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 ـامــع .3

 

 التأسيس والعمل -أ  

وتاريخ  23تأسس بنك البالد )"البنك"( ، شركة مساهمة سعودية، وتم الترخيص بانشائه بموجب المرسوم الملكي رقم م/

هـ 0225رمضان  03( وتاريخ 253(، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )2332نوفمبر  2هـ )الموافق 0225رمضان  20

 (.2332نوفمبر  0)الموافق 

ابريل  01هـ )الموافق 0226ربيع األول  03(  بتاريخ 0303233215التجاري  رقم  ) ويعمل البنك  بموجب  السجل  

 ( وعنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:2335

 بنك البالد

  140ص ب  

 11411الرياض 

 المملكة العربية السعودية

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

البالد العقارية )يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(.  تتمثل أغراض المجموعة في مزاولة جميع األعمال المصرفية 

 كوالتمويلية واإلستثمارية من خالل أدوات ومنتجات متوافقه مع الشريعة اإلسالمية ولعقد التأسيس والنظام األساسي للبن

  147فرعا( و  87: 2012فرعا ) 94نظام مراقبة البنوك. ويقوم البنك بتقديـم هذه الخدمـات من خالل وللقوانين الداخلية ول

 صرافة وحواالت( في المملكة العربية السعودية. مركز 138 :2012مركز صرافة وحواالت )

 الهيئة الشرعية –ب 

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

 أسس اإلعداد .,

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

التقارير المالية المرحلية. كما يعد البنك قوائمه 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 

ئم المالية الموحدة السنوية ويجب قراءه الموحدة الموجزة ال تحتوي على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوا

 .2012ديسمبر  31هذه القوائم جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

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

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

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

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

 .2012ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 

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

 انات المالية المعروضة ألقرب ألف.البي
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 أسس التوحيد .0

تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة. يتم إعداد القوائم المالية للشركات 

 التابعة لنفس الفترة المالية للبنك بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة.

على منشأة ما عندما تسيطر المجموعة )الشركة المستثمر فيها(،  عليها المجموعة تسيطرالمنشآة التي الشركة التابعة هي 

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

كة المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً من على الشر اعلى التأثير على العائدات من خالل ممارسة سلطاته

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

 السيطرة. 

 . 2013 سبتمبر 03% في شركتي البالد لإلستثمار والبالد العقارية كما في 100يمتلك البنك  

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

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

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

 السياسات المحاسبية الهامة .5

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

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

 قبل البنك:

 المعايير الجديدة أ (

هذا المعيار محل المتطلبات المدرجة  : حلالموحدة القوائم المالية - 10المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية 

( الصادر عن لجنة تفسير 12المالية المستقلة والموحدة والرأي رقم ) القوائم -27سابقا بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

يد لكل المنشأت على توحيد المنشأت ذات األغراض الخاصة. يقدم المعيار طريقة واحدة للتوح –المعايير الدائمة 

الل حقوق ، بغض النظر عن طبيعة الشركة المستثمر فيها ) سواء كانت المنشأة مسيطر عليها من خأساس السيطرة

 التصويت او من خالل ترتيبات تعاقدية كما هو الحال في المنشأت ذات األغراض الخاصة(.

االفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى: يتطلب المعيار  - 12المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية   

المالية من تقييم طبيعة المخاطر المرتبطة ، والحصص  لقوائمعن المعلومات التي تمكن مستخدم ا اإلفصاح الشامل

 .في المنشآت األخرى ، وآثار تلك الحصص على مركزها المالي ،األداء المالي والتدفقات النقدية 

 

حل هذا المعيار محل االرشادات المتعلقة قياس القيمة العادلة : - 13المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

يمة العادلة المنصوص عليها في المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية الحالية لتكون في معيار واحد بقياس الق

قام هذا المعيار بتعريف القيمة العادلة، وقدم إرشادات بشأن كيفية تحديد القيمة العادلة وتطلب االفصاح عن طرق 

ت المتعلقة بالبنود الواجب قياسها أو االفصاح عنها بالقيمة قياس القيمة العادلة. إن هذا المعيار لم يغير المتطلبا

 العادلة.
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  .5

 التعديالت على المعايير الحالية ب ( 

 عرض القوائم المالية: – 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 األخرى.يعدل هذا المعيار من طريقة عرض بنود الدخل الشامل 

 اإلفصاح  -األدوات المالية  – 7التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  -

( حيث 7تم تعديل متطلبات االفصاح المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

( من معيار 42تمت مقاصتها طبقاً للفقرة )يطلب تقديم المعلومات المتعلقة بكافة األدوات المالية المثبتة التي 

( كما يتطلب االفصاح عن المعلومات المتعلقة باألدوات المالية المثبتة بموجب 32المحاسبة الدولي رقم )

 (.32ترتيبات وإتفاقيات مقاصة رئيسية حتى لو لم ينص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم )

 :التعديالت –ا الموظفين مزاي – 19معيار المحاسبة الدولي رقم  -

( خيار تأجيل إثبات األرباح والخسائر 19لقد استبعدت التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

قائمة االكتوراية )أي اإلجراءات االنتقالية(. سيتم إثبات كافة التغيرات في قيمة البرامج المحددة المزايا في 

 وبنود الدخل الشامل األخرى. الدخل

 (: 2011القوائم المالية المستقلة ) لعام  – 27ر المحاسبة الدولي رقم معيا -

يتعامل هذا المعيار اآلن مع المتطلبات المتعلقة بالقوائم المالية المستقلة المنصوص عليها في معيار المحاسبة 

ية الموحدة في المعيار القوائم المالية الموحدة والمستقلة. تم اآلن إدراج متطلبات القوائم المال –27الدولي رقم 

 .وحدةالقوائم المالية الم – 10الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

 

لقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر التحسينات السنوية على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير 

دور التحسينات التي تشتمل على التعديالت على المعايير التالية  – 2011حتى  2009المالية لألعوام 

 والتعديالت على المعايير األخرى:

  إتباع المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ألول  – 1المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم

 ( وإستبعاد تكاليف التمويل.1رقم )التطبيق المتكرر للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية  –مرة 

 بيانات المقارنة بالزيادة عن الحد األدنى من  –عرض القوائم المالية  – 1رقم  معيار المحاسبة الدولي

 المتطلبات أو عرض األرصدة االفتتاحية لبنود قائمة المركز المالي واإليضاحات ذات العالقة.

  اآلالت والمعدات: تصنيف معدات الخدمة.الممتلكات و – 16معيار المحاسبة الدولي رقم 

  موجودات ومطلوبات القطاعات. –التقارير المالية المرحلية  – 34معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 لم ينتج عن إتباع هذه التعديالت أي أثر على المركز المالي للمجموعة أو أدائها المالي.
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 ، صافياالستثمارات .2
  2013 سبتمبر 03  2302ديسمبر 00  2302 سبتمبر 03

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

 ، صافياستثمارات متاحة للبيع     

 أسهم   328,855   288,137  283,450

 يةإستثمار اديقصن  33,380   90,584  28,590

 صكوك  258,000   58,000  58,000

370,040  436,721  6,38,02  

     

 

 بالتكلفة المطفأة محتفظ بهااستثمارات 

1,000,315  1,100,539   1,152,329  
لدى مؤسسة النقد  العربي  سلع مرابحات  

  السعودي

 اإلجمالي  1,772,564   1,537,260  1,370,355

 التمويل ، صافي .6

  330, سبتمبر 03  2302ديسمبر 00  2302 سبتمبر 03

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

 بالتكلفة المطفأةمحتفظ بها      

8,664,209 

 

 بيع آجل  10,726,115   8,915,846

 بيع بالتقسيط  8,853,592   7,666,006 7,259,216

 مشاركة  1,446,869   1,471,247  1,069,584

 إجارة  541,849   529,348  481,269

 بطاقات ائتمان  71,066   14,946  12,662

 التمويل العامل  21,639,491   18,597,393  17,486,940

 التمويل غير العامل  448,568   752,302  815,097

 اجمالي التمويل   22,088,059   19,349,695  18,302,037

  صافي ،مخصص خسائر التمويل (874,097)   (1,094,019)  (1,094,019)

 تمويل، صافيال 21,213,962  18,255,676  17,208,018

 ودائع العمالء    .7
  330, سبتمبر 03  2302ديسمبر 00  2302 سبتمبر 03

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

 حسابات جارية   20,623,785   18,472,482  18,184,543

 حساب البالد   3,034,800   3,121,571  3,258,672

 جل حسابات استثمارية أل  2,042,185   1,670,237  1,680,236

 أخرى   630,428   477,334  422,986

 اإلجمالي 26,331,198  23,741,624  23,546,437

  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية      

  2013 سبتمبر 03في  ةأشهر المنتهي تسعةالة لفتر
 

 

 10 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة .,
 

 مما يلي : للمجموعةأ( تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة 

  330, سبتمبر 03  2302ديسمبر 00  2302 سبتمبر 03

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

      

 خطابات الضمان  2,793,391  2,371,305  2,270,901

 االعتمادات المستندية  1,038,926  1,164,368  894,173

 قبوالت  427,759  262,393  326,864

 اإلجمالي 4,260,076  3,798,066  3,491,938

                
 

 ب( حسابات إستثمارية مقيدة

 2302 سبتمبر 03
 

 2302ديسمبر 00
 

  330, سبتمبر 03

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

 بموجب ترتيبات وكالة  -  -  6,000

، يتم استثمار المبالغ التي يحصل عليها وكالةبموجب ترتيبات مقيدة لعمالئه  فتح حسابات إستثماريةبقبول يقوم البنك 

 في مرابحات مع بنوك ومؤسسات مالية ويتقاضى نظير هذه الخدمة عمولة إدارية على هذه الحسابات. البنك من العمالء

 الزكاة ج( 

. وقد نتج عن 2008إلى  2006المقدم من قبل مصلحة الزكاة والدخل لألعوام السابقة من   تلقى البنك الربط الزكوي

مليون لاير سعودي  55ومليون لاير سعودي  60 ومليون لاير سعودي  62الربط  مطالبات اضافية للزكاة بمبلغ 

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

 وعاء الزكاة.عض المصروفات عند احتساب البنك لالتمويل والموجودات المالية للوعاء الزكوي وب

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

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

 اللجنة االستئنافية ضد هذا القرار.

مصلحة الزكاة والدخل. وقام الربوط التي أجرتها من ناحية أخرى، قام البنك بعد اخذ المشوره باالعتراض على 

البنوك برفع هذه القضية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للوصول إلى حل مناسب. بناء على ذلك البنك مع قطاع 

 2336لم يقم البنك بتسجيل مطالبات الزكاة اإلضافية المشار اليها أعاله من قبل مصلحة الزكاة والدخل لألعوام 

 .الموجزة الموحدة المرحلية في القوائم المالية  2333و 2337و

مليون لاير  22.0مبلغ وقدره  2012ديسمبر  31زكاة المستحقة على المساهمين عن السنة المنتهية في بلغت ال

دفعها من قبل البنك بالنيابة عن المساهمين وسيتم استقطاعها من أية  تممليون لاير سعودي(،  10: 2011سعودي )

 أرباح موزعة الحقاً. 

  فقد تم احتسابها بنفس طريقة السنوات السابقة.  2300حتى  2331من  وفيما يخص الزكاة لألعوام 

لسنوات لالمبلغ المدفوع لمصلحة الزكاة والدخل من األرباح المبقاة  بإقتطاعسهم مجانية، قام البنك أصدار إنتيجة 

 .2300 ولغاية  2336من 
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 تشغيلية المكاسب غير ال .,

بقيمة دفترية وببيع قطعة األرض المدرجة ضمن بند الموجودات األخرى ،  2012قام البنك خالل الربع األول من العام 

وتم بيع  الستخدامه الخاص. 2007سعودي. و قام البنك باألستحواذ على قطعة األرض في عام  مليون لاير  280بلغت 

مليون لاير  373ونتيجة للبيع حقق البنك مكاسب غير تشغيلية بمبلغ  مليون لاير سعودي 653قطعة األرض بمبلغ قدره 

 .2302في العام  سعودي

مليون لاير سعودي والذي تم استخدامه  503علما بأن البنك قد قام بمنح الشركة المشترية )"الشركة"( تمويل بيع آجل بمبلغ 

والمبلغ المستحق  2013وأغسطس  2013بالكامل. بناءا على شروط التمويل، يتم تسديد التمويل على دفعتين في فبراير 

قد تمت تسويته بشكل جزئي والمبلغ المتبقي مضمون  2300تمت تسويته.  المبلغ المستحق في أغسطس  2013في فبراير 

 بصك األرض.

 لدىإن هذا التمويل منح بضمانات شخصية من مالك الشركة المقترضة باإلضافة إلى  صك األرض الذي تم اإلحتفاظ به 

 البنك حتى يتم تحصيل كامل مبلغ التمويل.

 النقدية وما في حكمها .33

 مما يلي:الموحدة المرحلية في قائمة التدفقات النقدية  المعروضةفي حكمها وما  يةالنقد يتكون بند

 
  330,  سبتمبر 03  2302ديسمبر 00  2302 سبتمبر 03

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

 نقدية  1,643,374   1,153,106  1,133,391

4,105,440  3,688,561  4,118,766 

تستحق والمؤسسات المالية األخرى  البنوكارصدة لدى 

 خالل تسعين يوماً من تاريخ اإلقتناء

854,831  234,994 
 

249,496  

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )فيما عدا 

 النظامية(الوديعة 

 اإلجمالي 6,011,636  5,076,661  6,093,662
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 دوات الماليةالقيمة العادلة لأل .33

 

تتم بين  التي موجودات أو مدفوع لتحويل مطلوبات في معاملة نظاميةعند بيع  هإستالميتم  ماإن القيمة العادلة هي سعر 

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

في القوائم المدرجة المركز المالي ال تختلف بشكل كبيرعن قيمتها الحالية  في قائمةالقيم العادلة لألدوات المالية المسجلة 

 المالية المرحلية الموحدة.

 ومستويات القيمة العادلةدوات المالية تحديد القيمة العادلة لأل

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

 األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )بدون تعديل( : 1المستوى  
   

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 

2013      

     الموجودات المالية

 6,38,02 150,000 - 470,235 استثمارات مالية متاحة للبيع 

     

2012      

     الموجودات المالية

 370,040 150,000 - 220,040 استثمارات مالية متاحة للبيع 

استثمارات متاحة للبيع غير متداولة ومسجله بالتكلفة لعدم امكانية قياس قيمتها  ،يمثل المستوى الثالث من االستثمارات

 العادلة بشكل موثوق به .

، ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية المدرجة في الموحدة قائمة المركز المالي بتاريخإن القيمة العادلة لألدوات المالية 

لبنوك واالستثمارات المقتناة حتى المستحق من / إلى ا. إن القيمة العادلة للتمويل، المرحلية الموجزة الموحدة القوائم المالية

المرحلية الموجزة تاريخ االستحقاق المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيراً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية 

العموالت الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيراً عن األسعار المتعاقد عليها  ألن أسعارالموحدة 

 .للمستحق من / إلى البنوكوبسبب قصر الفترة بالنسبة 
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 قطاعات األعمال .,3

على مجموعات العمالء، على أساس التقارير الداخلية عن المكونات المملوكة  يقوم البنك بتحديد القطاعات التشغيلية، بناءا

والتي يتم مراجعتها بصفة مستمرة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات وصانعي القرار الرئيسي بالبنك  لمجموعةل

 مجموعة نشاطهامارس الت. ئهايد مصادر القطاعات وتقييم أدابصفتها الجهة المتخذة للقرارات الرئيسية  من أجل تحد

 الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

 من خمسة قطاعات أعمال مصرفية رئيسية كالتالي: المجموعةألغراض إدارية يتكون 

 

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

 العمالت األجنبية.

التمويل و كالودائع و عمالء التجاريينات واليشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشرك :         قطاع الشركات                 

 الخدمات التجارية للعمالء.

 .خدمات الخزينة لكافة القطاعاتيشمل التعامل مع المؤسسات المالية األخرى وتقديم  :      قطاع الخزينة                     

دارة اإلبخدمات التعامل و أنشطة إدارة األصول المرتبطة مار ويشمل خدمات إدارة اإلستث قطاع خدمات اإلستثمار والوساطة :

 ألوراق المالية.اتقديم المشورة وحفظ وترتيب و

 المساندة االخرى.وتشمل جميع وظائف قطاعات  :       أخرى                             

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

 القطاعات المسانده واإلدارة العامة تحمل على قطاعات األعمال بناًء على المعايير المعتمده.

 

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

  :موزعة كالتالي قطاع لكل سبتمبر 03في  ةالمنتهي

 
       )غير مدققة( 330,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 رسوم ودخل العموالت

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

والموجودات  مخصص خسائر التمويل

 148,733 - - (5,340) 102,125 51,948 ، صافي المالية األخرى

 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 لفترة ادخل صافي 
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 )تتمة( قطاعات األعمال .,3

 
       )غير مدققة( 2302سبتمبر  03

قطاع خدمات 

اإلستثمار 

 والوساطة

    

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات  قطاع األفراد  

         )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

 29,528,232 824,499 785 8,309,686 11,067,713 9,325,549 إجمالي الموجودات

  25,316,445  1,113,146  93,627  442,566  7,622,452 16,044,654 المطلوباتإجمالي 

صافي الدخل من الموجودات 

  614,134  -  -  37,335  322,847 253,952 االستثمارية والتمويلية

  684,511  33,639  51,287  56,207  40,086 503,292 ، صافي                  وأخرى رسوم ودخل العموالت

  1,298,645  33,639  51,287  93,542  362,933 757,244 إجمالي دخل العمليات

  209,940  -  -  -  140,729 69,211 ، صافيمخصص خسائر  التمويل

  66,028  -  197  957  8,245 56,629 إستهالك و إطفاء

  886,700  -  23,909  27,094  274,526 561,171                إجمالي مصاريف العمليات

  411,945  33,639  27,378  66,448  88,407 196,073 الدخل من أنشطة العمليات

  373,167  373,167  -  -  - - مكاسب غير تشغيلية  

  785,112  406,806  27,378  66,448  88,407 196,073 الفترة صافي دخل 

 مجانية أسهم إصدار .30

 

رياالت  03مليون سهم بقيمة  033 يبلغ عددها  ، 2302ديسمبر  00المنتهي في  عن العامأسهم مجانية  باصدارقام البنك 

أبريل  9بتاريخ  الذي عقد في إجتماعها الجمعية العامة غير العاديةخالل الفترة بعد موافقة  منحهاوالتي تم  الواحد للسهم

2013 . 

 

تم احتسابه بناءا على قسمة صافي دخل الفترة العائد  2302و  2300 سبتمبر 03ربح السهم األساسي للفترة المنتهية في 

 اسهم مجانية. لمنحسهم نتيجة االالرجعي لتغير عدد  األثرمليون سهم وذلك إلظهار  233لمالكي األسهم على 
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 كفاية رأس المال .35

 

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

 وفقا لمبدأ االستمرارية واالحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية. افي االستمرار في أعمالهالمجموعة  السعودي للحفاظ على مقدرة

 

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

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

 %.3المرجحة المخاطر عند أو أعلى من الحد األدنى المتفق علية وهو 

 

هذه النسب تقيس كفاية نسب المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. باستخدام الكفاية رأس المال المجموعة  راقبت

واإللتزامات المرحلية الموحدة مع موجودات قائمة المركز المالي لمجموعة ل رأس المال بمقارنة رأس المال المؤهل

 ظهار مخاطرها النسبية. إللغ مرجحة االمحتملة بمب

  

 3بازل  وأطر عمل العادة تشكيل رأس المال حسب توصيات لجنةقامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار ارشادات 

لمخاطر ا، تم احتساب الموجودات المرجحة 3. وطبقاً لتوصيات لجنة بازل 2013يناير  1والتي سرى مفعولها اعتباراً من 

(RWA الخاصة بالمجموعة )رأس المال والنسب ذات الصلة على أساس موحد للمجموعة تم احتسابها على  إجماليو

رأس المال والنسب ذات  إجمالي( وRWAلمخاطر )اتعرض الموجودات المرجحة . ألغراض العرض، 0أساس بازل 

ديسمبر  31كما في  والنسب المقارنة أرصدة، ويتم احتساب 3تحت اطار ومنهجية بازل  2013 سبتمبر 03الصلة كما في 

 والتي لم يتم تعديلها. 2بازل تبعا لتوصيات لجنة  2012 سبتمبر 30و 2012

 

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

 ونسبة كفاية رأس المال:

 330,  سبتمبر 03 بآالف الرياالت السعودية 

 

 2302 سبتمبر 03   2302 ديسمبر 00

 20,937,221  22,005,550  25,700,376         الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

 2,504,513  2,629,094  3,002,081 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

 274,788  451,388  791,813 الموجودات المرجحة لمخاطر السوق
للموجودات المرجحة  إجمالي الركيزة األولى

 المخاطر
29,494,270  25,086,032  23,716,522 

 األساسي مالالرأس 
4,885,487 

 
3,429,012 

 
3,426,675 

 1,046,827  1,216,873  321,255 المساندمال الرأس 

إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال 

 4,473,502  4,645,885  5,206,742           المساند

      كفاية رأس المالنسبة 

 14.45%  13.67%  %16.56 األساسي مالالنسبة رأس 

 18.86%  18.52%  %17.65 ورأس المال المساند األساسي مالال  رأس نسبة
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 أرقام المقارنة .32

 تتماشى مع تبويب الفترة الحالية.ل عند الحاجةأعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة 

 هيكل رأس المال – 0بازل  .36

متاحة هذه االفصاحات سوف تكون  . يجب أن تكون متاحة على موقع البنك لهيكل رأس مال البنكبعض االفصاحات إن 

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

 البنك.حسابات مراجعي  أو فحص تدقيقهذه اإلفصاحات ل

 




