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 بنك البالد
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة  المركز المالي المرحليةقائمة 
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    2013مارس  31  2012ديسمبر 31  2012مارس  31

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية
   

  اتإيضاح  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(

 الموجودات           
 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   3,123,148  2,932,369  2,616,649

9,582,321  6,575,466  6,564,019 
  

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، 

 صافي
 إستثمارات، صافي  5  2,438,939  1,537,260  802,953

 تمويل، صافي 6  18,688,388  18,255,676  15,062,037
 ممتلكات ومعدات، صافي   336,614  336,225  339,012
 موجودات أخرى    176,436  140,505  136,720

 إجمالي الموجودات   31,327,544  29,777,501  28,539,692
        

 المطلوبات وحقوق المساهمين       
        
 المطلوبات       

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   351,182  570,830  689,075
 ودائع العمالء 7  25,280,638  23,741,624  22,909,369

 مطلوبات أخرى   1,173,043  1,094,231  988,929
 إجمالي المطلوبات   26,804,863  25,406,685  24,587,373

        

 حقوق المساهمين       
 رأس المال   3,000,000  3,000,000  3,000,000

 برنامج أسهم الموظفين     (37,165)  (37,165)  (41,097)
 نظاميحتياطي إ   370,104  370,104  134,653
 إحتياطيات أخرى    24,427  15,066  30,792

 أرباح مبقاة   1,165,315  1,022,811  827,971

 إجمالي حقوق المساهمين   4,522,681  4,370,816  3,952,319

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين           31,327,544  29,777,501  28,539,692
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الموجزةالموحدة المرحلية  المالية القوائمهذه جزءاً ال يتجزأ من  14 الى رقم 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
   



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مدققة( قائمة الدخل المرحلية الموحدة

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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2012 

 
2013 

 
  

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

إيضاح      
  الدخل

       

 
198,670 

 
 الدخل من الموجودات اإلستثمارية والتمويلية   227,885

 
(4,769) 

 
 العائد على الودائع والمطلوبات المالية   (5,937)

   
    

 
193,901 

 
 صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية       221,948

   
    

   
    

 
061,888 

 
 رسوم و دخل العموالت، صافي      161,761

 
60,215 

 
 مكاسب تحويل عمالت أجنبية ، صافي    58,905

 
1,556 

 
 رباحاالتوزيعات الدخل من    2,132

 
3,233 

 
 لغير أغراض المتاجرة، صافي مقتناة مكاسب إستثمارات   2,776

 
20 

 
 دخل العمليات األخرى    2,286

 
904,818 

 
 العملياتإجمالي دخل    449,808

   
    

   
 المصاريف   

   
    

 
026,190 

 
 رواتب ومزايا الموظفين   144,956

 
32,958 

 
 إيجارات ومصاريف المباني   40,369

 
22,485 

 
 استهالك واطفاء   21,315

 
89,228 

 
 مصاريف عمومية وإدارية أخرى   36,014

 
65,744 

 
 صافي ،مخصص خسائر التمويل   64,650

 
280,962 

 
 إجمالي مصاريف العمليات   307,304

   
   

 
 

138,346 
 

العمليات  الدخل من أنشطة   142,504  
              مكاسب غير تشغيلية 9  -  373,167 

لفترةاصافي دخل    142,504  511,513   

   
   

 
 

1.71 
 

و المخفض )بالريال السعودي( ألساسيربح السهم ا   0.48  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.الموجزة الموحدة المرحلية القوائم المالية هذه جزءاً ال يتجزأ من 14الى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 



 بنك البالد 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مدققة( الدخل الشامل المرحلية الموحدةقائمة 

 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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2012 
 

2013 
   

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

    السعودية

       
 

511,513 
 

142,504 
  

 لفترةاصافي دخل 

   
 

   
   

 
  

 ى:الدخل الشامل اآلخربنود 

   
 

   

 
27,789 

 
12,137 

  

 موجودات مالية متاحة للبيع    -  

 صافي التغير في القيمة العادلة          

 الموحدةالمرحلية  الدخلتحويالت إلى قائمة الصافي              (2,776)  (3,233) 

  
  

 
   

 
536,069 

 
151,865 

 
 لي الدخل الشامل للفترة ماإج  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .الموجزة الموحدة المرحليةالقوائم المالية هذه جزءاً ال يتجزأ من  14الى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مدققة( الموحدة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية
 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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  بآالف الرياالت السعودية

إحتياطيات  أرباح مبقاة اإلجمالـــي

 أخرى
احتياطي 

 نظـامي
برنامج أسهم 

 الموظفين
 رأس المــال

 2013 
        

 لفترةالرصيد في بداية ا  3,000,000 (37,165) 370,104 15,066 1,022,811 4,370,816

12,137  12,137    
 

 

 

 صافي التغير في القيمة العادلة

(2,776)  (2,776)    
 

 تحويالت إلى قائمة الدخلالصافي 

 الموحدةالمرحلية 

9,361  9,361     
مباشرة في حقوق  المدرجصافي الدخل 

 المساهمين

 لفترةاصافي دخل       142,504 142,504

 فترةإجمالي الدخل الشامل لل     9,361 142,504 151,865

 الرصيد في نهاية الفترة  3,000,000 (37,165) 370,104 24,427 1,165,315 4,522,681

       

 
 
 
 

إحتياطيات  أرباح مبقاة اإلجمالـــي

 أخرى
احتياطي 

 نظـامي
برنامج أسهم 

 الموظفين
 رأس المــال

 2012 

       
 

    8190612,1  
       

80619,8  
       

61286  
       

08916,8  
     

(901140) 
       

3,000,000  
 

 لفترةالرصيد في بداية ا

20,084  20,084    
 

 

 

 القيمة العادلة صافي التغير في

(3,233)  (3,233)    
 

 التحويالت إلى قائمة الدخلصافي 

 الموحدة المرحلية

24,556  24,556    
 

مباشرة في  صافي الدخل المدرج

 حقوق المساهمين

 لفترةاصافي دخل       08,,00, 08,,00,

536,069 511,513 24,556     
 فترةإجمالي الدخل الشامل لل

 الرصيد في نهاية الفترة   3,000,000 (901140)  08916,8 30,792 827,971 3,952,319

 

 

 

  .الموجزة الموحدة المرحلية القوائم الماليةهذه جزءاً ال يتجزأ من  14الى رقم   1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

 



 بنك البالد 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مدققة( قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

 مارس  31في  ةالثالثة أشهر المنتهية لفتر
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2012  2013    
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

  ايضاح
 األنشطة التشغيلية:      

 لفترةاصافي دخل    142,504  511,513

   
 

 
من )المستخدمة في( األنشطة الناتجة التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية 

 التشغيلية :

(3,233)  (2,776)  
 لغير أغراض المتاجرة، صافي مقتناة استثمارات مكاسب 

(17)  (898)  
 ممتلكات و معدات، صافيمن بيع  مكاسب 

 استهالك و اطفاء   21,315  22,485
 ،صافيخسائر التمويل مخصص   64,650  65,744

 مكاسب غير تشغيلية   -  (373,167)

223,325  224,795 
 

 الربح من العمليات قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
 صافي )الزيادة(/ النقص في الموجودات التشغيلية :     

 نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وديعة   (29,409)  (263,374)
 قتناء بعد تسعين يوما من تاريخ اإل تستحقو المؤسسات المالية األخرى أرصدة لدى البنوك    788,476  (1,009,411)

 ستثماراتا   (950,547)  199,717
 تمويل    (497,362)  (844,993)

 موجودات أخرى   (35,931)  (38,134)

 الزيادة / )النقص( في المطلوبات التشغيلية :صافي      
 أرصدة للبنوك و المؤسسات المالية األخرى   (219,648)  267,238

 ودائع العمالء   1,539,014  (128,565)
 مطلوبات أخرى   78,812  137,780

 التشغيليةاألنشطة  )المستخدمة في( الناتجة من صافي التدفقات النقدية   898,200  (1,456,417)

 األنشطة االستثمارية       
 شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة   (65,683)  (74,508)

 لغير أغراض المتاجرة  مقتناة ستثماراتبيع ا المحصل من   126,688  51,087
 شراء ممتلكات ومعدات   (21,726)  (33,061)

 المحصل من بيع ممتلكات ومعدات   920  17

 المحصل من بيع قطعة أرض   -  150,000

 األنشطة االستثمارية من الناتجة صافي التدفقات النقدية   40,199  93,535

      
 في النقدية وما في حكمها (النقصالزيادة ) صافي   938,399  (1,362,882)

 النقدية وما في حكمها في بداية الفترة   5,076,661  9,007,824

 النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة 11  6,015,060  7,644,942

241,040  256,683 
 

 
 

 الدخل المحصل من الموجودات المالية واالستثمارية
 العائد المدفوع على الودائع والمطلوبات المالية   2,766  1,648

 معلومات إضافية غير نقدية:     
 الموحدةالمرحلية و صافي التحويالت إلى قائمة الدخل  القيمة العادلةصافي التغير في احتياطي    9,361  24,556

 قطعة أرض لبيع المقدم التمويل   -  503,042

 

 .الموجزة الموحدة المرحلية القوائم الماليةهذه جزءاً ال يتجزأ من  14 الى رقم 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة  

  2013مارس  31في  ةالثالثة أشهر المنتهيلفترة 
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 عـام .1

 

 التأسيس والعمل -أ  

 20وتاريخ  98المرسوم الملكي رقم م/تأسس بنك البالد )"البنك"( ، شركة مساهمة سعودية، وتم الترخيص بانشائه بموجب 

هـ ,092رمضان  08( وتاريخ 2,8(، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )2119نوفمبر  9هـ )الموافق ,092رمضان 

 (.2119نوفمبر  0)الموافق 

 ابريل 04هـ )الموافق 0926ربيع األول  01(  بتاريخ ,010121824ويعمل البنك  بموجب  السجل  التجاري  رقم  ) 

 ( وعنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:,211

 بنك البالد

  140ص ب  

 11411الرياض 

 المملكة العربية السعودية

، شركة البالد لالستثمار وشركة البالد هم المالية للبنك و شركاته التابعالموجزة القوائ الموحدة تشمل القوائم المالية المرحلية

في مزاولة جميع األعمال المصرفية والتمويلية  المجموعة.  تتمثل أغراض ("لمجموعةا" بـمجتمعين  إليهميشار )العقارية 

والنظام األساسي للبنك وألحكام نظام ولعقد التأسيس  اإلسالمية واإلستثمارية من خالل أدوات ومنتجات متوافقه مع الشريعة

مركز صرافة وحواالت   144( و افرع 83: 2012) افرع 89مراقبة البنوك. ويقوم البنك بتقديـم هذه الخدمـات من خالل 

 ( في المملكة العربية السعودية.مركز صرافة وحواالت 132 :2012)

 الهيئة الشرعية -ب 

 اإلسالمية. مع أحكام الشريعة مجموعةلضمان توافق جميع أعمال الأنشأ البنك هيئة شرعية، )"الهيئة الشرعية"(      

 أسس اإلعداد .2

معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي وفقاً لالبنك قوائمه المالية المرحلية الموحدة الموجزة  يعد

التقارير المالية المرحلية. كما يعد البنك قوائمه المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -34السعودي ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

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

جنباً إلى الموحدة السنوية ويجب قراءه هذه القوائم المالية تحتوي على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة في تلك القوائم 

 .2012ديسمبر  31لمنتهية في للسنة ا الموحدة مع القوائم المالية جنب

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

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

 علية عن هذه التقديرات.الف

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

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

 .2012ديسمبر  31في وللسنة المنتهية في 

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

 البيانات المالية المعروضة ألقرب ألف.

  



 بنك البالد 

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة )غير مدققة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية  

  2013مارس  31في  ةالثالثة أشهر المنتهيلفترة 
 

       

 7 

 أسس التوحيد .3

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

 بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة. لنفس الفترة المالية للبنك

، يسيطر البنك على منشأة ما عندما يتعرض البنك، )الشركة المستثمر فيها( الشركة التابعة هي المنشآة التي يسيطر البنك عليها

أو يكون لديه حق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه المقدرة على التأثير على العائدات 

ال السيطرة على تلك من خالل ممارسة سلطاته على الشركة المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً من تاريخ إنتق

% في 100يمتلك البنك  الشركات إلى البنك ويتم التوقف عن التوحيد اعتباراً من تاريخ تخلي البنك عن مثل هذه السيطرة. 

 . 2013مارس  31شركتي البالد لإلستثمار والبالد العقارية كما في 

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

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

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

 

 السياسات المحاسبية الهامة .4

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

من قبل  الموضحة ادناة والتي تم تطبيقها التعديالت على المعايير الحاليةالمعايير الجديدة والعام السابق فيما عدا ما يتعلق ب

 البنك:

 المعايير الجديدة أ (

حل هذا المعيار محل المتطلبات المدرجة سابقا بمعيار  توحيد القوائم المالية: - 10المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية 

 –( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدائمة 12القوائم المالية المستقلة والموحدة والرأي رقم ) -27المحاسبة الدولي رقم 

توحيد المنشأت ذات األغراض الخاصة. يقدم المعيار طريقة واحدة للتوحيد لكل المنشأت على أساس السيطرة ، بغض النظر 

دية عن طبيعة الشركة المستثمر فيها ) سواء كانت المنشأة مسيطر عليها من خالل حقوق التصويت او من خالل ترتيبات تعاق

 كما هو الحال في المنشأت ذات األغراض الخاصة(.

 

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

ت األخرى ، عن المعلومات التي تمكن مستخدم التقارير المالية من تقييم طبيعة المخاطر المرتبطة ، والحصص في المنشآ

 .وآثار تلك الحصص على مركزها المالي ،األداء المالي والتدفقات النقدية 
 

 قياس القيمة العادلة : - 13المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

لتقارير المالية الخاصة بافي المعايير الدولية  المنصوص عليها قياس القيمة العادلةالمتعلقة بمحل االرشادات هذا المعيار حل 

قام هذا المعيار بتعريف القيمة العادلة، وقدم إرشادات بشأن كيفية تحديد القيمة العادلة وتطلب  واحدمعيار  لتكون في الحالية

االفصاح عن طرق قياس القيمة العادلة. إن هذا المعيار لم يغير المتطلبات المتعلقة بالبنود الواجب قياسها أو االفصاح عنها 

 ة العادلة.بالقيم
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 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة  .4
 

 ب ( التعديالت على المعايير الحالية

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

 يعدل هذا المعيار من طريقة عرض بنود الدخل الشامل األخرى.

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

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

( كما يتطلب 32( من معيار المحاسبة الدولي رقم )42مقاصتها طبقاً للفقرة )المتعلقة بكافة األدوات المالية المثبتة التي تمت 

االفصاح عن المعلومات المتعلقة باألدوات المالية المثبتة بموجب ترتيبات وإتفاقيات مقاصة رئيسية حتى لو لم ينص عليها في 

 (.32معيار المحاسبة الدولي رقم )

 التعديالت -موظفين مزايا ال – 19معيار المحاسبة الدولي رقم  -

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

 االنتقالية(. سيتم إثبات كافة التغيرات في قيمة البرامج المحددة المزايا في الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى.

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

 –27يتعامل هذا المعيار اآلن مع المتطلبات المتعلقة بالقوائم المالية المستقلة المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم 

لمالية الموحدة في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم القوائم المالية الموحدة والمستقلة. تم اآلن إدراج متطلبات القوائم ا

 القوائم المالية المستقلة. – 10

 2009لقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر التحسينات السنوية على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية لألعوام 

 يالت على المعايير التالية والتعديالت على المعايير األخرى:دور التحسينات التي تشتمل على التعد – 2011حتى 

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

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

 بيانات المقارنة بالزيادة عن الحد األدنى من المتطلبات أو عرض  –عرض القوائم المالية  – 1ر المحاسبة الدولية رقم معيا

 األرصدة االفتتاحية لبنود قائمة المركز المالي واإليضاحات ذات العالقة.

  الممتلكات واآلالت والمعدات: تصنيف معدات الخدمة. – 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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 االستثمارات .5
  2013مارس  31  2012ديسمبر 31  2012مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(
 استثمارات متاحة للبيع     

 أسهم  306,492  288,137  304,253
 صناديق إستثمارية 23,361  90,584  40,046
 صكوك 58,000  58,000  58,000

402,299  436,721  387,853  

 استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة     
  مرابحات لدى مؤسسة النقد  العربي  السعودي  2,051,086  1,100,539  400,654
 اإلجمالي 2,438,939  1,537,260  802,953

 ومستويات القيمة العادلة القيمة العادلة لالدوات الماليةتحديد            
 

بنفس شروط التعامل مع بين أطراف راغبة في ذلك وتتم  سداد مطلوباتأو  موجوداتالقيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل 

 األخرى. وبالتالي يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة.األطراف 

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

 سعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )بدون تعديل(األ : 1المستوى  
   
األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم  : 2المستوى  

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

 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول بآالف الرياالت السعودية

2013      

     الموجودات المالية

 387,853 150,000 - 237,853 استثمارات مالية متاحة للبيع 

     

2012      

     الماليةالموجودات 

 402,299 150,000 - 252,299 استثمارات مالية متاحة للبيع 

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

 .موثوق به 

المالي، ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية. إن القيمة إن القيمة العادلة لألدوات المالية داخل قائمة المركز 

لف العادلة للتمويل، األرصدة لدى البنوك، األرصدة للبنوك واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تخت

لمالية ألن أسعار العموالت الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيراً كثيراً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم ا

 عن األسعار المتعاقد عليها وبسبب قصر الفترة بالنسبة لألرصدة لدى البنوك.
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 التمويل ، صافي .6
  2013مارس  31   2012ديسمبر 31  2012مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(
 بالتكلفة المطفأةمحتفظ بها      

 بيع آجل 8,817,519  8,915,846  8,024,365
 بيع بالتقسيط 8,295,522  7,666,006  6,020,791

 مشاركة 1,396,738  1,471,247  925,220

 إجارة 530,163  529,348  353,983

 بطاقات ائتمان  20,801  14,946  908

 التمويل العامل 19,060,743  18,597,393  15,325,267

 التمويل غير العامل 786,314  752,302  686,590

 اجمالي التمويل  19,847,057  19,349,695  16,011,857

 مخصص خسائر التمويل  (1,158,669)  (1,094,019)  (949,820)

 تمويل، صافيال 18,688,388  18,255,676  15,062,037

 ودائع العمالء    .7
  2013 مارس 31  2012ديسمبر 31  2012 مارس 31

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

 حسابات جارية  19,707,013  18,472,482  17,700,732
 حساب البالد  3,382,814  3,121,571  3,148,673
 جل حسابات استثمارية أل 1,635,395  1,670,237  1,680,230

 أخرى  555,416  477,334  379,734
 اإلجمالي 25,280,638  23,741,624  22,909,369

 التعهدات وااللتزامات المحتملة .8
 

 مما يلي : للمجموعةأ( تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة  

  2013مارس  31   2012ديسمبر 31  2012مارس  31
 بآالف الرياالت السعودية )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(

      
 خطابات الضمان 2,426,324  2,371,305  2,141,654

 إلتزامات إكتتاب 1,650,000  -  -

 االعتمادات المستندية 982,787  1,164,368  569,420
 قبوالت 391,751  262,393  332,461

 اإلجمالي 5,450,862  3,798,066  3,043,535
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 ب( حسابات إستثمارية مقيدة

 2012مارس  31
 

  2012ديسمبر 31
  2013مارس  31

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

 بموجب ترتيبات وكالة -  -  175,918

استثمار المبالغ التي يحصل عليها البنك من ، يتم فتح حسابات إستثمارية مقيدة لعمالئه تحت بند الوكالةبقبول يقوم البنك 

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

 

 ج( الزكاة

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

، 2006مليون لاير سعودي لألعوام  55مليون لاير سعودي  و 60مليون لاير سعودي ،  62مطالبات اضافية للزكاة بمبلغ 

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

 ات عند احتساب البنك للوعاء الزكاة.للوعاء الزكوي وبعض المصروف

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

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

 هذا القرار.

من ناحية أخرى، قام البنك بعد اخذ المشوره باالعتراض على التقييم من قبل مصلحة الزكاة والدخل. وقام البنك مع قطاع 

البنوك برفع هذه القضية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للوصول إلى حل مناسب. بناء على ذلك لم يقم البنك بتسجيل 

في القوائم   2008و  2007و2006ة اإلضافية المشار اليها أعاله من قبل مصلحة الزكاة والدخل لألعوام مطالبات الزكا

 المالية الموحدة.

 :2011لاير سعودي )مليون  25 مبلغ وقدره 2012ديسمبر  31بلغت الزكاة المستحقة على المساهمين عن السنة المنتهية في 

 مليون لاير سعودي(، سيتم دفعها من قبل البنك بالنيابة عن المساهمين وسيتم استقطاعها من أية أرباح موزعة الحقاً.  10

 فقد تم احتسابها بنفس طريقة السنوات السابقة.  2011و  2010 و2009 وفيما يخص الزكاة لألعوام 

 المكاسب غير تشغيلية    .9

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

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

 مليون لاير سعودي. 653األرض بمبلغ قدره 

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

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

مليون لاير سعودي وتبلغ حصة السهم  373يع حقق البنك مكاسب غير تشغيلية بمبلغ ونتيجة للب . تمت تسويته 2013فبراير 

 لاير سعودي.  1.24تشغيلية المن المكاسب غير 

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

 .التمويلالبنك حتى يتم تحصيل كامل مبلغ 
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 البنك رأس مالالمقترحة في زيادة ال  .11
 
 3زيادة رأس المال من على   2013أبريل  9بتاريخ  تعقد التيجمعية العامة غير العادية ال ، ووافقت مجلس اإلدارة وصىأ

البنك المسجلين كما لمساهمي مملوكة سهم لكل ثالثة أسهم أسهم مجانية بواقع  اصداربمليارات لاير وذلك  4لاير الى  ات مليار

 بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

 في حكمها وما يةالنقد .11

 مما يلي:المرحلية الموحدة في قائمة التدفقات النقدية  ةالمدرجفي حكمها وما  يةتكون النقدت
  2013مارس  31  2012ديسمبر 31  2012مارس  31

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

 نقدية 1,359,969  1,153,106  930,090

6,472,474 
 

3,688,561 
 

تستحق  والمؤسسات المالية األخرى  البنوك أرصدة لدى 4,465,590

 خالل تسعين يوماً من تاريخ اإلقتناء

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )فيما عدا  189,501  234,994  242,378

 الوديعة النظامية(
 اإلجمالي 6,015,060  5,076,661  7,644,942

 
 قطاعات األعمال .12

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

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

يمارس البنك نشاطة الرئيسي في المملكة  الجهة المتخذة للقرارات الرئيسية  من أجل تحديد مصادر القطاعات وتقييم أدائها.

 العربية السعودية.

 ألغراض إدارية يتكون البنك من خمسة قطاعات أعمال مصرفية رئيسية كالتالي:

 

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

 العمالت األجنبية.

كالودائع و التمويل و يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والمؤسسات المالية  :         قطاع الشركات                 

 .لخدمات التجارية للعمالء.ا

 يشمل التعامل مع المؤسسات المالية األخرى وتقديم خدمات الخزينة لكافة القطاعات :      قطاع الخزينة                     

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

 . وترتيب و تقديم المشورة والحفظ لألوراق المالية. إدارة

 .وظائف قطاعات المساندة االخرىوتشمل جميع  :       أخرى                             

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

 القطاعات المسانده واإلدارة العامة تحمل على قطاعات األعمال بناًء على المعايير المعتمده.
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 ةأشهر المنتهي لثالثةا لفترة وصافي الدخل العمليات ومصاريف وإجمالي دخل البنك ومطلوبات موجودات إجماليب فيما يلي بياناً 

  :موزعة كالتالي قطاع مارس لكل 80في 

 

2013        

قطاع خدمات 

اإلستثمار 

 والوساطة

    

قطاع  قطاع الشركات  قطاع األفراد  

 الخزينة
 اإلجمالي أخرى

         )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 

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

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

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

 64,650 - - - 46,187 18,463 صافي ,مخصص خسائر التمويل

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

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

 142,504 15,257 5,541 18,387 43,374 59,945 فترةصافي الدخل لل

 
2012       

قطاع خدمات 

اإلستثمار 

 والوساطة

    

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات  قطاع األفراد  

         )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

 28,539,692 822,393 849 9,383,298 10,461,831 7,871,321 إجمالي الموجودات

 24,587,373 984,349 4,583 666,328 7,346,818 15,585,295 إجمالي المطلوبات
صافي الدخل من الموجودات 

 193,901 5,655 - 7,333 92,583 88,330 االستثمارية والتمويلية

 225,907 4,806 18,520 23,580 26,225 152,776 ، صافي                  وأخرى رسوم ودخل العموالت

 419,808 10,461 18,520 30,913 118,808 241,106 إجمالي دخل العمليات

 65,744 - - - 42,191 23,553 صافي ,مخصص خسائر التمويل

 22,485 - 72 341 3,144 18,928 إستهالك و إطفاء

 281,462 - 7,111 9,078 83,785 181,488 العملياتإجمالي مصاريف 

 138,346 10,461 11,409 21,835 35,023 59,618 الدخل من أنشطة العمليات

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

 511,513 383,628 11,409 21,835 35,023 59,618 فترةصافي الدخل لل

 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة  

  2013مارس  31في  ةالثالثة أشهر المنتهيلفترة 
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 كفاية رأس المال  .13

 
يحتفظ البنك برأس مال أساسي مدار بصورة نشطة لتغطية المخاطر المالزمة ألعمال البنك. يتم مراقبة كفاية رأس المال 

الصادرة عن لجنة بازل بشأن األشراف البنكي والمتبعة من قبل والنسب باستخدام إجراءات أخرى 1 من بينها اإلرشادات 

 مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الشأن.

 

والتي سرى مفعولها اعتباراً من  3السعودي بإصدار ارشادات بشأن اإلفصاح التي أوصى بها بازل  يقامت مؤسسة النقد العرب

( الخاصة بالمجموعة RWA، تم احتساب الموجودات المرجحة للمخاطر )3. وطبقاً لتوصيات لجنة بازل 2013يناير  1

 موحد للمجموعة كما يلي:ومجموع رأس المال والنسب ذات الصلة على أساس 

 

تحت  2013مارس  31( ومجموع رأس المال والنسب ذات الصلة كما في RWAتعرض الموجودات المرجحة للمخاطر )

والتي لم  2بموجب بازل  2012مارس  31و 2012ديسمبر  31، ويتم احتساب فترات المقارنة كما في 3اطار ومنهجية بازل 

 يتم تعديلها.

 

 أرقام المقارنة .14

 تتماشى مع تبويب الفترة الحالية.ل ضرورةعند الأعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة 

 2013 مارس  31 بآالف الرياالت السعودية  
 

 2012مارس  31   2012 ديسمبر 31

 19,596,915  22,005,550   22,040,428       الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان
 2,280,111  2,629,094   2,527,788         الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

السوقالموجودات المرجحة لمخاطر   452,550  451,388  1,146,063 
إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة 

 23,023,089  25,086,032   25,020,766  المخاطر
األساسيمال الرأس   4,522,681  3,429,012  3,440,805 
المساند مالالرأس   277,112  1,216,873  756,474 

مال ال ساسي ورأسمال األالإجمالي رأس 

 المساند
     4,799,793  4,645,885  4,197,279 

      نسبة كفاية رأس المال

األساسيمال الرأس  نسبة  %18.08  %13.67  %14.95 
األساسي ورأس المال المساندمال الرأس  نسبة  %19.18  %18.52  %18.23 


