
بنك البالد

(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)

  لفترتي التسعة  أشهر المنتهيين في30 سبتمبر 2009 و2008



30 سبتمرب 2008 31 ديسمرب2008 2009 30سبتمرب
بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية

(غري مدققة) (مدققة) (غري مدققة) إيضاح
املوجودات

1,724,766             1,125,142               1,452,789        نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
3,859,483             3,894,328               2,720,391        أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
1,322,753             1,882,529               1,489,276        5 استثمارات
7,444,963             8,274,804               10,564,747     6 التمويل، صايف
555,117                537,392                  452,008            ممتلكات ومعدات، صايف
433,838                337,594                  339,094            موجودات أخرى

15,340,920          16,051,789            17,018,305     إمجايل املوجودات

املطلوبات وحقوق املسامهني

املطلوبات
‐                              825,000                  360,000             أرصدة ملؤسسة النقد العريب السعودي

639,352                639,098                  658,315             أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
10,536,940          10,971,045            12,135,682       ودائع العمالء

923,682                403,806                  558,603             مطلوبات أخرى

12,099,974          12,838,949            13,712,600     إمجايل املطلوبات

حقوق املسامهني

3,000,000             3,000,000               3,000,000        رأس املال
(41,973)                 (41,974)                   (42,142)            برنامج أسهم املوظفني  
62,644                   93,911                     93,911              اإلحتياطي النظامي
(22,029)                 (22,741)                   19,191              إحتياطيات أخرى
242,304                183,644                  234,745            أرباح مبقاة

3,240,946             3,212,840               3,305,705        إمجايل حقوق املسامهني

15,340,920          16,051,789            17,018,305     إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني       

بنك البالد
(شركة مسامهة سعودية)

11 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة 1 اىل تعترب اإليضاحات املرفقة من

قائمة املركز املايل املوحدة
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30سبتمبر2008 30سبتمبر2009 30سبتمبر2008 30سبتمبر2009

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 

السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 

السعودية الدخل

492,075           445,416         151,803             147,283             الدخل من املوجودات اإلستثمارية والتمويلية
(62,703)            (21,762)         (16,711)              (2,511)                 العائد املدفوع للمودعني

429,372          423,654         135,092           144,772             صايف الدخل من املوجودات االستثمارية والتمويلية   

186,777           206,672         63,117               67,076                صايف رسوم اخلدمات املصرفية   
55,243              51,332           18,513               16,888                صايف مكاسب حتويل عمالت أجنبية  

‐                          4,448              ‐                           1,047                   توزيعات أرباح
‐                          (2,188)            ‐                                                        إستثمارات لغري أغراض املتاجرة، صايف (خسائر) مكاسب

1,143                4,340              1,142                  736                      دخل العمليات األخرى
672,535          688,258         217,864           230,519             إمجايل دخل العمليات

املصاريف

271,556           298,146         78,794               95,292                رواتب ومزايا املوظفني
67,315              69,172           24,139               22,165                إجيارات ومصاريف املباين
91,206              98,193           30,910               33,555                استهالك واطفاء
77,992              73,129           36,053               27,079                مصاريف عمومية وإدارية أخرى
12,004              98,517           3,329                  50,527                خمصص خسائر االخنفاض يف قيمة موجودات التمويل واملوجودات األخرى

520,073          637,157         173,225           228,618             إمجايل مصاريف العمليات

152,462          51,101           44,639              1,901                   صايف الدخل للفترة

0.51                  0.17                 0.15                   0.01                     ربح السهم العادي واملخفض (بالريال السعودي)

11 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحده 1 اىل تعترب اإليضاحات املرفقة من

بنك البالد
(شركة مسامهة سعودية)

(غري مدققة) قائمة الدخل املوحدة

لفتريت الثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهيني يف 30 سبتمرب 2009  و 2008

للتسعة أشهر املنتهية للثالثة أشهر املنتهية
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30سبتمبر2008 30سبتمبر2009 30سبتمبر2008 30سبتمبر2009

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 

السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت

السعودية

152,462 51,101 44,639 1,901 صايف الدخل للفترة

الدخل الشامل اآلخر

(15,637) 41,932 (10,005) 15,255 موجودات مالية متاحة للبيع - صافي التغير في القيمة العادلة

136,825 93,033 34,634 17,156 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

11 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحده 1 اىل تعترب اإليضاحات املرفقة من

للتسعة أشهر املنتهية  للثالثة أشهر املنتهية

بنك البالد
(شركة مسامهة سعودية)

(غري مدققة) قائمة الدخل الشامل املوحدة
30 سبتمرب 2009  و 2008 لفتريت الثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهيني يف
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اإلمجالـــي أرباح مبقاة إحتياطيات أخرى

اإلحتياطي 

النظـامي

برنامج أسهم

املوظفني رأس املــال 2009

الرصيد  يف بداية الفترة        3,000,000      (41,974)       93,911      (22,741)     183,644     3,212,840
أسهم مسترجعة لربنامج أسهم املوظفني                       -           (168)                 -                 -                 -             (168)

93,033          51,101       41,932       - - - إمجايل الدخل الشامل للفترة

الرصيد يف اية الفترة        3,000,000      (42,142)       93,911       19,191     234,745     3,305,705

2008

الرصيد  يف بداية الفترة        3,000,000      (41,987)       62,644        (6,392)       89,842     3,104,107

أسهم مسترجعة لربنامج أسهم املوظفني                        -              14                 -                 -                 -                 14

إمجايل الدخل الشامل للفترة                       -                 -                 -      (15,637)     152,462        136,825

الرصيد يف اية الفترة        3,000,000      (41,973)       62,644      (22,029)     242,304     3,240,946

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 الى 11 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحده

بآالف الرياالت السعودية

بنك البالد
(شركة مسامهة سعودية)

قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة (غري مدققة)
2009 و 2008  30 سبتمرب لفتريت التسعة أشهر املنتهيتني يف
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2008 2009
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعوديـــة السعوديـــة        إيضاح

 األنشطة التشغيلية:
152,462 51,101 صايف الدخل للفترة

: التعديالت لتسوية صايف الدخل إىل صايف النقدية املستخدمة يف األنشطة التشغيلية

12,004 98,517 خمصص خسائر االخنفاض يف قيمة موجودات التمويل واملوجودات األخرى                      
91,206 98,193 استهالك و اطفاء

بيع ممتلكات و معدات، صايف          (1,352)               - (مكاسب) 
: النقص يف املوجودات التشغيلية (الزيادة) صايف

(305,641) (160,236) ودائع نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
(3,659,070) 116,058 أرصدة لدى البنوك و املؤسسات املالية األخرى املستحقة بعد تسعني يوما من تاريخ االقتناء

10,845 423,216 االستثمارات
(1,266,992) (2,376,491) التمويل

(63,657) (1,500) موجودات أخرى
: (النقص) يف املطلوبات التشغيلية صايف الزيادة

-               (465,000) ملؤسسة النقد العريب السعودي أرصدة
639,352       19,217 أرصدة للبنوك و املؤسسات املالية األخرى

(2,152,345) 1,164,637 ودائع العمالء
81,236 154,797 مطلوبات أخرى

(6,460,600) (878,843) صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف  األنشطة التشغيلية

 األنشطة االستثمارية 
(52,172) (14,822) شراء ممتلكات ومعدات

-               3,365 احملصل من بيع ممتلكات ومعدات 

(52,172) (11,457) صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية

 األنشطة التمويلية
14                (168) أسهم مسترجعة لربنامج أسهم املوظفني 

14                (168) صايف التدفقات النقدية (املستخدمة يف) الناجته من األنشطة التمويلية

(6,512,758) (890,468) صايف النقص يف النقد وما مياثله
7,356,958 3,329,458 النقد وما مياثلة يف بداية الفترة

844,200 2,438,990 8 النقد وما مياثله يف اية الفترة

معلومات إضافية غري نقدية:

(15,637) 41,932  صايف التغري يف خمصص القيمة العادلة 

11 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحده 1 اىل تعترب اإليضاحات املرفقة من

بنك البالد
(شركة مسامهة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية املوحدة (غري مدققة)

2009  و 2008 30 سبتمرب لفتريت التسعة أشهر املنتهيتني يف
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عـام - 1

التأسيس والعمل - أ 

ــالد ("البنك") ، وهو شركة مسامهة سعودية، ومت الترخيص بانشائه مبوجب املرسوم امللكي رقم م/48 وتاريخ 21 تأسس بنك الب

رمضان  1425هـ  (املوافق  4 نوفمرب   2004)، وفقاً لقرار جملس الوزراء رقم       (258)  وتاريخ  18 رمضان   1425هـ  (املوافق  1

ــم  (1010208295)  بتاريخ 10 ربيع األول 1426هـ نوفمــرب 2004). ويعمل البنك  مبوجب  السجل  التجــاري  رق

(املوافق 19 ابريل 2005) وعنوان املركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:

بنك البالد
11411 ص ب  140 - الرياض

اململكة العربية السعودية

تشمل القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة القوائم املالية للبنك و شركاته التابعة، شركة البالد للوساطة وإدارة االصـول و شــركة 

البالد العقارية يشار إليهم       "البنك".    تتمثل أغراض البنك يف مزاولة مجيع األعمال املصرفية والتمويلية واإلستثمارية من خالل أدوات            

ومنتجات متوافقه مع الشريعة ولعقد التأسيس والنظام األساسي للبنك وألحكام نظام مراقبة البنــوك. إن نشاطات البنك يتم مراقبتها

من قبل هيئة شرعية مستقلة قام البنك بتأسيسها       .  ويقوم البنك بتقديـم هذه اخلدمـات من خالل        66  (2008:  61)  فرع بنكي 

و 93  (2008: 84) مركز صرافة وحواالت يف اململكة العربية السعودية .

قام البنك وفقا لتوجهات هيئة السوق املالية، بإنشاء شركة تابعة مملوكة له بالكامل              (وذلك عن طريق ملكيات مباشرة وملكيات حق      

ــم إنتفــاع )، شركة البالد لإلستثمار ،شركة ذات مسؤولية حمدودة ومسجلة باململكة العربية السعودية مبوجب سجل جتــاري رق

1010240489والصادر بتــاريخ 11 ذو القعدة 1428هـ املوافق (20 نوفمرب 2007) . وقد تولت هذه الشركة التابعة لبنك

ــة ــظ األوراق املالي البالد القيام خبدمات اإلستثمار وأنشطة إدارة األصول املتمثلة يف التعامل والترتيب واإلدارة وتقدمي املشورة وحف

ــة .كما حصلت على موافقة اهليئة على البدء يف ممارسة أنشطتها يف 25 مايو 2008. بدأ  البنك ــوق املالي واليت تنظمها هيئة الس

بتوحيد القوائم املالية للشركة التابعة مع القوائم املالية للبنك اعتباراً من 1 يوليو 2008.

كما قام البنك أيضاًً بتأسيس شركة تابعة، شركة البالد العقارية مملوكة له بالكامل وحصلت هذه الشركة على سجلها التجــاري يف
ــق 17 سبتمرب 2006). وقد مت تأسيس هذه الشركة دف القيام بإجراءات التسجيل املتعلقة ــعبان 1427 هـــ (املواف 24 ش

بالضمانات العقارية اليت حيصل عليها البنك من عمالئه.

اهليئة الشرعية - ب

، لضمان خضوع مجيع أعمال البنك لرقابتها وموافقتها. ("اهليئة الشرعية") أنشأ البنك هيئة شرعية،

بنك البالد
(شركة مسامهة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة (غري مدققة)
2009  و2008 30 سبتمرب لفتريت التسعة أشهر املنتهيتني يف
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أسس اإلعداد - 2

ــبة يتبع البنك يف إعداد قوائمه املالية املوحدة معايري احملاسبة للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي ومعيار احملاس
ــم 34- التقارير املالية األولية. كما يعد البنك قوائمه املالية املوحدة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات يف ــدويل رق ال

اململكة العربية السعودية.
جيب قراءة هذه القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة بالتوافق مع القوائم املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2008.

يتم عرض هذه القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة بالريال السعودي العملة الوظيفية للبنك            . مت تقريب البيانات املالية املعروضة ألقرب     
ألف ريال سعودي مامل يذكر خالف ذلك.

أسس التوحيد  - 3

ــة. ويتم إعداد القوائم املالية للشركات التابعة لنفس  تشمل القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابع

الفترة املالية للبنك، باستخدام نفس السياسات احملاسبية املتبعة من قبل البنك.

الشركات التابعة هي كافة الشركات اليت يكون للبنك القدرة على التحكم يف سياساا املالية والتشغيلية للحصول على مكاسب من                   
أنشطتها، وعادة ميتلك فيها البنك حصة تزيد عن نصف حقوق التصويت          . ويتم توحيد القوائم املالية للشركات التابعة مع القوائم املالية        

للبنك بتاريخ انتقال السيطرة عليها إىل البنك، ويتوقف توحيد هذه القوائم املالية بتاريخ ختلص البنك من هذه السيطرة .

متثل حقوق األقلية احلصة يف صاىف الدخل وصاىف املوجودات غري اململوكة، بشكل مباشر أو غري مباشر، من قبل البنك يف الشركات                     
التابعة له . ويتم امتالك نسبة   1% من صاىف موجودات شركة البالد لإلستثمار و شركة البالد العقارية، من قبل مسامهني ممثلني للبنك،              
ولذلك مل يتم عرضها بشكل منفصل يف كل من قائمة الدخل املوحدة و قائمة الدخل الشامل املوحدة وحقوق املسامهني  يف قائمة                       

املركز املايل املوحدة.

يتم إستبعاد األرصدة بني البنك والشركات التابعة ، وأي دخل أو مصروف ينشأ من املعامالت املالية مع الشركات التابعة عند إعداد                     
القوائم املالية املوحدة.

4 -السياسات احملاسبية اهلامة
تتماشى السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة مع تلك املتبعة يف إعداد القوائم املالية للسنة املنتهية يف                     
"  والتعديالت للسياسات القائمة كما هو     31 ديسمرب  2008 بإستثناء اتباع معيار التقارير املالية الدولية رقم         8 "قطاعات العمل 
مذكور أدناه . وتبىن البنك السياسات والتعديالت بأثر رجعي ، واليت مل تؤثر على املركز واألداء املايل للمجموعة، ومت تعديل أرقام                   

املقارنة للفترة املاضية ،عند الضرورة كي تتماشى مع تبويب الفترة احلالية.

والذي حل حمل معيار احملاسيب الدويل (14) لالفصاح القطاعي، يتطلب  8 "قطاعات العمل"   إن معيار التقارير املالية الدولية رقم
اإلفصاح عن معلومات عن قطاعات عمل البنك والذي أدخل تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (1) - عرض القوائم املالية 

وأدخل تعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم (2) - " أساس مدفوعات األسهم".

بنك البالد
(شركة مسامهة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة املوحدة (غري مدققة)
2009  و2008 30 سبتمرب لفتريت التسعة أشهر املنتهيتني يف
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االستثمارات  -5
30 سبتمبر 2008 31 ديسمبر 2008 30 سبتمبر 2009

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

أسهم                271,275              263,498              448,677

صندوق إستثمار                  18,027                15,119                19,730

854,346              1,603,912           1,199,974             

مراحبات لدى مؤسسة النقد  
العريب  السعودي

اإلمجايل          1,489,276           1,882,529           1,322,753

0 0 0

التمويل ، صايف -6
30 سبتمبر 2008 31 ديسمبر 2008 30 سبتمبر 2009

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

بالقيمة املطفأة

4,640,115 5,472,307 6,701,677 بيع آجل

1,488,503 1,616,973 2,670,492 بيع بالتقسيط

379,506 375,458 376,220 إجارة

936,839 810,066 816,358 مشاركة

7,444,963             8,274,804             10,564,747            اإلمجايل

0 0 0

30 سبتمبر 2008 31 ديسمبر 2008 30 سبتمبر 2009 التعهدات وااللتزامات احملتملة – 7
(غير مدققة) (مدققة) (غير مدققة) بآالف الرياالت السعودية

أ) تتكون التعهدات وااللتزامات 

احملتملة للبنك مما يلي :

429,257                448,002 419,723                   االعتمادات املستندية

1,030,787             1,022,902 1,022,055              خطابات الضمان

179,024                179,415 118,322                   قبوالت

‐                              1,350,000 300,000                   إكتتاب

1,639,068             3,000,319             1,860,100              اإلمجايل
‐                              ‐                              ‐                            

بنك البالد
(شركة مسامهة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة  (غري مدققة)
30 سبتمرب 2009  و2008 لفتريت التسعة أشهر املنتهيتني يف
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يتبع) ) التعهدات وااللتزامات احملتملة – 7

حسابات إستثمارية مقيدة ب)
30 سبتمبر 2008 31 ديسمبر 2008 30 سبتمبر 2009

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

724,734              815,126             683,742                   مبوجب ترتيبات وكالة
‐                       0 0

ج) الزآاة

النقد وما مياثله - 8

 يتكون النقد وما مياثله املدرج يف قائمة التدفقات النقدية مما يلي:
30 سبتمبر 2008 31 ديسمبر 2008 30 سبتمبر 2009

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

610,883              430,507 654,772                  نقد

118,347              2,839,974 1,782,095              

مطلوبات من البنوك تستحق خالل تسعني يوماً من تاريخ
اإلقتناء

114,970              58,977 2,123                      

(فيما عدا أرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
الوديعة النظامية)

844,200 3,329,458 2,438,990 اإلمجايل

قام فريق التفتيش التابع لمصلحة الزآاة والدخل بعملية فحص الحتساب مخصص الزآاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2006. وبناءا على الربط الذي تم استالمه من مصلحة الزآاة والدخل الخاص بهذا العام تبين بأن هناك بعض اإلستثمارات 

غير مسموح خصمها من الوعاء الزآوي للبنك مما نتج عنه وعاء زآوي أعلى بمبلغ 2.53 مليار ريال سعودي وزآاة 
مستحقة تبلغ 63.3 مليون ريال سعودي مقابل زآاة مستحقة تبلغ 1.8 مليون ريال سعودي حسب طريقة احتساب الزآاة من 

قبل البنك. قام البنك بتقديم اعتراض على ربط مصلحة الزآاة والدخل. لم تقم المصلحة بعد من اإلتنهاء من إعداد  الربوط 
الزآوية النهائية للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2007 و 2008.

يقوم البنك على فتح حسابات إستثمارية مقيدة لعمالئه تحت بند الوآالة و تكون هذه المبالغ في حسابات أمانة يقوم البنك 
باستثمارها نيابة عن عمالئه في مرابحات مع بنوك ومؤسسات مالية ويتقاضى نظير هذه الخدمة عمولة إدارية على هذه 

الحسابات.

بنك البالد
(شركة مسامهة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة  (غري مدققة)
2009  و2008 30 سبتمرب لفتريت التسعة أشهر املنتهيتني يف
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9 – قطاعات األعمال
ألغراض إدارية يتكون البنك من ستة قطاعات أعمال مصرفية رئيسية كالتايل:

اإلمجايل أخرى قطاع احلواالت قطاع اخلزينة قطاع األفراد 2009
( مراكز إجناز ) (التجزئة)

بآالف الرياالت السعودية

إمجايل املوجودات          3,948,427       8,172,657       3,821,959            82,729                   60          992,473      17,018,305

مصاريف رأمسالية                     548                 360                     7                     4              7,761              2,777             11,457

إمجايل املطلوبات          9,491,895       2,306,987       1,059,777          556,288          177,505          120,148      13,712,600

إمجايل دخل العمليات             143,742          266,205          105,452            30,234          140,300              2,325           688,258

98,517             -               -               - 11,969          79,096          7,452               

خمصص موجودات التمويل 
واملوجودات األخرى

إستهالك و إطفاء               38,873              2,792                 877                 365            12,329            42,957             98,193

إمجايل مصاريف العمليات             290,414          147,780            29,593            46,777          121,796                 797           637,157

(اخلسارة) للفترة            (146,672)          118,425            75,859           (16,543)            18,504              1,528             51,101 صايف الدخل

اإلمجايل أخرى قطاع احلواالت قطاع اخلزينة قطاع األفراد 2008

( مراكز إجناز ) (التجزئة)

بآالف الرياالت السعودية

15,340,920 3,737,596 381,834 675,633        1,329,769 7,051,295 2,164,793 إمجايل املوجودات

52,172 23,120 18,759 -               -              6,312 3,981 مصاريف رأمسالية

12,099,974 168,357 141,938 619,162        752,503 2,000,117 8,417,897 إمجايل املطلوبات

672,535 38,186 113,461 17,003          51,805 304,174 147,906 إمجايل دخل العمليات

12,004 -                -                
-                

-                707               11,297

خمصص موجودات التمويل 
واملوجودات األخرى

91,206 44,906 18,968 -               559 8,636 18,137 إستهالك و إطفاء

520,073 80,740 88,247 10,532          29,371 205,941 105,242 إمجايل مصاريف العمليات

152,462 (42,554) 25,214 6,471           22,434 98,233 42,664 (اخلسارة) للفترة صايف الدخل

قطاع األفراد (التجزئة):يشمل اخلدمات واملنتجات املقدمة لألفراد كااليداعات وتقديـم التسهيالت االئتمانية اإلسالمية وخدمات االستثمار وخدمات تداول األسهم 
احمللية والدولية.

قطاع الشركات وكبار العمالء:يشمل اخلدمات واملنتجات املقدمة للشركات وكبار العمالء كااليداعات وتقديـم التسهيالت االئتمانية اإلسالمية، واالعتمادات املستندية 
وخطابات الضمان ومنتجات االستثمار االخرى واملعامالت مع املؤسسات املالية.

يشمل خدمات اخلزينة واملعامالت مع املؤسسات املالية. : قطاع اخلزينة

قطاع احلواالت ( مراكز إجناز ) :يقدم املنتجات واخلدمات من خالل شبكة اجناز واملتعلقة باحلواالت داخل وخارج اململكة، وإصدار الشيكات وصرف العمالت األجنبية.

قطاع خدمات اإلستثمار والوساطة:يشمل خدمات إدارة اإلستثمار و أنشطة إدارة األصول املرتبطة خبدمات التعامل و إدارة وترتيب و تقدمي املشورة واحلفظ لألوراق 
املالية.

قطاع خدمات 

اإلستثمار 

والوساطة

قطاع خدمات 

اإلستثمار 

والوساطة

وتشمل مجيع مراكز التكلفة والرحبية األخرى يف االدارة العامة واملتعلقة باخلدمات التقنية واخلدمات املساندة. أخرى:

قطاع الشركات 

وكبار العمالء

قطاع الشركات 

وكبار العمالء

بنك البالد
(شركة مسامهة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة (غري مدققة)
2009  و2008 30 سبتمرب لفتريت التسعة أشهر املنتهيتني يف
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كفاية رأس املال – 10

العناصر

أرقام املقارنة – 11

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

30 سبتمرب 2008 30 سبتمرب 2009

نسبة الشريحة األولى نسبة آفاية رأس المال نسبة الشريحة األولى

المستوى الموحد

نسبة آفاية رأس المال
% %

بنك البالد
(شركة مسامهة سعودية)

إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة املوحدة (غري مدققة)
2009  و2008 30 سبتمرب لفتريت التسعة أشهر املنتهيتني يف

يقوم البنك باإلحتفاظ بقاعدة رأمسالية لتغطية املخاطر املتعقلة بعملياته، ويقوم البنك مبراقبة مدى كفاية رأمساله وذلك باستخدام عدد من 
األدوات فيها املعدالت احملددة من قبل جلنة بازل لإلشراف البنكي واملعتمدة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي لإلشراف على البنوك.

21.60 22.60 21.3 21.63
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