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 ـامــع .0

   

 التأسيس والعمل -أ  

بموجب  وتم الترخيص بانشائهمسجلة في المملكة العربية السعودية تأسس بنك البالد )"البنك"( ، شركة مساهمة سعودية، 

(، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 4002نوفمبر  2هـ )الموافق 0245رمضان  40وتاريخ  ,2المرسوم الملكي رقم م/

 (.4002نوفمبر  0هـ )الموافق 0245رمضان  ,0( وتاريخ ,45)

ابريل  03هـ )الموافق 0246ربيع األول  00(  بتاريخ 000040,435ويعمل البنك  بموجب  السجل  التجاري  رقم  ) 

 ( وعنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:4005

 بنك البالد

  140ص ب  

 11411الرياض 

 المملكة العربية السعودية

شركة البالد لالستثمار وشركة وهي/شركاته التابعه، الموجزة القوائم المالية للبنك وتشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة 

% من البنك وتم تأسيسها 000تلك الشركات التابعة مملوكة بنسبة . إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(البالد العقارية )يشار 

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

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

مركز صرافة وحواالت   055فرعا( و  32: 2013فرعا ) 000البنوك. ويقوم البنك بتقديـم هذه الخدمـات من خالل 

 مركز صرافة وحواالت( في المملكة العربية السعودية. 147 :2013)

 الهيئة الشرعية –ب 

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

 أسس اإلعداد .4

المرحلية الموحدة الموجزة وفقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد  تم إعداد هذه القوائم المالية

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

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

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

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

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

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

 ديرات.الفعلية عن هذه التق

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  31تهية في كما في وللسنة المن

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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 المالية توحيد القوائمأسس  .3

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

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

 المستثمر فيهاالمنشأة على تسيطر المجموعة ،  عليها المجموعة تسيطرالتي فيها  المستثمر ةأالشركة التابعة هي المنشإن 

 ابالشركة المستثمر فيها ولديه احق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته ا، أو يكون لديهالمجموعة تتعرضعندما 

المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة  المنشأةعلى  االمقدرة على التأثير على العائدات من خالل ممارسة سلطاته

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

 مثل هذه السيطرة. 

 . 4002 سبتمبر 30% في شركتي البالد لإلستثمار والبالد العقارية كما في 100يمتلك البنك  

شركات ، وأي دخل أو مصروف ينشأ من المعامالت المالية مع  شركات المجموعةبين  المتداخلة يتم إستبعاد األرصدة

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

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

 السياسات المحاسبية الهامة .2

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

بالمعايير الجديدة والتعديالت  اتباع عدا فيما 4003ديسمبر  30إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في في 

لها أثر غير هام / ليس لها أثر مالي على القوائم المالية المرحلية الموحدة والتي  الموضحة ادناه على المعايير الحالية

 :السابقة ، وال يتوقع أن يكون لها أثر هام على الفترات المستقبلية الفترةو أللفترة الحالية الموجزة للمجموعة 

 ( والذي يعفي 47( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )00( و )04تعديالت على المعايير الخاصة بالتقارير المالية رقم )

. ينص هذا االعفاء االلزامي على أنه يتعين على المنشأة 4002يناير  0من 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.

 ( والذي يطبق اعتباراً من 34تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )ينص المعيار على )أ( أنه يوجد 4002يناير  0 .

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

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

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 

 تتناول هذه 4002يناير  0( والذي يطبق بأثر رجعي اعتباراً من 36اسبة الدولي رقم )تعديالت على معيار المح .

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

ية خصصت إليها الشهرة أو لإلسترداد لكل وحدة مدرة للنقدالقابلة 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 33تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )والقذي ققدم إسقتثناءاً محقدوداً 4002ينقاير  0 ،

( والذي يعفى من محاسبة تغطية المخاطر الحاليقة وذلقك عنقدما ال يتوققع بقأن 33)لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 تفي مستندات تغطية المخاطر األصلية بمعايير محددة.

 للمجموعة أو أدائها المالي.المرحلي الموحد الموجزة لم ينتج عن إتباع هذه التعديالت أي أثر على المركز المالي 
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 ، صافياالستثمارات .,
  4002 سبتمبر 30  4003ديسمبر 30  4003 سبتمبر 30

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

 ، صافياستثمارات متاحة للبيع     

 أسهم  343,687   328,689   328,855 

 يةإستثمار اديقصن 103,042  28,221   33,380 

 صكوك –سندات بعمولة عائمة  458,000  258,000   258,000 

6405435  614,910  904,729  

    
  

 بالتكلفة المطفأة مقتناةاستثمارات 

050545343  1,052,159  3,150,938 

لدى مؤسسة النقد  العربي  سلع مرابحات  

  السعودي

 اإلجمالي 4,055,667  1,667,069  057745562

 التمويل ، صافي .6

  4002 سبتمبر 30  4003ديسمبر 30  4003 سبتمبر 30

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

 بالتكلفة المطفأة قتناةم     

10,726,115 
 

 بيع آجل 15,804,154  12,306,085

 وبطاقات ائتمان  بيع بالتقسيط 10,297,712  9,486,885 8,924,658

 مشاركة 1,311,001  1,530,608  1,446,869

 إجارة 574,038  526,288  541,849

 التمويل العامل 27,986,905  23,849,866  21,639,491

 التمويل غير العامل 431,348  460,868  448,568

 اجمالي التمويل  28,418,253  24,310,734  22,088,059

 مخصص انخفاض التمويل (897,313)  (895,311)  (874,097)

 تمويل، صافيال 27,520,940  23,415,423  21,213,962

 ودائع العمالء  .4
  4002 سبتمبر 30  4003ديسمبر 30  4003 سبتمبر 30

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

 تحت الطلب 4656205404  22,640,801  20,623,785

 ادخار 3,612,744   3,069,358  3,034,800

 ألجل 5,772,912   2,755,637  2,042,185

 أخرى  44,56,0  641,922  630,428

 اإلجمالي 365,035063  29,107,718  26,331,198
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة .,
 

 مما يلي : للمجموعةأ( تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة 

  4002 سبتمبر 30  4003ديسمبر 30  4003 سبتمبر 30

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

      

 خطابات الضمان 3,284,794  2,833,211   2,793,391

 االعتمادات المستندية 1,143,373  1,547,525   1,038,926

 قبوالت 530,357  313,626   427,759

 غير قابلة لاللغاء لمنح االئتمانالتزامات  936,407  057065000  1,356,849

 اإلجمالي 5,894,931  6,410,362  5,616,925

                

 الزكاة ( ب

 . وقد نتج عن2008 حتى 2006المقدم من قبل مصلحة الزكاة والدخل لألعوام السابقة من   ةط الزكويبوتلقى البنك الر

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

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

 عند احتساب البنك لوعاء الزكاة. الزكوي من الوعاء وبعض المصروفات األخرى التمويل والموجودات المالية

المشار إليها  مصلحة الزكاة والدخل عن جميع  الربوط المستلمة للسنواتلقام البنك باالعتراض لدى اللجنة االبتدائية 

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

 ضد هذا القرار.

مع قطاع البنوك برفع هذه القضية إلى مؤسسة النقد  وقام باالعتراض على هذا الربط ع مستشاريهم بالتشاور وقام البنك

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

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

مليون لاير سعودي   18.7مبلغ 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. 

 السنوات السابقة.  لنفس األسس المتبعة في وفقاً فقد تم احتسابها   2013حتى  2009وفيما يخص الزكاة لألعوام  من 

مليون لاير سعودي من االرباح المبقاة و الذي يمثل   22.1بإقتطاع مبلغ وقدرةنتيجة إصدار أسهم مجانية، قام البنك 

 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: الموجزة الموحدةالمرحلية في قائمة التدفقات النقدية  المدرجةفي حكمها وما  يةالنقدتكون ت

 
  4002 سبتمبر 30  4003ديسمبر 30  4003 سبتمبر 30

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

 نقدية 2,111,730  1,609,797  1,643,374

4,118,766  4,319,748  4,171,443 

تستحق )والمؤسسات المالية األخرى  البنوكارصدة لدى 

 (خالل تسعين يوماً من تاريخ اإلقتناء

249,496  800,484 
 

929,250 

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا 

 الوديعة النظامية

 اإلجمالي 7,212,423  6,730,029  6,011,636

 

 دوات الماليةالقيمة العادلة لأل .00

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

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

 لعادلةومستويات القيمة ادوات المالية تحديد القيمة العادلة لأل

عن قيمتها الدفترية المدرجة في القوائم في قائمة المركز المالي ال تختلف جوهرياً إن القيم العادلة لألدوات المالية المسجلة 

 .الموجزة الموحدةالمرحلية المالية 

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

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

 . 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

 904,729 3,05000 - ,2544,, استثمارات مالية متاحة للبيع 

     

4003      

     الموجودات المالية

 6405435 150,000 - 2705435 استثمارات مالية متاحة للبيع 

 استثمارات متاحة للبيع غير متداولة ومسجله بالتكلفة. ،يمثل المستوى الثالث من االستثمارات
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، ال تختلف جوهرياً عن القيم الدفترية الموجزة الموحدة المرحلية إن القيم العادلة لألدوات المالية بتاريخ قائمة المركز المالي

. إن القيمة العادلة للتمويل، و االرصدة لدى و للبنوك واالستثمارات الموجزةالمرحلية الموحدة المدرجة في القوائم المالية 

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

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

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

 المعلومات القطاعية .00

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

ن منها المجموعة والتي يتم مراجعتها بصفة مستمرة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات وصانعي القرار التي تتكو

تمارس المجموعة نشاطها الرئيسي في المملكة العربية  الرئيسي بالبنك من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

 السعودية.

 . 4003ديسمبر  30منذ  قياس أرباح و خسائر القطاعاتي أسس القطاعات او أسس ال يوجد تغيرات ف

 من خمسة قطاعات كالتالي: المجموعةتكون تألغراض إدارية 

  

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

 األجنبية.العمالت 

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

 و الخدمات التجارية للعمالء.

 .الخزينة لكافة القطاعاتقدم خدمات ييتعامل مع المؤسسات المالية األخرى و :      قطاع الخزينة                     

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

 وترتيب وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية.

 المساندة االخرى.وتشمل جميع وظائف قطاعات  :       أخرى                             

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

 .ةعمال بناًء على المعايير المعتمدالقطاعات المسانده واإلدارة العامة تحمل على قطاعات األ
  



 البالدبنك 
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أشهر  التسعة لفترة وصافي الدخل العمليات ومصاريف وإجمالي دخل المجموعة ومطلوبات موجودات إجماليب فيما يلي بيان

  :من القطاعات أعاله قطاع لكل سبتمبر 30في  ةالمنتهي

 
       )غير مدققة( 2400 سبتمبر 03

قطاع خدمات 

اإلستثمار 

 والوساطة

    

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات  قطاع األفراد  

         )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

  44,061,716   1,475,623   323,277   10,096,953   18,327,810  13,838,053 إجمالي الموجودات

  38,369,735   1,074,692   118,126   243,014   13,020,096  23,913,807 إجمالي المطلوبات

االستثمارية صافي الدخل من الموجودات 

  750,431   31,636   245   37,897   368,580  312,073 والتمويلية

  811,608   62,438   61,596   63,058   92,213  532,303 ، صافي   وأخرى العموالتوأتعاب دخل 

  1,562,039   94,074   61,841   100,955   460,793  844,376 إجمالي دخل العمليات

  19,923      -       -       -   (39,092)  59,015 التمويل مخصص انخفاض

  71,685      -    390   780   2,896  67,619 إستهالك و إطفاء

  946,945   1,335   32,022   36,389   148,947  728,252                إجمالي مصاريف العمليات

  615,094   92,739   29,819   64,566   311,846  116,124 الفترة صافي دخل 

 
       )غير مدققة( 3400 سبتمبر 03

قطاع خدمات 

اإلستثمار 

 والوساطة

    

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات  قطاع األفراد  

         )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

 33,583,894 868,447 263,823 7,670,739 13,181,929 11,598,956 إجمالي الموجودات

 28,698,408 1,165,471 96,237 1,039,539 8,741,165 17,655,996 إجمالي المطلوبات

صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 696,522 28,549 789 30,860 337,883 298,441 والتمويلية

 721,557 37,955 50,335 55,655 85,005 492,607 ، صافي   وأخرى العموالتوأتعاب دخل 

 1,418,079 66,504 51,124 86,515 422,888 791,048 إجمالي دخل العمليات

 148,733 - - (5,340) 102,125 51,948 مخصص انخفاض التمويل

 66,130 - 258 694 7,908 57,270 إستهالك و إطفاء

 902,622 - 27,998 21,685 250,659 602,280                إجمالي مصاريف العمليات

 515,457 66,504 23,126 64,830 172,229 188,768 الفترة صافي دخل 
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 كفاية رأس المال .04

 

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 المرجحة 

 %.8وهو  الحد األدنى المتفق عليهزيد عن تالمخاطر 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

 واإللتزامات المحتملة  باستخدام االرصده المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.  الموجزة الموحدة

  

 3رأس المال حسب توصيات لجنة بازل  هيكلةعمل العادة  السعودي بإصدار ارشادات وأطر قامت مؤسسة النقد العربي

، تم احتساب الموجودات المرجحة المخاطر  3طرعمل لجنة بازل ال فقاً و. 2013يناير  1والتي سرى مفعولها اعتباراً من 

 جموعة . الخاصة بالمجموعة وإجمالي رأس المال والنسب ذات الصلة على أساس موحد للم

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

 :الخاص بالمجموعة المساند ونسبة كفاية رأس المال

 بآالف الرياالت السعودية 

 4002 سبتمبر 30

 )غير مدققة(   

  4003 ديسمبر 30 

مدققة(غير )   

 4003سبتمبر 30

 )غير مدققة(   

 25,700,376  28,053,891  32,221,943 الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

 3,002,081  3,142,572  3,461,366 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
 791,813  612,338  854,638 الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

 29,494,270  31,808,801  36,537,947 المخاطرإجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة 

 4,885,487  5,100,889  0,,56,05, األساسي مالالرأس 

 321,255  350,674  402,774 المساندمال الرأس 

 5,206,742  5,451,563  6,094,755 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      نسبة كفاية رأس المال

 %16.56  16.04%  15.58% األساسي مالالنسبة رأس 

 %17.65  17.14%  16.68% ورأس المال المساند األساسي مالال  رأس نسبة

 

 أرقام المقارنة .03

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

   3بازل لجنة االفصاحات تحت اطار  .02

سوف تكون هذه االفصاحات متاحة على موقع البنك . 3بازل  اطرعمل لجنة تحت االضافية مطلوبة اإلفصاحات إن بعض 

تخضع هذه اإلفصاحات  ال( حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي. www.Bankalbilad.comااللكتروني )

 للتدقيق أو الفحص من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك.




