
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة )غير مدققة( الموحدة ةمرحليالقوائم المالية ال

  4132مارس  13في  نتهيةالمأشهر   الثالثة ةلفتر

 

 

 
 
 

 

  















 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية      

  4132 مارس 13في  ةأشهر المنتهي ثالثةالة لفتر
 

 

 6 

 ـامــع .3

 

 التأسيس والعمل -أ  

وتاريخ  24بموجب المرسوم الملكي رقم م/ تأسس بنك البالد )"البنك"( ، شركة مساهمة سعودية، وتم الترخيص بانشائه

هـ 3245رمضان  34( وتاريخ 454(، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )4112نوفمبر  2هـ )الموافق 3245رمضان  43

 (.4112نوفمبر  3)الموافق 

ابريل  30هـ )الموافق 3246ربيع األول  31(  بتاريخ 3131414405ويعمل البنك  بموجب  السجل  التجاري  رقم  ) 

 ( وعنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:4115

 بنك البالد

  140ص ب  

 11411الرياض 

 المملكة العربية السعودية

شركة البالد لالستثمار وشركة وهي/شركاته التابعه، القوائم المالية للبنك والموجزة تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة 

ـ "المجموعة"( % من البنك وتم تأسيسها في 311تلك الشركات التابعة مملوكة بنسبة  البالد العقارية )يشار إليهم مجتمعين ب

في مزاولة جميع األعمال المصرفية والتمويلية واإلستثمارية من خالل البنك  .  تتمثل أغراضالمملكة العربية السعودية

نظام مراقبة وللقوانين الداخلية ول أدوات ومنتجات متوافقه مع الشريعة اإلسالمية ولعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك

مركز صرافة وحواالت   152فرعا( و  40: 2013فرعا ) 104البنوك. ويقوم البنك بتقديـم هذه الخدمـات من خالل 

 صرافة وحواالت( في المملكة العربية السعودية. مركز 322 :2013)

 الهيئة الشرعية –ب 

 اإلسالمية. أنشأ البنك هيئة شرعية، )"الهيئة الشرعية"( لضمان توافق جميع أعمال المجموعة مع أحكام الشريعة     

 أسس اإلعداد .4

يعد البنك قوائمه المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد 

. كما يعد البنك قوائمه المالية المرحلية “التقارير المالية المرحلية” -34العربي السعودي ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

الموحدة الموجزة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. إن القوائم المالية المرحلية 

 قرائتهاويجب الموحدة الموجزة ال تحتوي على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية 

 .2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في و  جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة

يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر 

والمطلوبات المسجلة، ومبالغ اإليرادات والمصاريف. وقد تختلف  على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

وعند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة، كانت األحكام الهامة التي أجرتها اإلدارة عند تطبيق السياسات 

المحاسبية للمجموعة والمصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها المطبقة على القوائم المالية الموحدة السنوية 

 .2013ديسمبر  31 كما في وللسنة المنتهية في

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

 المالية المعروضة ألقرب ألف. القوائم
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 أسس التوحيد .1

المرحلية  والشركات التابعة. يتم إعداد القوائم الماليةتشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للبنك 

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

على تسيطر المجموعة )الشركة المستثمر فيها(،  عليها المجموعة تسيطرالتي فيها  المستثمر ةأالشركة التابعة هي المنش

 احق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته ا، أو يكون لديهالمجموعة تتعرضما عندما  المستثمر فيهاالمنشأة 

على الشركة المستثمر فيها. يتم  االمقدرة على التأثير على العائدات من خالل ممارسة سلطاته ابالشركة المستثمر فيها ولديه

من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركات إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد اعتباراً من  توحيد الشركات التابعة إعتباراً 

 تاريخ تخلي البنك عن مثل هذه السيطرة. 

 . 4132 مارس 13% في شركتي البالد لإلستثمار والبالد العقارية كما في 100يمتلك البنك  

األرصدة بين البنك والشركات التابعة ، وأي دخل أو مصروف ينشأ من المعامالت المالية مع الشركات التابعة  يتم إستبعاد

محققة بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد العند إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. تستبعد الخسائر غير 

                 فيه دليل على االنخفاض في القيمة.محققة الى الحد الذي ال يكون الاالرباح غير 

 السياسات المحاسبية الهامة .2

تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع السياسات المحاسبية المتبعة 

الموضحة ادناة والتي تم تطبيقها من  ى المعايير الحاليةفي العام السابق فيما عدا ما يتعلق بالمعايير الجديدة والتعديالت عل

 قبل البنك:

 ( والذي يعفي 47( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )31( و )34تعديالت على المعايير الخاصة بالتقارير المالية رقم )

. ينص هذا االعفاء االلزامي على أنه يتعين على المنشأة 4132يناير  3من توحيد الصناديق االستثمارية اعتباراً من 

في المنشآت المسيطر عليها وكذلك االستثمارات في الشركات الزميلة االستثمارية المؤهلة المحاسبة عن االستثمارات 

والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة شريطة الوفاء ببعض الشروط وبإستثناء الشركات 

 التابعة التي تعتبر إمتداداً للنشاطات االستثمارية للمنشأة االستثمارية.

 ينص المعيار على )أ( أنه يوجد 4132يناير  3( والذي يطبق اعتباراً من 14سبة الدولي رقم )تعديل على معيار المحا .

للمنشأة حالياً حق نظامي ملزم للمقاصة إذا كان ذلك الحق ال يتوقف على حدث مستقبلي وملزم خالل دورة األعمال 

أن إجمالي التسوية يعادل صافي التسوية  العادية، وفي حالة تعثر أو إفالس المنشاة وكافة األطراف األخرى، و )ب(

وذلك فقط إذا كان إلجمالي آلية التسوية خصائص يتم بموجبها حذف أو ينتج عنها مخاطر إئتمان وسيولة غير هامة 

 الذمم المدينة والدائنة في عملية أو دورة تسوية واحدة. معالجةويتم بموجبها 

 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) تتناول هذه 4132يناير  3والذي يطبق بأثر رجعي اعتباراً من .

التعديالت االفصاح عن المعلومات المتعلقة بالقيمة القابلة لإلسترداد للموجودات المنخفضة القيمة بموجب هذه 

أو لإلسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية خصصت إليها الشهرة القابلة التعديالت، وأنه يحق االفصاح عن القيمة 

 الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد وذلك فقط عند إثبات خسارة االنخفاض أو عكس قيدها.

 ( والذي يطبقق اعتبقاراً مقن 10تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )والقذي ققدم إسقتثناءاً محقدوداً 4132ينقاير  3 ،

اسبة تغطية المخاطر الحاليقة وذلقك عنقدما ال يتوققع بقأن ( والذي يعفى من مح10لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )

 تفي مستندات تغطية المخاطر األصلية بمعايير محددة.

 ما ينطبق من المعايير الجديدة والتعديالت أعاله.قامت المجموعة بتبني 
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 ، صافياالستثمارات .6
  4132 مارس 13  4131ديسمبر 13  4131 مارس 13

 بآالف الرياالت السعودية )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(

 ، صافياستثمارات متاحة للبيع     

 أسهم  356,964   328,689   306,492

 يةإستثمار اديقصن 131641   28,221   23,361

 صكوك –سندات بعمولة عائمة  4671111   258,000   58,000

387,853 
 

 614,910  
 

646,534  

     

 

 بالتكلفة المطفأة قتناةماستثمارات 

2,051,086  1,052,159  413611216 

لدى مؤسسة النقد  العربي  سلع مرابحات  

  السعودي

 اإلجمالي 2,796,939  1,667,069  2,438,939

 التمويل ، صافي .5

  4132 مارس 13  4131ديسمبر 13  4131 مارس 13

 السعوديةبآالف الرياالت  )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(

 بالتكلفة المطفأة قتناةم     

8,817,519 

 

 بيع آجل 12,527,445  12,306,085

 بيع بالتقسيط 9,982,995  9,460,598 8,295,522

 مشاركة 1,683,427  1,530,608  1,396,738

 إجارة 529,994  526,288  530,163

 بطاقات ائتمان 10,528  26,287  20,801

 التمويل العامل 24,734,389  23,849,866  19,060,743

 التمويل غير العامل 425,131  460,868  786,314

 اجمالي التمويل  25,159,520  24,310,734  19,847,057

  صافي ،مخصص خسائر التمويل (882,040)  (895,311)  (1,158,669)

 تمويل، صافيال 24,277,480  23,415,423  18,688,388

 ودائع العمالء  .4
  4132 مارس 13  4131ديسمبر 13  4131 مارس 13

 بآالف الرياالت السعودية )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(

 تحت الطلب 42122514,2   22,640,801   19,707,013

 ادخار  2,976,107    3,069,358   3,382,814

 ألجل  3,235,346    2,755,637   1,635,395

 أخرى   734,452    641,922   555,416

 اإلجمالي ,,1311,413   29,107,718   25,280,638
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة .7
 

 مما يلي : للمجموعةأ( تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة 

  4132 مارس 13  4131ديسمبر 13  4131 مارس 13

 بآالف الرياالت السعودية )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(

      

 خطابات الضمان 3,067,225  2,833,211  2,426,324

 إلتزامات إكتتاب -  -  1,650,000

 االعتمادات المستندية 1,497,989  1,547,525  982,787

 قبوالت 392,930  313,626  391,751

 اإلجمالي 4,958,144  4,694,362  5,450,862

                

 الزكاة ( ب

 . وقد نتج عن2008 حتى 2006تلقى البنك الربط الزكوي  المقدم من قبل مصلحة الزكاة والدخل لألعوام السابقة من 

مليون لاير سعودي  55مليون لاير سعودي و 60مليون لاير سعودي و  62اضافية بمبلغ  زكوية مطالبات الربطهذا 

على التوالي.  وترجع هذه الفروقات بشكل أساسي إلى عدم اضافة محفظة التمويل  2008و   2007و 2006لألعوام 

 عند احتساب البنك لوعاء الزكاة. للوعاء الزكوي وبعض المصروفات األخرى والموجودات المالية

المشار  المستلمة للسنوات قام البنك باالعتراض لدى اللجنة االبتدائية لدى مصلحة الزكاة والدخل عن جميع  الربوط

وعليه إستأنف البنك لدى اللجنة  2006إليها أعاله. وقد أيدت اللجنة االبتدائية ربط مصلحة الزكاة والدخل للعام 

 االستئنافية ضد هذا القرار.

سة النقد مع قطاع البنوك برفع هذه القضية إلى مؤس وقام مع مستشارية باالعتراض على هذا الربط بالتشاور وقام البنك

اإلضافية المشار اليها  الزكويةمطالبات الالعربي السعودي للوصول إلى حل مناسب. بناء على ذلك لم يقم البنك بتسجيل 

 .المرحلية الموجزة في القوائم المالية الموحدة  2008و 2007و 2006أعاله من قبل مصلحة الزكاة والدخل لألعوام 

مليون لاير سعودي   19,5مبلغ وقدره  2013ديسمبر  31لسنة المنتهية في لبلغت الزكاة المستحقة على المساهمين 

مليون لاير سعودي(، سيتم دفعها من قبل البنك بالنيابة عن المساهمين وسيتم استقطاعها من أية أرباح  24,3: 2012)

 موزعة الحقاً. 

 فقد تم احتسابها بنفس طريقة السنوات السابقة.   2013حتى  2009وفيما يخص الزكاة لألعوام  من 

مليون لاير سعودي من االرباح المبقاة و الذي يمثل   22,1نتيجة إصدار أسهم مجانية، قام البنك بإقتطاع مبلغ وقدرة

 حتى  2006المبلغ المدفوع لمصلحة الزكاة والدخل نيابة عن المساهمين و المتعلقة بالربوط الزكوية للسنوات من

2011. 
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 النقدية وما في حكمها .,

 مما يلي:الموحدة المرحلية في قائمة التدفقات النقدية  المدرجةفي حكمها وما  يةالنقدتكون ت

 
  4132 مارس 13  4131ديسمبر 13  4131 مارس 13

 بآالف الرياالت السعودية )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(

 نقدية  1,713,217   1,609,797  1,359,969

4,465,590  4,319,748  4,782,048 

تستحق والمؤسسات المالية األخرى  البنوكارصدة لدى 

 خالل تسعين يوماً من تاريخ اإلقتناء

189,501  800,484 
 

 1,023,337  

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )فيما عدا 

 الوديعة النظامية(

 اإلجمالي 7,518,602  6,730,029  6,015,060

 

 دوات الماليةالقيمة العادلة لأل .31

 

إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع موجودات أو دفعة  لتحويل مطلوبات في معاملة نظامية تتم بين 

 القيمة العادلة المقدرة. و و بالتالي يمكن أن تنتج فروفات بين القيمة الدفترية المتداولين في السوق في تاريخ القياس.

 ومستويات القيمة العادلةدوات المالية تحديد القيمة العادلة لأل

إن القيم العادلة لألدوات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي ال تختلف بشكل كبيرعن قيمتها الدفترية المدرجة في 

 .الموجزة الموحدةالمرحلية القوائم المالية 

 تويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: يستخدم البنك المس
  

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

 )بدون تعديل( تاريخ القياس
   

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

 قابلة للمالحظة.سوقية تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات 
   

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

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول الرياالت السعوديةبآالف 

2014      

     الموجودات المالية

 646,534 150,000 - 496,534 استثمارات مالية متاحة للبيع 

     

4131      

     الموجودات المالية

 387,853 150,000 - 237,853 استثمارات مالية متاحة للبيع 
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 استثمارات متاحة للبيع غير متداولة ومسجله بالتكلفة. ،يمثل المستوى الثالث من االستثمارات

الموحدة، ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية  المرحلية إن القيمة العادلة لألدوات المالية بتاريخ قائمة المركز المالي

. إن القيمة العادلة للتمويل، و االرصدة لدى و للبنوك واالستثمارات المرحلية الموحدة الموجزةالمدرجة في القوائم المالية 

المقتناة حتى تاريخ االستحقاق المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيراً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية 

مالية مماثلة ال تختلف كثيراً عن  ألن أسعار العموالت الحالية السائدة في السوق ألدوات المرحلية الموحدة الموجزة

 األسعار المتعاقد عليها وبسبب قصر الفترة بالنسبة لألرصدة  لدى و للبنوك.

 المعلومات القطاعية .33

               يقوم البنك بتحديد القطاعات التشغيلية، بناء على مجموعات العمالء، على أساس التقارير الداخلية عن العناصر 

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

وصانعي القرار الرئيسي بالبنك من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها .تمارس المجموعة نشاطها الرئيسي في 

 المملكة العربية السعودية.

 من خمسة قطاعات أعمال مصرفية رئيسية كالتالي: المجموعةتكون تألغراض إدارية 

 

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

 العمالت األجنبية.

        يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والعمالء التجاريين كالودائع والتمويل  :         قطاع الشركات                 

 و الخدمات التجارية للعمالء.

 .يتعامل مع المؤسسات المالية األخرى وتقدم خدمات الخزينة لكافة القطاعات :      قطاع الخزينة                     

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

 وترتيب وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية.

 وتشمل جميع وظائف قطاعات المساندة االخرى. :       أخرى                             

لشروط وأحكام نظام  التسعير الداخلي المعتمد. وإن مصاريف                    أعاله وفقاً تتم جميع المعامالت بين القطاعات المذكورة 

 القطاعات المسانده واإلدارة العامة تحمل على قطاعات األعمال بناًء على المعايير المعتمده.
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أشهر  ثالثة لفترة وصافي الدخل العمليات ومصاريف وإجمالي دخل المجموعة ومطلوبات موجودات إجماليب فيما يلي بيان

  :موزعة كالتالي قطاع لكل مارس 13في  ةالمنتهي

 
       )غير مدققة( 2413 مارس 13

قطاع خدمات 

اإلستثمار 

 والوساطة

    

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات  قطاع األفراد  

         )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

 39,010,655 1,328,498 296,317 9,136,745 15,336,995 12,912,100 إجمالي الموجودات

 33,724,543 1,672,669 106,729 452,275 10,604,216 20,888,654 إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 والتمويلية
103,785 99,916 13,180 125 10,053 227,059 

 250,446 12,082 17,053 21,013 29,910 170,388 ، صافي   وأخرى العموالتوأتعاب دخل 

 477,505 22,135 17,178 34,193 129,826 274,173 إجمالي دخل العمليات

 4,650    -    -    - (5,385) 10,035 مخصص انخفاض التمويل، صافي

 23,463    - 130 222 1,052 22,059 إستهالك و إطفاء

 303,791 415 10,135 11,624 55,434 226,183                مصاريف العملياتإجمالي 

 173,714 21,720 7,043 22,569 74,392 47,990 لفترة ادخل صافي 

 
       )غير مدققة( 1413 مارس 13

قطاع خدمات 

اإلستثمار 

 والوساطة

    

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات  قطاع األفراد  

         )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

 31,327,544 841,820 244,256 8,265,685 11,274,159 10,701,624 إجمالي الموجودات

 26,804,863 1,060,067 112,976 281,270 7,928,034 17,422,516 إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 221,948 9,440 274 9,730 105,852 96,652 والتمويلية

 227,860 5,817 14,051 17,934 29,486 160,572 ، صافي   وأخرى العموالتوأتعاب دخل 

 449,808 15,257 14,325 27,664 135,338 257,224 إجمالي دخل العمليات

 64,650 - - - 46,187 18,463 مخصص انخفاض التمويل، صافي

 21,315 - 74 271 2,642 18,328 إستهالك و إطفاء

 307,304 - 8,784 9,277 91,964 197,279                إجمالي مصاريف العمليات

 142,504 15,257 5,541 18,387 43,374 59,945 الفترة صافي دخل 
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 وربحية السهم مجانية أسهم إصدار .34

 

على إصدار أسهم  4131 أبريل 9بتاريخ  عقدت يلتاو العادية  غيرمومية الجمعية العصادق المساهمون خالل اجتماع 

  رياالت للسهم. 31سمية قدرها ا بقيمةمليون سهم  311قدرها   2012ديسمبر   13 مجانية للسنة المنتهية في

 

على قسمة صافي دخل الفترة العائد بناًء  4131و  4132 مارس 13ربح السهم األساسي للفترة المنتهية في تم احتساب 

 اسهم مجانية. لمنحسهم نتيجة االالرجعي لتغير عدد  األثرمليون سهم وذلك إلظهار  211لمالكي األسهم على 

   

 كفاية رأس المال .31

 

بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي  تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في اإللتزام

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

 

ؤسسة النقد العربي تقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي. تتطلب تعليمات م

السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال  النظامي وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات 

 %.8الحد األدنى المتفق علية وهو يزيد عن المرجحة المخاطر عند أو 

  

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

 المرحلية كفاية رأس المال بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات المدرجة في قائمة المركز المالي

 الموحدة واإللتزامات المحتملة  باستخدام االرصده المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 

  

 3رأس المال حسب توصيات لجنة بازل  هيكلةعمل العادة  ي بإصدار ارشادات وأطرقامت مؤسسة النقد العربي السعود

، تم احتساب الموجودات 3. وطبقاً لتوصيات و أطرعمل لجنة بازل 2013يناير  1والتي سرى مفعولها اعتباراً من 

 المرجحة المخاطر  الخاصة بالمجموعة وإجمالي رأس المال والنسب ذات الصلة على أساس موحد للمجموعة . 

المساند  رأس المالر، رأس المال األساسي وطللموجودات المرجحة المخالمجموعة ليلخص الركيزة األولى  الجدول التالي

 :جموعةالخاص بالم ونسبة كفاية رأس المال

 بآالف الرياالت السعودية 

 4132 مارس 13

 )غير مدققة(   

  4131 ديسمبر 13 

  )غير مدققة(

 4131 مارس 13

 )غير مدققة(   

  22,040,428        28,053,891  28,659,364 الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

  2,527,788          3,142,572  3,226,663 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
 452,550  612,338  210,238 الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

  25,020,766   31,808,801  32,096,265 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

 4,522,681  5,100,889  5,286,112 األساسي مالالرأس 

 277,112  350,674  358,242 المساندمال الرأس 

 4,799,793  5,451,563  5,644,354 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      نسبة كفاية رأس المال

 18.08%  16.04%  16.47% األساسي مالالنسبة رأس 

 19.18%  17.14%  17.59% ورأس المال المساند األساسي مالال  رأس نسبة
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 أرقام المقارنة .32

 تتماشى مع تبويب الفترة الحالية.ل الضرورةعند أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة 

 هيكل رأس المال – 1بازل  .36

هذه االفصاحات سوف تكون  . يجب أن تكون متاحة على موقع البنك هيكل رأس مال البنكالمتعلقة ببعض االفصاحات إن 

لم   .متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي حسب (www.Bankalbilad.com) متاحة على موقع البنك االلكتروني

 لبنك.الخارجيين لحسابات المراجعي من قبل  فحصالأو  تدقيقلتخضع هذه اإلفصاحات ل

 




