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    2012 سبتمبر 30  2011ديسمبر 31  2011 سبتمبر 30

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية
   

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

 الموجودات           

2,234,342  5,834,702  

        
3,465,319  

  
 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

5,455,222  6,454,366  

        
7,008,361  

  
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، 

 صافي
 إستثمارات  5  1,370,355  951,458  1,383,231

 تمويل، صافي 6  17,208,018  13,779,746  13,016,670
 ممتلكات ومعدات، صافي   338,259  328,436  320,158
 موجودات أخرى    137,920  378,461  372,751

 إجمالي الموجودات   29,528,232  27,727,169  22,782,374
        

 المطلوبات وحقوق المساهمين       
        

250,000  -  - 
  

 المطلوبات
 د العربي السعوديأرصدة لمؤسسة النق

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   563,235  421,837  347,486
 ودائع العمالء 7  23,546,437  23,037,934  17,959,165

 مطلوبات أخرى   1,206,773  851,148  920,262
 إجمالي المطلوبات   25,316,445  24,310,919  19,476,913

        

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

 برنامج أسهم الموظفين     (37,165)  (41,097)  (42,136)
 حتياطي نظاميإ   134,653  134,653  52,246
 إحتياطيات أخرى    12,729  6,236  3,515

 أرباح مبقاة   1,101,570  316,458  291,836

 إجمالي حقوق المساهمين   4,211,787  3,416,250  3,305,461

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين           29,528,232  27,727,169  22,782,374
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  أشهر المنتهية للتسعة

 
  أشهر المنتهية للثالثة

 سبتمبر 30   

2011 
سبتمبر   30 

2012  
 سبتمبر 30

2011 
 

 سبتمبر 30

2012  
 بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
 بآالف الرياالت

  السعودية
 بآالف الرياالت

 السعودية

 

 إيضاح
 الدخل

   
       540,000  628,943 
 

182,402 
 

 الدخل من الموجودات اإلستثمارية والتمويلية   219,753
(19,882)  (14,809) 

 
(5,664) 

 
 العائد على الودائع والمطلوبات المالية   (5,142)

520,118  614,134  176,738  214,611   

 
صافي الدخل من الموجودات االستثمارية 

 والتمويلية    
   

 
 

 
    

309,273  495,236 
 

106,935 
 

 رسوم و دخل العموالت، صافي      161,161
135,723  177,452 

 
49,023 

 
 مكاسب تحويل عمالت أجنبية ، صافي    56,716

4,249  5,357 
 

1,363 
 

1,462 
 توزيعات أرباحالدخل من   

7,004  6,218 
 

523 
 

326 
  

 لغير أغراض مقتناة مكاسب إستثمارات 

 المتاجرة، صافي
4,610  248 

 
(21) 

 
44 

 العمليات األخرى  )خسائر( دخل  
980,977  1,298,645 

 
334,561 

 
434,320 

 إجمالي دخل العمليات  
   

 
 

 
       

 

 

 

 
  

 المصاريف
 

338,686  394,158 
 

114,366 
 

134,392 
 رواتب ومزايا الموظفين  

81,720  98,762 
 

28,373 
 

32,955 
 إيجارات ومصاريف المباني  

66,002  66,028 
 

21,072 
 

21,317 
 استهالك واطفاء  

119,768  117,812 
 

34,354 
 

39,151 
 مصاريف عمومية وإدارية أخرى  

152,205  209,940 
 

50,926 
 

  ، صافيالتمويلمخصص خسائر    86,360
758,381  886,700 

 
249,091 

 
314,175 

 إجمالي مصاريف العمليات  
للفترةالتشغيلي صافي الدخل    120,145  85,470  411,945  222,596  

غير تشغيلية   مكاسب 9  -  -  373,167  -  

222,596  785,112 
 

85,470 
 

120,145 
 صافي الدخل للفترة  

0.74 
 

2.62 
 

0.29 
 

0.40   
و المخفض )بالريال  ألساسيربح السهم ا

 السعودي(
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  أشهر المنتهية للتسعة
 

  لثالثة أشهر المنتهيةل

 سبتمبر 30   

2011  
 سبتمبر 30

2012 
 سبتمبر 30 

2011 
 

 سبتمبر 30

2012 
رياالت لا بآالف     

 السعودية
الرياالت  بآالف   

 السعودية

لرياالت ا بآالف 

  السعودية
لرياالت ا بآالف  

    السعودية
    

  
 

   222,596  785,112  85,470 
 

120,145 
  

 صافي الدخل للفترة
    

  
 

       

  
 

  
 ى:الدخل الشامل اآلخربنود 

    

  
 

   
(13,092) 

 
12,711 

 
(9,183) 

 
2,771 

  

 موجودات مالية متاحة للبيع    -  

 صافي التغير في القيمة العادلة          
 الدخل المحول لقائمة الدخل -   (326)  (523)  (6,218)  (7,004)

    

  
 

   202,500  791,605  75,764 
 

122,590 
 

 لي الدخل الشامل للفترة ماإج  
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  بآالف الرياالت السعودية

إحتياطيات  أرباح مبقاة اإلجمالـــي

 أخرى
اإلحتياطي 

 النظـامي
برنامج أسهم 

 الموظفين
 رأس المــال

 2012 

3,416,250 316,458 6,236 134,653 (41,097) 3,000,000  

 

 

 لفترةالرصيد في بداية ا

 فترةإجمالي الدخل الشامل لل  - - - 6,493 785,112 791,605

 برنامج أسهم الموظفين: أسهم محتجزة  - 3,932 - - - 3,932

 الرصيد في نهاية الفترة  3,000,000 (37,165) 134,653 12,729 1,101,570 4,211,787

        
إحتياطيات  أرباح مبقاة اإلجمالـــي

 أخرى
اإلحتياطي 

 النظـامي
برنامج أسهم 

 الموظفين
 رأس المــال

 2011 

       

 

 لفترةالرصيد في بداية ا  3,000,000 (42,136) 52,246 23,611 69,240 3,102,961

 فترةإجمالي الدخل الشامل لل  - - - (20,096) 222,596 202,500

 الرصيد في نهاية الفترة  3,000,000 (42,136) 52,246 3,515 291,836 3,305,461
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    2012 سبتمبر 30  2011 سبتمبر 30
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

  اتايضاح  السعودية
 األنشطة التشغيلية:      

 صافي الدخل للفترة   785,112  222,596

     
األنشطة  ) المستخدمة في( منالناتجة التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية 

 التشغيلية :

 لغير أغراض المتاجرة، صافي مقتناة استثماراتمكاسب    (6,218)  (7,004)

 ممتلكات و معدات، صافيمكاسب من بيع    (179)  (2,203)

 استهالك و اطفاء   66,028  66,002
 ، صافيلتمويلمخصص خسائر ا   209,940  152,205

 تشغيلية غير مكاسب 9  (373,167)  -

 الربح من العمليات قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   681,516  431,596
 صافي )الزيادة(/ النقص في الموجودات التشغيلية :     

 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   (296,289)  (130,199)
 قتناء أرصدة لدى البنوك  و المؤسسات المالية األخرى المستحقة بعد تسعين يوما من تاريخ اإل   (802,485)  (509,786)

  االستثمارات   (399,944)  200,503
 تمويل    (3,135,170)  (879,049)

 موجودات أخرى   (39,334)  (28,386)
 

250,000 
 

-   
 صافي الزيادة / )النقص( في المطلوبات التشغيلية :

 أرصدة لمؤسسة النقد العربي السعودي

 أرصدة للبنوك و المؤسسات المالية األخرى   141,398  (34,943)
 ودائع العمالء   508,503  1,026,750

 مطلوبات أخرى   355,625  221,381
 األنشطة التشغيلية من الناتجة (المستخدمة في) ةصافي التدفقات النقدي   (2,986,180)  547,867

 األنشطة االستثمارية       
 شراء استثمارات لغير أغراض المتاجرة   (119,834)  (144,300)

 المحصل من بيع االستثمارات لغير أغراض المتاجرة    113,592  158,392
 شراء ممتلكات ومعدات   (76,415)  (52,489)

 المحصل من بيع ممتلكات ومعدات   743  10,422

 األرض قطعة بيع من المحصل 9  150,000  -

 األنشطة االستثمارية (المستخدمة في) من الناتجة صافي التدفقات النقدية   68,086  (27,975)

 األنشطة التمويلية      

 ، صافي أسهم لبرنامج أسهم الموظفين    3,932  -

 األنشطة التمويلية  الناتجة منصافي التدفقات النقدية    3,932  -

 النقدية وما في حكمها الزيادة في( النقص) صافي   (2,914,162)  519,892
 النقدية وما في حكمها في بداية الفترة   9,007,824  3,841,864

 النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة 10  6,093,662  4,361,756

 الدخل المحصل من الموجودات المالية واالستثمارية   617,670  551,342

 العائد المدفوع على الودائع والمطلوبات المالية   6,187  9,825
 معلومات إضافية غير نقدية:     

 صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة   6,493  (20,096)

 التمويل المقدم لبيع األرض   503,042  -
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 عـام .1

 

 التأسيس والعمل -أ  

 84تأسس بنك البالد )"البنك"( ، وهو شركة مساهمة سعودية، وتم الترخيص بانشائه بموجب المرسوم الملكي رقم م/

رمضان  18( وتاريخ 258(، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )2004نوفمبر  4هـ )الموافق 1425رمضان  21وتاريخ 

 (.2004نوفمبر  1هـ )الموافق 1425

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

 ( وعنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:2005

 بنك البالد

  140ص ب  

 11411الرياض 

 المملكة العربية السعودية

الموجزة القوائم المالية للبنك و شركاته التابعة، شركة البالد لالستثمار وشركة البالد الموحدة تشمل القوائم المالية المرحلية 

في مزاولة جميع األعمال المصرفية والتمويلية واإلستثمارية  المجموعة.  تتمثل أغراض "لمجموعةا"إليهم العقارية يشار 

من خالل أدوات ومنتجات متوافقه مع الشريعة ولعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك وألحكام نظام مراقبة البنوك. إن 

 87هذه الخدمـات من خالل نشاطات البنك يتم مراقبتها من قبل هيئة شرعية مستقلة قام البنك بتأسيسها. ويقوم البنك بتقديـم 

مركز صرافة  118 :2011 سبتمبر)مركز صرافة وحواالت   138( و فرع بنكي 78: 2011 سبتمبر)فرع بنكي 

 ( في المملكة العربية السعودية.وحواالت

 الهيئة الشرعية -ب 

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

 أسس اإلعداد .2

معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد الموجزة الموحدة المرحلية يتبع البنك في إعداد قوائمه المالية 

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

  لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية.الموجزة الموحدة 

المالية الموجزة ال تحتوي على كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة في تلك القوائم الموحدة المرحلية المالية إن القوائم 

 .2011ديسمبر  31القوائم بالتوافق مع القوائم المالية للسنة المنتهية في  هه هذاءالموحدة ويجب قرالسنوية 

يتطلب إعداد هذه القوائم المالية المرحلية ان تقوم االدارة بوضع احكام و افتراضات و تقديرات و التي تؤثر على تطبيق 

المطلوبات ، و الدخل و المصاريف. و قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه موجودات و لالسياسات المحاسبية و المبالغ المعلنة ل

 التقديرات.

اثناء اعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ، كانت االحكام الهامة التي وضعتها االدارة في تطبيق السياسات 

نفسها التي طبقت على هذه القوائم المالية الموحدة  المحاسبية للمجموعة و المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي

 2011ديسمبر  31الموجزة كما في و للسنة المنتهية في 

تم تقريب يللبنك. يعتبر العملة الرئيسية  والذيالموجزة بالريال السعودي الموحدة  المرحليةيتم عرض هذه القوائم المالية 

 سعودي مالم يذكر خالف ذلك.البيانات المالية المعروضة ألقرب ألف لاير 
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 أسس التوحيد .3

الموجزة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة. ويتم إعداد القوائم المالية للشركات  الموحدة المرحليةتشمل القوائم المالية 

أن السياسات المحاسبية التي تخضع لها تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل  كماالتابعة لنفس الفترة المالية للبنك،

 .البنك

الشركات التابعة هي كافة الشركات التي يكون للبنك القدرة على السيطرة عليها وتتواجد السيطرة عندما يكون لدى البنك 

يمتلك فيها البنك حصة تزيد  ةوعاد ،على مكاسب من أنشطتهاالقدرة على التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية للحصول 

عن نصف حقوق التصويت. يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم المالية للبنك بتاريخ انتقال السيطرة إلى 

شركات التابعة المشتراة أو البنك ويتوقف توحيد القوائم المالية بتاريخ تخلص البنك من هذه السيطرة. تدرج نتائج أعمال ال

حسبما هو  ،تاريخ البيع إلىاعتبارا من تاريخ الشراء أو الموجزة الموحدة المرحلية المباعة خالل الفترة في قائمة الدخل 

 مالئم.

تمثل حقوق الحصة غير المسيطرة الحصة في صافي الدخل وصافي الموجودات المتعلقة بالحصص غير المملوكة، بشكل 

% من صافي 1مباشر أو غير مباشر، من قبل البنك في الشركات التابعة له. وقد بلغت حقوق الحصة غير المسيطرة نسبة 

ثل للبنك ولذلك لم يتم عرضها بشكل منفصل في كل من قائمة موجودات شركة البالد لإلستثمار و هي مملوكة من قبل مم

الموجزة وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين   الموحدة الموجزة وقائمة الدخل المرحليةالموحدة المرحلية المركز المالي 

 % في شركة البالد العقارية.100كما يمتلك البنك ما نسبة  . الموجزةالموحدة المرحلية 

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

 .الموجزةالموحدة المرحلية عند إعداد القوائم المالية 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .4

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

 معيارالتعديالت على بتبني فيما عدا ما يتعلق   2011ديسمبر  31القوائم السنوية المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في في 

: تحسين متطلبات (7الضريبة المؤجلة : استرداد األصول و معيار التقارير المالية الدولي رقم ) 12المحاسبة الدولي 

 تأثير على المركز المالي أو األداء المالي للمجموعة.األفصاح فيما يخص االستبعادات، والتي ليس لها 

 

 االستثمارات .5
  2012 سبتمبر 30  2011ديسمبر 31  2011 سبتمبر 30

 بآالف الرياالت السعودية )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(
 للبيعاستثمارات متاحة      

 أسهم  283,450  272,296  265,102
 يةإستثمار اديقصن 28,590  20,791  17,774

 صكوك 58,000  58,000  -

 بالتكلفة المطفأة مقتناهاستثمارات      

1,100,355  600,371  1,000,315 
بالتكلفة  مرابحات لدى مؤسسة النقد  العربي  السعودي 

 المطفأة 
 اإلجمالي 1,370,355  951,458  1,383,231

 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية  
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 التمويل ، صافي .6
  2012 سبتمبر 30  2011ديسمبر 31  2011 سبتمبر 30

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

6,421,790 

 

 بيع آجل 8,664,209  7,037,464

 بالتقسيطبيع  7,259,216  5,592,753 5,403,799

 مشاركة 1,069,584  991,113  922,732

 إجارة 481,269  352,968  364,696

 بطاقات ائتمان 12,662  4,312  7,089

 التمويل العامل 17,486,940  13,978,610  13,120,106

 التمويل غير العامل 815,097  685,215  680,622

 اجمالي التمويل  18,302,037  14,663,825  13,800,728

 مخصص خسائر التمويل  (1,094,019)  (884,079)  (784,058)

 تمويل، صافيال 17,208,018  13,779,746  13,016,670

 

 ودائع العمالء    .7
  2012 سبتمبر 30  2011ديسمبر 31  2011 سبتمبر 30

 بآالف الرياالت السعودية )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(
 حسابات جارية  18,184,543  18,582,336  13,573,327
 حساب البالد  3,258,672  2,929,251  2,721,735
 ودائع استثمارية إلجل  1,680,236  1,192,169  1,364,003

 أخرى  422,986  334,178  300,100
 اإلجمالي 23,546,437  23,037,934  17,959,165

 المحتملةالتعهدات وااللتزامات  .8
 

 أ( تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة للبنك مما يلي : 

  2012 سبتمبر 30  2011ديسمبر 31  2011 سبتمبر 30
 بآالف الرياالت السعودية )غير مدققة(  )مدققة(    )غير مدققة(

      
 خطابات الضمان 2,270,901  1,847,468  1,766,343

 االعتمادات المستندية 894,173  619,542  625,806
 قبوالت 326,864  278,384  196,451

 اإلجمالي 3,491,938  2,745,394  2,588,600

                
 
 

 
 



 بنك البالد 

 مساهمة سعودية( )شركة

 الموحدة الموجزة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية  
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 التعهدات و االلتزامات المحتملة )يتبع( - 8                  

 ب( حسابات إستثمارية مقيدة

 2011 سبتمبر 30
 

  2011ديسمبر 31
  2012 سبتمبر 30

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

 بموجب ترتيبات وكالة  6,000  1,189,256  695,492

، يتم استثمار المبالغ التي يحصل عليها البنك من 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

 لربط. وقد نتج عن ا2008إلى  2006المقدم من قبل مصلحة الزكاة والدخل لألعوام السابقة من  الربط الزكوي تلقى البنك 

، 2006مليون لاير سعودي لألعوام  55مليون لاير سعودي  و 60مليون لاير سعودي ،  62زكاة بمبلغ للاضافة التزام 

بشكل أساسي إلى عدم اضافة محفظة التمويل والموجودات المالية للوعاء هذا الفرق على التوالي.  ويرجع  2008و   2007

 الزكوي وبعض المصروفات.

وعليه  2006بقة. وقد أيدت مصلحة الزكاة والدخل تقييمها للعام قام البنك باالستئناف عن جميع تقييمات السنوات السا

 البنك لدى لجنة االستئناف ضد هذا القرار. إستأنف

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

. وعليه لم يقم البنك باالعتراف مناسبلعربي السعودي للوصول إلى حل البنوك برفع هذه القضية إلى مؤسسة النقد ا

 في القوائم المالية الموحدة.  2008و  2006،2007بالتزامات الزكاة االضافية من قبل مصلحة الزكاه والدخل لألعوام 

 2010مليون لاير سعودي )10 مبلغ وقدره  2011ديسمبر  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  3.6 :

 .تم احتسابها بنفس طريقة السنوات السابقةفقد   2011و  2010، 2009وفيما يخص الزكاة لألعوام 

 مكاسب غير تشغيلية  .9

 مليون لاير  280 بقيمة دفترية بلغت بند الموجودات األخرى  ضمنة األرض المدرجة عخالل الفترة ببيع قطقام البنك 
بمبلغ قدرة بيع قطعة األرض وتم   .الستخدامه الخاص 2007قطعة األرض في عام و قام البنك باألستحواذ على . سعودي

 مليون لاير سعودي. 653

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

تم  . و نتيجة للبيع،2013وأغسطس  2013على دفعتين في فبراير بناءا على شروط التمويل، يتم تسديد التمويل  .بالكامل

 لاير 1.2الغير تشغيلية  مكاسبمليون لاير سعودي وتبلغ حصة السهم من ال 373غير تشغيلية بمبلغ  مكاسباإلعتراف ب

 لكل سهم.  سعودي

به تحت تم اإلحتفاظ الذي األرض صك الشركة المقترضة باإلضافة إلى   الكإن هذا التمويل منح بضمانات شخصية من م

 . حتى يتم تحصيل كامل مبلغ التمويلاسم البنك 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
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 النقدية وما في حكمها .11

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

 
  2012 سبتمبر 30  2011ديسمبر 31  2011 سبتمبر 30

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

 نقدية 1,133,391  1,115,535  945,864

3,248,071  4,353,930  4,105,440 
 والمؤسسات المالية األخرى  مطلوبات من البنوك

 تستحق خالل تسعين يوماً من تاريخ اإلقتناء

أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )فيما عدا  854,831  3,538,359  167,821

 الوديعة النظامية(
 اإلجمالي 6,093,662  9,007,824  4,361,756

 قطاعات األعمال .11

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

للبنك والتي يتم مراجعتها بصفة مستمرة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بصفتها الجهة المتخذة للقرارات 

 الرئيسي في المملكة العربية السعودية. هيمارس البنك نشاط . مصادر القطاعات وتقييم أدائها الرئيسية  من أجل تحديد

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

 

، تمويل األفراد، الحواالت لودائعيشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كا :     قطاع األفراد )التجزئة(           

 وصرف العمالت األجنبية. 

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

 و الخدمات التجارية للعمالء.

تزويد العمالء الداخليين والخارجيين بمجموعة واسعة من تشمل خدمات الخزينة  :      قطاع الخزينة                     

 خدمات االستثمار إلى جانب خدمات الخزينة المعتادة.

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

 لية. إدارة وترتيب و تقديم المشورة والحفظ لألوراق الما

 .وظائف قطاعات المساندة االخرىوتشمل جميع  :       أخرى                             

 

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

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

  
 
 

 
 



 بنك البالد 
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في  ةأشهر المنتهي ةالتسع لفترة وصافي الدخل العمليات ومصاريف وإجمالي دخل البنك ومطلوبات موجودات إجماليب فيما يلي بيان

  :موزعة كالتالي قطاع لكل سبتمبر 30

 
قطاع خدمات        2012 سبتمبر 30

اإلستثمار 

 والوساطة

    
 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات  قطاع األفراد  

         )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

 29,528,232 824,499 785 8,309,686 11,167,713 9,325,549 إجمالي الموجودات

 25,316,445 1,113,146 93,627 442,566 7,622,452 16,044,654 إجمالي المطلوبات
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 رسوم ودخل العموالت، صافي                  

 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
               إجمالي مصاريف العمليات

 886,700 - 23,909 27,094 274,526 561,171 ) تشمل المخصصات و االستهالكات(

 411,945 33,639 27,378 66,448 88,407 196,073 التشغيلي للفترة صافي الدخل 

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

 785,112 406,806 27,378 66,448 88,407 196,073 للفترة صافي الدخل

 
قطاع خدمات        2011 سبتمبر 30

اإلستثمار 

 والوساطة

    
 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات  قطاع األفراد  

         )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

 22,782,374 974,948 865 6,424,773 8,151,027 7,230,761 إجمالي الموجودات

 19,476,913 920,262 3,633 593,762 4,640,466 13,318,790 إجمالي المطلوبات
صافي الدخل من الموجودات 

 االستثمارية والتمويلية
262,133 235,184 14,060 - 8,741 520,118 

 460,859 14,836 32,250 53,110 46,502 314,161 رسوم ودخل العموالت، صافي                  

 980,977 23,577 32,250 67,170 281,686 576,294 إجمالي دخل العمليات

 152,205 - - - 95,444 56,761 ، صافيمخصص خسائر التمويل

 66,002 - 285 796 7,161 57,760 إستهالك و إطفاء
               إجمالي مصاريف العمليات

 ) تشمل المخصصات و االستهالكات(
491,381 222,739 25,186 19,075 - 758,381 

 222,596 23,577 13,175 41,984 58,947 84,913 لفترةصافي الدخل ل
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 كفاية رأس المال  .12

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 لنسب اوباستخدام إجراءات أخرى , من بينها اإلرشادات 

 مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الشأن.

 

 أرقام المقارنة .13

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

 

 

 

 2012  سبتمبر 30 بآالف الرياالت السعودية  
 

 2011 سبتمبر 30  2011ديسمبر 31 
 16,355,373  17,182,708   20,937,221       الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

 2,080,104  2,167,026   2,504,513         الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
السوقالموجودات المرجحة لمخاطر             274,788   631,838  1,256,450 

إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة 
 المخاطر

23,716,522         19,981,572  19,691,927 

 3,082,866  3,086,625   3,426,675       رأس مال الشريحة  األولى

 407,498  572,528   1,046,827       رأس مال الشريحة  الثانية

رأس مال الشريحة األولى والثانية إجمالي        4,473,502   3,659,153  3,490,364 

      نسبة كفاية رأس المال

 15.66%  15.45%  14.45% نسبة الشريحة األولى
 17.72%  18.31%  18.86% نسبة  الشريحة األولى والثانية


