمويلتعهدات الل

 ، إلى 2017ديسمبر  31كما في  والموجودات المحتملة

  2018ر يناي 1ما في ك 9المخصص االفتتاحي المحدد لخسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم يحدد. 

 

 

 

 2017ديسمبر  31

)معيار المحاسبة 

( /  39الدولي رقم 

المعيار الدولي 

للتقارير المالية 

  (9رقم 

 

  إعادة تصنيف

 

  إعادة قياس

 2018يناير  1

)  للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 

 (9رقم 

 بآالف الرياالت السعودية

وذمم مدينة )معيار المحاسبة الدولي  تمويل

( الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  39رقم 

 (9)  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

        

مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية 

 األخرى
 90,923  -  2,596  93,519 

 1,311,757  62,806  -  1,248,951  ، صافي تمويل

 1,405,276  65,402  -  1,339,874  المجموع

         

)معيار المحاسبة  للبيع متاحة استثمارات

( الموجودات المالية بالتكلفة  39الدولي رقم 

قم المطفأة )  للمعيار الدولي للتقارير المالية ر

9) 

        

 2,097  2,097  -  -  استثمارات، صافي

         

االستحقاق  )معيار محتفظ يها حتى تاريخ 

( الموجودات المالية  39المحاسبة الدولي رقم 

    القيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر    با

 (9) للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

        

 3,830  3,830  -  -  استثمارات، صافي

 1,411,203  71,329  -  1,339,874  المجموع
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 التالي القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة في قائمة المركز المالييقدم الجدول  .4
 2018مارس  31

  

مدرج 

إلزامياً من 

خالل الربح 

 أو الخسارة

مصنف 

بالقيمة 

العادلة من 

خالل الربح 

 أو الخسارة

القيمة العادلة 

الل خمن 

الدخل الشامل 

أدوات –اآلخر 

 الدين

عادلة القيمة ال

الل خمن 

الدخل الشامل 

–اآلخر 

 أدوات األسهم

التكلفة 

 المطفأة

إجمالي القيمة 

 الدفترية

 بآالف الرياالت السعودية

        الموجودات المالية 

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

 السعودي
 

- - - - 5,081,991 5,081,991 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 صافياألخرى، 
 

- - - - 8,452,746 8,452,746 

 5,145,684 1,293,336 382,233 2,764,008 - 706,107  استثمارات، صافي

 45,615,804 45,615,804 - - - -  التمويل، صافي

 588,915 588,915 - - - -  موجودات أخرى

 64,885,140 61,032,792 382,233 2,764,008 - 706,107  إجمالي الموجودات المالية

        

        مطلوبات مالية

 2,006,456 2,006,456 - - - -  أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

 1,271,780 1,271,780 - - - -  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 50,773,709 50,773,709 - - - -  ودائع العمالء

 2,006,719 2,006,719 - - - -  صكوك

 1,999,065 1,999,065 - - - -  مطلوبات أخرى

 58,057,729 58,057,729 - - - -  إجمالي المطلوبات المالية

 السياسات المحاسبية الهامة .5

ابقة لموحدة هي مطإن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة ا

اسات الموضحة أدناه . باستثناء السي 2017ديسمبر  31لتلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 

لتحل  2018يناير  1راً من ( فإن السياسات المحاسبية التالية سارية اعتبا4يضاح رقم )الاق المعايير الجديدة المبينة في بناًء على تطبي

 . 2017 محل/ تعدل أو تضيف إلى السياسات المحاسبية المقابلة الواردة في القوائم المالية لسنة

 (2018يناير  1)السياسة المطبقة من  تصنيف الموجودات المالية  (أ-5

الية في الم الموجوداتوتصنيف  9، قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  2018يناير  1من 

 فئات القياس التالية:

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ؛ 

 التكلفة المطفأة ، أو 

 ؛عادلة من خالل الربح أو الخسارةالقيمة ال 
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 تصنيف التمويل وأدوات الدين واالستثمار في األسهم:فيما يلي متطلبات 

 الدينأدوات التمويل و

 يعتمد على:وأدوات الدين لتمويل لالتصنيف والقياس الالحق 

 نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول ؛ و (1)

 .باحاألرصل واألخصائص التدفقات النقدية لألصل والتي يشار إليها باسم التدفقات النقدية هي مدفوعات  (2)

 

اس الثالثة الدين الخاصة بها إلى واحدة من فئات القيأدوات بناًء على هذه العوامل ، تصنف المجموعة التمويل و

 التالية:

مثل هذه تالتكلفة المطفأة: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث  •

لربح أو ا، والتي لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباحصل واألمدفوعات  النقديةالتدفقات 

 تمخصصاأي  ةطسواب وداتجولما ذهله يةرفتدلا لقيمةا ليدتعم يت الخسارة ، ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

 .51 مقر اليضاحا في ضحولما ولنحا علی سيقاو بها رفمعت قعةومت نئتماا رخسائ

 

ات النقدية الموجودات المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفق :األخر الشامل الدخل خالل من العادلةالقيمة  •

، ولم احاألربصل واألالتعاقدية ولبيع الموجودات، حيث تمثل التدفقات النقدية للموجودات فقط مدفوعات 

امل ل الدخل الشمن خال دلةيتم قياسها بالقيمة العا ل الربح أو الخسارة ،البالقيمة العادلة من خ تسجيلهايتم 

ثبات مكاسب أو باستثناء ما يتعلق بإ ،الدخل الشامل اآلخر فيتعكس القيمة الدفترية . إن التغيرات في اآلخر

لفة التكاألدوات بومكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية من  رباحخسائرانخفاض القيمة وإيرادات األ

ة، يتم إعادة عندما يتم استبعاد الموجودات المالي الخسارة.المطفأة والتي يتم االعتراف بها في الربح أو 

ية إلى حقوق الملك في الدخل الشامل اآلخرتصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقاً في 

 .قائمة الدخل

 

 أو  ةفأطلما لتکلفةا رمعاييستوفي ت ال لتيا وداتجولما سقيا ميت: رةلخسااأو  بحرلا لخال نم لةدلعاا لقيمةا •

المكاسب او  إن  .رلخسائاأو  حبارألاالدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل  لخال نم لةدلعاا القيمة

اح والخسائر األربالخسائر لالستثمارات في أدوات الدين والتي يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة من خالل 

  .للفترة التي تنشأ بهاوليست جزء من التحوط يعترف بها في قائمة الدخل 

 

 تقييم نموذج األعمال  -

 سيعکهذا  نأل ةظلمحفا وىمست علی لألصا فيه ظيحتف ذيلا لألعماا وذجنم نم دفلها مبتقيي عةولمجماوم تق

 تشمل: المعتبرةالمعلومات  .دارةإلا لیإ تماولمعلا ميدتقو لألعماا دارةإل يقةطر لفضأ

 ؛السياسات تلكب العمللمحفظة األعمال و مذكورةالسياسات واألهداف ال 

  ؛بنكإدارة ال ىوتقديمها إلتقييم وعمل تقارير أداء المحفظة كيفية 

 كيفيةو( العمل نموذج في بها المحتفظ المالية)والموجودات  األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر 

 المخاطر؛ هذه إدارة

  لة المثال ما إذا كانت التعويضات تستند على القيمة العادلى سبيل ع –األعمال كيفية تعويض مدراء

 للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية المحصلة؛ و

  لمبيعات في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات، باإلضافة إلى توقعاتها ، الحجم والتوقيت لتكرارالمعدل

بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. بالرغم من ذلك، فإن المعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات ال يمكن أخذها 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مدققة( الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة

 2018 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 
 

       

17 

 

ألهداف  البنكفي االعتبار بمفردها عن باقي األنشطة، بل تعتبر جزء من عملية التقييم الشامل لكيفية تحقيق 

 إدارة الموجودات المالية باإلضافة إلى كيفية تحقيق التدفقات النقدية.

س وتقالعادلة، ايتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة 

عاقدية النقدية الت ا من أجل تحصيل التدفقاتبالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة حيث ال يتم االحتفاظ به

 وال يتم االحتفاظ بها على حد سواء من أجل تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية.

 األرباحمدفوعات األصل و تكونتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية  -

. يتم وليألاثبات العادلة للموجودات المالية عند اال ألغراض هذا التقييم، يتم تحديد " األصل" على أساس القيمة

ك ل القائم وذل" على أساس مقابل القيمة الزمنية للنقود والمخاطر االئتمانية المرتبطة بمبلغ األصرباحتحديد "األ

ة السيول خالل فترة معينة من الزمن أو لمخاطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف )على سبيل المثال: مخاطر

 والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش الربح.

ذ القائم، تأخ على مبلغ األصل رباحمدفوعات من األصل واأل عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي

 ودات الماليةالمجموعة في االعتبار الشروط التعاقدية لألدوات المالية. يتضمن ذلك على تقييم ما إذا كانت الموج

ا ستيفاؤها لهذتحتوي على شروط تعاقدية التي قد تغير التوقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم ا

 م بهذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار ما يلي:الشرط. عند القيا

 

 األحداث المحتملة التي يمكنها تغيير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛ 

 خصائص الرفع المالي؛ 

 الدفع المسبق وشروط التمديد؛ 

 بات للتدفقات النقدية من موجودات محددة )على سبيل المثال: ترتي بنكالشروط التي تحد مطالبات ال

 حق الرجوع على الضامن(؛ و صول غيراأل

  رباحمعدل األ تغييرعلى سبيل المثال:  –الخصائص التي تسهم في تعديل القيمة الزمنية للنقود. 

 الملكية حقوق أدوات -

م ل للنقض تقدي، لألستثمار في أسهم غير المحتفظ به للمتاجرة ، قد يختار البنك بشكل غير قابوليعتراف األاال عند

 وخسائر ببمكاس عترافالا يتم ،بعد االختيارو الحقة في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر.تغييرات 

 ذلك في بما ل،الدخقائمة  في ذلك بعد تصنيفها إعادة اليتم وبالتالي األخر، الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة

 .على حده استثماركل  أساس علىيكون ختيار اال .البيع

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ةصنفمالالموجودات المالية  -

 لسبي علی) رلخسائوا حبارألا لخال نم لةدلعاا بالقيمة سکمقيا رىألخا لماليةا وداتجولما جميع فتصني ميت

 لقيمةا أو طفأةالم التكلفةب مصنفة تليس لتيا ينةدلما لماليةا وراقألوا داولللت بها ظلمحتفا لملکيةا وقحق: للمثاا

 (ريستثماا دوقصن األخر، الشامل الدخل خالل من العادلة

 يفي والذي فيه رجعة ال بشكل مالي أصل تصنيف للبنك يجوز المبدئي، االعتراف عند ذلك، إلى باإلضافة

 من العادلة لقيمةا في كما المكتسب الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة قياسها يتم التي بالمتطلبات

 ذلك الفخ تنشأ قد التي الحسابات في كبير اختالط وجود عدم أو تقليل إلى ذلك أدى إذا  الخسارة و الربح خالل

 عمالهأ وذجلنم كلبنا رتغيي تلي لتيا رةلفتا ءباستثنا ، ئيدلمبا رافالعتا دبع لماليةا وداتجولما فتصني دةعاإ ميت ال

 .لماليةا وداتجولما دارةإل
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 تصنيف المطلوبات المالية  (ب-5

 االخرى مؤسسة النقد العربي السعودي ، أرصدة للبنوك والمؤسسات الماليةل، أرصدة  العمالءتدرج جميع ودائع 

كلفة قًا بالتاالح مبدئيًا بالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف المعاملة ويتم قياسها االخرىوالصكوك والمطلوبات المالية 

 المطفأة.

 إلغاء اإلثبات  (ج-5

 الموجودات المالية  -

 ندماع ،( المماثلة المالية األصول من مجموعة من جزء أو ، مالي أصل من جزء)أو  مالي أصل أي استبعاد يتم

 .المالي األصل من النقدية للتدفقات التعاقدية الحقوق تنتهي

 المجموعة تقام إذا الموجودات استبعاد يتم ، مالي أصل بتحويل قام بأنه البنك تقييم فيها يتم التي الحاالت في

 ومزايا مخاطر بكافة االحتفاظ أو بنقل المجموعة تقم لم إذا .جوهري بشكل الملكية ومزايا مخاطر جميع بتحويل

 تعترف .يالمال األصل على بالسيطرة البنك يحتفظ لم إذا فقط المالي األصل إستبعاد يتم ، جوهري بشكل الملكية

 .يةالعمل في بها االحتفاظ أو تكوينها تم التزامات أو حقوق بأي مطلوبات أو كأصول منفصل بشكل المجموعة

 تضمينها يتم ةحدالمو الشامل الدخل قائمة في سابقًا بها االعتراف تم متراكمة خسارة أو ربح أي فإن ، االستبعاد عند

 .للفترة وحدةالم الدخل قائمة في

 األخر الشامل الدخل في بها االعتراف تم متراكمة خسائر/  أرباح بأي االعتراف يتمن ل ، 2018 يناير 1 من اعتباًرا

 الربح في االخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة في المحددة لألسهم االستثمارية المالية باألوراق يتعلق فيما

 .المالية األوراق هذه استبعاد عند الخسارة أو

 المالية التعديالت على الموجودات والمطلوبات  (د-5

 الموجودات المالية  -

المعدلة  ودات الماليةما إذا كانت التدفقات النقدية للموج بنكإذا تم تعديل الشروط الخاصة بالموجودات المالية، يقيم ال

ق التعاقدية تختلف اختالفاً جوهرياً. في حالة وجود اختالفات جوهرية في التدفقات النقدية، ومن ثم تعتبر الحقو

دات د الموجوتبعاللتدفقات النقدية الناتجة من الموجودات المالية األصلية قد انقضت مدتها. ففي هذه الحالة، يتم اس

 المالية األصلية ويتم إثبات الموجودات المالية الجديدة بالقيمة العادلة.

ات المالية. في حال عدم وجود اختالفات جوهرية في التدفقات النقدية، فأن التعديل لن يؤدي إلى استبعاد الموجود

ن تعديل بلغ الناتج مدات المالية وإثبات المبإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية للموجو بنكففي هذه الحالة، يقوم ال

تيجة لوجود نإجمالي القيمة الدفترية كمكسب أو خسارة معدلة في األرباح أو الخسائر. في حال إجراء هذا التعديل 

 سب أو الخسارة مع خسائر االنخفاض في القيمة..اصعوبات مالية لدى المقترض، فسيتم عرض المك

 المطلوبات المالية -

ياً. تالفاً جوهريختلف اخ اتباستبعاد المطلوب المالي عندما يتم تعديل شروطه والتدفقات النقدية للمطلوب بنكيقوم ال

ق بين القيمة . الفرالقيمة العادلةبجديد على أساس الشروط المعدلة المالي المطلوب الففي هذه الحالة، يتم إثبات 

 .ةموحدال الدخل ئمةقاالي الجديد مع الشروط المعدلة يتم تسجيله في الدفترية للمطلوبات المالية المطفأة وااللتزام الم
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  االنخفاض في القيمة (ه-5

مة بالقيقياسها  بإثبات مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال يتم البنكيقوم 

 :األرباح والخسائر العادلة من خالل

  ؛قياسها بالتكلفة المطفأة.التي يتم الموجودات المالية 

 .أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 صدرة؛ ومعقود الضمانات المالية ال 

  صدرة.مال تمويلالضمانات 

 ال يتم إثبات خسارة انخفاض في القيمة على استثمارات أسهم.

االت مخصصات الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر باستثناء الح البنكيقيس 

 شهراً: 12التالية، والتي يتم قياسها على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 مالي؛ ولابأن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ إعداد التقرير  ةحددمالدي ن الأدوات  استثمارات 

 ولياألدوات المالية األخرى التي لم تزيد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري من إثباتها األ. 

الئتمانية االد ين لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في القيمة عندما يكون تصنيف المخاطر  أدواتبأن  البنكيعتبر 

 مارية".الخاصة بها يعادل تعريف المفهوم العالمي "لتصنيف الدرجة االستث

عن أحداث  شهراً هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج 12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية. 12التعثر في السداد على األداة المالية خالل 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة -

 يلي: هي تقدير احتمالية مرجحة للخسائر االئتمانية ويتم قياسها وفقاً لماالخسائر االئتمانية المتوقعة 

 الية ي القيمة الحالموجودات المالية التي هي غير منخفضة القيمة ائتمانياً في تاريخ إعداد التقرير المالي: أ

 لنقدية التياقات لكل العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدف

 استالمها(؛  بنكيتوقع ال

 لي فرق بين إجماالموجودات المالية التي هي منخفضة القيمة ائتمانياً في تاريخ إعداد التقرير المالي: أي ال

 القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة؛

 ستحقة لتعاقدية المقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية ا: أي الاستخدامهاالتي لم يتم  تمويلال لتزاماتا

 ستالمها؛ وا بنكوبين التدفقات النقدية التي يتوقع ال تمويلبحسب ال تمويلال لتزامإذا قام حامل ا بنكلل

 بنكال عقود الضمانات المالية: المدفوعات المتوقعة لتعويض حامل األداة محسوم منها أي مبالغ يتوقع 

 استالمها من حامل األداة.

 إعادة هيكلة الموجودات المالية -

 ةمالي اتموجودب ةحالي ةمالي موجودات أو تم استبدال ةالمالي موجوداتإذا تم إعادة التفاوض أو تعديل شروط ال

 اتالموجود المقترض، عندها يتم إجراء تقيم حول ما إذا كان ينبغي استبعاد انتيجة لصعوبات مالية يواجهه ةجديد

 وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على النحو التالي: ةالمالي

  لنقديةا تلتدفقا، فعندها يتم تضمين اةالحالي اتاستبعاد للموجود لمتوقعةا لهيكلةا دةعاينتج عن عملية إ لمإذا 

 .ةالحالي اتدلموجوا من يلنقدا لعجزا احتساب في ةللمعدا ةلماليا جوداتالمو عن لناتجةا لمتوقعةا
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 لمتوقعة مة العادلة ا، فعندها يتم معاملة القيةالحالي اتإذا نتج عن عملية إعادة الهيكلة المتوقعة استبعاد للموجود

ضمين ذلك ت. يتم افي وقت استبعاده ةالحالي ةالمالي اتكتدفقات نقدية نهائية من الموجود ةالجديد اتللموجود

 قع لالستبعادمن التاريخ المتو االذي تم خصمه ةالحالي ةالمالي اتالمبلغ في احتساب العجز النقدي من الموجود

 .ةالحالي ةالمالي اتحتى تاريخ إعداد التقرير المالي باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي للموجود

  أصول مالية منخفضة القيمة -

 من العادلة لقيمةوا المطفأة بالتكلفة المدرجة المالية الموجودات كانت إذا ما بتقيم البنك يقوم تقرير، كل تاريخ في

 تأثير له أكثر أو حدث وقوع عند" متعثر ائتمان" هو المالي األصل .ائتماني رصيد ذات األخر الشامل الدخل خالل

 .المالي لألصل المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على ضار

 :امالحظته يمكن التي التالية البيانات االئتمان إئتمانية قيمة ذو المالي األصل أن على األدلة تتضمن

 إلى البنك لقب من الرجوع دون ، بالكامل االئتمانية التزاماته المدين يدفع أن المحتمل من يكون ال عندما 

 ؛ األحداث دفع مالءمة عدم باسم أيًضا ويُعرف ،( به االحتفاظ تم)إذا  األمن تحقيق مثل إجراءات

 المتأخر أو االفتراضي الحدث مثل للعقد خرق 

 كلذ فخال كلبنا ظريناال  رطبش كلبنا لقب نم ليولتما يکلةه دةعاإ. 

 

 العوامل عتباراال بعين يأخذ البنك فإن ، ضعيفًا السيادية الديون في االستثمار كان إذاما  تقييم إجراء عند

 .التالية

 

 ؛ االئتمانية للجدارة التصنيف وكاالت ميتقي 

 جديدة أدوات إلصدار المال رأس أسواق إلى الوصول على البلد قدرة. 

  أو الطوعي نلديوا من ءعفاإ لخال من للخسائر ونلحائزا ضتعر  لىإ دييؤ مما ، نلديوا هيكلة دةعاإ 

 .مياإللزا

 االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي عرض مخصصات خسائر  -

 رة االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:ئيتم عرض مخصصات خسا

 
 يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة: كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛ 

 عامة كمخصص،الضمانات المالية بصفة  وعقود تمويلال لتزاماتا 

  حديد ت بنكتتضمن األدوات المالية على كالً من العنصر المسحوب أو الغير المسحوب، ال يمكن للعندما

وذلك بشكل منفصل عن ذلك العنصر  تمويلال لتزاماتالخسائر االئتمانية المتوقعة على عنصر ا

يتم عرض المبلغ المجمع ومجمع لكال العنصرين. بشكل خسارة المخصص  بنكالمسحوب: يعرض ال

كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للعنصر المسحوب. يتم عرض أي فائض لمخصص الخسارة على 

 إجمالي المبلغ للعنصر المسحوب كمخصص. 

  في ةرلخساإثبات مخصص ا ميت المن خالل الدخل الشامل اآلخر:  لةدلعاا بالقيمة لمقاسةن ايدلاأدوات 

اإلفصاح عن  ومع ذلك ، يتم. لةدلعاا لقيمةا يه وداتجولمذه اله يةرفتدلا لقيمةا نأل لماليا زکرلمقائمة ا

في الربح  مخصص الخسارة ويتم إثباته في احتياطي القيمة العادلة. يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة

خل الشامل يتم إثباتها خالل الدووالخسارة والتغيرات بين التكلفة المطفأة للموجودات والقيمة العادلة 

 اآلخر.
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 شطب -

ذلك،  الدي ن. ومع الد ين )إما جزئياً أو كلياً( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي السترداد أدواتو تمويليتم شطب ال

 السترداد بنكيجب أن تخضع الموجودات المالية التي يتم شطبها لإلجراءات التنفيذية من أجل االلتزام بإجراءات ال

والً كإضافة المبالغ المستحقة. إذا كان المبلغ المطلوب شطبه أكبر من مخصص الخسارة المتراكم ، يعامل الفارق أ

ف حقة إلى مصروإلى المخصص الذي يتم تطبيقه بعد ذلك مقابل إجمالي القيمة الدفترية. يتم قيد أية مبالغ مستردة ال

 .خسارة االئتمان

 تقييم الضمانات -

أتي إلى استخدام ضمانات ، حيثما أمكن. وت بنكعلى الموجودات المالية ، يسعى ال االئتمانف مخاطر لتخفي

ة الذمم المدينوالضمانات بأشكال مختلفة ، مثل النقدية واألوراق المالية وخطابات االعتماد / الضمانات والعقارات 

دلة القيمة العا تقييميتم  والمخزون وغيرها من الموجودات غير المالية والتحسينات االئتمانية مثل اتفاقات المقاصة.

عض الضمانات بشكل عام ، كحد أدنى ، عند البدء وإعادة التقييم على أساس دوري. ومع ذلك ، يتم تقييم بللضمانات 

 بنكة للسة المحاسبيإن السيا ، على سبيل المثال ، النقد أو األوراق المالية المتعلقة بمتطلبات هامش الربح ، يوميًاً.

هي نفسها  9تيبات اإلقراض بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية الخاصة بالضمانات المسندة إليه من خالل تر

ي قائمة ف.  ال يتم تسجيل الضمانات ، ما لم يتم استردادها ، 39كما هي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 وقعة. . ومع ذلك ، فإن القيمة العادلة للضمانات تؤثر على حساب خسائر االئتمان المتبنكالمركز المالي لل

يم ات. ويتم تقيإلى أقصى حد ممكن بيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمان بنكيستخدم ال

 قييم الضماناتنماذج.  يتم ت دامباستخليس لديها  قيم سوقية يمكن تحديدها بسهولة  لتيا رىألخالمالية ا وداتجولما

ستنادًا عقاري ، أو اغير المالية ، مثل العقارات ، استنادًا إلى البيانات المقدمة من أطراف ثالثة مثل وسطاء الرهن ال

 إلى مؤشرات أسعار المساكن.

 عاد امتالكهاالضمانات الم -

حاسبي الدولي كما هي في ظل المعيار الم 9 بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية بنكتظل السياسة المحاسبية لل

اته الداخلية في عمليالمعاد امتالكه في تحديد ما إذا كان من األفضل استخدام األصل  بنك. وتتمثل سياسة ال39رقم 

لموجودات ا فئة لیم استخدامها على أفضل وجه في العمليات إتبيعه. يتم تحويل الموجودات المقرر أن ي إعادة أو

ول التي يتم . يتم تحويل األصونلمضما ألصليا للألصبقيمة أقل من قيمتها المستحقة أو القيمة الدفترية  لصلةذات ا

ة الية( والقيمالموجودات الم إذاتحديد بيعها لتكون خياًرا أفضل إلى موجودات محتفظ بها للبيع بقيمتها العادلة )

 .بنكالعادلة ناقًصا تكلفة البيع للموجودات غير المالية في تاريخ االستحقاق ، بالتوافق مع سياسة ال

كنه يقوم ، ول محفظته للبيع بالتجزئةممتلكات أو موجودات أخرى في  بنكفي سياق أعماله العادية ، ال يمتلك ال

ع أي أموال ألموال ، عادة في المزاد ، لتسوية الديون غير المسددة. يتم إرجابتوظيف وكالء خارجيين السترداد ا

يات إعادة فائضة إلى العمالء / الملتزمين. نتيجة لهذه الممارسة ، لم يتم تسجيل العقارات السكنية بموجب عمل

 في قائمة المركز المالي. القانونيةالملكية 

 التمويل لتزاماتالضمانات المالية وا (و-5

كبدة بسبب بموجبها مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان إزاء الخسائر المت بنكالضمانات المالية هي عقود يدفع ال

 هي ارتباطات "التمويل لتزاماتإخفاق مدين معين في الدفع عند موعد االستحقاق طبقا لبنود أداة الدين المالية. "ا

 بقاً. مؤكدة لتقديم االئتمان بموجب شروط وأحكام محددة مس

، كونها قيمة  في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة ضمن المطلوبات األخرى مبدئيا التمويل لتزاماتا تسجل

 قسط مستلم.
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 األولي لالعتراف الحاقا

يتم مة العادلة وبسعر أقل من السوق مبدئياً بالقي تمويليتم قياس الضمانات المالية الصادرة أو االرتباطات بتقديم 

 و التالي:إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى فترة الضمان أو االرتباط. بعد ذلك ، يتم قياسها على النح

 
  بمبلغ أعلى من ذلك المبلغ المطفأ ومبلغ تقاس مطلوبات البنك تحت كل ضمان : 2018يناير  1من

 .مخصص الخسارة

  وأفضل المطفأ  القسطبمبلغ أعلى من ذلك تقاس مطلوبات البنك تحت كل ضمان : 2018يناير  1قبل

 مانات.تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية أي التزامات مالية ناشئة عن الض

القسط  " على أساسوعموالت، صافي دخل أتعاب المستلمة في قائمة الدخل الموحدة في " يتم اإلعتراف بالعالوة

 على مدى قترة الضمان.الثابت 

 .بموجب شروط وأحكام محددة سلفًا التمويلالتزامات التمويل هي التزامات ثابتة لتوفير 

النسبة يتم قياسها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ب تمويلأي ارتباطات  بنكلم يصدر ال

 اآلخر: تمويلالرتباطات ال

 
  مخصص الخسارة؛ و بنك: يثبت ال2018يناير  1من 

  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  بنك: يثبت ال2018يناير  1قبل ً ثقالً مإذا كان العقد  37المخصص وفقا

 بالتزامات.

 العمالت األجنبية (ز-5

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

جراء تلك تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية الى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إ

ال سنة الى الريالمعامالت. كما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية ال

 ائم المالية الموحدة. السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ اعداد القو

 لموحدة.اتقيد المكاسب و الخسائر المحققة وغير المحققة عن عمليات تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل 

 إثبات اإليرادات / المصاريف (ح-5

  من الموجودات االستثمارية والتمويلية و العائد على المطلوبات الماليةدخل ال -

 لدخل الموحدةااالستثمارية والتمويلية و العائد على المطلوبات المالية في قائمة يتم إثبات الدخل من الموجودات 

 باستخدام طريقة العائد الفعلي على األرصدة القائمة على مدى فترة العقد.

 تضمن األتعابان احتساب معدل العائد الفعلي يأخذ بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة الحالية والتي ت

لي وال مستوى معين( ، وتكاليف المعامالت، والخصومات التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من معدل العائد الفع)فوق 

على  تتضمن خسائر التمويل المستقبلية. تعتبر تكاليف المعامالت، تكاليف عرضية تتعلق مباشرة باالستحواذ

 الموجودات والمطلوبات التمويلية.
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 االتعاب و العموالت  دخل -

تجزأ من يادراج دخل األتعاب والعموالت )فوق مستوى معين للرسوم المتعلقة بالتمويل( التي تعتبر جزء ال يتم 

 احتساب العائد الفعلي في قياس الموجودات المعنية.

ودات يتم إثبات دخل األتعاب والعموالت التي ال تعتبر جزء ال يتجزأ من احتساب العائد الفعلي على الموج

 الية عند تقديم الخدمات المعنية كما يلي :والمطلوبات الم

 ات ذات يتم إثبات أتعاب إدارة المحافظ وأتعاب االستشارات اإلدارية والخدمات األخرى وفقا لعقود الخدم

 العالقة وذلك في العادة على أساس زمني نسبي.

 ظ وغيرها ي وخدمات الحفيتم إثبات األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات، إدارة الثروات، والتخطيط المال

 من الخدمات المماثلة التي تقدم خالل مدة زمنية على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات. 

 .يتم اثبات االتعاب المرتبطة باالداء او مكونات االتعاب عند الوفاء بمعايير االداء 

 بما فيها )لك اتعاب االئتمان االخرى يتم تأجيل اثبات أتعاب االلتزام لمنح التمويل التي يحتمل سحبها وكذ

 يها بأن تؤديالتكاليف العرضية(, واثباتها كتسوية للعائد الفعلي على التمويل. وفي الحاالت التي ال يتوقع ف

لثابت اطريقة القسط بااللتزامات المتعلقة بالتمويل إلى استخدام التمويل،  يتم اثبات اتعاب االلتزام لمنح التمويل 

 رة االلتزام.على مدى فت

 ف عند تتعلق مصاريف األتعاب والعموالت األخرى أساساً بأتعاب المعامالت والخدمات، ويتم قيدها كمصاري

 اتمام المعاملة واستالم الخدمة.

 األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات .6

بية ياسات المحاسيتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية استخدام بعض الس

طلب من الهامة والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المدرجة في األصول والمطلوبات. كما أنه يت

ديرات اسبية للمجموعة. يتم تقييم هذه األحكام والتقاإلدارة ممارسة حكمها في عملية تطبيق السياسات المح

لمشورة واالفتراضات بشكل مستمر وتستند إلى الخبرة التاريخية والعوامل األخرى ، بما في ذلك الحصول على ا

 المهنية وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف. 

لهامة ل المجاالت اتعريفها ، نادراً ما تساوي النتائج الحالية ذات الصلة. تتمثالتقديرات المحاسبية الناتجة ، بحكم 

بب في إجراء التي تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات أو األحكام التي تنطوي على مخاطر كبيرة في التس

 :لى النحو التاليتعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات في السنة المالية التالية ع

 انخفاض قيمة الخسائر على التمويل: .1

 لقيمةا ضنخفاا - قعةولمتا نالئتماا رخسائ ملتقيي بها لخاصةا ليولتما ةظمحف جعةرابم عةولمجما ومتق

حديد في تحديد تقييم وقياس خسائر االئتمان المتوقعة ينطوي تطبيق النماذج وتقديرات ت ظممنت لبشک

قة المخاطر. تنظر هذه النماذج في تأثير التغييرات على المتغيرات ذات الصلة بالمخاطرة والمتعل

انات ومقدار التعرض وقيم الضمخسارة التخلف عن السداد و احتمال التخلف عن السداد باالئتمان مثل 

رات وهجرة االحتماالت االفتراضية وائتمانات مخاطر ائتمان المقترضين الداخلية بناًء على التقدي

 لي.التاريخية والحالية والمعقولة والمدعومة. تبحث المعلومات ، بما في ذلك عوامل االقتصاد الك
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 قياس القيمة العادلة .2

 . موحدة مالي مركز قائمة كل بتاريخ العادلة بالقيمة المالية األدوات بقياس المجموعة تقوم

بات بموجب العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو الذي يتم دفعه لتحويل مطلو القيمة

افتراض أن  معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة مبني على

 أو تحويل مطلوبات قد تمت إما:  معامله بيع الموجودات 

 

 في السوق الرئيسية للموجودات أوالمطلوبات، أو 

 جود في اكثر االسواق ذات العوائد المقبولة والمتاحة للموجودات والمطلوبات، في حال عدم و

 سوق رئيسية.

 .للمجموعة متاحة المقبولة العوائد ذات االسواق اكثر أو الرئيسية السوق تكون ان يجب

 في نالمتعاملو يستخدمها التي االفتراضات على بناء المطلوبات أو للموجودات العادلة القيمة قاسوت

 ةاقتصادي منفعة أفضل لتحقيق يسعون بأنهم افتراض وعلى أوالمطلوبات الموجودات تسعير عند السوق

 . لهم

 لعادلة،ا القيمة لقياس كافية بيانات بشأنها وتتوفر للظروف، وفقا مناسبة تسعير طرق  المجموعة تستخدم

 .للمالحظة القابلة غير المدخالت وتقليل للمالحظة القابلة المدخالت استخدام بزيادة وذلك

المالية  جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم تصنف

 قياسل الهام االدنىالمستوى  مدخالتبناء على  الموحدة ضمن التسلسل الهرمي ادناه للقيمة العادلة ،

 : ككل العادلة القيمة

 طلوبات األسعار المتداولة في االسواق المالية النشطة لنفس الموجودات والم -  المستوى األول

 )بدون تعديل(.

 لعادلة الهامة لقياس القيمة ا –طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى االدنى   -  المستوى الثاني- 

 قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أوغير مباشرة.

  لعادلة الهامة لقياس القيمة ا –طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى االدنى   - المستوى الثالث–

 غير قابلة للمالحظة. 

 طبيعة أساس على والمطلوبات الموجودات فئات المجموعة حددت العادلة، القيمة إفصاحات لغرض

 .أعاله موضح هو كما العادلة القيمة تسلسل ومستوى المطلوبات أو الموجودات ومخاطر وخصائص

 مطفأةانخفاض قيمة أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتكلفة ال .3

لشامل يمارس البنك الحكم للنظر انخفاض على أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا

أقل من  اآلخر أو التكلفة المطفأة. يتضمن ذلك تحديد انخفاض جوهري أو متواصل في القيمة العادلة إلى

ييم من بين ، يقوم البنك بتقتكلفتها. يتطلب تحديد ما هو "هام" أو "مطول" الحكم. عند إجراء هذا الحكم 

 نخفاض القيمة. باإلضافة إلى ذلك ، اعتبر البنك أن اسايبورعوامل أخرى ، التقلبات العادية في األسعار و 

ء القطاع قد يكون مناسبًا عند وجود دليل على وجود انخفاض في الصحة المالية اللستثمار والصناعة وأدا

 دية التشغيلية والتمويلية.والتغيرات في التقنية والتدفقات النق
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 تصنيف االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق: .4

مالية غير عند تصنيف الموجودات ال 9عداد التقارير المالية رقم إليتبع البنك توجيهات المعيار الدولي 

نك ، يقوم الب ارالمعي. عند إجراء هذا وتاريخ استحقاق ثابتالمشتقة ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد 

 بتقييم نيته وقدرته على االحتفاظ بهذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق.

 الدخل قائمةتصنيف القيمة العادلة من خالل  .5

ات عند تصنيف الموجود 9يتبع البنك المعايير المحددة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

م البنك بتقيي ، يقوم المعيارالدخل. عند إجراء هذا  قائمةوالمطلوبات المالية إلى القيمة العادلة من خالل 

 .9الية رقم امتثاله للشروط المنصوص عليها في المعيار الدولي إلعداد التقارير الم

 تحديد السيطرة على الشركات المسثمر فيها .6

ر هام ألحكام اإلدارة والتي يمكن ان يكون لها تأثي 3تخضع مؤشرات السيطرة المذكورة باإليضاح رقم 

 على حصة المجموعة بالصناديق االستثمارية. 

لمجموعة تعمل شركة البالد لالستثمار كمدير للعديد من صناديق اإلستثمار. إن تحديد امكانية ممارسة ا

ة في سيطرة على صندوق استثماري يتم عادة بالتركيز على تقييم اجمالي المصالح االقتصادية للمجموع

الة لمستثمرين في إقالصندوق )و التي تتكون من أي عمولة مسجلة و اتعاب إدارة متوقعة ( و حقوق ا

لي لم يتم مدير الصندوق. و نتيجة لذلك ، فإن المجموعة تعمل كوكيل للمستثمرين في جميع الحاالت وبالتا

 .توحيد هذه الصناديق باستثناء صندوق مكة للضيافة 

 مخصصات االلتزامات والرسوم .7

 قامت المخصصات، عمل وعند. العادية أعمالها دورة خالل ضدها قانونية مطالبات المجموعة تستلم

 اتالمطالب إنتهاء تاريخ إن. المطالبات لقاء مخصص تجنيب احتمال بشأن التقديرات بإجراء االدارة

 النظامية ءاتاالجرا على النهاية في تعتمد والتكلفة التوقيت ان. مؤكد غير دفعه المراد والمبلغ القانونية

 .المتبعة

 المحددة الموظفين منافع خطط .8

. يتم السائدة يةالعمل السعود ينقوان یالخدمة لموظفيه بناء عل يةالبنك بتسجيل خطة منافع نها يقوم

  استحقاق المطلوبات على أساس طريقة الوحدة المتوقعة وفقا للتقييم االكتواري الدوري.

 االستمرارية .9

مجموعة مقتنعة بأن القامت االدارة بإجراء تقييم لقدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة، وهي 

ليست على  والبنك يمتلكان الموارد لمواصلة االعمال في المستقبل النظور. وعالوة على ذلك، فإن االدارة

ائم علم بأي شكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. لذلك، يتم إعداد القو

 المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
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 ، صافياالستثمارات .7
 2017 مارس 31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2017 ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2018  مارس  31

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر      

 أسهم  382,233  -  -

 صكوك 2,764,008  -  -

-  -  3,146,241  

      

 القيمة العادلة لالستثمارات على قائمة الدخل     

 يةستثمارا اديقصن 706,107  -  -

      
 التكلفة المطفأة     

2,293,894  1,892,801  1,293,336 

لدى مؤسسة النقد  العربي  في بضائع مرابحات  

 السعودي 

      

 ( 2017استثمارات متاحة للبيع )     

 أسهم  -  290,647  293,329

 يةستثمارا اديقصن -  706,058  366,178

 صكوك -  2,250,511  790,622

1,450,129  3,247,216  -  

      

 اإلجمالي 5,145,684  5,140,017  3,744,023

 التمويل ، صافي .8
 2017 مارس 31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2017ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2018  مارس 31

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

      

 24,705,491  

 

 بيع آجل 27,554,829  27,021,505

 ائتمان وبطاقات بيع بالتقسيط واجارة 17,237,733  15,535,506  12,922,236 

 مشاركة 1,517,459  1,466,377   1,446,282 

 إجارة 141,674  140,816   180,896 

 العامل التمويل 46,451,695  44,164,204  39,254,905

 العامل غير التمويل 571,204  532,176  380,299

 التمويل  اجمالي 47,022,899  44,696,380  39,635,204

 التمويل انخفاض مخصص (1,407,095)  (1,248,951)  (933,155)

 تمويل، صافيال 45,615,804  43,447,429  38,702,049
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 مارس: 31للعمالء للربع المنتهي في  التمويلفيما يلي ملخص حركة مخصص انخفاض قيمة 

 المجموع  2018

   

)بموجب معيار المحاسبة  2017ديسمبر  31مخصص الخسارة الختامي كما في 

 (39الدولي رقم 
 1,248,951 

 62,806  مبالغ معدلة خالل األرباح المبقاة االفتتاحية

ارير )بموجب المعيار الدولي للتق 2018يناير  1مخصص الخسارة االفتتاحي كما في 

 (9المالية رقم 
 1,311,757 

95,338    محمل للربع ، صافي  

 -  شطب ديون معدومة مقابل مخصص

 1,407,095  الرصيد كما في نهاية الربع

 عقاريالستثمار اال .9

 المال رأس نموو أرباح بتوزيعات المستثمرين تزويد إلى تهدف والتي المكرمة مكة في عقارات تكلفة العقاري االستثمار يمثل

 قبل من والمدار ةللضياف مكة لصندوق المالية القوائم توحيد من العقاري االستثمار هذا نشأ. االجل طويلو المتوسط المدى على

 فقد فيه تم اليوم الذي هوو 2017 اغسطس 31 في المجموعة لسيطرة خاضعة تابعة شركة تعتبر والتي لالستثمار، البالد شركة

ً  بالصندوق الملكية نسبة تغيرت حيث على السياسات التشغيلية والمالية لصندوق مكة للضيافة سيطرةال  توقفت لذلك . ووفقا

    .(1 ضاحيإ الى الرجوع)  .عليها مسيطر غير الحصص وكذالك الصندوق إلتزامات و بأصول االعتراف عن المجموعة

 ودائع العمالء  .10
 2017 مارس 31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2017 رديسمب  31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2018 مارس  31

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 الطلب تحت 30,388,751  27,442,213  27,434,380

 حساب البالد )مضاربة( 14,394,191  12,811,178  7,994,874

 استثمار مباشر 5,010,707   6,623,054  7,309,138

  أخرى 980,060  906,514  803,230

 اإلجمالي 50,773,709  47,782,959  43,541,622

 التعهدات وااللتزامات المحتملة .11
 

 

وين أي لم يتم تك. قانونية خالل دورة اعمالها العادية تخضع المجموعة الى اجراءات 2018مارس  31كما في   (أ

 .ةخسائر جوهرياستنادا على استشارات قانونية اشارت الى انه من غير المحتمل ان تقع مقابل ذلك  مخصص
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 مما يلي : للمجموعةتتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة  (ب

 2017 مارس 31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2017 ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2018  مارس  31

بآالف الرياالت 

  السعودية

  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

      

 خطابات ضمان 4,057,292  4,332,600  4,133,497

 عتمادات مستنديةإ 943,912  931,341  844,484

 قبوالت 395,872  412,634  454,805

 لاللغاء قابلة غير االئتمان لمنح التزامات 515,991  568,010  1,633,522

 اإلجمالي 5,913,067  6,244,585  7,066,308
                

 الزكاة (ج

السنوات المالية ي عن مليون لاير سعود 177قدم البنك إقراراته الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وسدد الزكاة البالغة 

 615.3، ونتج عنها مطالبات إضافية قدرها 2014حتى  2006، و استلم الربوط عن األعوام من  2016حتى  2006من 

 2016الل العام مليون لاير سعودي. وتم إستبعاد االستثمارات طويلة األجل وإضافت التمويل طويل األجل إلى وعاء الزكاة. خ

وما زال البنك  2006مليون لاير سعودي فيما يتعلق بالربط للعام  58لبة االضافية للزكاة قدرها , قام البنك بدفع مبلغ المطا

 معترض على القضية لدى لجنة االستئناف العليا.

قع إلضافية. تتواوقام البنك باالعتراض لدى اللجنة الضريبية العليا على األساس الذي تم بموجبه إنشاء المطالبات الزكوية 

الية القوائم الم أن نتيجة االعتراض أعاله ستكون في صالح البنك وبالتالي لم يجنب مخصص يتعلق بهذا االمر في هذهاإلدارة ب

 الموحدة. 

ى الربوط النهائية التي من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد . وبناءاً عل 2016و  2015لم يتم إجراء الربوط النهائية لعامي 

ل طويل إضافة التموية للزكاة والدخل للسنوات أعاله، فإنه إذا ما تم إستبعاد االستثمارات طويلة األجل وانهتها الهيئة العام

 موضع إهتمام األجل إلى وعاء الزكاة، فإن ذلك سينتج عنه التعرض لمطالبات زكوية إضافية جوهرية، وال تزال هذه المسالة

 قطاع البنوك بصفه عامة.

 يعادلهوما  النقد .12

 مما يلي: الموحدةالمرحلية في قائمة التدفقات النقدية  النقد وما يعادله المدرجيتكون 

 
 2017 مارس 31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 

 2017 ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

 2018 مارس 31

بآالف الرياالت 

  السعودية

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(
 

 نقد 1,673,791  1,724,325  1,422,143

6,670,274  5,810,887   6,286,787 

)تستحق  االخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

ً  تسعين خالل  (االقتناء تاريخ من يوما

691,754  300,065  691,683  

 خالل)تستحق  االستحقاق تاريخ حتى مقتناة استثمارات

ً  تسعين  (االقتناء تاريخ من يوما

120,084  1,229,349   473,224  

لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )فيما عدا  أرصدة

 الوديعة النظامية( 

 اإلجمالي 9,125,485  9,064,626  8,904,255
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 دوات الماليةالقيمة العادلة لأل .13

عاملين ية تتم بين متبموجب معاملة نظام مطلوباتأو دفعة  لتحويل  موجوداتإن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع 

 د تمت إما:ق مطلوباتأو تحويل  موجوداتبيع  معاملةفي السوق في تاريخ القياس ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن 

 ، أوللموجودات والمطلوبات في السوق الرئيسية -

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

 ومستويات القيمة العادلةدوات المالية تحديد القيمة العادلة لأل

  المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:  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  
  

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

 للقيمة العادلة:

 القيمة العادلة     

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الدفتريةالقيمة  بآالف الرياالت السعودية

       2018 مارس 31 

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 706,107 - 340,236 365,871 706,107 قائمة الربح أو الخسارة

العادلة من خالل استثمارات مدرجة بالقيمة 

 3,146,241 2,045,265 - 1,100,976 3,146,241 الدخل الشامل اآلخر

الموجودات المالية التي ال يتم قياسها 

      بالقيمة العادلة

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 8,452,746 8,452,746 - - 8,452,746 األخرى، صافي

 1,293,336 1,293,336 - - 1,293,336 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 44,717,359 44,717,359 - - 45,615,804 التمويل، صافي
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 القيمة العادلة  

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

       2017 ديسمبر  31 

      بالقيمة العادلةموجودات مالية تم قياسها 

 3,247,216 1,466,429 323,186 1,457,601 3,247,216 استثمارات متاحة للبيع

الموجودات المالية التي ال يتم قياسها 

      بالقيمة العادلة

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 7,706,382 7,706,382 - - 7,706,382 األخرى، صافي

 1,892,801 1,892,801 - - 1,892,801 بالتكلفة المطفأةاستثمارات مقتناة 

 42,356,960 42,356,960 - - 43,447,429 التمويل، صافي

 

 القيمة العادلة  

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

       2018مارس  31 

التي ال يتم قياسها  المطلوبات المالية

 بالقيمة العادلة

     

 2,006,456 2,006,456 - - 2,006,456 أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

 1,271,780 1,271,780 - - 1,271,780 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 50,773,709 50,773,709 - - 50,773,709 ودائع العمالء

 2,006,719 2,006,719 - - 2,006,719 صكوك 
 

     

 القيمة العادلة   

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

       2017ديسمبر   31 

المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها 

 بالقيمة العادلة

     

 2,012,518 2,012,518 - - 2,012,518 السعوديأرصدة لمؤسسة النقد العربي 

 1,748,937 1,748,937 - - 1,748,937 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 47,782,959 47,782,959 - - 47,782,959 ودائع العمالء

 2,006,575 2,006,575 - - 2,006,575 صكوك 

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

المقتناة و االستثمارات بعائد ودائع العمالء المرتبطة لالقيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. إن القيمة العادلة 

ال تختلف كثيراً عن القيمة الدفترية المدرجة  بالتكلفة المطفاة دة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى المسجلةواالرصبالتكلفة المطفأة  

ال تختلف كثيراً عن األسعار ألن معدالت األرباح الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

. لبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو معاألرصدة  لدى و لاالمالية وخصوصا  األدواتا وبسبب قصر الفترة بالنسبة لبعض المتعاقد عليه

 المقابلو ذلك باجراء تسوية مع الطرف  المالية االدوات ه، وتعتزم المجموعة تحقيق القيمة الدفترية لهذ اليوجد سوق نشط لهذه االدوات
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 وذلك بإستخدام التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة ذات الصلة بالسايبور. 3تصنيف التمويل على أنه في المستوى تم  بتاريخ استحقاقها.

 للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإعادة تسوية للقيم العادلة للمستوى الثالث 

 بآالف الرياالت السعودية

  2018مارس  31

 ) غير مدققة (

  2017ديسمبر  31

 ) مدققة (

 2017مارس  31

 ) غير مدققة (

 628,144  628,144  1,466,429 الرصيد كما في بداية السنة

 8,000 830,284 607,500 مشتريات

 -    -  - مبيعات

مكاسب / )خسائر( من خالل قائمة الدخل 

    الشامل االخر

 (1,349) 8,001 (28,664) (صافي التغيرات في القيمة العادلة )غير المحققة

 634,795 1,466,429 2,045,265 اإلجمالي

 المعلومات القطاعية  .14

ت صر و المكوناتقوم المجموعة بتحديد القطاعات التشغيلية، بناء على مجموعات العمالء، على أساس التقارير الداخلية عن العنا

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

 ة السعودية.تمارس المجموعة نشاطها الرئيسي في المملكة العربي. بالمجموعة من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها

 . 2017ديسمبر 31يكن هناك أي تغيير على أساس تقسيم القطاعات أو أساس قياسات ارباح أو خسائر القطاعات منذ  لم

 

 من خمسة قطاعات كالتالي: المجموعة تكونتإدارية  غراضأل

 

رف الحواالت وصوتمويل ، واليشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كالودائع،  :     قطاع األفراد )التجزئة(           

 العمالت األجنبية.

ويل كالودائع والتم التجاريين المقدمة للشركات والعمالءيشمل الخدمات والمنتجات  :         قطاع الشركات                 

 والخدمات التجارية للعمالء.

 يشمل سوق المال و المتاجرة وخدمات الخزينة. :      قطاع الخزينة                     

ل و بخدمات التعامالمرتبطة الموجودات  ستثمار وأنشطة إدارةيشمل خدمات إدارة اال ستثمار والوساطة :قطاع خدمات اال

 المشورة وحفظ األوراق المالية. وترتيب الاإلدارة و

قوم يبما فيها مكتب الرئيس التنفيذي والذي وتشمل جميع القطاعات المساندة االخرى  :       أخرى                             

 بادارة استثمارات المجموعة في االسهم.

 

اريف تمد. توزع مصالتشغيلية المذكورة أعاله وفقاً لشروط وأحكام نظام  التسعير الداخلي المع تتم جميع المعامالت بين القطاعات

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

 

 لمصاريفالتشغيلي وا دخلالوإجمالي  2017و  2018مارس  31كما في  مجموعةلا ومطلوبات موجودات إجماليبتحليال  فيما يلي 

  :التشغيليةمن القطاعات  قطاع لكلخ يالتار افي هذ ةالمنتهيأشهر  تسعةال ةلفتر وصافي الدخل
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قطاع خدمات        )غير مدققة( 1820 مارس  31

ستثمار اال

 والوساطة

    

       

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة  قطاع الشركات  قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية

 65,778,334 1,290,278 821,652 16,696,668 26,461,175 20,508,561 إجمالي الموجودات

 58,057,729 4,242,948 18,066 6,239,366 12,016,692 35,540,657 إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 485,266 15,686 3,907 41,659 187,065 236,949 والتمويلية

 305,708 15,672 23,634 41,130 28,803 196,469 و عموالت وأخرى، صافي    أتعابدخل 

 790,974 31,358 27,541 82,789 215,868 433,418 إجمالي دخل العمليات

مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية 

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

 22,053 - 462 423 1,499 19,669 إستهالك

 534,862 (175) 22,255 18,483 150,289 344,010 إجمالي مصاريف العمليات               

 256,112 31,533 5,286 64,306 65,579 89,408 الفترة دخلصافي 

       

       :الى العائد

 256,112 31,533 5,286 64,306 65,579 89,408 البنك مساهمي

 - - - - - - غير ُمسيطرة  حصة

 256,112 31,533 5,286 64,306 65,579 89,408 الفترة دخل صافي
 

 

 

  )غير مدققة( 2017  مارس  31

   
قطاع خدمات 

ستثمار اال

 والوساطة

 قطاع األفراد    

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية    

 57,290,407 1,026,796 425,984 14,964,847 24,516,783 16,355,997 إجمالي الموجودات

 49,924,473 3,610,359 13,949 7,541,180 10,107,870 28,651,115 إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 والتمويلية
178,726 167,045 16,738 3,396 25,836 391,741 

 299,033 13,728 20,441 29,353 41,029 194,482 و عموالت وأخرى، صافي    أتعابدخل 

 690,774 39,564 23,837 46,091 208,074 373,208 إجمالي دخل العمليات

مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية 

 أخرى ، صافي   
6,108 44,298 - - - 50,406 

 24,913 - 449 402 2,097 21,965 إستهالك

 464,145 (2,914) 17,736 18,645 111,871 318,807 إجمالي مصاريف العمليات               

 226,629 42,478 6,101 27,446 96,203 54,401 الفترة دخلصافي 

       

       :الى العائد

 229,377 45,226 6,101 27,446 96,203 54,401 البنك مساهمي

 (2,748) (2,748) - - - - غير ُمسيطرة  حصة

 226,629 42,478 6,101 27,446 96,203 54,401 دخل الفترة صافي

 إدارة المخاطر المالية .15

 مخاطر االئتمان .1

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان، والتي تتمثل في عدم تمكن طرف ما من الوفاء بإلتزاماته بشأأن أداة ماليأة ممأا 

تكبأأد الطأأرف اآلخأأر لخسأأائر ماليأأة. تتعأأرض المجموعأأة لمخأأاطر االئتمأأان بشأأكل رئيسأأي بشأأأن نشأأاطات يأأؤدي إلأأى 
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التمويل واالستثمار. باالضافة إلى مخأاطر ائتمأان تتعلأق بأأدوات ماليأة خأارج قائمأة المركأز المأالي، مثأل اإلعتمأادات 

 المستندية وخطابات الضمان، وااللتزامات لمنح التمويل.

كمأا تقأوم  بتقييم احتمال التخلف عن السداد من قبل األطراف األخرى باستخدام أدوات تصنيف داخلية. تقوم المجموعة

 المجموعة باستخدام درجات تصنيف صادرة من وكاالت تصنيف خارجية، عند توفرها.

مأع  مالتتحاول المجموعة التقليل من مخاطر االئتمأان مأن خأالل مراقبأة التعرضأات االئتمانيأة، ووضأع حأدود للمعأا

لخاصأة ااطراف محددة، وتقويم المالءه االئتمانية لهذا األطأراف بصأورة مسأتمرة. وقأد تأم إعأداد سياسأات المجموعأة 

وتأأتم  بأإدارة المخأاطر بحيأأث تعمأل علأأى تحديأد المخأاطر وتضأأع حأدودا مناسأأبة لمراقبأة المخأاطر وااللتأأزام بالحأدود.

ود المقأررة د المقررة على أساس يأومي. وباإلضأافة إلأى مراقبأة الحأدالرقابة على التعرضات الفعلية ومقارنتها بالحدو

قاصأة رئيسأة ملالئتمان، تقوم المجموعة بإدارة التعرضات لمخاطر االئتمان المرتبطة بأنشطتها وذلك بأإبرام اتفاقيأات 

 والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى ضمن ظروف مناسبة، ومن خالل تقليص مدة التعرض. 

فيأة، أو نتج تركز مخاطر االئتمان عند قيام عأدد مأن األطأراف بنشأاطات مماثلأة، أو أعمأال فأي نفأس المنطقأة الجغراي

 تعاقديأة بأنفسلديهم خصائص اقتصادية متشابهة، مما قد يؤدي إلى التأثير علأى قأدرتهم جميعأاً علأى تلبيأة التزامأاتهم ال

 السياسية أو غير ذلك. القدر إذا حصل أي تغير في الظروف االقتصادية أو 

ة معينة أو ويعتمد تركز مخاطر االئتمان على الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناع

 موقع جغرافي معين.  

 تسعى المجموعة إلى إدارة تعرضه لمخاطر اإلئتمان من خالل التنويأع لضأمان عأدم حصأول تركأز فأي المخأاطر مأن

ى أو مجموعأأات مأأن العمأأالء فأأي منأأاطق معينأأة أو ضأأمن نشأأاطات اقتصأأادية محأأددة، كمأأا أنهأأا تلجأأأ إلأأناحيأأة أفأأراد 

مانات الحصول على الضمانات الالزمة حيثما يكون مالئماً. كذلك تسعى المجموعة إلى الحصول على المزيد من الضأ

 من األطراف األخرى حالما تتضح مؤشرات االنخفاض للتسهيالت ذات العالقة.

 لضأمانات التأيلوم اإلدارة بطلب المزيد من الضمانات بموجب االتفاقيات المبرمة. كما تقأوم بمتابعأة القيمأة السأوقية تق

 يتم الحصول عليها أثناء مراجعتها الدورية لكفاية مخصص انخفاض التمويل.   

األسواق  لتغيرات في منتجاتتقوم المجموعة بشكل منتظم بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لديها بحيث تعكس ا

 وأفضل الممارسات المستجدة.

 تحليل جودة االئتمان -

الدين  يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.وأدوات (أ

متاحة للبيع الدين الأدوات ( و2018)استثمارات أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

لمبالغ ا(.  ما لم يتم تحديده بشكل محدد، بالنسبة للموجودات المالية، تمثل المبالغ في الجدول إجمالي 2017)

 الضمان ، علىوالضمان المالية ، تمثل المبالغ في الجدول مبالغ التعهد  وعقود تمويلال لتزاماتالدفترية.بالنسبة ال

 التوالي. 
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 2018مارس  31 

 

الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 شهراً  12على مدى 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

غير  –العمر 

المنخفضة في قيمة 

 االئتمان

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى العمر 

المنخفضة في قيمة  –

 االئتمان

االئتمان المشترى 

 اإلجمالي منخفض القيمة

 الرياالت السعودية()بآالف  

      
أرصدة لدى البنوك 

    رىخوالمؤسسات المالية األ
 

 
 7,991,399 - - - 7,991,399 استثمارات من الدرجة األولى

استثمارات دون الدرجة 
 555,556 - 90,923 1,393 463,240 األولى

 8,546,955 - 90,923 1,393  8,454,639 القيمة الدفترية 

 
 2018مارس  31 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

غير  –العمر 

المنخفضة في قيمة 

 االئتمان

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى العمر 

المنخفضة في قيمة  –

 االئتمان

االئتمان المشترى 

 اإلجمالي منخفض القيمة

 السعودية()بآالف الرياالت  

      

للعمالء مدرجة بالتكلفة  تمويل

    المطفأة

 

 

      تمويل تجاري
 2,008,839 - - - 2,008,839 ممتازة
 5,261,039 - - 150,296 5,110,743 جيدة

 9,240,728 - - 1,112,181 8,128,547 مرضية
 10,749,618 - - 1,414,032 9,335,586 مخاطر مقبولة
 1,953,738 - - 1,586,311 367,427 تحت المراقبة
 419,390 - 419,390 - - غير عامل

      
      تمويل شخصي
 17,389,547 - 151,814 786,122 16,451,611 غير مصنفة

 47,022,899 - 571,204 5,048,942 41,402,753 القيمة الدفترية 
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 2018مارس  31 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

غير  –العمر 

المنخفضة في قيمة 

 االئتمان

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى العمر 

المنخفضة في قيمة  –

 االئتمان

االئتمان المشترى 

 اإلجمالي منخفض القيمة

 )بآالف الرياالت السعودية( 

      

بالتكلفة دين استثمارية  أدوات

محتفظ بها حتى : 2017)المطفأة 

    (االستحقاق

 

 

 1,295,499          - - - 1,295,499          ممتازة

 1,295,499          - - - 1,295,499          القيمة الدفترية 

 

 2018مارس  31 

 

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

غير  –العمر 

المنخفضة في قيمة 

 االئتمان

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى العمر 

المنخفضة في قيمة  –

 االئتمان

االئتمان المشترى 

 اإلجمالي منخفض القيمة

 )بآالف الرياالت السعودية( 

      

دين استثمارية مدرجة  أدوات

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

: متاحة 2017الشامل اآلخر )

    للبيع(

 

 

 2,128,859 - - - 2,128,859 ممتازة

 637,999 - - - 637,999             جيدة

 2,766,858          - - - 2,766,858          القيمة الدفترية 
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 2018مارس  31 

 

االئتمانية  الخسائر

المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

غير  –العمر 

المنخفضة في قيمة 

 االئتمان

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى العمر 

المنخفضة في قيمة  –

 االئتمان

االئتمان المشترى 

 اإلجمالي منخفض القيمة

 )بآالف الرياالت السعودية( 

      

      تعهدات والتزامات محتملة

  1,771,217          - -    -   1,771,217          ممتازة

  681,827             - -  15,934   665,893             جيدة

  1,168,783          - -  81,166   1,087,617          مرضية

  1,879,236          - -  441,960   1,437,276          مخاطر مقبولة

  300,790             - -  300,588   202                    تحت المراقبة

  111,214             - 111,214 - - غير عامل

 5,913,067          - 111,214  839,648  4,962,205          القيمة الدفترية  

 المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةتحليل االئتمان للموجودات المالية  (ب

أو  ن خالل الربحميبين الجدول التالي تحليل االئتمان للموجودات المالية المحتفظ بها  لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة 

 الخسارة

  2018  

 )بآالف الرياالت السعودية(

   استثمارات األوراق المالية

 706,107  مخاطر مقبولة

 706,107  القيمة الدفترية 

 ة الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتماني -المتوقعة  الناشئة من خسائر االئتمان مخصصاتال (ج

 لمبدئي، يأخذاعند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر في السداد على األداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات 

كال من  في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. يتضمن ذلك بنكال

مات في ذلك معلو والتقييم االئتماني ، بما بنكالمعلومات والتحليل الكمي والنوعي، وذلك من واقع الخبرات التاريخية لل

 النظرة المستقبلية.

 ان حدثت زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية للتعرض بمقارنة:يهدف التقييم لتحديد ما إذا ك

 العمر االفتراضي المتبقي من التخلف عن السداد كما في تاريخ التقرير. مع 

 .العمر المتبقي لهذه النقطة من الوقت الذي تم تقديره في وقت اإلثبات األولي للتعرض 

 عميل.ها وتقييم الالكمية الرئيسية األخرى األيام التي مضى موعد استحقاقباإلضافة إلى ما ذكر أعاله ، تشمل االعتبارات 

 درجات مخاطر االئتمان -

 ارجية()إما من خالل االعتماد على تصنيف داخلي أو وكاالت تقييم خيقوم البنك بتخصيص الشركات ، تمويل لمحفظة

تعثر وتطبيق كل تعرض لدرجة مخاطر االئتمان استناداً إلى مجموعة من البيانات التي يتم تحديدها بالتنبؤ بنخاطر ال

ر التخلف الحكم االئتماني الممارس. يتم تحديد درجات مخاطر االئتمان باستخدام عوامل نوعية وكمية تدل على مخاط

 عرض ونوع المقترضعن السداد. هذه العوامل تختلف تبعا لطبيعة الت
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 االئتمان بحيث تزيد مخاطر التخلف عن السداد بشكل كبير مع تدهور مخاطر االئتمانتم تحديد ومعايرة درجات مخاطر 

ق بين أصغر من الفر 2و  1 االئتمان، على سبيل المثال ، الفرق في مخاطر التخلف عن السداد بين درجتي مخاطر 

 .3و 2 االئتماندرجتي مخاطر 

 صيص كل التعرض لدرجة مخاطر االئتمان عند االعتراف المبدئي استنادا إلى المعلومات المتاحة عن المقترض.يتم تخ

تخضع التعرضات للرصد المستمر ، مما قد يؤدي إلى نقل التعرض إلى درجة مخاطر ائتمان مختلفة. يشمل رصد 

 التعرض استخدام البيانات التالية.

 جميع التعرضات تجاريتعرضات 

  المعلومات التي يتم الحصول
عليها أثناء المراجعة الدورية لملفات 

على سبيل المثال ، البيانات  -العمالء 
المالية المراجعة وحسابات اإلدارة 
والميزانيات واإلسقاطات. ومن األمثلة 
على مجاالت التركيز بوجه خاص: هوامش 
الربح اإلجمالي ، ونسب الرفع المالي ، 

ون ، واالمتثال للعهود ، وتغطية خدمة الدي
 وإدارة الجودة ، وتغييرات اإلدارة العليا.

  البيانات من وكاالت مرجعية
االئتمان ، والمقاالت الصحفية ، والتغيرات 

 في التصنيفات االئتمانية الخارجية

  التغييرات الهامة الحالية والمتوقعة
في السياسة ، والبيئة التنظيمية 

في أنشطته والتكنولوجية للمقترض أو 
 التجارية

  تحليل األعمال للمقترض ، بما في
ذلك المخاطر التجارية واإلدارة والوثائق 

 المالية والدعم واالستقرار والسلوك.

  تحليل الصناعة التي يعمل فيها
المقترض ، بما في ذلك مرحلة نمو 

 الصناعة ومعدل فشل الصناعة

  هذا يشمل الحالة المتأخرة وكذلك  -سجل الدفع
 مجموعة من المتغيرات حول نسب الدفع

 استخدام الحد الممنوح 
  طلبات ومنح الصبر 
  التغيرات الحالية والمتوقعة في ظروف األعمال

 والظروف المالية واالقتصادية.

 احتمال التعثرمدى يكل ه عمل (1-ج

 هيكل مدىد لمحفظته( هي مدخالت أولية في تحدي اتم إنشاؤه تيال ةالمذكور فئةإن درجات المخاطر االئتمانية )أو ال

 لتعرض.ل تعثراحتمال ال

بقية للحياة المت ، يستخدم البنك نماذج إحصائية إلنشاء تقديراتفئةباستخدام البيانات االفتراضية المحققة لكل درجة أو 

 لتعرض، وكيف يمكن تغييرها كنتيجة لمرور الوقت.التعثر لاحتمال 

 .لتعثرالخطوات التالية من أجل هيكل المدى الناتجة من احتمال ا البنكموظفوا ويعمل 

المقبلة ، ثم  12لمحافظها والتي تتضمن مراقبة سلوك العميل خالل األشهر الـ  عثرمعدالت التاحتساب قام البنك أوالً ب

وقعات تعديلها لت بعد ذلك يتمتصنيف التخلف عن السداد ، والذي يتم التنبؤ به بعد ذلك باستخدام طريقة اكتوارية مقبولة و

 .االقتصاد الكلي 

البنك في المعلومات المستقبلية في إمكانية المعايرة االفتراضية من خالل نماذج االقتصاد الكلي لكل محفظة. وقد  وبأخذ

تم حساب تأثير متغيرات االقتصاد الكلي على معدالت التخلف عن السداد باستخدام إطار عمل متعدد النماذج قائم على 
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التنبؤ بالتنبؤ بالتراجع واالنحدار وسيناريوهات خط األساس. يتضمن  السيناريو ، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة

هذا التحليل تحديد ومعايرة العالقات بين التغيرات في معدالت التخلف والعوامل االقتصادية الكلية. يتم استخدام التوقعات 

 لتقدير التأثير على احتمالية التخلف عن السداد خالل السنوات القادمة.

ى لها تتطلع إل، وتعديلها في وقت الحق لالقتصاد الكلي بشكل مفرط لجعراضي المتبقي من التخلف عن السداد العمر االفت

 ل في السنواتاألمام. يستخدم نهج مصفوفة االنتقال لتوقع درجة الحكمة احتمال التخلف عن السداد على مصفوفة االنتقا

لمصطلح من اداد خالل السنوات القادمة ، وبالتالي فإن هيكل القادمة. هذا يوفر درجة الحكمة احتمال التخلف عن الس

 احتمال التخلف عن السداد.

 تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري (2-ج

مية في كتختلف معايير تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير باختالف المحفظة وتتضمن تغييرات 

 مل النوعية ، بما في ذلك الدعم على أساس التعثر.احتمال التعثر والعوا

 يتم تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ، مع األخذ بعين االعتبار:

 .يتجاوز موعد استحقاقه •

 تغيير في خطر التخلف عن السداد تحدث منذ االعتراف األولي، •

 العمر المتوقع لألداة المالية و. •

 .نالئتماا طرمخا علی رثؤي دق دجهأو  تکلفةدون أي  متاحة،  مةوعدمو لةومعق تماومعل •

منذ  ناإلئتماالمتوقعة على مدى العمر مقابل أي منشأة شهدت زيادة كبيرة في مخاطر  اإلئتمانيتم إثبات خسائر 

 يوًما. 30ن المبدئي. يتم إثبات خسائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة إذا كان أي منشأة مستحقة منذ أكثر م االعتراف

 

خالل إجراء  مدى فعالية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية وذلك من بنكاليراقب 

 مراجعة منتظمة للتأكد من:

  لتعثر في تحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية قبل التعرض لمخاطر امدى قدرة المعايير على

 السداد؛

  يوماً؛ و 03ال تتوافق المعايير مع الفترة الزمنية المحددة عندما يصبح الموجود متأخر عن السداد لمدة 

  ثر حدوث التعال توجد أي تقلبات في مخصص الخسارة من التحويالت بين )المرحلة األولى( الحتمالية

 لعمراشهراَ )والمرحلة الثانية( الحتمالية حدوث التعثر في السداد على مدى  12في السداد على مدى 

 الموجودات المالية المعدلة (3-ج

ة لعدد من األسباب بما في ذلك ظروف السوق المتغير التمويليجوز تعديل الشروط التعاقدية للحصول على 

 يلالتموستبعاد اواالحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال عالقة لها بتدهور االئتمان الحالي أو المحتمل للعميل. قد يتم 

 العادلةالقيمة جديد مدرج ب كتمويلالذي تم إعادة التفاوض بشأنه،  التمويلالحالي الذي تم تعديل شروطه ويتم إثبات 

 وفقاً للسياسة المحاسبية.

ن خالل خصم عندما يتم تعديل شروط الموجودات المالية ، يعيد البنك احتساب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل م

غ المعاد رق بين المبلالفعلي قبل التعديل. سيتم إثبات أي ف رباحالتدفقات النقدية التعاقدية المعدلة باستخدام معدل األ

 والمبلغ اإلجمالي الحالي في قائمة الدخل لتعديل األصول. احتسابه

لقياس الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان )بالنسبة للموجودات المالية غير المعترف بها أثناء عملية التعديل( ، 

سيقوم البنك بمقارنة مخاطر التقصير التي تحدث في تاريخ التقرير استناداً إلى شروط العقد المعدلة والمخاطرة 
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وط العقد األصلية وغير المعدلة. سيتم تسجيل خسائر ائتمانية االفتراضية التي تحدث عند االعتراف األولي على شر

شهر خسائر االئتمان المتوقعة  12متوقعة مناسبة وفقًا للتخطيط المحدد بعد تعديل األصول ، على سبيل المثال. 

 .االفتراضية 3عمر خسائر االئتمان المتوقعة للمرحلة الثانية والمرحلة  األولىللمرحلة 

ة ( لزياد لتحملاللعمالء الذين يواجهون الصعوبات المالية )المشار إليها بأنشطة  تمويلدة جدولة البإعا البنكقوم ت

على  الوقت تمويل، يمنح البنكفرص التحصيل والتقليل من مخاطر التعثر في السداد. بموجب سياسة اإلمهال لل

لسداد، للتعثر في ا أساس انتقائي إذا كان المدين حالياً في حالة التعثر في سداد ديونه أو إذا كانت هناك مخاطر عالية

لمتوقع بأن اويوجد هناك دليل بأن المدين قد بذل جميع الجهود المعقولة للوفاء بالشروط التعاقدية األصلية ومن 

 لشروط المعدلة.يكون المدين قادراً على تلبية ا

دات تتضمن الشروط المعدلة عادةً على تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت دفع األرباح وتعديل شروط تعه

بمراجعة  األفراد والشركات لسياسة اإلمهال.تقوم لجنة المراجعة الخاصة بالبنك تمويل. تخضع كالً من التمويل

 .اإلمهالالتقارير حول أنشطة 

خسارة  شهر 12، على سبيل المثال.   االصلالمناسبة وفقًا للمجموعة المحددة بعد تعديل  االصولسيتم توفير 

ة راضية للمرحلواإلفت الثانيةمتوقعة من اإلئتمان للمرحلة األولى ، خسائر اإلئتمان المتوقعة مدى الحياة للمرحلة 

 لة استغاثة االئتمان من الملتزم.. ال يُنظر في أي تعديل في األصل إذا لم يكن مدفوًعا بحاالثالثة

 .مويلت أليتعديل أو إعادة هيكلة  عن ناشئةملموسة  خسائر مادية بأي  االعترافخالل هذه الفترة ، لم يتم 

 تعريف التعثر في السداد (4-ج

 بأن الموجودات المالية تكون في حاله تعثر في السداد عندما: بنكاليعتبر 

  بنكإلى ال بالكامل، وذلك دون الرجوع بنكالمقترض التزاماته االئتمانية لليكون من غير المرجح إن يسدد 

 التخاذ إجراءات مثل تسييل الضمان )في حالة االحتفاظ بها(؛ أو

 يوماً. 90ألكثر من  بنكستحقة للتجاوز المقترض في سداد أي من التزاماته االئتمانية الم 

 في االعتبار المؤشرات التالية: بنكالسداد، يأخذ العند تقييم ما اذا كان المقترض متعثر في 

 
  مخالفة الشروط؛: مثال –المؤشرات النوعية 

  ؛ وبنكلمثال: وضع التأخر في السداد وعدم سداد التزام آخر لنفس الجهة المصدرة ل -المؤشرات الكمية 

  ية.المصادر الخارجالبيانات التي يتم إعدادها داخلياً باإلضافة إلى التي يتم الحصول عليها من 

  غير لسداد وقد تتاقد تختلف المدخالت الخاصة بالتقييم لتحديد ما إذا كانت األداة المالية في حالة التعثر في

 . درجة أهميتها، وذلك بمرور الوقت لتعكس التغيرات في الظروف

 المال. ألغراض تنظيمية لرأسعلى نطاق واسع مع  ذلك المطبق من قبل البنك   يتماشى تعريف التعثر في السداد

 إدراج معلومات النظرة المستقبلية  (5-ج

ادت زة لألداة قد معلومات النظرة المستقبلية في كال من تقييماته لتحديد ما إذا كانت المخاطر االئتماني بنكيدرج ال

 بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وقياسه للخسائر االئتمانية المتوقعة.

تمان المتوقعة فيما يتعلق بمحفظة التجزئة والشركات )والمشروعات الصغيرة لغرض قياس خسائر االئ

ية للبنوك. والمتوسطة( ، يتم ذلك من خالل تطبيق نماذج االقتصاد الكلي التي تم تطويرها لمختلف المحافظ المال

ت التخلف عن تقوم البنوك بتقييم تأثير متغيرات االقتصاد الكلي على معدال .نماذج االقتصاد الكلي على الرغم من

 السداد. ويتم جمع التوقعات من المتغيرات من مصادر خارجية.
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 لیإ فةباإلضا لصلةذات ا يةدالقتصاا راتللمتغي لمستقبليا هلالتجا" ألساسيةا دةلقاع"ا يةرؤ بصياغة كلبنا وميق

وتنطوي هذه العملية على وضع سيناريوهين اقتصاديين  رىألخا لمحتملةا تاوهيرلسيناا نم ممثلة عةومجم

قتصادية إضافيين أو أكثر والنظر في االحتماالت النسبية لكل نتيجة. تتضمن المعلومات الخارجية البيانات اال

الخاص  والتنبؤات التي تنشرها الهيئات الحكومية والسلطات النقدية في المملكة وبعض خبراء التنبؤ بالقطاع

 واألكاديمي.

. ىخرأ اضألغر بنكال قبل من لمستخدمةا تلمعلوماا معوتتماشي  حتماالًالنتيجة األكثر ا ألساسيةا لحالةا تمثل

لضغط بشكل دوري بإجراء فحص ا بنكتمثل السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاؤماً. يقوم ال

 للصدمات األكثر تطرفًا لمعايرة تقريره لهذه التصورات المعقولة األخرى.

ة، وقد دوات الماليبتحديد وتوثيق العوامل الرئيسية لخسائر االئتمان والخسائر االئتمانية لكل محفظة من األ البنكقام 

لخسائر االئتمان وا قات بين المتغيرات االقتصادية الكلية ومخاطرقام باستخدام تحليل البيانات التاريخية بتقدير العال

 االئتمانية. 

لموجودات تم تطوير العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية  والتعثر ومعدالت الخسارة للمحافظ المتنوعة ل

 سنة سابقة.  15سنوات إلى  10المالية بناًء على تحليل البيانات التاريخية على مدى 

ز عن سداد فيما يتعلق بالمؤسسات المدرجة ، السيادية والمالية ، يستخدم البنك منهجية مبنية على مقايضة العج

 االئتمان ، والتي تتضمن نظرة السوق المستقبلية من أجل الوصول إلى خسائر االئتمان المتوقعة.

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  (6-ج

  لخاص بالشروطالمستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي تشكل الهيكل افيما يلي المدخالت الرئيسية 

 للمتغيرات التالية:

 
 احتماليه حدوث التعثر في السداد؛ .1

 الخسارة في حالة التعثر في السداد؛  .2

 قيمة التعرض للتعثر في السداد؛  .3

 

ها . ويتم تعديلداخلياً والبيانات التاريخية األخرىتستمد هذه المعايير بصفة عامة من النماذج اإلحصائية المطورة 

 بحيث تعكس معلومات النظرة المستقبلية وذلك كما هو موضح أعاله.

ا على أساس تعتبر تقديرات احتمالية حدوث التعثر في السداد هي بمثابة التقديرات في تاريخ محدد، ويتم احتسابه

ام أدوات تصنيف مصممة لمختلف فئات األطراف األخرى نماذج التصنيف اإلحصائية  ويتم تقييمها باستخد

ً التي تشمل كالً من العوا مل الكمية والتعرضات. وتعتمد هذه النماذج اإلحصائية على البيانات المجعمة داخليا

ي تقدير والنوعية. في حال تحول األطراف األخرى والتعرضات بين فئات التصنيفات، فأن ذلك سئؤدي إلى تغيير ف

بة عاقدية بالنسية حدوث التعثر في السداد. يتم تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد إلى االستحقاقات التاحتمال

 للتعرضات ومعدالت الدفع المسبق المقدرة.

 البنكقدر تمثل الخسارة في حالة التعثر في السداد حجم الخسائر المحتملة في حالة وجود التعثر في السداد. وي

راف ت مقابل األطة التعثر في السداد استناداً إلى واقع خبراته التاريخية لمعدالت استرداد المطالباالخسارة في حال

يمة الضمان األخرى المتعثرة في السداد. يأخذ نماذج الخسارة في حالة التعثر في السداد في االعتبار الهيكل وق

زأ من د ألي ضمان والتي تعتبر جزء ال يتجالمتوقع واقدمية المطالبة وقطاع الطرف اآلخر وتكاليف االستردا

خصومة على أساس للتدفقات النقدية الم الخسارة في حالة التعثر في السداديتم احتساب الموجودات المالية. 

 باستخدام معدل الربح الفعلي كعامل للخصم.
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عرض يمثل التعرض للتعثر التعرض المتوقع في حالة التخلف عن السداد. يستمد البنك التعرض للتعثر من الت

طفاء. إن الحالي للطرف المقابل والتغييرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد بما في ذلك اإل

لية ، تشتمل إللتزامات اإلقراض والضمانات الما التعرض للتعثر من أصل مالي هو إجمالي قيمته الدفترية. بالنسبة

 موجب العقد ،بالتعرض للتعثر على المبلغ المسحوب ، باإلضافة إلى المبالغ المستقبلية المحتملة التي يمكن سحبها 

 والتي يتم تقديرها بناًء على المالحظات التاريخية والتوقعات المستقبلية. 

م للمالية التي ادام الحد األقصى الحتمالية حدوث التعثر في السداد للموجودات كما هو مبين أعاله، والتزاماً باستخ

ألخذ في الخسائر االئتمانية المتوقعة با بنكشهراً، يقيس ال 12تزيد مخاطر االئتمانية بشكل جوهري على مدى 

ديد ي خيارات تماالعتبار مخاطر التعثر في السداد على مدى الحد األقصى للفترة التعاقدية )متضمنة على أ

غراض إدارة في االعتبار فترة أطول، بالنسبة أل بنكللمقترض( التي يتعرض فيها لمخاطر االئتمان، حتى لو يأخذ ال

أو  ة سداد مقدمةالمخاطر. يمتد الحد األقصى للفترة التعاقدية إلى التاريخ الذي يكون فيه الحق للبنك أن يتطلب دفع

 مان.أو الض تمويلأن يلغي ارتباط ال

عنصر  بالنسبة لعمليات السحب على المكشوف والتسهيالت االئتمانية للبطاقات االئتمانية التي تشمل كال من

ق تعاقدية ، ، يقوم البنك بقياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى فترة استحقا بالتمويل وااللتزام غير المسحو

 غم من أن هذهحيث يعتبر البنك أن لديه القدرة التعاقدية على طلب السداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب. على الر

سنوية   أن هناك مراجعةالتسهيالت ليس لديها هيكل محدد المدة أو سداد ويتم إدارتها على أساس جماعي ، إال

 للحدود ، حيث يمكن إلغاء هذه التسهيالت.

ا يتعلق بالنسبة للمحفظة ، مثل التعرضات المدرجة ، والتعرضات للمؤسسات المالية والمؤسسات السيادية ، فيم

ن ارة االئتماسخبالبيانات التاريخية المحدودة للبنك ، يتم استخدام مقايضة التخلف عن سداد االئتمان لتحديد مبلغ 

 المتوقعة.

 مخصص الخسارة (د

 يوضح الجدول التالي التسويات من االفتتاح إلى الرصيد الختامي لمخصص الخسارة حسب فئة األدوات المالية.
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الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

 شهراً  12

الخسائر االئتمانية 

المتوقعة على مدى 

غير المنخفضة  –العمر 

 قيمة االئتمانفي 

االئتمانية المتوقعة 

 –على مدى العمر 

المنخفضة في قيمة 

 اإلجمالي االئتمان 

 )بآالف الرياالت السعودية( 

     

     للعمالء  مدرجة بالتكلفة المطفأة تمويلال

 1,311,758 529,141 314,648 467,969 يناير 1الرصيد في 

 72,192 29,151 77,729 (34,688) صافي إعادة قياس مخصص الخسائر

 23,145 2,095 1,490 19,560 موجودات مالية جديدة أصلية أو مشتراه

 - - - - مبالغ مشطوبة

 1,407,095 560,387 393,867 452,841 القيمة الدفترية

 الضمانات المالية (ه

لتخفيف مخاطر  ، خالل دورة أعمالها االعتيادية ألنشطة اإلقراض بحفظ ضمانات مالية كضمانالبنوكتقوم 

ً تتضمن هذه الضمانات ودائع ألجل وتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية تمويلاالئتمان لل .  غالبا

 تمويلوأسهم محلية ودولية وعقارات وموجودات أخرى ثابتة.  يتم االحتفاظ بالضمانات بشكل رئيسي مقابل ال

ات الصلة بصافي قيمها القابلة للتحقيق. بالنسبة للموجودات العمالء وتدار مقابل التعرضات ذ تمويلالتجارية و
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ً في تاريخ الفترة المالية فإن المعلومات الكمية عن الضمان المحتفظ به كضمان  المالية  المنخفضة القيمة ائتمانيا

 بعتبر ضرورياً إلى حد أن يخفف هذا الضمان من مخاطر االئتمان.

 كفاية رأس المال .16
 

 عربي السعوديوعة عند إدارة رأس المال في اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد التتمثل أهداف المجم

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

لسعودي نقد العربي اتقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بانتظام. تتطلب تعليمات مؤسسة ال

 مخاطر عند أواالحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة ال

 %.8المتفق عليه وهو تزيد عن الحد األدنى 
 

أس رقياس كفاية  تراقب المجموعة كفاية رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. و بموجبها يتم

لي المرحلية المال بمقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات وااللتزامات المحتملة المدرجة في قائمة المركز الما

 وحدة باستخدام االرصده المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. الم

نسبة كفاية إن الجدول التالي يلخص الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر،ورأس المال األساسي ورأس المال المساند و

 رأس المال الخاص بالمجموعة:

 

 2018 مارس 31

 بآالف الرياالت السعودية

 (مدققة)غير 

 
 2017ديسمبر  31

 بآالف الرياالت السعودية 

  )مدققة(

 2017 مارس 31

 بآالف الرياالت السعودية

 (مدققة)غير 

 45,494,228  49,050,813  51,125,915 الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان
 4,475,144  4,899,270  5,039,667 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

 866,977  1,512,788  1,191,044 السوقالموجودات المرجحة لمخاطر 
 50,836,349  55,462,871  57,356,626 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

 7,542,354  7,588,793  7,777,668 رأس المال األساسي
 2,562,325  2,693,286  2,639,074 رأس المال المساند

 10,104,679  10,282,079  10,416,742 المال المساندإجمالي رأس المال األساسي ورأس 

      نسبة كفاية رأس المال

 14.84%  %13.68  %13.56 نسبة رأس المال األساسي
 19.88%  %18.54  %18.16 ورأس المال المساند المال األساسي  نسبة رأس

 

 رأس المال .17

  31)ة  رياالت سعودي 10مليون سهم، قيمة كل سهم  600يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من 

 10كل سهم قيمة سهم، مليون  600:  2016مارس  31 و  رياالت سعودية 10كل سهم قيمة سهم، مليون  600:  2016ديسمبر 

 (رياالت سعودية 

 والمخفضربح السهم األساسي  .18

العائأدة  رةفتصافي الدخل لل بقسمة 2017و  2018 مارس 31في  المنتهيتين للفترتينوالمخفض تم احتساب ربحية السهم األساسية 

 فتأرةالل ال( القائمة خ سهم مليون 596 : 2017) سهم مليون 596:  2018لمساهمي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم في 

 وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة.

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مدققة( الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة

 2018 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 
 

       

43 

 

 توزيعات االرباح .19

 لايرمليأأون  240، أوصأأى مجلأأس االدارة بتوزيأأع أربأأاح نقديأأة بمبلأأغ 2018ينأأاير  14 هأأـ الموافأأق 1439ربيأأع اآلخأأر  27فأأي

رجأب  25اريخ وتمت الموافقة على توزيعات األرباح في الجمعية العامأة العاديأة بتأ لاير سعودي للسهم الواحد ( 0.4سعودي ) 

 .2018أبريل  11هـ الموافق  1439

 أرقام المقارنة .20

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

 الموجزةللقوائم المالية المرحلية الموحدة  إعتماد مجلس اإلدارة .21

 .2018 ابريل 29الموافق  هـ1439 شعبان 13بتاريخ  الموجزةالموحدة  المرحلية المالية القوائم اإلدارة مجلس اعتمد


