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ال�سادة / م�ساهمي بنك البالد املحرتمني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�سرنا اأن نقدم لكم التقرير ال�سنوي لبنك البالد وح�ساباته اخلتامية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007.

عر�ض عام  

حقق بنك البالد يف نهاية العام املايل 2007 عدد من النجاحات حيث اأنهى البنك املرحلة التاأ�سي�سية االأوىل بنجاح وو�سع العديد من املعامل احلديثة واملتميزة يف اخلدمات املالية امل�سرفية اال�سالمية وعند ا�ستعرا�ض املركز 

املايل للبنك نالحظ منو موجودات البنك يف نهاية دي�سمرب 2007 بن�سبة %47 عن العام ال�سابق 2006 وكذلك منو ثقة عمالء البنك حيث منت الودائع مبعدل %61 عن العام 2006 ، ولتميز البنك بو�سع منتجات حديثة تلبي 

حاجات العمالء فقد ارتفع �سايف اال�ستثمارات لدى البنك بنهاية العام 2007 مبعدل %38 عن العام 2006. وا�ستعدادًا ملرحلة ما بعد التاأ�سي�ض  قام البنك بالبدء يف عملية اإعادة الهيكلة وذلك لتثبيت ما ينتهجه يف تقدمي 

اخلدمات وتطوير ما بداأه ملواكبة تطلعات عمالئه وم�ساهميه لتجعله �سباقا يف تاأ�سيل امل�سرفية احلديثة.

 وقام البنك يف التو�سع و التطوير لي�سمل جميع اأن�سطة و�سيا�سات البنك يف جماالت العمل املختلفة والتي من اأبرزها :

-  ت�ساميم مبتكرة للفروع حتقق راحة وخدمة العمالء

-  تركيز االهتمام نحو العميل باعتباره حمور �سيا�سات واأن�سطة البنك 

-  التو�سع يف �سبكة الفروع لتغطي جميع اأنحاء اململكة وت�سمل 60 فرع خلدمة عمالء »البالد« منها 27 ق�سم ن�سائي، و84 

    مركز خلدمة عمالء »اإجناز«

- تنويع منافذ تقدمي اخلدمة عرب القنوات االلكرتونية عن طريق اأجهزة ال�سراف االآيل »البالد 24« التي و�سل عددها 

    406 ماكينة ، باال�سافة اإىل قنوات الهاتف امل�سريف و »البالد نت«

- تقدمي منتجات وحلول متكاملة ومبتكرة تلبي جميع احتياجات العمالء البنكية

- ا�ستقطاب قاعدة جيدة من العمالء والرتكيز على عالقة ال�سراكة مع العميل 

- التو�سع يف �سبكة البنوك املرا�سلة يف جميع اأنحاء العامل 

- بناء هيكل تنظيمي مرن موجه نحو خدمة العميل

- امتالك وتطوير قاعدة مهمة من الكوادر الب�سرية ذات اخلربة البنكية املتخ�س�سة

- تنفيذ جميع العمليات من خالل اأحدث تقنية بنكية

- تطبيق �سيا�سات واإجراءات عمل مب�سطة ومرنة 

نتائج العمليات  

حقق البنك �سايف دخل عن العام 2007 يقدر بـ 72.5 مليون ريال مقارنة مببلغ 178 مليون ريال عن نف�ض الفرتة من العام ال�سابق 2006 ، وبلغ اإجمايل دخل العمليات 778.6 مليون ريال ،وبنمو يقدر بـ %19 عن العام 2006 

، وقد اأرتفع الدخل من االن�سطة الرئي�سية للبنك حيث بلغ �سايف دخل االإ�ستثمارات مبلغ 534.4 مليون ريال وبنمو بلغ ن�سبتة %49، وت�سمل اال�ستثمارات: املرابحات والبيع االآجل وامل�ساركة والبيع بالتق�سيط واإ�ستثمارات اأخرى 

، وجاءت هذه الزيادة يف �سايف دخل اال�ستثمارات نتيجة للتو�سع يف حمفظة االإ�ستثمارات ذات العوائد املجزية واملخاطر املنخف�سة .

كما بلغ �سايف الدخل من اخلدمات امل�سرفية مبلغ 177 مليون مقارنة مببلغ 254 مليون ريال عن العام 2006 وبن�سبة انخفا�ض بلغت  %30 وذلك نتيجة الإنخفا�ض اإيرادات اأن�سطة الو�ساطه ، كما ارتفع دخل حتويل العمالت 

بن�سبة منو بلغت  %61 لت�سل اىل 67.2 مليون ريال . بينما اإرتفعت م�ساريف العمليات اىل %48 لتبلغ 706 مليون ريال ، وذلك نتيجة الإ�ستمرار البنك يف اإ�ستكمال تاأ�سي�ض �سبكة فروعه وتوظيف املوارد الب�سرية الالزمة 

واال�ستهالكات املحا�سبية وكذلك تدعيم خم�س�سات حمفظة اال�ستثمارات مما يدعم املركز املايل للبنك.  

املركز املايل   

بلغت موجودات البنك يف نهاية العام 2007 مبلغ 16,636 مليون ريال بنمو بلغ %47 عن الفرتة املنتهية 31 دي�سمرب 2006 ، وذلك للنمو يف �سايف حمفظة االإ�ستثمارات حيث بلغت 13,599 مليون ريال مقارنة مببلغ  9,835 

مليون ريال يف نهاية العام 2006.

وبلغت الزيادة يف ودائع العمالء عن عام 2006 مبلغ 4,831 مليون ريال لت�سل اىل 12,689 مليون ريال بنهاية العام 2007.

حقوق امل�ساهمني  

بلغ اإجمايل حقوق امل�ساهمني 3,104 مليون ريال مع نهاية عام 2007 مقارنة مببلغ 3,024 مليون ريال يف نهاية عام 2006، كما بلغ عدد االأ�سهم العادية امل�سدرة حوايل 300 مليون �سهم.

كما بلغت ن�سبة كفاية راأ�ض املال يف العام 2007 معدل %33 مقارنة باحلد االأدنى واملقرر مبعدل %8، االأمر الذي يعك�ض متانة املركز املايل للبنك.

مقارنات مالية :

 اأ( فيما يلي حتليل الأهم بنود املوجودات واملطلوبات :

الأقرب مليون ريال

      2007

 13,599

2006

 9,835

2005 *
�سايف اال�ستثمارات

 5,212

7,005 11,281 16,636 اإجمايل ال�صول

 12,689 7,858 3,915 ودائع العمالء

4,106 8,257 13,532 اإجمايل املطلوبات

اإجمايل حقوق 

امللكية
 3,104 3,024 2,899

  *  2005 تعترب الفرتة االوىل للبنك والتي بداأت من 19 اإبريل 2005 )تاريخ ال�سجل التجاري( حتى 31 دي�سمرب 2005.
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ب( فيما يلي حتليل الأهم بنود االإيرادات وامل�سروفات :

الأقرب األف ريال

2007
2006

2005 *
109,251 358,953 534,441 �صايف دخل ال�صتثمارات

�صايف دخل اخلدمات امل�صرفية

 176,921 254,275 44,861

�صايف دخل حتويل العمالت 

9,376  67,20641,671 الأجنبية

654,899163,488  778,568اإجمايل دخل العمليات

-65,1887,019 خم�ص�س اإنخفا�س الإ�صتثمارات

476,780181,712  706,109اإجمايل م�صاريف العمليات

)98,092(72,459178,119�صايف الدخل لل�صنة / للفرتة
* 2005 تعترب الفرتة االوىل للبنك والتي بداأت من 19 اإبريل 2005 )تاريخ ال�سجل التجاري( حتى 31 دي�سمرب 2005.

علمًا باأن جميع اإيرادات البنك ب�سفة جوهرية من اأن�سطة داخل اململكة العربية ال�سعودية كما اأن البنك لي�ض لدية فروع خارج اململكة.

االأن�سطة الرئي�سية 

الأغرا�ض اإدارية يتكون البنك من خم�سة قطاعات اأعمال م�سرفية رئي�سية كالتايل:

قطاع الأفراد )التجزئة(: ي�سمل اخلدمات واملنتجات املقدمة لالأفراد كااليداعات وتقديـم الت�سهيالت االئتمانية وخدمات اال�ستثمار وخدمات تداول االأ�سهم املحلية والدولية.

قطاع ال�صركات وكبار العمالء: ي�سمل اخلدمات واملنتجات املقدمة لل�سركات وكبار العمالء كااليداعات وتقديـم الت�سهيالت االئتمانية، واالعتمادات امل�ستندية وخطابات ال�سمان ومنتجات اال�ستثمار االخرى.

قطاع اخلزينة وال�صتثمار: ي�سمل خدمات اخلزينة واملوؤ�س�سات املالية.

قطاع احلوالت ) مراكز اإجناز (: يقدم املنتجات واخلدمات من خالل �سبكة اجناز واملتعلقة باحلواالت داخل وخارج اململكة، واإ�سدار ال�سيكات و�سرف العمالت االأجنبية.

اأخرى: وت�سمل جميع مراكز التكلفة واالإيرادات يف االدارة العامة واملتعلقة باخلدمات التقنية واخلدمات امل�ساندة.

قطاع االأفراد

)التجزئة(

قطاع ال�سركات 

وكبار العمالء

قطاع اخلزينة 

واال�ستثمار

قطاع احلواالت 

االإجمايلاأخرى) مراكز اإجناز (

1,286,5256,239,9095,376,337292,9453,440,12216,635,838اإجمايل املوجودات

8,323,3123,489,6791,496,319139,67382,74813,531,731اإجمايل املطلوبات

157,906306,77995,193111,986106,704778,568اإجمايل دخل العمليات

136,103260,48769,73595,860143,924706,109اإجمايل م�ساريف العمليات

72,459)37,220(21,80346,29225,45816,126�سايف الدخل )اخل�سارة( لل�سنة

ال�سركات  التابعة :

قام البنك بتاأ�سي�ض �سركة البالد للو�ساطة واإدارة اال�سول )مملوكة بالكامل لبنك البالد ( وقد ح�سلت على �سجلها التجاري يف 11 ذي القعدة 1428 هـ  )املوافق 21 نوفمرب 2007( ، وتاأ�س�ست بهدف 

التعامل ب�سفة اأ�سيل ووكيل لالإدارة واحلفظ يف اأعمال االأوراق املالية .

كما قام البنك اأي�سًاً بتاأ�سي�ض �سركة البالد العقارية )مملوكة بالكامل للبنك( وح�سلت على �سجلها التجاري يف 24 �سعبان 1427 هـ املوافق )17 �سبتمرب 2006(. وقد مت تاأ�سي�ض هذه ال�سركة بهدف 

القيام باإجراءات الت�سجيل املتعلقة بال�سمانات العقارية، التي يح�سل عليها البنك من عمالئه.

الئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية

قام البنك باإعداد الئحة للحوكمة تخ�سع الأحكام و�سروط النظام االأ�سا�سي للبنك، و نظام ال�سركات ال�سعودي ، و نظام هيئة ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية واالأنظمة االأخرى ذات العالقة، و تت�سمن 

هذه الالئحة االأ�س�ض والقواعد واملعايري واالإجراءات الهادفة لتحقيق اأف�سل املعايري الإدارة البنك وحماية وموازنة م�سالح املوؤ�س�سني وامل�ساهمني واملودعني واملوظفني وغريهم من اأ�سحاب امل�سالح.

جمل�ض االدارة

يتكون جمل�ض االإدارة من اأحد ع�سر ع�سوًا ، متت املوافقة على تعيينهم ملدة خم�ض �سنوات يف اإجتماع اجلمعية التاأ�سي�سية املنعقد بتاريخ 1426/03/07هـ املوافق 2005/04/16م و مبوافقة موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي مبوجب خطابهم املوؤرخ يف 1426/02/14هـ.

وقد اإجتمع املجل�ض اأربع مرات خالل العام 2007م ، وبحث املجل�ض يف اإجتماعاته املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال موثق وحمدد وفق ل�سالحياته وفيما يلي �سجل ح�سور هذه االجتماعات:

التاريخ                        �سجل احل�سور

               2007/03/24
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عبدالعــزيـز  بن  خــالـد  االأ�ستاذ/  �سعادة   ، ال�سـبـيــعي  عـبـداهلل  بن  اإبـراهـيــم  االأ�ستاذ/  �سعادة    ، ال�سـبــيـــعي  بن حمـمــد  نـــا�ســـر  االأ�ستاذ/  ،�سعادة  ال�ســنـــاين  بن حمــمــد  م�ســـاعــد  االأ�ستاذ/  معايل 

، �سعادة االأ�ستاذ/ خـالـد بن عبدالرحـمن الـراجـــحي  ، �سعادة االأ�ستاذ/ مـحمــد بن اأحـمـد زينـل علي ر�سا ، �سعادة الدكتور/ اإبــراهــيم بن عبدالرحمن البــراك ، �سعادة االأ�ستاذ / �ســـالـــح  املـقـيـــرن 

بـن مـحـمــد احلـجــــاج ، �سعادة االأ�ستاذ/ اأديـــب بن عـبــداهلل الــــزامــــــــل،�سعادة االأ�ستاذ/ عــبــدالعـزيـز بن حـمـــد اجلمـيـح.

              2007/06/16
معايل االأ�ستاذ/ م�ســـاعــد بن حمــمــد ال�ســنـــاين ،�سعادة االأ�ستاذ/ نـــا�ســـر بن حمـمــد ال�سـبــيـــعي ،  �سعادة االأ�ستاذ/اإبـراهـيــم بن عـبـداهلل ال�سـبـيــعي ، �سعادة االأ�ستاذ/ خــالـد بن عبدالعــزيـز املـقـيـــرن، 

�سعادة االأ�ستاذ/ خـالـد بن عبدالرحـمن الـراجـــحي ، �سعادة االأ�ستاذ/ مـحمــد بن اأحـمـد زينـل علي ر�سا ، �سعادة الدكتور/ اإبــراهــيم بن عبدالرحمن البــراك. 

             2007/09/17
معايل االأ�ستاذ/ م�ســـاعــد بن حمــمــد ال�ســنـــاين ،�سعادة االأ�ستاذ/ نـــا�ســـر بن حمـمــد ال�سـبــيـــعي ،  �سعادة االأ�ستاذ/اإبـراهـيــم بن عـبـداهلل ال�سـبـيــعي ، �سعادة االأ�ستاذ/ خــالـد بن عبدالعــزيـز املـقـيـــرن، 

�سعادة االأ�ستاذ/ خـالـد بن عبدالرحـمن الـراجـــحي  ، �سعادة االأ�ستاذ/ مـحمــد بن اأحـمـد زينـل علي ر�سا ، �سعادة الدكتور/ اإبــراهــيم بن عبدالرحمن البــراك ، �سعادة االأ�ستاذ / �ســـالـــح بـن مـحـمــد 

احلـجــــاج ، �سعادة االأ�ستاذ/ اأديـــب بن عـبــداهلل الــــزامــــــــل،�سعادة االأ�ستاذ/ عــبــدالعـزيـز بن حـمـــد اجلمـيـح.

             2007/12/12
معايل االأ�ستاذ/ م�ســـاعــد بن حمــمــد ال�ســنـــاين ،�سعادة االأ�ستاذ/ نـــا�ســـر بن حمـمــد ال�سـبــيـــعي ، �سعادة االأ�ستاذ/ خـالـد بن عبدالرحـمن الـراجـــحي  ، �سعادة االأ�ستاذ/ مـحمــد بن اأحـمـد زينـل 

علي ر�سا ، �سعادة الدكتور/ اإبــراهــيم بن عبدالرحمن البــراك ، �سعادة االأ�ستاذ / �ســـالـــح بـن مـحـمــد احلـجــــاج ، �سعادة االأ�ستاذ/ اأديـــب بن عـبــداهلل الــــزامــــــــل،�سعادة االأ�ستاذ/ عــبــدالعـزيـز 

بن حـمـــد اجلمـيـح.

امل�ساركة يف ع�سوية جمال�ض اإدارات ال�سركات امل�ساهمة االأخرى: 

فيما يلي اأ�سماء اأع�ساء جمل�ض اإدارة البنك الذين ي�ساركون يف ع�سوية جمال�ض اإدارات �سركات م�ساهمة اأخرى:

اأ�سماء ال�سركات امل�ساهمةاإ�سم الع�سو

�سركة الفنادق واملناطق ال�سياحية.م�ساعد بن حممد حمد ال�سناين

�سركة الزامل  لال�ستثمار ال�سناعي.اأديب عبداهلل حمد الزامل

�سركة جدوى لال�ستثمار.

�سركة احتاد االت�ساالت.عبدالعزيز بن حمد اجلميح

بنك اجلزيرة و�سركة االإ�سمنت العربية . ابراهيم بن عبداهلل ال�سبيعي

�سركة مكه لالإن�ساء والتعمري.خالد عبدالرحمن �سالح الراجحي

�سركة االإت�ساالت ال�سعودية.

�سركة االإ�سمنت العربية.

�سركة والء للتاأمني. 

نا�سر بن حممد ابراهيم ال�سبيعي
�سركة �سابك.

�سركة الفنادق .

 �سركة الريا�ض للتعمري.

جلان املجل�ض الرئي�سية

قام جمل�ض االإدارة بتكوين عدد من اللجان يف البنك، ولكل من هذه اللجان مهام وم�سوؤوليات حمددة وت�سم يف ع�سويتها بع�ض اع�ساء املجل�ض وذوي االإخت�سا�ض وجهات خارجية من امل�سهود لهم يف 

جمال تخ�س�سهم وفيما يلي موجز عن اهم هذه اللجان :

اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من خم�سة اأع�ساء برئا�سة رئي�ض جمل�ض االإدارة ، وت�سمل م�سوؤوليات هذه اللجنة تطبيق �سيا�سات البنك ، ومراقبة االأداء ، واإدارة املخاطر والتاأكد من فاعلية �سوابط الرقابة 

الداخلية ، وكذلك التاأكد من فاعلية وكفاءة اإدارة اأعمال البنك. 

جلنة املراجعة:

تتكون جلنة املراجعة من ثالثة اأع�ساء منهم واحد من اأع�ساء جمل�ض اإدارة البنك وع�سوين م�ستقلني خارجيني من ذوي االإخت�سا�ض. واللجنة م�سوؤولة عن �سمان التزام البنك بال�سيا�سات التي 

ي�سعها جمل�ض االإدارة وبكافة االأنظمة واللوائح املعمول بها . وجلنة املراجعة تابعة مبا�سرة ملجل�ض االإدارة وتقوم بالتن�سيق مع املراجعيني الداخليني واخلارجيني للبنك. كما تتاأكد اللجنة من اإتباع جميع 

ال�سيا�سات واإتخاذ االإجراءات الت�سحيحية يف حالة ح�سول خلل اأو نق�ض. 

جلنة الرت�سيحات و املكافاآت :

تتكون جلنة الرت�سيحات و املكافاآت من خم�سة اأع�ساء و يراأ�ض اللجنة رئي�ض جمل�ض االإدارة و من مهام هذه اللجنة التو�سية ملجل�ض االإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�ض و املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات 

املنا�سبة لع�سوية جمل�ض االإدارة و مراجعة هيكل وت�سكيل جمل�ض االإدارة من حني الآخر ورفع التو�سيات ب�ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها و التحقق من اإنعقاد االإجتماعات العادية ملجل�ض االإدارة ب�سورة منتظمة و التثبت من 

قيام جمل�ض االإدارة بتوثيق اإجتماعاته و التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية االأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�ض م�سالح و حتديد �سيا�سة املكافاآت و احلوافز للبنك واجلهات التابعة له و متابعة االأمور املتعلقة باملوارد 

الب�سرية و رفع التو�سيات ملجل�ض االإدارة.

نظام الرقابة الداخلية:

مت ت�سميم نظم الرقابة الداخلية وو�سع اإجراءات منا�سبة لها لتحقق اأهداف املحافظة على االأ�سول ومراجعة دقة واإمكانية االعتماد على البيانات املحا�سبية، والنهو�ض بالكفاية االإنتاجية، وت�سجيع 

االلتزام بال�سيا�سات االإدارية املر�سومة. لقد مت ت�سميم هذه االأنظمة الإدارة خماطر عدم حتقيق اأهداف االأعمال ولي�ض الإزالة هذه املخاطر، كما اأن هذه النظم ميكن اأن توفر قدر معقول من القناعة 

ولي�ض قناعة مطلقة ب�ساأن االأخطاء اجلوهرية واخل�سائر وعمليات التزوير.

وتوجد لدى البنك اإجراءات عمل م�ستدمية حل�سر وتقييم واإدارة املخاطر اجلوهرية التى قد يتعر�ض لها البنك مع وجود اإجراءات مراجعة م�ستقلة منتظمة فى قطاعات العمل الرئي�سية فى البنك 

ملراقبة اأداء العمل وجودة خدمة العمالء للتاأكد من تطبيق االإجراءات الرقابية املو�سوعة. ويوجد لدى البنك نظام للتقارير املالية التى يتم رفعها ملجل�ض االإدارة ح�سب اخلطة ال�سنوية، كما يتم رفع 

تقارير �سهرية عن النتائج الفعلية املحققة ، وحتليل االإنحرافات عن اخلطة املو�سوعة، ومراجعة موؤ�سرات االأداء الرئي�سية والتحديث الدوري للتوقعات بناء على اإ�سرتاتيجية العمل املعتمدة.
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تقرير جمل�س الإدارة

الهيئة ال�سرعية:

 توفيق من اهلل التزم بنك البالد على نف�سه منذ بداية تاأ�سي�سه تطبيَق ال�سرِع املطهر يف جميع معامالته، كما يحمل على عاتقه مراعاة مقا�سد ال�سريعة وغايات االقت�ساد االإ�سالمي .ولتحقيق هذا 

الهدف ال�سامي التزم يف نظامه بوجود هيئة �سرعية م�ستقلة عن جميع اإدارات البنك، يعر�ض عليها البنك جميع اأعماله؛ للتاأكد من مدى موافقتها الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية .ومن اأبرز ما تتجلى 

فيه هذه ال�سيا�سة ما ياأتي:

1.   ال يطبق البنك اأي منتج اأو عقد اأو اتفاقية اإال بعد عر�سه على الهيئة ال�سرعية، وموافقتها عليه. 

2.    تقوم الهيئة مبراقبة اأعمال البنك؛ للتاأكد من موافقة االأعمال لقراراتها .وتتوىل ذلك اإدارة الرقابة ال�سرعية.

3.    قرارات الهيئة ال�سرعية ملزمة لكل اإدارات البنك. 

4.    تعمل الهيئة ال�سرعية على تطوير املنتجات مبا يتفق مع القواعد ال�سرعية، ويحقق اأهداف وغايات االقت�ساد االإ�سالمي. 

5.    ت�سهم الهيئة ال�سرعية يف ن�سر الوعي امل�سريف االإ�سالمي يف البنك، ويف خمتلف جهات املجتمع. 

وتتكون الهيئة ال�سرعية للبنك من �ستة اأع�ساء من العلم والتخ�س�ض يف املعامالت املالية املعا�سرة، وهم :ف�سيلة  ال�سيخ عبد  اهلل  بن  �سليمان  بن  منيع  رئي�ساً  للهيئة  ال�سرعية،  وف�سيلة  ال�سيخ االأ�ستاذ 

الدكتور  عبد  اهلل  بن  حممد  املطلق  نائبا  لرئي�ض  الهيئة  .باالإ�سافة اإىل االأع�ساء االأفا�سل ال�سيخ االأ�ستاذ الدكتور عبداهلل بن مو�سى العمار ع�سوًا،  وال�سيخ الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان ع�سوًا،  

وال�سيخ الدكتور يو�سف بن عبداهلل ال�سبيلي ، ع�سوًا،  وال�سيخ الدكتور حممد بن �سعود الع�سيمي ع�سوًا واأمينًا.وقد عقدت الهيئة ال�سرعية وجلنتها التح�سريية خالل عام2007 م  اأربعة و�ستني 

اجتماعًا.

و�سائل االإت�سال مع امل�ساهمني:

يعترب جمل�ض اإدارة البنك ال�سفافية من املبادئ الهامة للبنك التي يعمل على تطبيقها ، وهي من مبادئ حوكمة ال�سركات التي تعمل على �سمان التعامل العادل لعموم امل�ساهمني وحتديد م�سوؤلية جمل�ض 

االإدارة جتاه البنك وم�ساهميه ، ويتبع البنك معايري واإر�سادات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية وتو�سيات جلنة بازل حول حوكمة ال�سركات. ويقوم البنك بتقدمي معلومات �ساملة 

www.( عن كافة اأن�سطة البنك واأعماله �سمن التقرير ال�سنوي والقوائم املالية املرحلية املوجزة املن�سورة يف ال�سحف املحلية وتكون اأي�سًا متاحة على موقع تداول وكذلك على موقع البنك االإلكرتوين

bankalbilad.com.sa( والذي يحتوي على معلومات و اأخبار اإ�سافية عن البنك. وكذلك يويل البنك اأهمية لالإ�ستف�سارات الواردة من قبل م�ساهمية والرد عليها ، وكذلك ت�سجيع م�ساهمي البنك حل�سور 

اإجتماعات اجلمعية العمومية ال�سنوية التي تناق�ض اعمال البنك.

املدفوعات النظامية امل�ستحقة:

الرياالت  ماليني               

ال�سعودية 

الزكاة ال�سرعية امل�ستحقة عن م�ساهمي البنك                                            2,5

توزيعات االأرباح:

طبقًا للمادة رقم 42 من النظام االأ�سا�سي للبنك توزع اأرباح البنك ال�سنوية ال�سافية التي يحددها بعد خ�سم كل امل�سروفات العامة والتكاليف االأخرى، وتكوين االحتياطات الالزمة ملواجهة الديون امل�سكوك فيها وخ�سائر 

اال�ستثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى جمل�ض االإدارة �سرورتها.

املوارد الب�سرية:

بلغ عدد العاملني بالبنك 1,978 موظفًا بنهاية العام 2007 مقارنة  2,049 موظفًا يف نهاية عام 2006. كما بلغت ن�سبة ال�سعودة بنهاية العام 2007 معدل %76.3 . ويويل البنك اأهمية ق�سوى يف اإختيار موظفيه من ذوي 

الكفاءة واخلربة امل�سرفية ، كما قام باعداد وتنفيذ دورات تدريبية متخ�س�سة للموظفني اجلدد من خريجي اجلامعات واملعاهد االدارية، ودورات تطويرية لعموم موظفيه ومت و�سع االأطر لربنامج �سراء االأ�سهم ملوظفي البنك 

والذي قام البنك بتمويله مببلغ 39 مليون ريال باال�سافة اىل مبلغ اال�سهم الغري خم�س�سه ، و�سوف حتدد االآليه بداية العام 2008 التي حتكم عمل ال�سندوق.

مكافاأت اأع�ساء جمل�ض االإدارة:

بلغ جمموع مكافاآت اأع�ساء جمل�ض االإدارة 185 الف ريال �سعودي لعام 2007 ، كما بلغ املدفوع للجنة التنفيذية 202 الف ريال �سعودي، وجلنة املراجعة 163 الف ريال �سعودي .

االإلتزام االإجتماعي:

يدرك البنك اأهمية انتمائه اىل املجتمع ال�سعودي ، ومن هذا االدراك عمل البنك على امل�ساهمة يف اأعمال خريية جلهات معتمده  وتعليمية وثقافية كع�سو فاعل يف املجتمع الذي يت�سرف باالإنتماء اليه ،وبلغ ما مت تخ�سي�سة 

مبلغ 1.4 مليون ريال �سعودي خالل العام 2007. 

معايري املحا�سبة املتبعة:

يقوم البنك باإعداد قوائمه املالية ويتم مراجعتها من قبل املحا�سبني القانونيني وفق االإطار العام الذي اأقرته موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حيث يتم تطبيق املعايري املحا�سبية للموؤ�س�سات املالية 

ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد واملعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية ، كما يعد البنك قوائمه املالية لتتما�سى مع نظام مراقبة البنوك ونظام ال�سركات باململكة العربية ال�سعودية. 

م�سالح اأع�ساء جمل�ض االإدارة:

انطالًقا من دور جمل�ض االإدارة وم�سئولياته يف حماية موجودات البنك وودائع عمالئه ، فاإن جمل�ض االإدارة يوؤكد ح�سب املعلومات املتوفرة لديه اأنه: 

ال يوجد اأي عقد كان البنك طرًفا فيه وتوجد اأو كانت توجد فيه م�سلحة جوهرية الأي من رئي�ض واأع�ساء جمل�ض اإدارة البنك اأو للرئي�ض التنفيذي اأو نائبه لل�سئون املالية اأو الأي �سخ�ض ذي عالقة باأي 

منهم ، عدا ما ورد باإي�ساح رقم )20( املرفق بالقوائم املالية فيما يتعلق باملعامالت مع االأطراف ذوي العالقة. 

م�سوؤوليات اع�ساء جمل�ض االإدارة املتعلقة بالقوائم املالية:

 - مت اإعداد �سجالت احل�سابات بال�سكل ال�سحيح.

- ال يوجد اأي �سك يذكر ب�ساأن قدرة البنك على موا�سلة ن�ساطه.

وفيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية ، فاإن جمل�ض االإدارة يوؤكد اأنه يتوفر لدى البنك اآلية منتظمة لت�سميم اأنظمة الرقابة الداخلية املرتبطة باأعمال البنك وو�سعها مو�سع التنفيذ . وتت�سمن العنا�سر 

االأ�سا�سية يف نظام الرقابة الداخلية املطبق يف البنك حتديًدا لل�سالحيات وامل�سئوليات ، مبا فيها املالية ، ملختلف امل�ستويات االإدارية مبا يف ذلك جمل�ض االإدارة واالإدارة التنفيذية ، والتاأكد من ف�سل 

املهام وامل�سئوليات مبا يحقق فاعلية الرقابة. 

وتقوم جلنة املراجعة املنبثقة عن جمل�ض االإدارة باالطالع على تقارير املراجعة الداخلية واإدارة املخاطر وغريها ب�سورة دورية منتظمة ، مبا ميكن من توفري تقييم م�ستمر لنظام الرقابة الداخلية 

ومدى فاعليته. 

وياأتي ذلك �سمن اأهداف جمل�ض االإدارة يف احل�سول على تاأكيدات معقولة عن مدى �سالمة ت�سميم وفاعلية تطبيق نظام الرقابة الداخلية ، اأخًذا يف االعتبار اأن اأي نظام رقابة داخلية - بغ�ض النظر 

عن مدى �سالمة ت�سميمه وفعالية تطبيقه - ال ميكن اأن يوفر تاأكيًدا مطلًقا عن ذلك. 

مراجعو احل�سابات:

يف اإجتماع اللجنة التاأ�سي�سية املنعقدة بتاريخ 7 ربيع اأول 1426هـ املوافق 16 اإبريل 2005 مت تعيني ال�سادة / اجلريد و�سركاه وال�سادة / الفوزان وبانقا كمراجعي ح�سابات خارجيني للبنك ملدة ثالث 

�سنوات .

واهلل ويل التوفيق ،،       
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2006 2007
باآالف الرياالت باآالف الرياالت

ال�سعوديـــة ال�سعوديـــة اإي�ساح
املوجودات:

702,726 2,058,151 3 نقد واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

124,274 14,229 4 املطلوبات من البنوك  و املوؤ�س�سات املالية االأخرى

9,835,228 13,599,126 5 اإ�ستثمارات، �سايف

555,313 594,151 6 ممتلكات ومعدات، �سايف

     63,823      370,181 7 موجودات اأخرى

11,281,364 16,635,838 اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني:

املطلوبات

7,858,059  12,689,285 8 ودائع العمالء

   398,960     842,446 9 مطلوبات اأخرى

 8,257,019 13,531,731 اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�صاهمني

3,000,000 3,000,000 10 راأ�ض املال

)2,585( - 10 راأ�ض املال غري املخ�س�ض

)39,025( )41,987( 10 برنامج ا�سهم املوظفني

44,529     62,644 11 االإحتياطي النظامي

)14,072( )6,392( اإحتياطي القيمة العادلة

      35,498      89,842 اأرباح مبقاة

  3,024,345      3,104,107 اإجمايل حقوق امل�صاهمني

 11,281,364  16,635,838 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

تعترب االإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اىل رقم 26 جزءًا ال يتجزاأ من القوائم املالية

20072006
باآالف الرياالتباآالف الرياالت

ال�سعوديـــةال�سعوديـــةاإي�ساح

الدخل

دخل ال�صتثمارات:

393,497180,935مرابحة
250,918174,674بيع اآجل
45,58716,939م�ساركة

1,083    24,744   بيع بالتق�سيط
714,746373,631اإجمايل دخل ال�صتثمارات

)14,678()165,833(عوائد اال�ستثمارات املبا�سرة للعمالء
-            )14,472( عوائد ح�ساب البالد للعمالء

534,441358,953�صايف دخل ال�صتثمارات
13176,921254,275�سايف ر�سوم اخلدمات امل�سرفية

41,671   67,206   �سايف مكا�سب حتويل عمالت اأجنبية
654,899 778,568 اجمايل دخل العمليات

امل�صاريف

356,692246,013رواتب ومزايا املوظفني
82,14670,809اإيجارات وم�ساريف املبان

6103,76469,202ا�ستهالك واطفاء
65,1887,019 5)ب(خم�س�سات انخفا�ض اال�ستثمارات

83,737   98,319   م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى
476,780 706,109  اإجمايل م�صاريف العمليات

178,119 72,459   �صايف الدخل
0.59      0.24       14ربح ال�صهم الأ�صا�صي واملخف�س )بالريال ال�صعودي(

تعترب االإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اىل رقم 26 جزءًا ال يتجزاأ من القوائم املالية

قائمة املركز املايل

كما يف 31 دي�سمرب 2007 و 2006

قائمة الدخل

لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 2006



بنك البالد

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

          باآالف الرياالت ال�سعودية                 

راأ�ض املــالاإي�ساح

 راأ�ض املـال  

غري املخ�س�ض

 برنامج 

اأ�سهم املوظفني

 االإحتياطي 

  النظـامي

 اإحتياطي القيمة

العادلة
االإجمالـــياأرباح مبقاة

2007

35,4983,024,345)14,072(44,529)39,025()2,585(10الر�سيد كما يف يف بداية ال�سنة 

�سايف التغري يف القيمة العادلة

لالإ�ستثمارات
----7,680-7,680

72,45972,459-----�سايف الدخل

-)18,115(-18,115---11املحول لالإحتياطي النظامي

----)2,585(2,585-10برنامج اأ�سهم املوظفني : حتويل ا�سهم

برنامج اأ�سهم املوظفني : 

اأ�سهم م�سرتجعة
10--)377(---)377(

89,8423,104,107)6,392(62,644)41,987(-الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2007

          باآالف الرياالت ال�سعودية                 

راأ�ض املــالاإي�ساح

 راأ�ض املـال  

غري املخ�س�ض

 برنامج 

اأ�سهم املوظفني

 االإحتياطي 

  النظـامي

 اإحتياطي القيمة

العادلة

 اأرباح مبقاة 

االإجمالـــي)خ�سائر مرحلة(

2006

2,899,323)98,092(---)2,585(10الر�سيد كما يف يف بداية ال�سنة 

�سايف التغري يف القيمة العادلة

لالإ�ستثمارات
----)14,072(-)14,072(

178,119178,119-----�سايف الدخل

-)44,529(-44,529---11املحول لالإحتياطي النظامي

)39,025(---)39,025(--10برنامج اأ�سهم املوظفني : اأ�سهم م�سرتاة

35,4983,024,345)14,072(44,529)39,025()2,585(الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2006

تعترب االإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اىل رقم  26 جزءًا ال يتجزاأ من القوائم املالية

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني

لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 2006



بنك البالد

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

20072006
باآالف الرياالتباآالف الرياالت

ال�سعوديـــةال�سعوديـــةاإي�ساح

التدفقات النقدية من الأن�صطة الت�صغيلية:

72,459178,119�صايف الدخل
التعديالت لت�صوية �صايف الدخل اإىل �صايف النقدية

)امل�صتخدمة يف( الأن�صطة الت�صغيلية :

65,1887,019خم�س�سات انخفا�ض االإ�ستثمارات
103,76469,202ا�ستهالك

�صايف الزيادة يف املوجودات الت�صغيلية :

)144،541()382,549(3وديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
)4,634,311()3,821,406(اال�ستثمارات

)47,839()306,358(موجودات اأخرى
�صايف الزيادة يف املطلوبات الت�صغيلية :

4,831,2263,942,609ودائع العمالء
208,309  443,486   مطلوبات اأخرى

)421,433(1,005,810�صايف التدفقات النقدية الناجتة من )امل�صتخدمة يف( الأن�صطة الت�صغيلية
التدفقات النقدية من الأن�صطة ال�صتثمارية :

)250,801()142,602(ا�سافات اىل املمتلكات واملعدات
)250,801()142,602(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الأن�صطة ال�صتثمارية

التدفقات النقدية من الأن�صطة التمويلية :

)39,025(  )377(       10اأ�سهم م�سرتجعة /�سراء ا�سهم لربنامج اأ�سهم املوظفني
)39,025(  )377(       �صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الأن�صطة التمويلية

)711,259(862,831�سايف الزيادة )النق�ض(  يف النقد وما مياثله
516,2771,227,536   15النقد وما مياثلة يف بداية ال�سنة

516,277   151,379,108النقد وما مياثله يف نهاية ال�صنة
معلومات اإ�صافية غري نقدية:

-7,680      �سايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات
 تعترب االإي�ساحات املرفقة من رقم 1 اىل رقم 26 جزءًا ال يتجزاأ من القوائم املالية

 

الفوزان وال�سدحان

حما�سبون قانونيونحما�سبون قانونيون

�ض. ب 8282

الريا�ض 11482

اململكة العربية ال�سعودية

�ض. ب 92876

الريا�ض 11663

اململكة العربية ال�سعودية

تقرير مراجعي احل�سابات

اإىل ال�سادة / م�ساهمي بنك البالد            املوقرين

�سركة م�ساهمة �سعودية

لقد راجعنا القوائم املالية املرفقة لبنك البالد )»البنك«(، والتي ت�سمل قائمة املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2007 وقوائم الدخل والتغريات يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�سًا بال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واالإي�ساحات التف�سريية االأخرى.

م�سوؤولية االإدارة حول القوائم املالية 

تعترب االإدارة م�سوؤولة عن اإعداد وعر�ض هذه القوائم املالية ب�سكل عادل وفقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية واأحكام نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية. تت�سمن هذه امل�سوؤولية ت�سميم وتطبيق 

واالحتفاظ بنظام رقابة داخلي منا�سب الإعداد وعر�ض قوائم مالية عادلة وخالية من االأخطاء اجلوهرية، �سواًء كانت هذه االأخطاء ناجتة عن الغ�ض اأو اخلطاأ؛ واختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية مالئمة؛ وعمل تقديرات حما�سبية معقولة يف ظل الظروف املتاحة.

م�سوؤولية مراجعي احل�سابات

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية ا�ستنادًا اإىل اأعمال املراجعة التي قمنا بها. لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ومعايري املراجعة الدولية والتي تتطلب االلتزام مبتطلبات اأخالقيات املهنة والتخطيط والقيام باأعمال املراجعة للح�سول على تاأكيد 

معقول باأن القوائم املالية خالية من االأخطاء اجلوهرية.

تت�سمن اأعمال املراجعة القيام باإجراءات، للح�سول على اأدلة موؤيدة للمبالغ واالإي�ساحات الواردة يف القوائم املالية. وتعتمد االإجراءات التي يتم اختيارها على تقدير مراجعي احل�سابات، وتت�سمن اأي�سًا تقييمًا ملخاطر االأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية �سواًء كانت هذه االأخطاء ناجتة عن الغ�ض اأو اخلطاأ. وعند القيام 

بتقييم هذه املخاطر، يقوم مراجعو احل�سابات باالأخذ بعني االعتبار نظام الرقابة الداخلي اخلا�ض باإعداد وعر�ض قوائم مالية عادلة للمن�ساأة لغر�ض ت�سميم اإجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف املتاحة ولي�ض الإبداء الراأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي للمن�ساأة. تت�سمن اأعمال املراجعة كذلك تقييما مالئمًا 

لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل االإدارة، باالإ�سافة اإىل تقييم العر�ض العام للقوائم املالية.

نعتقد اأن اأدلة املراجعة التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة بحيث ميكن االعتماد عليها كاأ�سا�ض الإبداء راأينا.

الـراأي

يف راأينا، اأن القوام املالية ككل:

· تظهر بعدل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل للبنك كما يف 31 دي�سمرب 2007 ونتائج اأعماله وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وللمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية.
· تتفق مع نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك والنظام االأ�سا�سي للبنك فيما يتعلق باإعداد وعر�ض القوائم املالية.

كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان اجلريد و�سركاه

اأحد اأع�ساء براي�ض وترهاو�ض كوبرز

عبداهلل حمد الفوزان

حما�سب قانوين معتمد

ترخي�ض رقم 348

را�سد �سعود الر�سود

حما�سب قانوين معتمد

ترخي�ض رقم 366

                 9 �سفر 1429هـ   )16 فرباير 2008(

قائمة التدفقات النقدية

لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 2006

تقرير مراجعي احل�سابات



بنك البالد

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

1 - عـام

اأ  - التاأ�صي�س والعمل

1 نوفمرب  1425هـ )املوافق  18 رم�سان  2004م(، وفقًا لقرار جمل�ض الوزراء رقم )258( وتاريخ  4 نوفمرب  1425هـ )املوافق  21 رم�سان  تاأ�س�ض بنك البالد وهو �سركة م�ساهمة �سعودية )»البنك«( ومت الرتخي�ض بان�سائه مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/48 وتاريخ 

2004م(. ويعمل البنك مبوجب ال�سجل التجاري رقم )1010208295( ال�سادر من وزارة التجارة وال�سناعة بتاريخ 10 ربيع االأول 1426هـ )املوافق 19 ابريل 2005م( وعنوان املركز الرئي�سي للبنك هو كما يلي:
بنك البالد

�ض ب  140 - الريا�ض 11411

اململكة العربية ال�سعودية

تتمثل اأغرا�ض البنك يف مزاولة جميع االعمال امل�سرفية واال�ستثمارية واالأن�سطة االأخرى وفقا لعقد التاأ�سي�ض والنظام االأ�سا�سي للبنك والأحكام نظام مراقبة البنوك. ويقوم البنك بتقديـم هذه اخلدمـات من خالل 60 )2006: 40( فرع بنكي و 84 )2006: 80( مركز 

�سرافة وحواالت يف اململكة العربية ال�سعودية . ويقدم البنك لعمالئه منتجاته البنكية التي هي غري مبنية على الفوائد الربوية والتي مت املوافقة عليها ومراقبتها من قبل هيئة �سرعية م�ستقلة قام البنك بتاأ�سي�سها.

طبقًا للت�سريعات النظامية ال�سادرة موؤخرًا يف اململكة العربية ال�سعودية، فاإنه يتوجب على كافة البنوك العمل على ف�سل الن�ساطات املتعلقة باإدارة االأ�سول والو�ساطة املالية وخدمات اال�ست�سارات املالية ف�ساًل كاماًل بحيث تتم ممار�سة هذه االأن�سطة من قبل �سركات جديدة مرخ�سة 

من قبل هيئة ال�سوق املالية. وتبعًا لذلك، ح�سل البنك على الرتاخي�ض الالزمة من هيئة ال�سوق املالية و�سيتم نقل كافة االأن�سطة واخلدمات املذكورة اأعاله اإىل ن�ساط م�ستقل ابتداًء من 1 يناير 2008 ، من خالل �سركة البالد للو�ساطة وادارة اال�سول.

 هذا وقد ح�سلت �سركة البالد للو�ساطة واإدارة اال�سول )مملوكة بالكامل لبنك البالد ( على �سجلها التجاري يف 11 ذي القعدة 1428 هـ  )املوافق 21 نوفمرب 2007(.

كما قام البنك اأي�سًاً بتاأ�سي�ض �سركة البالد العقارية )مملوكة بالكامل للبنك( وح�سلت على �سجلها التجاري يف 24 �سعبان 1427 هـ )املوافق 17 �سبتمرب 2006(. وقد مت تاأ�سي�ض هذه ال�سركة بهدف القيام باإجراءات الت�سجيل املتعلقة بال�سمانات العقارية، التي يح�سل عليها 

البنك من عمالئه.

ب - الهيئة ال�صرعية

اأن�ساأ البنك هيئة �سرعية، )»الهيئة ال�سرعية«( ، ل�سمان خ�سوع اأعماله لرقابتها وموافقتها.

2 - ملخ�س لأهم ال�صيا�صات املحا�صبية
فيما يلي بيانا باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية:

اأ - اأ�ص�س الإعداد

يتبع البنك يف اإعداد قوائمه املالية معايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية. كما يعد البنك قوائمه املالية لتتما�سى مع نظام مراقبة البنوك ونظام ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية.

مل يتم توحيد القوائم املالية ل�سركة البالد للو�ساطة واإدارة اال�سول والقوائم املالية ل�سركة البالد العقارية مع القوائم املالية للبنك ومت اإدراجهما بالتكلفة ، والتي ت�ساوي قيمتهما العادلة، �سمن بند اال�ستثمارات االخرى نظرًا لعدم وجود عمليات مالية ذات اأهمية لهما خالل 

الفرتة املنتهية يف31 دي�سمرب 2007.

تعد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة باإ�ستثناء قيا�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيع واملوجودات واملطلوبات املحتفظ بها بالقيمة العادلة، اإن وجدت.

تبني البنك معيار التقارير املالية الدويل رقم  7 اف�ساحات االأدوات املالية و معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 املعدل - اف�ساحات راأ�ض املال والتف�سري ال�سادر عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم  10 التقارير املالية املرحلية والتعرث، اإبتداًء من تاريخ1 يناير2007  

وذلك باأثر رجعي.   

قدم معيار التقارير املالية الدولية رقم 7 اف�ساحات جديده عن معلومات نوعية وكمية عن طبيعة وحجم املخاطر الناجتة من االأدوات املالية. 

قدم التعديل للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 1 اإف�ساحات عن م�ستوى راأ�ض مال البنك وكيفية اإدارة راأ�ض املال من قبل البنك .

تتطلب جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 10 عدم اإ�سرتداد اأي خ�سائر �سبق اإثباتها يف فرتات مالية �سابقة واملتعلقة باأدوات االأ�ستثمار يف حقوق امللكية او اأ�سول مالية مثبتة بالتكلفة لعدم اإمكانية قيا�ض قيمتها العادلة ب�سكل موثوق به.

تظهر القوائم املالية بالريال ال�سعودي ويتم تقريبها الأقرب األف ريال �سعودي

ب -  الحكام والتقديرات والفرتا�صات املحا�صبية اجلوهرية . 

 ان اعداد القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية يتطلب ا�ستخدام بع�ض التقديرات واالفرتا�سات املحا�سبية الهامة والتى ميكن ان توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املف�سح عنها. كما ويتطلب ذلك ان تقوم االدارة با�ستخدام تقديراتها حول عملية 

تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك. يتم تقومي هذه التقديرات واالفرتا�سات واالحكام ب�سورة م�ستمرة، ويتم احت�سابها ا�ستنادا اىل اخلربات ال�سابقة وبع�ض العوامل االخرى، مبا يف ذلك احل�سول على ا�ست�سارت مهنية وتوقعات لالحداث امل�ستقبلية والتي يعتقد انها معقولة �سمن 

ظروف حمددة. تتكون البنود الهامة التي ت�ستخدم فيها االدارة التقديرات واالفرتا�سات او تلك التي متار�ض فيها االحكام مما يلي:

1- خ�صائر الإنخفا�س يف قيمة ال�صتثمارات:
يتم تقييم اال�ستثمارات بتاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما اذا كان هناك دليل مو�سوعي على وجود انخفا�ض ب�سكل حمدد واإجمايل. وعندما يوجد هذا الدليل، فانه يتم حتديد القيمة امل�سرتدة املتوقعة من ذلك اال�سل ويتم قيد اية خ�سائر حمتملة للهبوط بناًء على القيمة 

احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة، وذلك الظهار التغريات يف القيمة الدفرتية لال�سل.

يتم تقييم املخ�س�سات اخلا�سة على اأ�سا�ض فردي الأنواع اال�ستثمارات املختلفة. يتطلب تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية ممار�سة قدر من االجتهاد من قبل االدارة وذلك لتقييم م�ستوى املخ�س�ض املطلوب. ان هذه التقديرات هي مبنية على فر�سيات حول العديد 

من العنا�سر التي يدخل فيها الكثري من احلكم وعدم التاأكد كما اأن النتائج الفعلية قد تختلف مما ينتج عنه تغري املخ�س�سات يف امل�ستقبل. باالإ�سافة اىل املخ�س�سات اخلا�سة، فاإن البنك يعد خم�س�سات عامة والتي يتم تقييمها على اأ�سا�ض املجموعة وتعد ملواجهة خ�سائر 

ملجموعة من اال�ستثمارات عندما يكون هناك دليل مو�سوعي على اأن خماطر اخل�سائر لهذه اال�ستثمارات اأعلى منها عند تاأ�سي�ض هذه املجموعة. يتم حتديد قيمة املخ�س�ض بناًء على بيانات عدم ال�سداد لالأطراف املرتبطة بهذه اال�ستثمارات وت�سنيفهم االئتماين اأخذًا يف االعتبار 

الظروف االقت�سادية احلالية. يتم �سطب املوجودات املالية فقط عندما ت�ستنفد جميع الو�سائل املمكنة للتح�سيل. 

ان القيمة الدفرتية لهذه اال�ستثمارات املحتفظ بها بالتكلفة املطفاأة يتم تعديلها اما ب�سكل مبا�سر اأو من خالل ا�ستخدام ح�ساب للمخ�س�ض ، ويتم قيد مبلغ التعديل يف قائمة الدخل.

2-  القيمة العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة 
اإن القيم العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة يف االأ�سواق الن�سطة يتم حتديدها با�ستخدام اأ�ساليب تقييم. عندما يتم ا�ستخدام اأ�ساليب التقييم )مثاًل اأنظمة الت�سعري( لتحديد القيمة العادلة فانه يتم اختبارها ومراجعتها دوريًا بوا�سطة اأ�سخا�ض موؤهلون م�ستقلون عن اجلهة التي 

اأعدتها. اإن كافة اأنظمة الت�سعري يتم اعتمادها قبل ا�ستخدامها ويتم معايرتها ل�سمان اأن املخرجات تعك�ض البيانات احلقيقية واأ�سعار ال�سوق املقارنة.

اإن اأنظمة الت�سعري ت�ستخدم فقط البيانات التي ميكن مالحظتها ، اإال اأن اأمور مثل خماطر االإئتمان ) التي يتم حتملها  والطرف االأخر ( فاإن التقلبات واالرتباطات تتطلب من االإدارة اإجراء تقديرات للتغريات يف االفرتا�سات لتلك العوامل التي من املمكن اأن توؤثر يف القيمة العادلة 

لتلك االأدوات املالية.

3- الإنخفا�س يف اإ�صتثمارات متاحة للبيع 
يقوم البنك بتقدير االنخفا�ض يف اال�ستثمارات املتاحة للبيع ويت�سمن هذا حتديد االإنخفا�ض اجلوهري اوالدائم يف القيمة العادلة لال�ستثمارات دون تكلفتها. حيث اأن البنك يقيم ، من �سمن عوامل اأخرى ، التقلب الطبيعي يف قيمة هذه اال�ستثمارات. يحدد االإنخفا�ض عندما يكون 

هناك دلياًل للرتاجع امللحوظ يف اجلدارة االئتمانية لل�سركة امل�ستثمر فيها اأو يف اأداء قطاع االأعمال ذو العالقة اأو يف التغريات التقنية اأو يف التدفقات النقدية الت�سغيلية والتمويلية. 

ج - تاريخ التداول

يتم اإثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة ب�سراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول، اأي التاريخ الذي يلتزم فيه البنك ب�سراء اأو بيع املوجودات. تتطلب العمليات االعتيادية املتعلقة ب�سراء وبيع املوجودات املالية اأن يتم ت�سليم تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ض عليها 

االأنظمة اأو متعارف عليها يف ال�سوق.

د - العمالت الأجنبية

تعد القوائم املالية بالريال ال�سعودي. حتول املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اىل الريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل ال�سائدة حني اإجراء تلك املعامالت. كما حتول اأر�سدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت االأجنبية يف نهاية ال�سنة اىل الريال ال�سعودي باأ�سعار 

التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. يتم اإظهار املكا�سب اأو اخل�سائر املحققة وغري املحققة عن عمليات التحويل �سمن قائمة الدخل.

هـ - مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج ال�سايف يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى البنك نية لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على اأ�سا�ض ال�سايف، اأو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد.

و - اإثبات الإيرادات   

- يتم اإثبات االإيرادات من عمليات املرابحة والبيع االآجل وامل�ساركة والبيع بالتق�سيط باإ�ستخدام العائد الثابت على االأر�سدة القائمة وال حتت�سب عوائد اإ�سافية على املبالغ متاأخرة ال�سداد.

- يتم اإثبات ر�سوم اخلدمات امل�سرفية عندما يتم تقدميها، على ا�سا�ض مبداأ اال�ستحقاق املحا�سبي.

ز - ال�صتثمارات وخم�ص�صات النخفا�س

يقدم البنك لعمالئه منتجاته البنكية، والتي هي غري مبنية على الفوائد الربوية والتي متت املوافقة عليها من قبل الهيئة ال�سرعية وتتكون مما يلي:

- املرابحة : هو اتفاق باأن يبيع البنك للعميل، اأو البنوك واملوؤ�س�سات املالية االخرى، �سلعة او اأ�سل قام البنك ب�سراءه واحل�سول عليه م�سبقا بناء على وعد بال�سراء من قبل العميل وي�سمل �سعر ال�سراء م�سافا اليه هام�ض ربح متفق عليه.

- البيع الجل: هو اتفاق بني البنك والعميل )�سركات( باأن يبيع البنك للعميل ال�سلعة اأو االأ�سل الذي  قام البنك ب�سرائه واحل�سول عليه بناء على وعد بال�سراء من قبل العميل م�سافا اليه هام�ض ربح متفق عليه.

- البيع بالتق�صيط: هو اتفاق بني البنك والعميل )جتزئة( باأن يبيع البنك للعميل ال�سلعة اأو االأ�سل الذي  قام البنك ب�سرائه واحل�سول عليه بناء على وعد بال�سراء من قبل العميل م�سافا اليه هام�ض ربح متفق عليه على اأن يتم ال�سداد بالتق�سيط.

- امل�صاركة: هو اتفاق بني البنك والعميل للم�ساركة بان�ساء ا�ستثمار معني اأو متلك اأ�سل معني ينتهي بامتالك العميل لكامل اال�ستثمار اأواال�سل، ويتم توزيع الربح اأو اخل�سارة ح�سب بنود االتفاق.

جميع املنتجات اأعاله يتم املحا�سبة عنها وفقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية و تتما�سي مع ال�سيا�سات املحا�سبية امل�سار اإليها يف هذه القوائم املالية.

 يتم يف االأ�سل، اإثبات اال�ستثمارات والتي تتكون من مرابحة، بيع اآجل، البيع بالتق�سيط وامل�ساركة والتي اأ�سدرها البنك بالقيمة العادلة مت�سمنة تكاليف احل�سول عليها، وتقا�ض الحقًا بالتكلفة ناق�سًا اأية مبالغ م�سطوبة اأوخم�س�ض االنخفا�ض يف القيمة، ان وجدت.

حتدد خم�س�سات اال�ستثمارات على اأ�سا�ض تقومي االإدارة ملدى كفاية املخ�س�ض املجنب ب�سكل دوري. وياأخذ هذا التقومي باالعتبار مكونات وحجم احل�سابات ذات العالقة، واخلربة التاريخية للخ�سائر، وت�سنيف العمالء االئتماين والبيئة االقت�سادية التي يعمل بها العمالء. 

متثل اال�ستثمارات االأخرى ا�ستثمارات يف �سناديق البنك امل�سرتكة والتي مت ت�سنيفها كاإ�ستثمارات متاحة للبيع واملقيمة بالقيمة العادلة.كما حتتوي اأي�سًا على ا�ستثمار، مقيم بالتكلفة، يف �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة التزال حتت التطوير. 

يتم خ�سم خم�س�سات اال�ستثمارات من احل�سابات ذات العالقة الأغرا�ض العر�ض يف القوائم املالية.

اي�ساحات حول القوائم املالية

2006 لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 



بنك البالد

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

ح - الغاء العرتاف بالدوات املالية 

يتم الغاء االعرتاف باملوجودات املالية ) اأو جزء منها ، اأو جزء من جمموعة موجودات مالية مت�سابهة( عندما تنتهي احلقوق التعاقدية ال�ستالم التدفقات املالية اخلا�سة بهذه املوجودات.

ويف احلاالت التي تظهر فيها دالالت على اأن البنك نقل اأ�سل مايل، يتم الغاء االعرتاف يف حالة قام البنك بنقل جميع املخاطر واملكا�سب امل�ساحبة مللكية اال�سل ب�سكل جوهري، ويف احلاالت التي مل يتم فيها نقل او ايفاء جميع املخاطر واملكا�سب امل�ساحبة مللكية االأ�سل ب�سكل 

جوهري، يتم الغاء االعرتاف فقط يف حالة تخلي البنك عن ال�سيطرة على االأ�سل. يقوم البنك بت�سجيل املوجودات اأو املطلوبات ب�سكل منف�سل يف حالة احل�سول على احلقوق وااللتزامات الناجتة عن هذه العمليات.

يتم ا�ستبعاد املطلوبات املالية اأو جزء منها من قائمة املركز املايل فقط عندما تنتهي، اأي عندما يتم تنفيذ االلتزامات املحددة يف العقد اأو الغاءها او انتهاء مدتها. 

ط- الزكاة وال�صرائب امل�صتقطعة

مبوجب اأنظمة الزكاة وال�سريبة باململكة العربية ال�سعودية فان الزكاة هي التزام على امل�ساهمني. يتم احت�ساب الزكاة على حقوق امل�ساهمني اأو �سايف الدخل با�ستخدام اال�س�ض املو�سحة مبوجب انظمة الزكاة. كما يقوم البنك بخ�سم ال�سرائب امل�ستحقة على املوردين الغري مقيمني 

ح�سب نظام ال�سرائب املطبق باململكة العربية ال�سعودية وتوريدها مل�سلحة الزكاة والدخل �سهريا. ال يتم حتميل الزكاة على قائمة الدخل حيث انها ت�ستقطع من االأرباح املوزعة على امل�ساهمني.

ي– خدمات ادارة ال�صتثمار

يقدم البنك خدمات ا�ستثمار للعمالء والتي ت�سمل على ادارة �سناديق ا�ستثمار معينة با�ست�سارة بع�ض اخ�سائي اال�ستثمار. ان القوائم املالية لهذه ال�سناديق لي�ست موحدة مع القوائم املالية للبنك ويتم اي�ساح الر�سوم املكت�سبة من ادارة هذه ال�سناديق حتت معامالت مع ذوي 

عالقة. 

ان املوجودات املحتفظ بها ب�سفة االمانة او احلفظ ال تعترب موجودات خا�سة بالبنك وبالتايل ال يتم ادراجها يف القوائم املالية للبنك.

ك– املعلومات القطاعية

ان التقرير القطاعي الرئي�سي للبنك  يعد على �سكل قطاعات االأعمال. ان قطاع االأعمال هو جمموعة من املوجودات والعمليات مرتبطة بتقدمي منتجات اأو خدمات ذات خماطر وعوائد تختلف عن تلك اخلا�سة بقطاعات االعمال االأخرى. ميار�ض البنك اعماله داخل اململكة 

العربية ال�سعودية فقط. املعامالت بني قطاعات االعمال ذات �سروط جتارية عادية.

ل– املخ�ص�صات

يتم تكوين خم�س�سات لاللتزامات عندما يكون لدى البنك التزام قانوين حايل اأو التزام قائم نتيجة اأحداث �سابقة، ومن املحتمل اأن يتطلب اإ�ستخدام املوارد املتدفقة مبا فيما املنافع االقت�سادية ل�سداد هذا االلتزام واأي�سًا عندما يكون باالأمكان عمل تقدير ملبلغ االلتزام ميكن 

االعتماد عليه.

م -  املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�سم اال�ستهالك واالإطفاء املرتاكم. يتبع البنك طريقة الق�سط الثابت يف ح�ساب ا�ستهالك املمتلكات واملعدات واإطفاء املوجودات الثابتة االأخرى وذلك على اأ�سا�ض االأعمار االإنتاجية املتوقعة للموجودات كما يلي:

10 �سنوات اأو فرتة االإيجار، اأيهما اأقل  حت�سينات على العقارات امل�ستاأجرة 

4 – 5 �سنوات  املعدات واالأثاث 

5 �سنوات اأجهزة وبرامج الكمبيوتر 

ن - ودائع العمالء

يتم يف االأ�سل اإثبات كافة ودائع العمالء، والتي ال حتمل اأية عموالت بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم، وتقا�ض الحقًا بالتكلفة املطفاأة.

�ض - حما�صبة عقود الإيجار

اإن جميع عقود االإيجار التي اأبرمها البنك هي جميعا« عقود اإيجار ت�سغيلية لذا فاإن  الدفعات املتعلقة بهذه العقود  يتم حتميلها على قائمة الدخل بطريقة الق�سط الثابت على فرتة عقد االإيجار.

ع - النقد وما مياثله

الأغرا�ض اإعداد قائمة التدفقات النقدية، يعرف النقد وما مياثله باأنه تلك املبالغ املدرجة يف النقدية واالأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، با�ستثناء الودائع النظامية، كما ت�ستمل اأي�سًا على االأر�سدة لدى البنوك التي ت�ستحق خالل 90 يومًا من تاريخ االقتناء.

ف - الإيرادات امل�صتبعدة من قائمة العمليات

تقوم الهيئة ال�سرعية بالبنك من خالل املراجعة الداخلية بالتاأكد من تطبيق النواحي ال�سرعية يف جميع اأعمال البنك، واإن وجد ما يخالف ذلك عن طريق اخلطاأ اأو �سّجل بغري ق�سد فاإن جمل�ض االإدارة �سيقوم وبناًء على طلب من الرئي�ض التنفيذي للبنك باملوافقة على ا�ستبعاد 

هذه االإيرادات من اإيرادات البنك والتخل�ض منها نهائيا«.

3 - النقدية والأر�صدة لدى موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي
تتكون النقدية واالأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كما يف 31 دي�سمربمما يلي:

20072006
باآالف الرياالتباآالف الرياالت

ال�سعوديـــةال�سعوديـــة

322,610303,191نقدية يف ال�سندوق
693,272310,723وديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

اأر�سدة اأخرى لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

)ح�سابات جارية(
1,042,269  88,812

2,058,151702,726االجمايل
وفقًا لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يتعني على البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بن�سب مئوية حمددة من ودائع العمالء وح�سابات العمالء االأخرى حت�سب يف نهاية كل �سهر ميالدي.

4 - املطلوبات من البنوك واملوؤ�ص�صات املالية الأخرى 

متثل املطلوبات من البنوك او املوؤ�س�سات املالية االخرى كما يف 31 دي�سمرب 2007 و 2006 اأر�سدة ح�سابات جارية مع بنوك مرا�سلة. 

5 - اال�ستثمارات، �سايف
)اأ( يتكون �سايف اال�ستثمارات كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

                                                                               باآالف الرياالت ال�سعودية 

20072006
ال�سايف ال�سايف املخ�س�ساتاالإجمايل

ا�صتثمارات م�صجلة بالتكلفة املطفاأة

7,131,0536,841,808-7,131,053مرابحة
4,580,7202,346,007)70,655(4,651,375بيع اآجل
892,071375,731-892,071م�ساركة

717,184105,755)1,552(718,736البيع بالتق�سيط

ا�صتثمارات متاحة للبيع

278,098165,927-278,098�سايف ا�ستثمارات اأخرى
13,599,1269,835,228)72,207(13,671,333الإجمايل

متثل املخ�س�سات املذكورة اأعاله خم�س�سات حمددة مقابل ار�سدة غري عاملة ، ما عدا ر�سيد اال�ستثمارات )�سخ�سية( الذي يتم اإحت�ساب املخ�س�سات له على اأ�سا�ض املخ�س�ض العام .

)ب (   تتلخ�ض حركة املخ�س�ض كما يلي : 

20072006
باآالف الرياالتباآالف الرياالت

ال�سعوديـــةال�سعوديـــة

-7,019الر�سيد يف اول ال�سنة
65,1887,019املحمل خالل ال�سنة

72,2077,019الر�سيد يف نهاية ال�سنة
  )ج (  فيما يلي حتليل مبخاطر تركيز اال�ستثمارات و املخ�س�سات املتعلقة بها، ح�سب القطاعات االقت�سادية الرئي�سية كما يف 31 دي�سمرب: -

  

اي�ساحات حول القوائم املالية

2006 لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 



بنك البالد

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

                            باآالف الرياالت ال�سعودية

االإ�ستثمارات 2007

الغري متعرثة

االإ�ستثمارات 

املخ�س�ساتاملتعرثة

�سايف 

االإ�ستثمارات

7,131,053--7,131,053بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى
2,525,581--2,525,581جتاري 
321,467)42,984(304,78059,671�سناعي

440,866)13,105(429,07724,894بناء واإن�ساءات
2,008--2,008نقل وات�ساالت

601,246)14,566(597,57018,242خدمات
27,600--27,600الزراعة وال�سيد

717,184)1,552(718,198538�سخ�سية 
1,832,121-1,825,7296,392اأخرى

13,599,126)72,207(13,561,596109,737االإجمايل 

                            باآالف الرياالت ال�سعودية

2006
املخ�س�ساتاالإ�ستثمارات املتعرثةاالإ�ستثمارات 

�سايف 

االإ�ستثمارات

6,841,808--6,841,808بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى
1,631,489--1,631,489جتاري 
109,394)4,100(96,52716,967�سناعي

186,622)2,919(185,4834,058بناء واإن�ساءات
32,110--32,110نقل وات�ساالت

27,628--27,628خدمات
27,600--27,600الزراعة وال�سيد

105,755--105,755�سخ�سية 
872,822--872,822اأخرى

9,835,228)7,019(9,821,22221,025االإجمايل 

)د( جودة االئتمان ملحفظة اال�ستثمارات )الغري متاأخرة ال�سداد ومل تخف�ض قيمتها( :

         باآالف الرياالت ال�سعودية

اإجمايل اأخرى بيع بالتق�سيط امل�ساركة بيع االأجل مرابحة 2007
13,474,355 278,098 717,927 890,802 4,456,475 7,131,053 جيدة

33,721 - - 1,269 32,452 - حتتاج اىل عناية

13,508,076 278,098 717,927 892,071 4,488,927 7,131,053 اجمايل 

2006
9,819,307 165,927 105,755 373,816 2,332,001 6,841,808 جيدة

1,915 - - 1,915 - - حتتاج اىل عناية

9,821,222 165,927 105,755 375,731 2,332,001 6,841,808 اجمايل 

 )هـ( جودة االئتمان ملحفظة اال�ستثمارات )متاأخرة ال�سداد ومل تخف�ض قيمتها( :

باآالف الرياالت ال�سعودية     

اإجمايل اأخرى بيع بالتق�سيط امل�ساركة بيع االأجل مرابحة 2007
43,277 - 189 800 42,288 - من 1 – 30 يوم

44 - 44 - - - من 31 – 90 يوم

38 - 38 - - - من 91 – 180 يوم

10,161 - - - 10,161 - اكرث من 180 يوم

53,520 - 271 800 52,449 - االجمايل 

2006

- - - - - -
ا�ستثمارات متاأخرة ال�سداد 

وغري متعرثة

- - - - - - االجمايل

)و (   ال�صمانات

يقوم البنك خالل دورة اأعماله العادية ومن خالل اأن�سطة التمويل باالحتفاظ ب�سمانات كتاأمني للحد من خماطر االئتمان. تت�سمن هذه ال�سمانات غالبًا ودائع حمتجزة، �سمانات مالية اأخرى ، اأ�سهم حملية ، عقارات واأ�سول ثابتة اأخرى ، ويتم االحتفاظ بهذه ال�سمانات ب�سفة 

اأ�سا�سية مقابل الت�سهيالت االئتمانية التجارية وال�سخ�سية وتتم اإدارتها يف مقابل االأر�سدة ذات العالقة باأخذ �سايف قيمتها والذي ميكن حتقيقه.

6 - ممتلكات ومعدات، �صايف

يتكون �سايف املمتلكات واملعدات كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

باآالف الرياالت ال�سعودية

االجمايل

اأجهزة وبرامج 

الكمبيوتر

املعدات 

واالأثاث 

حت�سينات على العقارات

امل�ستاجرة

التكلفة:

633,242 217,204 يف31 دي�سمرب 2006 293,212 122,826

142,602 65,034 14,861 62,707 اال�سافات خالل ال�سنة

775,844 282,238 137,687 355,919 يف 31 دي�سمرب2007

ال�صتهالك املرتاكم:

يف 31 دي�سمرب2006 )16,784( )27,699( )33,446( )77,929(

)103,764( )57,346( )20,529( )25,889( املحمل خالل ال�سنة

)181,693( )90,792( )48,228( )42,673( يف 31 دي�سمرب2007

�سايف القيمة الدفرتية:

594,151 191,446 89,459 313,246 يف 31 دي�سمرب2007

555,313 183,758 95,127 276,428 يف 31 دي�سمرب 2006

ت�ستمل التح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة اأعاله على اأعمال حتت التنفيذ قدرها 63 مليون ريال �سعودي يف عام 2007  )2006  : 80.5 مليون ريال �سعودي(.

اي�ساحات حول القوائم املالية

2006 لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 



بنك البالد

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

7 - املوجودات الأخرى 
تتكون املوجودات االأخرى كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20072006

باآالف الرياالتباآالف الرياالت

ال�سعوديـــةال�سعوديـــة

12,71930,781م�ساريف ايجار مدفوعة مقدما

12,55812,945دفعات مقدمة للموردين

8,99311,746ر�سوم اإدارية م�ستحقة

335,9118,351اأخرى

370,18163,823االإجمايل

خالل العام 2007 تقدم البنك لهيئة ال�سوق املالية ال�سعودية بطلب الإن�ساء وطرح �سندوق ا�ستثماري عقاري ، وحلني ا�ستكمال االجراءات النظامية لطرح هذا ال�سندوق قام البنك ، وبعد التن�سيق مع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ، ب�سراء قطعة اأر�ض �سمال مدينة الريا�ض بقيمة 

280 مليون ريال �سعودي بهدف حتويلها اىل ال�سندوق عندما ت�ستكمل اإجراءات اإن�سائه. مت قيد قيمة هذه االر�ض �سمن  بند موجودات اأخرى اأعاله بالتكلفة والتي تقارب القيمة العادلة كما يف 31 دي�سمرب2007.

8 - ودائع العمالء
تتكون ودائع العمالء كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20072006

باآالف الرياالتباآالف الرياالت

ال�سعوديـــةال�سعوديـــة

7,452,3214,834,870ح�سابات جارية - ريال �سعودي

-2,558,183ح�سابات جارية – ح�ساب البالد

40,80913,805ح�سابات جارية - عمالت اأجنبية

70,015     90,148    اأخرى

2,547,8242,939,369ح�سابات اال�ستثمارات املبا�سرة للعمالء

12,689,2857,858,059االإجمايل
ت�ستمل الودائع االأخرى على مبلغ 18 مليون ريال �سعودي )27:2006 مليون ريال �سعودي( ح�سلت ل�سالح �سناديق البنك االإ�ستثمارية ومبلغ 72 مليون ريال �سعودي )43:2006 مليون ريال �سعودي( ح�سلت ك�سمانات حمتجزة لقاء االلتزامات 

الغري قابلة للنق�ض، وتت�سمن احل�سابات اجلارية - عمالت اأجنبية مبلغ 38 مليون ريال �سعودي بالدوالر االأمريكي )13:2006 مليون ريال �سعودي( وهي جميعها عبارة عن ح�سابات جارية.

9 - املطلوبات الأخرى
تتكون املطلوبات االأخرى كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20072006

باآالف الرياالتباآالف الرياالت

ال�سعوديـــةال�سعوديـــة

108,084130,478م�ساريف م�ستحقة

115,000-ح�ساب اإدارة ال�سيولة مع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

653,75196,621دائنون

20,14512,879م�ساهمات يف ا�ستثمارات م�ساركة

43,982  60,466  اأخرى

842,446398,960االإجمايل

10- راأ�س املال
اأ( يتكون راأ�ض املال امل�سرح به كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:                                                

20072006

300 مليون �سهم300 مليون �سهمعدد االأ�سهم

10 ريال �سعودي10 ريال �سعوديالقيمة اال�سمية

3,000 مليون ريال �سعودي3,000 مليون ريال �سعوديراأ�ض املال

ب(  برنامج اأ�صهم املوظفني

يخطط البنك لو�سع برنامج ملكافاأة موظفيه على �سكل حمفظة تتكون من اأ�سهم البنك والذي متت املوافقة عليه من قبل جمل�ض ادارة البنك )املجل�ض( خالل اجتماعه املنعقد يف 13 نوفمرب 2006.حيث قرر جمل�ض اإدارة البنك حتويل ر�سيد راأ�ض املال غري املخ�س�ض والبالغ 

258 الف �سهم بقيمتها اال�سمية اإىل املحفظة وقد مت ذلك يف عام 2007 ، كما قرر املجل�ض �سراء مليون �سهم اإ�سايف من ال�سوق ل�سالح هذه املحفظة وقد مت ذلك خالل العام 2006 بتكلفة اإجمالية بلغت 39 مليون ريال �سعودي . هذا وقد اعطت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
موافقتها املبدئية على هذا الربنامج علمًا باأن تفا�سيل و�سروط اال�ستفادة من هذا الربنامج ما زالت قيد الدرا�سة. وبالتايل �سوف يت�سمن الربنامج التايل:-

                                                                              املبلغ ) مباليني الرياالت ال�سعودية(        عدد الأ�صهم   

 

اإجمايل عدد ا�سهم برنامج اال�سهم للموظفني                     42                            1,293,355   

مت اإدراج اأ�سهم حمفظة برنامج مكافاأة املوظفني مبدئيًا �سمن حقوق امللكية يف قائمة املركز املايل حلني ا�ستكمال االجراءات النظامية املتعلقة بربنامج مكافاأة املوظفني ومن ثم نقلها اىل هذا الربنامج.

خالل عام 2007 ا�ستلم البنك 38 الف �سهم تقريبًا م�سرتجعة من اال�سهم املكتتب فيها والتي مل ت�ستوف االجراءات النظامية لالكتتابات والتخ�سي�ض وقد مت الغاء االكتتابات املتعلقة بها واعيدت اىل البنك بناًء على تعليمات هيئة ال�سوق املالية. هذا وقد قام البنك باإدراج 

هذه اال�سهم �سمن برنامج اأ�سهم املوظفني حلني اإتخاذ القرار املنا�سب حيالها.

اي�ساحات حول القوائم املالية

2006 لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 



بنك البالد
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11- الحتياطي النظامي
تقت�سي املادة رقم 13 من نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية، بتحويل ما ال يقل عن %25 من �سايف دخل ال�سنة اإىل االحتياطي النظامي اإىل اأن ي�ساوي ر�سيد هذا االحتياطي راأ�ض املال املدفوع للبنك وعليه مت حتويل مبلغ قدره 18.1 مليون ريال )2006:  44.5 

مليون ريال �سعودي( من �سايف الدخل اإىل االحتياطي النظامي . اأن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.

12- الرتباطات واللتزامات املحتملة

اأ - الدعاوى الق�صائية

كانت هناك دعاوى ق�سائية يف 31 دي�سمرب 2007 ذات طبيعة اعتيادية مقامة �سد البنك. مل يجنب اأي خم�س�ض لقاء هذه الدعاوى وذلك بناًء على ن�سيحة امل�ست�سارين القانونيني التي ت�سري اىل اأنه من غري املتوقع تكبد خ�سائر جوهرية.

ب - اللتزامات الراأ�صمالية

بلغت االلتزامات الراأ�سمالية لدى البنك يف 31 دي�سمرب 2007 مبلغ 37 مليون ريال �سعودي )2006 : 33 مليون ريال �سعودي( ، تتعلق بعقود حت�سينات على الفروع امل�ستاأجرة .

ج - التعهدات واللتزامات املحتملة املتعلقة بالئتمان

تتكون التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان ب�سكل اأ�سا�سي من خطابات ال�سمان واالعتمادات امل�ستندية وااللتزامات ملنح االئتمان غري امل�ستخدمة. اإن الغر�ض الرئي�سي من وراء هذه االأدوات هو �سمان توفري االأموال للعمالء عند طلبها . اإن خطابات ال�سمان واالعتمادات 

امل�ستندية التي تعترب �سمانات غري قابلة للنق�ض من قبل البنك بال�سداد يف حالة عدم متكن العميل من الوفاء بالتزاماته جتاه االأطراف االأخرى حتمل نف�ض خماطر االئتمان التي حتملها اال�ستثمارات.

اإن االعتمادات امل�ستندية التي تعترب مبثابة تعهدات خطية من البنك نيابة عن العميل ت�سمح للطرف الثالث ب�سحب االأموال وفق �سروط و اأحكام خا�سة م�سمونة بالب�ساعة التي تخ�سها وبالتايل فاإنها حتمل خماطر اأقل.

اأما املتطلبات النقدية مبوجب االعتمادات امل�ستندية وخطابات ال�سمان فاإنها تقل كثريًا عن املبلغ امللتزم به لعدم توقع البنك قيام الطرف الثالث ب�سحب االأموال مبوجب االتفاقية.

متثل االلتزامات ملنح االئتمان اجلزء غري امل�ستخدم من االئتمان املمنوح على �سكل ا�ستثمارات و�سمانات واعتمادات م�ستندية. وفيما يتعلق مبخاطر االئتمان املتعلقة بااللتزامات ملنح االئتمان غري امل�ستخدمة، فمن املحتمل اأن يتعر�ض البنك خل�سارة مببلغ يعادل االلتزامات غري 

امل�ستخدمة، لكن يتوقع اأن يكون مبلغ اخل�سارة الذي ال ميكن تقديره ب�سكل معقول اأقل كثريا من اإجمايل االلتزامات غري امل�ستخدمة الأن معظم االلتزامات ملنح االئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري ائتمان حمددة. اإن اإجمايل االلتزامات القائمة ملنح االئتمان غري 

امل�ستخدمة ال ميثل بال�سرورة املتطلبات النقدية امل�ستقبلية الأن العديد من هذه االلتزامات يتم انتهاء مدتها بدون تقدمي التمويل املطلوب.

فيما يلي اال�ستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات املحتملة كما يف 31 دي�سمرب:

باآالف الرياالت ال�سعودية

االإجمالـيمن �سنة اإىل5 �سنواتمن 3 اأ�سهر اإىل �سنةاأقل من 3 اأ�سهر2007

99,452305,89282,471487,815االعتمادات امل�ستندية

13,688339,112441,787794,587خطابات ال�سمان

83,182  5,234   22,124 55,824  قبوالت 

168,964667,128529,4921,365,584االإجمايل

2006

121,231231,46415,773368,468االعتمادات امل�ستندية

20,25967,338398,816486,413خطابات ال�سمان

108,406     -      51,042  57,364  قبوالت 

198,854349,844414,589963,287االإجمايل

بلغ اجلزء غري امل�ستخدم من االلتزامات غري  املوؤكدة والتي ميكن اإلغاوؤها يف اأي وقت من قبل البنك، والقائمة كما يف 31 دي�سمرب 2007 ما مقداره 959  مليون ريال �سعودي )2006: 469 مليون ريال �سعودي(. 

فيما يلي حتلياًل للتعهدات وااللتزامات املحتملة ح�سب االأطراف االأخرى كما يف 31 دي�سمرب:

20072006

باآالف الرياالتباآالف الرياالت

ال�سعوديـــةال�سعوديـــة

1,290,567955,205�سركات

      -     58,835بنوك وموؤ�س�سات مالية

8,082   16,182     اأخرى

1,365,584963,287االإجمايل

د - اللتزامات املتعلقة بعقود الإيجار الت�صغيلية

فيما يلي حتلياًل باحلد االأدنى لدفعات االإيجار امل�ستقبلية مبوجب عقود االإيجار الت�سغيلية غري القابلة لالإلغاء التي اأبرمها البنك كم�ستاأجر كما يف 31 دي�سمرب:

20072006

باآالف الرياالتباآالف الرياالت

ال�سعوديـــةال�سعوديـــة

2,4462,143اأقل من �سنة واحدة

88,54539,442من �سنة اإىل 5 �سنوات

375,038389,830اأكرث من 5 �سنوات

466,029431,415االإجمايل

اي�ساحات حول القوائم املالية

2006 لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 



بنك البالد

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

13- �صايف ر�صوم اخلدمات امل�صرفية
فيما يلي حتلياًل ل�سايف ر�سوم اخلدمات امل�سرفية لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب:                   

20072006

باآالف الرياالتباآالف الرياالت

ال�سعوديـــةال�سعوديـــة

ر�صوم اخلدمات امل�صرفية

1,49880,926ر�سوم ا�سرتاكات – �سناديق ا�ستثمار

49,16370,037عموالت و�ساطة

13,39228,629ر�سوم ا�سدار االعتمادات امل�ستندية

94,70935,283ر�سوم حواالت

52,33956,041ر�سوم اإدارية )�سناديق اإ�ستثمار واأخرى(

15,084  44,463  ر�سوم اخرى

255,564286,000الإجمايل

م�صاريف ر�صوم اخلدمات امل�صرفية

55,15012,627ر�سوم اأجهزة ال�سراف ونقاط البيع

7,8866,632ر�سوم مدفوعة لو�سطاء

8,9826,957ر�سوم نقل البيانات

5,509    6,625    ر�سوم اخرى

31,725  78,643  الإجمايل  

176,921254,275�صايف ر�صوم اخلدمات امل�صرفية  

14- ربح ال�صهم الأ�صا�صي واملخف�س
مت احت�ساب ربح ال�سهم اال�سا�سي واملخف�ض لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب  2007 و 2006  على اأ�سا�ض �سايف الدخل مق�سومًا على عدد االأ�سهم القائمة والبالغ 300  مليون �سهم تقريبًا.

15- النقد وما مياثله
يتكون النقد وما مياثله املدرج يف قائمة التدفقات النقدية كما يف 31 دي�سمرب ممايلي :

20072006

باآالف الرياالتباآالف الرياالت

ال�سعوديـــةال�سعوديـــة

322,610303,191نقدية

14,229124,274مطلوبات من البنوك ت�ستحق خالل ت�سعني يوما ًمن تاريخ االقتناء

88,812  1,042,269اأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )فيماعدا الوديعة النظامية(

1,379,108516,277االإجمايل

16 - قطاعات البنك
الأغرا�ض اإدارية يتكون البنك من خم�سة قطاعات اأعمال م�سرفية رئي�سية كالتايل:

قطاع الأفراد )التجزئة(: ي�سمل اخلدمات واملنتجات املقدمة لالأفراد كااليداعات وتقديـم الت�سهيالت االئتمانية وخدمات اال�ستثمار وخدمات تداول االأ�سهم املحلية والدولية.

قطاع ال�صركات وكبار العمالء: ي�سمل اخلدمات واملنتجات املقدمة لل�سركات وكبار العمالء كااليداعات وتقديـم الت�سهيالت االئتمانية، واالعتمادات امل�ستندية وخطابات ال�سمان ومنتجات اال�ستثمار االخرى.

قطاع اخلزينة وال�صتثمار: ي�سمل خدمات اخلزينة واملوؤ�س�سات املالية.

قطاع احلوالت ) مراكز اإجناز (: يقدم املنتجات واخلدمات من خالل �سبكة اجناز واملتعلقة باحلواالت داخل وخارج اململكة، واإ�سدار ال�سيكات و�سرف العمالت االأجنبية.

اأخرى: وت�سمل جميع مراكز التكلفة واالإيرادات يف االدارة العامة واملتعلقة باخلدمات التقنية واخلدمات امل�ساندة.

 )اأ( فيما يلي حتليال باإجمايل موجودات ومطلوبات البنك ودخل وم�ساريف العمليات و�سايف الدخل يف نهاية ال�سنة لكل قطاع من قطاعات البنك: 

2007

قطاع االأفراد

)التجزئة(

قطاع ال�سركات 

وكبار العمالء

قطاع اخلزينة 

واال�ستثمار

قطاع احلواالت 

االإجمايلاأخرى) مراكز اإجناز (

1,286,5256,239,9095,376,337292,9453,440,12216,635,838اإجمايل املوجودات

8,323,3123,489,6791,496,319139,67382,74813,531,731اإجمايل املطلوبات

اإجمايل دخل 

العمليات
157,906306,77995,193111,986106,704778,568

اإجمايل م�ساريف 

العمليات
136,103260,48769,73595,860143,924706,109

�سايف الدخل 

)اخل�سارة( لل�سنة
21,80346,29225,45816,126)37,220(72,459

اي�ساحات حول القوائم املالية

2006 لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 



بنك البالد

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

2006

قطاع االأفراد

)التجزئة(

قطاع ال�سركات 

وكبار العمالء

قطاع اخلزينة 

واال�ستثمار

قطاع احلواالت 

االإجمايلاأخرى) مراكز اإجناز (

3,102,79111,281,364   323,029  715,3973,776,4503,363,697اإجمايل املوجودات

51,2568,257,019   3,982,5674,042,655137,38643,155اإجمايل املطلوبات

اإجمايل دخل 

العمليات
162,037241,22291,61848,194   111,828654,899

اإجمايل م�ساريف 

العمليات
149,486107,38848,62464,290   106,992476,780

�سايف الدخل 

)اخل�سارة( لل�سنة
12,551133,83442,994  )16,096(   4,836178,119

9)ب( فيما يلى حتليال ملخاطر االإئتمان التي يتعر�ض لها البنك لكل قطاع من قطاعات اأعمال البنك:

2007
قطاع االأفراد

)التجزئة(

قطاع ال�سركات 

وكبار العمالء

قطاع اخلزينة 

واال�ستثمار

قطاع احلواالت 

االإجمايلاأخرى) مراكز اإجناز (

املوجودات املدرجة يف قائمة 

املركز املايل
717,1845,472,7917,131,053--13,321,028

1,365,584---1,365,584-االرتباطات وااللتزامات املحتملة

2006
قطاع االأفراد

)التجزئة(

قطاع ال�سركات 

وكبار العمالء

قطاع اخلزينة 

واال�ستثمار

قطاع احلواالت 

االإجمايلاأخرى) مراكز اإجناز (

املوجودات املدرجة يف 

قائمة املركز املايل
105,7552,721,7386,841,808--9,669,301

االرتباطات وااللتزامات 

املحتملة
-963,287---963,287

17- الرتكيز اجلغرايف

اأ - فيما يلي الرتكز اجلغرايف للفئات الرئي�سية للموجودات واملطلوبات والتعهدات وااللتزامات املحتملة وخماطر االئتمان التابعة لها كما يف 31 دي�سمرب:

باآالف الرياالت ال�سعودية            

اململكة العربية 2007

ال�سعودية

دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي االأخرى ومنطقة 

االإجمالــيدول اأخرىجنوب �سرق اآ�سيااأوروباال�سرق االأو�سط

املوجودات

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة 

النقد العربي  ال�سعودي
2,058,151----2,058,151

مطلوبات من البنوك 

واملوؤ�س�سات املالية االخرى
-35,52624,28515,054)60,636(14,229

اال�ستثمارات

7,131,053--3,531,9873,238,676360,390مرابحة

4,580,720----4,580,720بيع اآجل

892,071----892,071م�ساركة

717,184----717,184البيع بالتق�سيط

278,098  -          -             -          -              278,098ا�ستثمارات اأخرى، �سايف

15,671,506)60,636(15,054     12,058,2113,274,202384,675الإجمايل

املطلوبات

12,689,285-          -              -         -               12,689,285ودائع العمالء

12,689,285-          -              -         -               12,689,285الإجمايل

التعهدات وااللتزامات 

املحتملة
1,365,584               -         -              -          -1,365,584

خماطر االئتمان )ظاهرة 

مببالغ   املعادل االئتماين( 

للتعهدات

وااللتزامات املحتملة

  901,745               -         -              -          -  901,745

اي�ساحات حول القوائم املالية

2006 لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 



بنك البالد

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

باآالف الرياالت ال�سعودية            

اململكة العربية 2006

ال�سعودية

دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي االأخرى 

ومنطقة ال�سرق االأو�سط
اأوروبا

جنوب �سرق 

االإجمالــيدول اأخرىاآ�سيا

املوجودات

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة 

النقد العربي  ال�سعودي
702,726----702,726

مطلوبات من البنوك 

واملوؤ�س�سات املالية االخرى
-34,1434,27230,22155,638124,274

اال�ستثمارات

2,227,1491,865,0432,663,54526,92159,1506,841,808مرابحة
2,346,007----2,346,007بيع اآجل
375,731----375,731م�ساركة

105,755105,755البيع بالتق�سيط
165,927   -            -         -           -              165,927   ا�ستثمارات اأخرى، �سايف

5,923,2951,899,1862,667,81757,142114,78810,662,228الإجمايل

املطلوبات

7,858,059-           -          -              -              7,858,059 ودائع العمالء
7,858,059-          -          -           -              7,858,059 الإجمايل

التعهدات وااللتزامات 

املحتملة
   963,287              -           -          -          -   963,287

خماطر االئتمان )ظاهرة مببالغ   

املعادل االئتماين( للتعهدات 

وااللتزامات املحتملة
   633,356              -           -          -          -   633,356

تعك�ض مبالغ املعادل االئتماين املبالغ الناجتة عن حتويل التزامات البنك خارج قائمة املركز املايل اخلا�سة بالتعهدات وااللتزامات اإىل خماطر االئتمان التي حتملها اال�ستثمارات باإ�ستخدام معدالت حتويل ائتمانية حمددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. يتم ا�ستخدام 

معدالت التحويل االئتمانية لتغطية خماطر االئتمان املحتملة نتيجة قيام البنك بالوفاء باإلتزاماته.

اإن جميع اال�ستثمارات املتعرثة واملخ�س�سات املتعلقة بها هي يف اململكة العربية ال�سعودية.

18 - اإدارة املخاطر املالية
تتعر�ض ن�ساطات البنك للعديد من املخاطر املالية، ونتيجة لهذه التعر�سات قام البنك بتعميم �سيا�سات واإجراءات واأنظم متعلقة باإدارة املخاطر لتحديد وحتليل هذه املخاطر وو�سع االإجراءات الرقابية املالئمة للتقليل من تلك املخاطر، ويتم حتديثها ب�سفة م�ستمرة ملقابلة 

التغريات يف االأ�سواق واملنتجات. 

اأ(  خماطر الئتمان

متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ساأن اأداة مالية، مما يوؤدي اىل تكبد الطرف االآخر خل�سارة مالية . ت�سكل اال�ستثمارات وخطابات ال�سمان واالعتمادات امل�ستندية جزءًا كبريًا من االأدوات املالية لالئتمان. اإن عملية مراقبة واإدارة املخاطر املرتتبة 

عن هذه االأدوات تكون من خالل و�سع حدود معتمدة لالئتمان وجتنب الرتكيز على املخاطر غري املالئمة والتاأكد من مالءة العمالء واحل�سول على ال�سمانات الكافية كلما اقت�سى االأمر.

ينتج الرتكيز يف خماطر االئتمان عند مزاولة عدد من االأطراف االأخرى لن�ساطات مماثلة اأو ممار�سة اأعمالهم يف نف�ض املنطقة اجلغرافية اأو يكون لهم نف�ض اخل�سائ�ض االقت�سادية التي �ستوؤثر يف مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيريات يف الظروف 

االقت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو ظروف اأخرى. ي�سري الرتكيز يف خماطر االئتمان اىل تاأثر اأداء البنك جتاه التطورات التي حتدث يف �سناعة ما اأو منطقة جغرافية معينة.

يقوم البنك باإدارة خماطر االئتمان وذلك بتنويع حمفظة اال�ستثمار لتفادي الرتكيز يف املخاطر اخلا�سة باأفراد اأو جمموعة من العمالء يف اأماكن اأو ن�ساطات معينة. كما يقوم البنك باأخذ ال�سمانات ح�سبما هو مالئم .

 تعادل خماطر االئتمان الق�سوى لالأدوات املالية داخل وخارج قائمة املركز املايل، القيمة الدفرتية املف�سح عنها يف القوائم املالية م�ستبعدًا منها القيمة العادلة لل�سمانات والتاأمينات النقدية امل�ستلمة لالعتمادات امل�ستندية وخطابات ال�سمان.

ويو�سح االف�ساح رقم 17 معلومات عن املخاطر االئتمانية ح�سب الرتكيز اجلغرايف كما يت�سمن االف�ساح رقم 21 معلومات عن خماطر التعر�سات االئتمانية واملخاطر الن�سبية املدرجة املرتبطة بها.

ب( خماطر العمالت
يتحمل البنك خماطر اآثار التقلبات يف اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بال�سوق على مركزه املايل وتدفقاته النقدية، وتقوم االإدارة بو�سع حدود مل�ستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وب�سكل اإجمايل ملراكز العمالت بنهاية اليوم، ويتم مراقبتها يوميًا.

فيما يلي ملخ�سا ملخاطر اأ�سعار العمالت االأجنبية كما يف 31 دي�سمرب:

20072006

عمالت اأجنبيةريال �سعوديعمالت اأجنبيةريال �سعودي

املوجودات

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة 

النقد العربي  ال�سعودي

2,058,151- 702,726-

مطلوبات من البنوك 

واملوؤ�س�سات املالية االخرى
-14,229-124,274

اال�ستثمارات

7,048,20882,8452,743,5404,098,268مرابحة

2,121,023224,984-4,580,720بيع اآجل

-375,731-892,071م�ساركة

-105,755-717,184البيع بالتق�سيط

-165,927-278,098ا�ستثمارات اأخرى، �سايف

555,313-594,151ممتلكات ومعدات �سايف

63,823    -         370,181  موجودات اأخرى

16,538,76497,0746,833,8384,447,526الإجمايل

املطلوبات

12,648,47640,8097,844,25413,805ودائع العمالء
-398,960-842,446مطلوبات اأخرى

-             3,024,345 -         3,104,107اإجمايل حقوق امل�ساهمني
13,805    16,595,02940,80911,267,559الإجمايل

اي�ساحات حول القوائم املالية

2006 لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 



بنك البالد

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

يعترب الدوالر االأمريكي العملة االأجنبية الرئي�سية التي يتعامل بها البنك مقارنة بالعمالت االأجنبية االخرى. علمًا باأن معظم موجودات ومطلوبات البنك هي بالريال ال�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2007. وذلك بعد اأن قام البنك بتحويل معظم اأر�سدة املرابحة لديه املقيمة 

بالدوالر االأمريكي اىل الريال ال�سعودي خالل العام 2007.

لي�ض هناك تاأثري جوهري على اإدارات البنك من تذبذبات اأ�سعار العمالت االأجنبية نظرًا الأن البنك يحتفظ ملعظم اأر�سدته بالريال ال�سعودي.

ج( خماطر عوائد الإ�صتثمارات

متثل خماطر التدفقات النقدية لعوائد اال�ستثمارات املتعلقة بالتدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأدوات املالية والتي قد تتغري اإ�ستجابة للتغريات يف �سعر ال�سوق لعوائد اال�ستثمارات.

متثل خماطر القيمة العادلة لعوائد اال�ستثمارات املخاطر املتعلقة بالتغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية. 

التوجد لدى البنك اأية تعر�سات جوهرية لتاثريات التغريات يف �سعر ال�سوق لعوائد اال�ستثمارات على التدفقات النقدية امل�ستقبلية الأن جزء كبري من اأ�سول املالية ذات عوائد ثابتة وادرجت يف القوائم املالية على اأ�سا�ض القيمة املطفاأة.

باال�سافة اىل ذلك فان جزء كبري من التزامات البنك اليحمل اية عوائد.

د( خماطر القيمة العادلة

لدى البنك بع�ض اال�ستثمارات التي مت اإدراجها على اأ�سا�ض القيمة العادلة والتي حتتوي على ا�ستثمارات يف ال�سناديق اال�ستثمارية باالإ�سافة اىل ا�ستثمارات اأخرى.

تن�ساأ خماطر القيمة العادلة ب�سبب التغريات يف ا�سعار ال�سوق ال�سائدة لل�سناديق اال�ستثمارية. نظرًا الأن اال�ستثمارات يف ال�سناديق اال�ستثمارية حمدودة القيمة بالن�سبة ملحفظة اال�ستثمار ويف �سناديق حمددة يقوم البنك مبتابعتها ب�سكل دوري لتحديد املخاطر املتعلقة بحيازة هذه 

اال�ستثمارات عندما تتغري اال�سعار ال�سائدة لوحدات هذه ال�سناديق يرى البنك باأنه لن تكون هناك تاأثريات هامة على قائمة الدخل اأو قائمة حقوق امل�ساهمني من جراء التغيريات يف اال�سعار ال�سائدة لوحدات هذه ال�سناديق.

هـ( خماطر ال�صيولة

اإن خماطر ال�سيولة متثل عدم مقدرة من�ساأة ما على تلبية متطلبات التمويل اخلا�سة لها. حتدث خماطر ال�سيولة عند وجود ا�سطراب يف ال�سوق اأو انخفا�ض م�ستوى االئتمان مما يوؤدي اإىل �سح مفاجئ يف بع�ض م�سادر التمويل. وللتقليل من هذه املخاطر، قامت االإدارة بتنويع 

م�سادر التمويل، واإدارة املوجودات بعد االأخذ بعني االعتبار توفر ال�سيولة، واحلفاظ على ر�سيد للنقد وما مياثله.

ي�ستمل اجلدول اأدناه ملخ�سا باال�ستحقاقات التعاقدية للموجودات واملطلوبات على اأ�سا�ض الفرتة املتبقية بتاريخ قائمة املركز املايل حتى تاريخ اال�ستحقاق وال تاأخذ يف االعتبار تاريخ اال�ستحقاق الفعلي ح�سبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بودائع العمالء من قبل البنك 

وتوفر ال�سيولة. كما تقوم االإدارة مبراقبة اال�ستحقاقات التعاقدية للتاأكد من توفر ال�سيولة الكافية لدى البنك.

وطبقًا لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، يحتفظ البنك لدى موؤ�س�سة النقد بوديعة نظامية تعادل %9  )2006: %7 ( من اإجمايل ودائع العمالء و %2 من اإجمايل ح�سابات العمالء االأخرى. كما يحتفظ البنك باحتياطي 

�سيولة ال يقل عن %20 من التزامات ودائعه، ويتكون هذا االحتياطي من النقد اأو الذهب اأو املوجودات التي ميكن حتويلها اإىل نقد خالل فرتة ال تزيد عن ثالثني يومًا.

كما ميكن للبنك احل�سول على مبالغ اإ�سافية من خالل ترتيبات ا�ستثمارية خا�سة مع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تت�سمن عمليات بيع اآجلة. 

فيما يلي حتلياًل لال�ستحقاقات التعاقدية للموجودات واملطلوبات حقوق امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب2007 و 2006:

باآالف الرياالت ال�سعودية                  

2007
من 3 اأ�سهر اإىل �سنةاأقل من 3 اأ�سهر

من �سنة اإىل 

5 �سنوات

اأكرث من 

5 �سنوات

بدون تاريخ 

االإجمالــيا�ستحقاق

املوجودات

1,379,108----1,379,108النقد وما يف حكمه
وديعة لدى موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي

----693,272693,272

اال�ستثمارات

7,131,053---7,048,98782,066مرابحة
4,580,720-400,5831,372,4842,559,853247,800بيع اآجل
892,071--892,071--م�ساركة

717,184-12,805326,92059,593317,866البيع بالتق�سيط
278,098278,098----ا�ستثمارات اخرى، �سايف

594,151594,151----املمتلكات واملعدات، �سايف
370,181     370,181   -           -             -             -              موجودات اأخرى

8,841,4831,781,4703,511,517565,6661,935,70216,635,838 الإجمايل
املطلوبات

12,689,285---12,027,420661,865ودائع العمالء
842,446842,446----مطلوبات اأخرى

3,104,107  3,104,107-          -            -             -               حقوق امل�ساهمني
3,946,55316,635,838-          -            661,865  12,027,420الإجمايل

باآالف الرياالت ال�سعودية                  

2006
من 3 اأ�سهر اإىل �سنةاأقل من 3 اأ�سهر

من �سنة اإىل 

5 �سنوات

اأكرث من 

5 �سنوات

بدون تاريخ 

االإجمالــيا�ستحقاق

املوجودات

516,277----516,277النقد وما يف حكمه
وديعة لدى موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي
----310,723310,723

اال�ستثمارات

6,841,808--5,371,512927,948542,348مرابحة

2,346,007-55,9761,681,528552,51955,984بيع اآجل

375,731--375,731--م�ساركة

105,755-76,24129,514--البيع بالتق�سيط

150,000165,927---15,927ا�ستثمارات اخرى، �سايف

555,313555,313----املمتلكات واملعدات، �سايف

63,823     63,823    -        -             -             -               موجودات اأخرى

5,959,6922,609,4761,546,83985,4981,079,85911,281,364 الإجمايل

املطلوبات

7,858,059--6,805,435827,624225,000ودائع العمالء

398,960398,960----مطلوبات اأخرى

3,024,3453,024,345-         -           -           -             حقوق امل�ساهمني

3,423,30511,281,364-          6,805,435827,624225,000الإجمايل

19-  القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية
القيمة العادلة هي التي يتم تبادلها يف معاملة جارية ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وتتم بنف�ض �سروط التعامل مع االطراف االخرى. وبالتايل ميكن اأن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة.

اإن القيمة العادلة املتوقعة لالأدوات املالية داخل قائمة املركز املايل با�ستثناء املرابحة والبيع االآجل والبيع بالتق�سيط وامل�ساركة، ال تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية.

اي�ساحات حول القوائم املالية

2006 لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 



بنك البالد

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

20- املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
يتعامل البنك، خالل دورة اأعماله العادية، مع اأطراف ذات عالقة. تخ�سع تلك املعامالت مع االأطراف ذات العالقة للن�سب املن�سو�ض عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. كانت طبيعة االأر�سدة الناجتة عن تلك املعامالت 

لل�سنتني املنتهيتني  يف 31 دي�سمرب 2007 و 2006 كاالآتي:

اأ - اأع�صاء جمل�س الإدارة وكبار امل�صاهمني الآخرين وال�صركات املنت�صبة لهم:

فيما يلي االر�سدة كما يف 31 دي�سمرب :

20072006
باآالف الرياالتباآالف الرياالت

ال�سعوديـــةال�سعوديـــة

664,968350,323بيع اآجل
32,61114,968التعهدات وااللتزامات املحتملة

16,34021,195ح�سابات جارية
-5,621ح�سابات البالد

-58,604ح�ساب اال�ستثمار املبا�سر
كبار امل�ساهمني االآخرين هم امل�ساهمون الذين ميتلكون ن�سبة %5 اأو اأكرث من راأ�ض مال البنك امل�سدر.

ب - �صناديق البنك امل�صرتكة: 

فيما يلي االر�سدة القائمة مع �سناديق البنك امل�سرتكة كما يف 31 دي�سمرب:

2006                                       2007        

           

                                                           باآالف الرياالت                                       باآالف الرياالت

                                                              ال�سعوديـــة                                                ال�سعوديـــة

ودائع العمالء                                       16,783                                              26,784

ج - الإيرادات وامل�صاريف املتعلقة بالأطراف ذات العالقة:  

فيما يلي حتلياًل باالإيرادات وامل�ساريف املتعلقة باملعامالت مع االأطراف ذات العالقة واملدرجة يف قائمة الدخل لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب:

2006                                       2007        

           

                                                           باآالف الرياالت                                       باآالف الرياالت

                                                              ال�سعوديـــة                                                ال�سعوديـــة

دخل اال�ستثمارات                               3,584                                                    1,080

اأتعاب اإدارية - 

�سناديق اال�ستثمار امل�سرتكة                26,358                                               45,602

مكافاآت وبدالت 

اأع�ساء جمل�ض االإدارة                         2,585                                                   706

رواتب ومكافاآت 

اأع�ساء االإدارة التنفيذية                     14,979                                              14,283

يق�سد باأع�ساء االدارة التنفيذية اال�سخا�ض الذين لهم ال�سلطة وامل�سئولية لتخطيط وتوجيه والتحكم يف ان�سطة البنك، �سواء ب�سكل مبا�سر او غري مبا�سر. 

) 

21- كفاية راأ�س املال
يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية راأ�سماله وذلك با�ستخدام املعدالت املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ومبوجبها يتم قيا�ض مدى كفاية راأ�ض املال وذلك مبقارنة بنود راأ�ض املال املوؤهل مع املوجودات وااللتزامات املدرجة يف قائمة املركز املايل ليظهر درجة خماطرها 

الن�سبية وفق اجلدول اأدناه:

   باآالف الرياالت ال�سعودية

2006 2007  

% راأ�ض املال % راأ�ض املال

54% 3,024,345 %33 3,104,107 راأ�ض املال االأ�سا�سي

املوجودات املرجحة املخاطر

2006 2007

باآالف الرياالت ال�سعودية باآالف الرياالت ال�سعودية

املوجودات 

املرجحة للمخاطر

املعادل    

االأئتماين

القيمة الدفرتية/ 

املبالغ اال�سمية

املوجودات 

املرجحة للمخاطر

املعادل   

االأئتماين

القيمة الدفرتية/ 

املبالغ اال�سمية

املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل

- - 1,053,983 - 3,129,288 %0

1,322,965 - 6,614,825 1,214,829 6,074,145 %20

3,612,556 - 3,612,556 7,432,405 7,432,405 %100

4,935,521 - 11,281,364 8,647,234 16,635,838 املجموع

التعهدات والألتزامات املحتملة

21,681 108,406 108,406 16,636 83,182 83,182 %20

243,207 486,413 486,413 397,294 794,587 794,587 %50

368,468 368,468 368,468 487,815 487,815 487,815 100%

633,356 963,287 963,287 901,745 1,365,584 1,365,584 املجموع

   5,568,877 9,548,979 الأجمايل

22- خدمات ال�صتثمار
يقدم البنك خدمات اإدارة اال�ستثمار لعمالئه من خالل ثالثة �سناديق ا�ستثمارية يبلغ اإجمايل موجــوداتها 1,734 مليون ريال �سعودي )2006: 1,429 مليون ريال �سعودي( وتدار كافة ال�سناديق اال�ستثمارية وفقًا لل�سوابط ال�سرعية وتخ�سع لرقابة �سرعية ب�سفة دورية، 

وتدار بع�ض هذه ال�سناديق بالتعاون مع م�ست�ساري ا�ستثمارات متخ�س�سني خارجيني، كما يدير البنك حمافظ ا�ستثمارية خا�سة نيابة عن عمالئه. ال ت�سمل القوائم املالية للبنك على القوائم املالية لهذه ال�سناديق واملحافظ اال�ستثمارية اخلا�سة. مت اإي�ساح املعامالت التي تتم 

بني البنك وهذه ال�سناديق حتت املعامالت مع االأطراف ذات العالقة )اإي�ساح 20(.

اي�ساحات حول القوائم املالية

2006 لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 



بنك البالد

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

23- التغريات امل�صتقبلية لل�صيا�صات املحا�صبية
اإختار البنك عدم التطبيق املبكر ملعيار التقارير املالية الدولية رقم )8( “القطاعات الت�سغيلية” والذي مت اإ�سداره واأ�سبح تطبيقه الزاميًا اعتبارًا من ال�سنة املالية التي تبداأ يف 1 يناير 2009.

24- الزكاة امل�صتحقة على امل�صاهمني
بلغت الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007 مبلغ وقدره 2,5 مليون ريال �سعودي، �سيتم دفعها عن طريق البنك بالنيابة عن امل�ساهمني و�سيتم ا�ستقطاعها من اية ارباح موزعة الحقا. 

25- اأرقام املقارنة
اأعيد تبويب بع�ض اأرقام املقارنة لل�سنة املا�سية كي تتما�سى مع تبويب ال�سنة احلالية.

26- اأعتماد القوائم املالية
اعتمدت القوائم املالية بتاريخ 9 �سفر 1429هـ املوافق 16 فرباير 2008.

اي�ساحات حول القوائم املالية

2006 لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2007 و 


