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 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة المركز المالي قائمة

 2011و  2012ديسمبر  13 في كما
  

   2012  2011 
 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت   

 السعودية  السعودية  اتإيضاح 

      الموجودات

 5,834,702  2,932,369  4 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 6,454,366  6,575,466  5 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي

 951,458  1,537,260  6 ستثمارات، صافي                       ا
 13,779,746  18,255,676  7 تمويل، صافي

 328,436  336,225  8 ممتلكات ومعدات، صافي
 378,461  140,505  9 موجودات أخرى 

 27,727,169  29,777,501   إجمالي الموجودات

      

      المساهمينالمطلوبات وحقوق 

      المطلوبات

 421,837  570,830  10 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 23,037,934  23,741,624  11 ودائع العمالء

 851,148  1,094,231  12 مطلوبات أخرى

 24,310,919  25,406,685   إجمالي المطلوبات

      
      حقوق المساهمين

 3,000,000  3,000,000   13 رأس المال
 (41,097)  (37,165)  38 برنامج أسهم الموظفين

 134,653  370,104  14 نظامي                                      حتياطي إ
 6,236  15,066  15و )أ(  6 إحتياطيات أخرى                                

 316,458  1,022,811   أرباح مبقاة

 3,416,250  4,370,816   حقوق المساهمين إجمالي

      
 27,727,169  29,777,501   إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة لدخلقائمة ا

     2011و  2012ديسمبر  13 في تينالمنتهي تينللسن
   2012  2011 
 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت   

 السعوديـــة  السعوديـــة  اتإيضاح       
      الدخل

      
 727,934  860,553  17 الدخل من الموجودات اإلستثمارية والتمويلية

 (24,948)  (21,039)  18 العائد على الودائع والمطلوبات المالية 
   

 
  

 702,986  839,514   صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية 
      

 458,296  645,300  19 رسوم ودخل العموالت، صافي                  
 189,436  234,004   مكاسب تحويل عمالت أجنبية، صافي

 10,884  11,717  20 االرباح توزيعاتالدخل من 
 7,396  5,225  21 لغير أغراض المتاجرة، صافي مقتناة ستثماراتا مكاسب

 4,510  1,620  22 دخل العمليات األخرى 
      

 1,373,508  1,737,380   اجمالي دخل العمليات
      

      المصاريف
   

 
  

 448,977  517,357  31 الموظفينرواتب ومزايا 
 111,276  133,983   إيجارات ومصاريف المباني

 88,689  88,020  8 استهالك واطفاء
 142,699  154,163   مصاريف عمومية وإدارية أخرى

 252,242  275,220  )أ(7 صافي ،مخصص خسائر التمويل
 1,043,883  1,168,743   إجمالي مصاريف العمليات             

      
 329,625  568,637   لسنةدخل العمليات لصافي 

    

              مكاسب غير تشغيلية     
24  

373,167  - 
 

 صافي دخل السنة
  

941,804 
 329,625 

       
 1.10  3.14  35 ربح السهم األساسي والمخفض )بالريال السعودي(
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 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
  الموحدةالشامل قائمة الدخل 

    2011و  2012ديسمبر  13 المنتهيتين في للسنتين
 
 

 

   2012  2011 

 

  إيضاح

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 329,625  941,804   صافي دخل السنة

      

     )أ(6 بنود الدخل الشامل اآلخرى:

      موجودات مالية متاحة للبيع -

 (9,979)  14,055        العادلةصافي التغير في القيمة        

 (7,396)  (5,225)   الموحدة تحويالت إلى قائمة الدخلصافي ال

 

 إجمالي الدخل الشامل للسنة

  

950,634  312,250 
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 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
 

  

 بآالف الرياالت السعودية 

 رأس المال اتإيضاح 
  برنامج

 أسهم الموظفين
  اإلحتياطي

 اإلجمالـــي أرباح مبقاة إحتياطيات أخرى النظـامي  

2012        

 3,416,250 316,458 6,236 134,653 (41,097) 3,000,000  الرصيد في بداية السنة 

 950,634 941,804 8,830 - - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

برنامج أسهم الموظفين: أسهم 

 محتجزة
38 

- 3,932 - - - 3,932 

 - (235,451) - 235,451 - - 14 النظامي إلى االحتياطيالمحول 

 4,370,816 1,022,811 15,066 370,104 (37,165) 3,000,000  الرصيد في نهاية السنة

 

2011        

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

 312,250 329,625 (17,375) - - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

برنامج أسهم الموظفين: أسهم 

 محتجزة
38 

- 1,039 - - - 1,039 
 - (82,407) - 82,407 - - 14 النظامي إلى االحتياطيالمحول 

 3,416,250 316,458 6,236 134,653 (41,097) 3,000,000  الرصيد في نهاية السنة
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 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 الموحدة قائمة التدفقات النقدية

 2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
  

  2012  2011 
 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  

 السعوديـــة  السعوديـــة إيضاح        

     األنشطة التشغيلية:
 329,625  941,804  صافي دخل السنة

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

 التشغيلية :
    

 (7,396)  (5,225)  إستثمارات لغير أغراض المتاجرة، صافيمكاسب 
 (2,473)  (1,356)  معدات، صافيممتلكات و مكاسب من بيع 
 88,689  88,020  استهالك و اطفاء

 252,242  275,220  ،صافيخسائر التمويل مخصص
 -  (373,167)  مكاسب غير تشغيلية

 660,687  925,296  الربح من العمليات قبل التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

     التشغيلية :صافي )الزيادة(/النقص في الموجودات 
 (190,350)  (363,461)  وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 (403,073)  (786,469)  االقتناء  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى المستحقة بعد تسعين يوما من تاريخ
 700,486  (500,168)  االستثمارات

 (1,742,161)  (4,248,108)  تمويل
 (34,096)  (41,919)  موجودات أخرى

     صافي الزيادة/)النقص( في المطلوبات التشغيلية :
 39,408  148,993  بنوك والمؤسسات المالية األخرىللأرصدة 

 6,105,519  703,690  ودائع العمالء
 152,267  243,083  مطلوبات أخرى

 5,288,687  (3,919,063)  األنشطة التشغيلية منالناتجة  )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

     األنشطة االستثمارية :
 (252,559)  (264,751)  شراء االستثمارات لغير أغراض المتاجرة

 201,555  193,172  لغير أغراض المتاجرة مقتناة ستثماراتإالمحصل من بيع 
 (83,635)  (96,446)  شراء ممتلكات ومعدات

 10,873  1,993  المحصل من بيع ممتلكات ومعدات 
 -  150,000  المحصل من بيع قطعة أرض

 (123,766)  (16,032)  األنشطة االستثمارية المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

     األنشطة التمويلية
 1,039  3,932  ، صافي أسهم لبرنامج أسهم الموظفين 

 1,039  3,932   األنشطة التمويلية الناتجة منصافي التدفقات النقدية 
 5,165,960  (3,931,163)  في النقدية وما في حكمها الزيادة)النقص(  صافي

 3,841,864  9,007,824  النقدية وما في حكمها في بداية السنة 
 9,007,824  5,076,661 26  في نهاية السنة النقدية وما في حكمها

 703,695  586,299  الموجودات المالية واالستثماريةالدخل المحصل من 
 31,196  13,977  المطلوبات الماليةوالعائد المدفوع على الودائع 
     معلومات إضافية غير نقدية:

 (17,375)  8,830   الموحدة صافي التحويالت إلى قائمة الدخل و صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة
 -  503,042  قطعة أرض لبيع المقدم التمويل

   

 .الموحدة القوائم الماليةهذه جزءاً ال يتجزأ من  40الى رقم  3تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم        



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 عـام .3

 

 التأسيس والعمل (أ 

بموجب  الترخيص بانشائهوتم في المملكة العربية السعودية،  سعودية شركة مساهمةك)"البنك"( تأسس بنك البالد 

(، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3004نوفمبر  4 هـ )الموافق3435رمضان  33وتاريخ  48المرسوم الملكي رقم م/

 (.3004نوفمبر  3هـ )الموافق 3435ن رمضا 38( وتاريخ 358)

ابريل  39الموافق هـ )3436ربيع األول  30 بتاريخ  (1010208295)رقم  التجاري السجل بموجب البنكويعمل  

 ( وعنوان المركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:3005

 بنك البالد

  340ب  . ص

 33433الرياض 

 المملكة العربية السعودية

و و شركة البالد العقارية  لإلستثمارشركة البالد وهي  المالية للبنك و شركاته التابعة القوائم المالية الموحدة القوائمتشمل 

والتمويلية  المصرفية عمالاألجميع  في مزاولة المجموعةتتمثل أغراض   ."المجموعة" مجتمعين بـيشار إليهم 

لبنك قد التأسيس والنظام األساسي للعاإلسالمية و متوافقة مع الشريعة أدوات متنوعةمنتجات ومن خالل  ستثماريةواإل

 مركز 144و ( 82: 2011) بنكي فرع 88ات من خالل ـالخدم هذهويقوم البنك بتقديـم . مراقبة البنوكألحكام نظام و

 . في المملكة العربية السعودية( 126: 2011) حواالت صرافة و

 

 الهيئة الشرعية (ب 

 اإلسالمية. الشريعةأحكام البنك مع جميع أعمال  توافقلضمان  يئة الشرعية"(هيئة شرعية )"اله بنكلأنشأ ا

 

 أسس اإلعداد  .2
 

 بيان اإللتزام (أ 

معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير وفقاً ل  الموحدة الماليةتعد القوائم 

مراقبة البنوك ونظام نظام متطلبات لتتماشى مع  الموحدة الدولية الخاصة بالتقارير المالية. كما يعد البنك قوائمه المالية

 لبنك.ل والنظام األساسي الشركات في المملكة العربية السعودية

 أسس القياس  (ب 

 المالية المطلوباتو القيمة العادلة للموجوداتبقياس البإستثناء  لمبدأ التكلفة التاريخية وفقاً الموحدة  تعد القوائم المالية

 .المتاحة للبيع الموجودات الماليةمن خالل قائمة الدخل و  المحتفظ بها بالقيمة العادلة

 العملة الوظيفية وعملة العرض (ج 

. يتم تقريب البيانات للمجموعةوالذي يعتبر العملة الرئيسية  المالية الموحدة بالريال السعودي،يتم عرض هذه القوائم 

 المالية المعروضة ألقرب ألف لاير سعودي، مالم يذكر خالف ذلك. 

 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 المحاسبية الجوهريةواإلفتراضات حكام والتقديرات ألا (د 

ان اعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية يتطلب استخدام بعض التقديرات 

يمكن ان تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما ويتطلب ذلك ان  واالفتراضات المحاسبية الهامة والتى

تقوم اإلدارة باستخدام تقديراتها حول عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك. يتم تقويم هذه التقديرات واالفتراضات 

امل االخرى، بما في ذلك الحصول واألحكام بصورة مستمرة، ويتم احتسابها استنادا الى الخبرات السابقة وبعض العو

على استشارت مهنية وتوقعات لالحداث المستقبلية والتي يعتقد انها معقولة ضمن ظروف محددة. تتكون البنود الهامة التي 

 تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات او تلك التي تمارس فيها االحكام مما يلي:

 لية:خسائر اإلنخفاض في الموجودات التموي -3

 وحتى سنة على األقل. ربع كل واإلجمالية المحددة االنخفاضات تقييم بهدف التمويل محفظة بمراجعة البنك يقوم
 إذا فيما التقديرات واألحكام  يستخدم البنك فإن ال، أم االنخفاض خسائر تسجيل ينبغي كان إذا ما تحديد من البنك يتمكن
 وقد .مستقبلياً  التقديرية النقدية التدفقات في ملحوظ انخفاض وجود تدل على بالمالحظة جديرة بيانات أية هنالك كانت
وضع السداد من قبل مجموعة من  في عكسي تغير تشير إلى وجود بالمالحظة جديرة بيانات على الدليل يشتمل

  .المقترضين

ائتمانية  بمخاطر يتسم الذي للتمويل السابقة الخسائر واقع من الخبرة على المبنية التقديرات باستخدام اإلدارة تقوم

 المنهجية مراجعة وتتم .النقدية تدفقاتها تقييم عند المحفظة في موجود هو لما مماثل انخفاض على والدليل الموضوعي
 بين اختالفات أية لتقليص منتظم بشكل المستقبلية النقدية التدفقات وأوقات مبالغ لتقييم المستخدمة واالفتراضات

 .والفعلية المقدرة الخسائر

 القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة  -2

يتم تحديد القيم العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في األسواق النشطة باستخدام أساليب تقييم. عندما يتم استخدام 

مراجعتها دورياً بواسطة أشخاص مؤهلين أساليب التقييم )مثالً أنظمة التسعير( لتحديد القيمة العادلة فانه يتم اختبارها و

مستقلين عن الجهة التي أعدتها. إن كافة أنظمة التسعير يتم اعتمادها قبل استخدامها ويتم معايرتها لضمان أن 

المخرجات تعكس البيانات الحقيقية وأسعار السوق المقارنة. إن أنظمة التسعير تستخدم فقط البيانات التي يمكن 

التقلبات واالرتباطات تتطلب من ووالطرف األخر (  الخاصة بالبنكن أمور مثل مخاطر اإلئتمان ) مالحظتها ، إال أ

اإلدارة إجراء تقديرات للتغيرات في االفتراضات لتلك العوامل التي من الممكن أن تؤثر في القيمة العادلة لتلك 

 تظهر األدوات المالية غير المتداولة بالتكلفة.  األدوات المالية.
 

 تصنيف االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق -1

في تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة او القابلة  19يتبع البنك معيار المحاسبة الدولي رقم 

نيته م للتحديد ذات تاريخ استحقاق محدد كإستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق. ولهذا الغرض، يقوم البنك بتقيي

 االحتفاظ بهذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق. ومقدرته على

 المتاحة للبيع  األسهماإلنخفاض في إستثمارات  -4

في  والدائمأضمن هذا تحديد اإلنخفاض الجوهري المتاحة للبيع ويت األسهميقوم البنك بتقدير االنخفاض في إستثمارات 

القيمة العادلة لالستثمارات دون تكلفتها. حيث أن البنك يقيم ، من ضمن عوامل أخرى ، التقلب الطبيعي في قيمة هذه 

االستثمارات. يحدد اإلنخفاض عندما يكون هناك دليالً للتراجع الملحوظ في المالءة االئتمانية للشركة المستثمر فيها أو 

 و في التغيرات التقنية أو في التدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. في أداء قطاع األعمال ذو العالقة أ

 مبدأ االستمراريةهـ(  

وقد تأكدت اإلدارة من امتالك البنك  وفقا لمبدأ اإلستمراية في العمل اإلستمرارقامت إدارة البنك بتقييم قدرة البنك على  

أي علم فيما  اإلدارةللمصادر التي تؤهله لالستمرار في نشاطه في المستقبل القريب. إضافة إلى ذلك، ال يوجد لدى 

عداد القوائم المالية وفقا لمبدأ تم إ. وعليه في العمل اإلستمراريتعلق بوجود أي شك جوهري بعدم قدرة البنك على 

 .ةاإلستمراري
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  .1

. تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة الموحدة القوائم المالية في إعدادالسياسات المحاسبية المتبعة  فيما يلي بيانا بأهم

  علىالتعديالت بفي إعداد القوائم المالية الموحدة مع السياسات المحاسبية المتبعة في العام السابق فيما عدا ما يتعلق 

 تحويالت الموجودات المالية": –(، "األدوات المالية: اإلفصاحات 7معيار التقارير المالية الدولي رقم )                      
 :تتضمن اإلفصاح عنالموجودات المالية، كما  تتعلق بتحويلالتعديالت إفصاحات جديدة مطلوبة  هتعرض هذ  
 

      الغاء االعتراف بها بمجملهاالموجودات المالية التي لم يتم. 
      تتمتع المجموعة بالتأثير عليها.لكن والغاء االعتراف بها بمجملها الموجودات المالية التي تم 

 
  

 المالية الموحدة إعداد القوائمأسس  (أ 

التابعة لنفس الفترة  لمالية للشركاتالتابعة. ويتم إعداد القوائم ا اتشركالتشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك و

 بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة. المالية للبنك

على السيطرة عليها و تتواجد  )المباشرة أو غير المباشرة( الشركات التابعة هي كافة الشركات التي يكون للبنك القدرة

على التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على مكاسب من أنشطتها، السيطرة عندما يكون لدى البنك القدرة 

وعادة يمتلك فيها البنك حصة تزيد عن نصف حقوق التصويت.ويتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة مع القوائم 

عن ممارسة مثل البنك  توقفلمالية بتاريخ ئم االمالية للبنك بتاريخ انتقال السيطرة عليها إلى البنك، ويتوقف توحيد هذه القوا

 السيطرة . هذه 

 . 3033ديسمبر  13% في شركتي البالد لإلستثمار والبالد العقارية كما في 300يمتلك البنك 

التابعة  أ من المعامالت المالية مع الشركاتالتابعة ، وأي دخل أو مصروف ينش ستبعاد األرصدة بين البنك والشركاتيتم إ

الغير محققة التي يتم فيها استبعاد االرباح  ةإعداد القوائم المالية الموحدة. تستبعد الخسائر الغير محققة بنفس الطريقعند 

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

  تاريخ التداول   (ب 

لتزم يكافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي وإلغاء يتم إثبات 

بشراء أو بيع الموجودات. تتطلب العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية أن يتم تسليم تلك  لبنكا فيه

 في السوق. العرف السائدظمة أو الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األن

 (المثبتة بالقيمة العادلة المطلوباتو  الموجوداتالمالية االخرى )بما فيها  المطلوباتو  الموجوداتجميع االعتراف ب يتم

 لألداة أي التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرفاً في األحكام التعاقدية بتاريخ التداول الموحدة الدخل من خالل قائمة

 العمالت األجنبية  (ج 

المعامالت. تلك إجراء بتاريخ بأسعار التحويل السائدة  الى الريال السعوديتحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية 

بأسعار  الى الريال السعوديكما تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة 

 . الموحدة التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي

 .الموحدة الدخلقائمة  علىالمكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة عن عمليات التحويل  تقيد
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 المقاصة    (د 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم 

نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد  المجموعةوعندما يكون لدى 

 المطلوبات في آن واحد.

 االستثمارات والتمويلو االخرى المؤسسات الماليةلدى البنوك ورصدة األ هـ(    

 :االخرى المؤسسات الماليةلدى البنوك وارصدة  (3

 ة.أبالتكلفة المطف وبعد ذلك تقاساالخرى بالقيمة العادلة  لبنوك و المؤسسات الماليةاألرصدة لدى ايتم قياس 

 يقوم البنك بتصنيف االستثمارات كما يلي: – االستثمارات (3

بالتحويل الالحق بين مختلف فئات االستثمار والتمويل، وتحدد قيمة كل فئة من  عادة ال يسمح المبدئي، بعد االعتراف

 الالحقة على األساس الموضح في الفقرات التالية:   الفترة الماليةاالستثمارت بنهاية 

 

 اإلستثمارات المتاحة للبيع

)ب(  ت دينااستثمار)أ(  كـللبيع أو لم تصنف تخصيصها هي أدوات مالية غير مشتقة تم  االستثمارات المتاحة للبيع

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. مدرجة استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق )ج( موجودات مالية

تلك االستثمارات ومن ثم يتم اإلقتناء للى تكاليف إللبيع مبدئيا بقيمتها العادلة باإلضافة  المتاحةيتم إثبات االستثمارات 

ات يناتجة عن التغير في القيمة العادلة تحت بند "احتياط/خسائر غير محققة مكاسبقياسها بالقيمة العادلة. يتم إثبات أي 

 في قائمة الدخل المساهمينحقوق مسجلة مسبقاً ضمن  (خسائر)أي مكاسب . كما يتم إثبات المساهمينأخرى" في حقوق 

 .عند التوقف عن إثبات هذه االستثماراتحدة المو

، تحدد القيمة العادلة على أساس سعر الطلب المتداول النظاميةبالنسبة لألوراق المالية التي يتم تداولها في األسواق المالية 

العمل في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المدارة واالستثمارات في  بالسوق عند إنتهاء

 المعلن عنها. قيمة الموجوداتالصناديق االستثمارية بالرجوع إلى صافي 

ة العادلة على أساس القيمة أما بالنسبة لألوراق المالية التي ال يتوفر لها أسعار سوقية متداولة، يتم إجراء تقدير مناسب للقيم

السوقية الحالية لألدوات األخرى المشابهة لها تقريباً، أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعة لهذه االستثمارات. وفي حال 

. طرق رياضيةمختلفة والتي تتضمن استخدام طرق تقويم عدم معرفة القيم العادلة من أسواق نشطة يتم تحديدها باستخدام 

أخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق التي يمكن مالحظتها إذا كان ممكناً ولكن وفي حال عدم وجود ذلك يجب إجراء يتم 

 تقدير مناسب لتحديد القيم العادلة.

 حتى تاريخ االستحقاقاالستثمارات المقتناة 

ولها تواريخ ثابتة ويمكن تحديدها  ذات دفعاتهي موجودات مالية غير مشتقة حتى تاريخ االستحقاق المقتناة االستثمارات 

 قدرة على االحتفاظ بها.النية وال بنكالولدى إدارة  إستحقاق محددة

 المرتبطة اإلقتناء مصاريف متضمنة العادلة، بالقيمةحتى تاريخ االستحقاق اإلستثمارات المقتناة  اثبات مبدئيا   يتم
  .بالتكلفة المطفأة ناقصا أي مبالغ مشطوبة ومخصص االنخفاض في القيمة الحقاً  هااسيتم قي و باإلستثمار،
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 ( التمويل 1

 التي أصدرها البنك بالقيمة العادلة متضمنةالبيع بالتقسيط والمشاركة و و من البيع باآلجل يتم إثبات التمويل الذي يتكون
اثبات وتقاس الحقاً بالتكلفة ناقصا أي مبالغ مشطوبة ومخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد. يتم  اإلقتناء مصاريف

النقد إلى المقترضين ويتم إلغائه عندما يقوم العمالء بسداد التزاماتهم أو عندما يتم بيع التمويل أو  دفع التمويل عندما يتم

 ومخاطر الملكية. نافعشطبه أو عند تحويل كافة م

بضاعة أو  بشراءمن خاللة يقوم البنك والذي :  يمثل عقد تمويلي مبني على المرابحة اآلجل و البيع بالتقسيط البيع -

إن البيع اآلجل هو منتج  .على وعد منه بالشراء باإلضافة إلى هامش ربح متفق عليه يعه للعميل بناءاً بثم أصل 

 منتج البيع بالتقسيط مخصص لتمويل األفراد. بينما مخصص لتمويل الشركات

، يقوم بشراء أو إنشاء األصل المؤجر طبقا لطلب ومواصفات المستأجر اً هو اتفاق يكون البنك فية مؤجرإجارة:  -

على وعد منه باستئجار األصل لمدة معينة متفق عليها. ويمكن إنهاء عقد اإلجارة بتحويل ملكية األصل  بناءاً 

 نقضاء فترة التأجير.إبعد  لمستأجراالمستأجر إلى 

هو اتفاق بين البنك والعميل للمشاركة بانشاء استثمار معين أو تملك عقار معين ينتهي بامتالك العميل  المشاركة: -

 لكامل االستثمار أوالعقار، ويتم توزيع الربح أو الخسارة حسب بنود االتفاق.

 

  المالية قيمة الموجودات نخفاضا      و(

 بالتكلفة المطفأةالمقتناة الموجودات المالية 

 أي منعلى انخفاض قيمة  موضوعييتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل 

فإنه يتم احتساب الفرق بين القيمة  ،دليلال مثل هذا. في حالة وجود من الموجودات الماليةالمالية أو مجموعة موجودات ال

والقيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية ويتم إثبات أي خسائر انخفاض في القيمة  الدفترية للموجودات

ء بالتكلفة المطفأة سوا المقتناةالمالية الدفترية للموجودات لموجودات. يتم تعديل القيمة ل الدفتريةفي القيمة بالتغيرات 

 قائمة الدخل الموحدة.في مبلغ التسوية إدراج المخصص، ويتم حساب مباشرة أو من خالل استخدام 

حجم ووقت التدفقات  تقديرفي بشكل منفرد، كما يتطلب أن تقوم اإلدارة باتخاذ األحكام  الخاصةيتم تقييم المخصصات 

التقديرات على افتراضات تتعلق بعدة عوامل تتضمن تعتمد تلك النقدية المستقبلية عند تحديد المخصص المطلوب. 

تغييرات مستقبلية على تلك يترتب عليها قد تختلف النتائج الفعلية والتي قد وتقديرات مختلفة، استخدام أحكام و

 علىوالتي يتم تقييمها  جماعيةأعاله، يقوم البنك بعمل مخصصات  الخاصةالمخصصات. باإلضافة إلى المخصصات 

ويتم تسجيل أي خسائر في القيمة في حالة وجود أي دليل موضوعي على وجود خسائر غير محددة في  المحفظةأساس 

مويل مع األطراف المعلومات التاريخية المتعلقة باالستثمارات والتعلى  تاريخ التقرير. يتم تقدير مبلغ المخصص بناءً 

 .بعد األخذ بعين اإلعتبار الظروف اإلقتصادية السائدة إلى درجات التصنيف اإلئتماني األخرى باإلضافة

في  اإلنخفاضناتجة عن تتضمن المعايير التي يستخدمها البنك في تحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على خسارة 

 ما يلي:ك القيمة

 .تعاقد عليهأصل المبلغ أو الربح المر في سداد التأخ -

 النقدية.مواجهة العميل صعوبات في التدفقات  -

 اإلخالل بشروط ومواثيق السداد. -

 رفع دعاوى إفالس على العميل. -

 تدهور الوضع التنافسي للعميل. -

 هبوط في قيمة الرهونات. -
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عندما يعتبر التمويل غير قابل للتحصيل فإنه يتم شطبه من  مخصص اإلنخفاض في القيمة ، يشطب هذا التمويل بعد إتمام 

 .خسارةكافة اإلجراءات وتحديد مبلغ ال

يتعلق بصورة موضوعية بوقوع حدث بعد هذا االنخفاض وان خفاض في مبلغ خسارة االنخفاض وإذا ماحدث الحقاً ان

خسارة اإلنخفاض التي تم إثباتها سابقا وذلك  عكسإثبات االنخفاض )مثل تحسين درجة التصنيف اإلئتماني للعميل( ، يتم 

في قائمة الدخل الموحدة ضمن خسائر انخفاض التمويل. اليتم شطب  القيدبتعديل مبلغ المخصص. يتم إثبات عكس 

  الموجودات المالية إال بعد استنفاذ كافة وسائل التحصيل الممكنة. 

 استثمارات أسهم متاحة للبيع

الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة بأقل من  أما بالنسبة لالستثمارات في األسهم المقتناة لغرض البيع فإن اإلنخفاض

تكلفتها يمثل دليالً موضوعياً على اإلنخفاض. ال يمكن عكس خسائر اإلنخفاض من خالل قائمة الدخل طالما يتم إثبات 

 الموجودات وطالما استمر اإلعتراف بها، وأية زيادة في القيمة العادلة بعد تسجيل اإلنخفاض يمكن اإلعتراف به فقط

ضمن حقوق المساهمين. وعند التوقف عن إثبات أية مكاسب أو خسائر متجمعة ومعترف بها مسبقاً في حقوق المساهمين 

 لتلك الفترة.الموحدة تتم إضافتها إلى قائمة الدخل 

 اإليرادات    إثبات        ز(

على  فعليالعائد الطريقة باستخدام الموحدة الموجودات االستثمارية والتمويلية في قائمة الدخل الدخل من يتم إثبات 

 .على مدى فترة العقد األرصدة القائمة

يتم إثبات األتعاب والعموالت عند تقديم الخدمات. يتم تأجيل أتعاب المطلوبات التمويلية المحتمل سحبها باإلضافة إلى 

 التكاليف المباشرة ذات العالقة، ويتم إثباتها كتسوية على العائد الثابت من التمويل. 

أساس قود الخدمات ذات العالقة وعادة ما تكون على يتم إثبات أتعاب إدارة المحافظ وأتعاب االستشارات والخدمات وفقا لع

 .مدة الخدمة

فيما يتم إثبات أتعاب إدارة الموجودات، إدارة الثروات، خدمات الحفظ وغيرها من الخدمات المماثلة التي تقدم خالل مدة 

زمنية على مدى الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات.  يتم إثبات أتعاب المطلوبات التمويلية على أساس زمني نسبي خالل 

المطلوبات المالية. يتم اإلعتراف بدخل العموالت الخاصة مقابل مرابحات مدة المطلوبات في حال عدم توقع سحب 

 . البضاعة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في قائمة الدخل الموحدة على أساس زمني نسبي.

 (. تكبدها) أو تحقيقهاجنبية عند األعمالت ال( تحويل ئرأو )خسا  مكاسبيتم إثبات 

 أحقية إستالمها. ب اإلقراراألسهم عند  إستثماراتيتم إثبات توزيعات األرباح من 

 دوات المالية بااللغاء االعتراف إ      ح( 

مالية متشابهة( عندما تنتهي  موجوداتيتم الغاء االعتراف بالموجودات المالية ) أو جزء منها ، أو جزء من مجموعة 

 .ت المالية الخاصة بهذه الموجوداتالحقوق التعاقدية الستالم التدفقا

البنك بنقل جميع  عند قيام صل مالي، يتم الغاء االعتراف أن البنك نقل أفي الحاالت التي تظهر فيها دالالت على و

جميع  على ءالبقانقل او افيها وفي الحاالت التي لم يتم  .يالمصاحبة لملكية االصل بشكل جوهر المنافعالمخاطر و

البنك عن السيطرة  ييتم الغاء االعتراف فقط في حالة تخل ،شكل جوهريبصل المصاحبة لملكية األ المنافع المخاطر و

 لتزاماتصل. يقوم البنك بتسجيل الموجودات أو المطلوبات بشكل منفصل في حالة الحصول على الحقوق واالعلى األ

 عن هذه العمليات.أو االحتفاظ بها الناتجة 

 ةالمحدد اتأي عندما يتم تنفيذ االلتزام ،( وذلك فقط عند استنفاذهاأو جزء منها)المطلوبات المالية  إستبعادالتوقف عن  يتم 

  .مدتهااو انتهاء  افي العقد أو الغاءه
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 وضريبة االستقطاعالزكاة        ط(

. يتم احتساب السعوديين التزام على المساهمين يالزكاة والضريبة بالمملكة العربية السعودية فان الزكاة ه أنظمةبموجب 

باستخدام االسس الموضحة بموجب انظمة  أو صافي الدخل حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية الزكاة على

  الزكاة.

 .األرباح الموزعة على المساهمين الدخل الموحدة حيث أنها تستقطع منال يتم تحميل الزكاة على قائمة 

 حسب نظاممقابل الخدمات المقدمة والبضاعة المشتراة مقيمين الغير لموردين من الدفعات لتخصم ضرائب االستقطاع 

 .لمصلحة الزكاة والدخل شهرياً مباشرة  وتدفعالمملكة العربية السعودية في الضرائب المطبق 

 مخصصات ال       ي(

من المحتمل سداد هذا  هوانأحداث سابقة  متوقع ناتج عنأو  حالي يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى البنك التزام

مركز مالي و يتم تعديلها راجعه المخصصات بتاريخ كل قائمة يتم م. هااللتزام ويمكن تقدير هذا االلتزام بشكل موثوق ب

 لتعكس افضل تقدير مالي.

 الموجودات والمطلوبات المحتملة       ك(

 تدفق لمنافعال يتم إثبات الموجودات المحتملة من قبل البنك، كما ال يتم اإلفصاح عنها إال إذا كان هناك احتمال حصول 

خسائر أمراً اليتم اإلفصاح عنها إال إذا كان إحتمال حدوث انما ال يتم إثبات المطلوبات المحتملة، وكذلك و .اقتصادية

 مستبعداً. 

قبوالت.يتم  وضمان  اتو خطاب اعتمادات مستنديةية، يقوم البنك باعطاء ضمانات مالية تتمثل في دفي الحاالت االعتيا

 المطلوباتالقوائم المالية على  اساس القيمة العادلة ضمن في  ات الماليةلضمانامن المستلمة  بالعالوة المبدئياالعتراف 

اس والعموالت، صافي( على اس دخل األتعابالموحدة ضمن )قائمة الدخل في المستلمة  بالعالوة افيتم االعتر خرى.األ

 . الضمان فترةالقسط الثابت على مدى 

القبوالت في يتوقع البنك أن تتم تسوية غالبية كمبياالت المسحوبة على العمالء. البنك بدفع ال ات منتمثل القبوالت تعهد

ويتم اإلفصاح عنها  قائمة المركز الماليعلى أنها عمليات خارج  ويتم المحاسبة عنهاالعمالء،  قبل  من وقت سدادها

 كمطلوبات والتزامات محتملة.

 محاسبة عقود اإليجار      ل( 

تعتبر كافة عقود اإليجار التي يبرمها البنك كمستأجر عقود إيجار تشغيلية، وبموجبها تحمل دفعات اإليجار على قائمة 

 الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.   الدخل

 النقدية وما في حكمها       م(  

تلك المبالغ المدرجة في النقدية  ابأنه في حكمهاوما  تعرف النقدية، الموحدة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية

البنوك  كما تشتمل أيضاً على األرصدة لدى .النظامية الوديعةواألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، باستثناء 

 من تاريخ االقتناء. التي تستحق خالل ثالثة أشهروالمؤسسات المالية األخرى 

 الممتلكات والمعدات       ن(

أو إطفاء تكلفة  ويجري إستهالك بعد خصم االستهالك واإلطفاء المتراكم ويتم إظهارها الممتلكات والمعدات بالتكلفة تقيد

 الممتلكات والمعدات والموجودات الثابته األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات 

 كما يلي:
سنة 30                                          المباني  

المستأجرة المباني تحسينات سنوات أو فترة اإليجار، أيهما أقل 30   
 سنوات 6 إلى 4 المعدات واألثاث

 سنوات 5 أجهزة وبرامج الكمبيوتر

األعمار اإلنتاجية للموجودات ومن ثم يتم تعديلها إذا  القيمة التقديرية المتبقية و يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي مراجعة

 األمر. لزم



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
 

 13 

على أساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ  ويتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن البيع أو اإلستبعاد 

 ر في قائمة الدخل الموحدة.المكاسب أو الخسائالمحصل ، وتدرج هذه 

التغير في الظروف إلى أن  للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشيراألحداث أوالموجودات  كافة يتم مراجعة

 زيادةسترداد. يتم تخفيض القيمة الدفترية مباشرة إلى القيمة القابلة لإلسترداد في حال القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لإل

 له. القيمة القابلة لإلسترداد عنالقيمة الدفترية لألصل 

 المطلوبات المالية  (    ش

المطلوبات المالية االخرى  و االرصدة للبنوك و المؤسسات المالية االخرى ، يتم في األصل إثبات كافة ودائع العمالء

 ، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة. بالقيمة العادلة

 خدمات االستثمار     ع(  

 بالتشاور معمل على ادارة صناديق استثمار معينة تالتابعة والتي تش هستثمار للعمالء من خالل شركتاال يقدم البنك خدمات

يتم اإلفصاح مارات المتاحة للبيع، بينما ثحصة البنك في هذه الصناديق  ضمن اإلستيتم إدراج . مهنيين ستثمارا مستشاري

 المكتسبة من ادارة هذه الصناديق ضمن معامالت مع أطراف ذوي عالقة.  دخل االتعابعن 

في القوائم مانة او الحفظ ال تعتبر موجودات خاصة بالبنك وبالتالي ال يتم ادراجها ان الموجودات المحتفظ بها بصفة األ

 المالية الموحدة للبنك.

 الموحدة  الدخلاإليرادات المستبعدة من قائمة       ف(

بالتأكد من تطبيق القرارات الشرعية في جميع أعمال البنك، وإن وجد ما يخالف  حين آلخرتقوم الهيئة الشرعية بالبنك من 

ذلك عن طريق الخطأ أو سّجل بغير قصد فإن مجلس اإلدارة سيقوم وبناًء على طلب من الرئيس التنفيذي للبنك بالموافقة 

 على استبعاد هذه اإليرادات من إيرادات البنك والتخلص منها نهائيا.

 امج أسهم الموظفينبرنص(      

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة  على أساس أسهم والمعتمديقدم البنك للموظفين المؤهلين برنامج مكافآت 

يتم االعتراف بتكلفة هذا البرنامج خالل الفترة التي  وتقاس تكلفة هذا البرنامج بالقيمة العادلة بتاريخ المنح. السوق المالية.

سهم بشكل وتنتهي في التاريخ الذي يصبح الموظفين المعنيين مستحقين لال بطريقة القسط الثابت بشرط الخدمةبها الوفاء 

لعدد األسهم المتوقع منحها.  هاتقديراتبتعديل ،  تقوم اإلدارة وبتاريخ إعداد القوائم المالية لكل فترة تام  )تاريخ االستحقاق(

التسوية  إجراء ( في قائمة الدخل الموحدة خالل فترة المنح المتبقية، مع) إن وجد ةاألصلي تعديل التقديراتإثبات يتم 

   أسهم الموظفين.   برنامج احتياطي  على لذلك المقابلة

الموافق خزينة ، وبموجب الخطة المعتمدة وأسهم البموجب نظام هذا البرنامج، قامت المجموعة بشراء عدد معين من 

العربي السعودي بشأن إبراء ذمتها من االلتزامات بموجب برنامج الدفعات المحسوبة على أساس عليها من مؤسسة النقد 

سيقوم الوصي  .تم اسناد الوصاية على األسهم أعاله لشركة استثمار مستقلة )الوصي( االسهم والمسجلة بالتكلفة،

وان األسهم هذه خالية من حقوق التصويت طوال  باالحتفاظ فقط باألسهم والمزايا المستحقة المتعلقة بها طوال فترة المنح.

نفس الفترة . وعند انتهاء فترة المنح تنتقل ملكية هذه األسهم الى الموظفين المؤهلين بما في ذلك المزايا المستحقة عليها من 

  وحقوق ومكافآت.....الخ. توزيعات ارباح

 نهاية الخدمة  ةس(      مكافأ

ضمن  تدرجنظام العمل السعودي و طبقًا لتهم اخدم عند انتهاء المجموعة لموظفي المستحقةكافأت مال احتسابيتم 

 في قائمة المركز المالي الموحدة.المطلوبات االخرى 
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 لدى مؤسسة النقد العربي السعودي رصدةاألنقد وال .4

 :ديسمبر مما يلي 13ة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي كما في دصريتكون النقد و اال
 

 
  2012  2011 

 
بآالف الرياالت   إيضاح

 السعوديـــة
 

بآالف الرياالت 
 السعوديـــة

 نقد في الصندوق
  1,153,106  1,115,535 

 1,180,808  1,544,269  3-4 وديعة نظامية 

 3,538,359  234,994   أرصدة أخرى

 5,834,702  2,932,369   اإلجمالي

 

يتعين على البنك االحتفاظ  ،وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديوفقاً لنظام مراقبة البنوك  4-3 

 إن تحسب في نهاية كل شهر. العمالءبوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسب مئوية محددة من ودائع 

 جزءاً من برتال تعالعمليات اليومية للبنك وبالتالي غير متاحة لتمويل الوديعه النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

  .بند النقدية وما في حكمها

  ، صافيالمؤسسات المالية األخرىو البنوك أرصدة لدى .5

 ديسمبر مما يلي: 13في  كما والمؤسسات المالية األخرى االرصدة لدى البنوككون تت ( أ)
 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعوديـــة
 

الرياالت بآالف 

 السعوديـــة

 1,302,182  401,961 حسابات جارية

    

 5,248,447  6,269,768 مرابحات في بضائع

 (96,263)  (96,263) مخصص االنخفاض في قيمة عقود المرابحات

 6,173,505  5,152,184 

 6,454,366  6,575,466 اإلجمالي

 
 :  في اآلتي قيمة عقود المرابحات فيتتلخص حركة مخصص اإلنخفاض في   ( ب)

 

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 96,262  96,263 الرصيد في أول السنة                                       

 1  - المحمل خالل السنة                                         

 96,263  96,263 الرصيد في نهاية السنة                                      
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 ، صافي استثمارات .6

 مما يلي:  ديسمبر 13تتكون االستثمارات كما في 

  

 2012     بآالف الرياالت السعودية
 اإلجمالي  غير متداولة  متداولة 

      استثمارات متاحة للبيع

 288,137  150,000  138,137 أسهم 

 90,584  -  90,584 صناديق إستثمارية

 58,000  -  58,000 صكوك
 

 

 

 

 

 

286,721  150,000  436,721 

      استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 1,100,539  1,100,539  - مرابحات في بضائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 286,721  1,250,539  1,537,260 

 

 2011    بآالف الرياالت السعودية
 اإلجمالي  غير متداولة  متداولة 

      استثمارات متاحة للبيع
 373,396  150,000  333,396 أسهم 

 20,791  -  20,791 صناديق إستثمارية

 58,000  -  58,000 صكوك

 201,087  150,000  351,087 

      استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 600,371  600,371  - مرابحات في بضائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  

 201,087  750,371  951,458 

 : في اآلتي(   تتلخص حركة االحتياطيات األخرى أ)

    

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 23,611  6,236 الرصيد في أول السنة                                       

 (9,979)  14,055 صافي التغير في القيمة العادلة     

 (7,396)  (5,225) تحويالت إلى قائمة الدخل           

 6,236  15,066 الرصيد في نهاية السنة                                      
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 تحليل اإلستثمارات حسب أطراف التعامل: فيما يلي )ب (

  2012  2011 

بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

 330,296  327,308 شركات

 20,791  109,413 بنوك و مؤسسات مالية أخرى

 600,371  1,100,539 مؤسسة النقد العربي السعودي

 951,458  1,537,260 اإلجمالي

 

 350: 2011مليون لاير سعودي ) 150بمبلغ باالسواق المالية االسهم المتاحة للبيع اسهم غير متداولة في ستثمارات تشمل اال )ج(

  .هبشكل موثوق ب قيمتها العادلة غير قابلة للقياسحيث ان  بالتكلفة. يتم قيدهاوالتي  سعودي( مليون لاير

 

 التمويل، صافي .7

 ديسمبر مما يلي: 13في  يتكون صافي التمويل كما

2012 
      

 بآالف الرياالت

 التمويل العامل السعودية

التمويل 

  الصافي المخصصات اإلجمالي غير العامل

       

  8,732,650 (780,261) 9,512,911 597,065 8,915,846 بيع آجل

  7,540,492 (209,783) 7,750,275 69,323 7,680,952 بيع بالتقسيط

  529,348 - 529,348 - 529,348 إجارة

  1,453,186 (103,975) 1,557,161 85,914 1,471,247 مشاركة

  18,255,676 (1,094,019) 19,349,695 752,302 18,597,393 اإلجمالي

 
2011     

 6,931,981 (706,794) 7,638,775 601,311 7,037,464 بيع آجل

 5,514,880 (127,032) 5,641,912 44,847 5,597,065 بيع بالتقسيط

 352,968 - 352,968 - 352,968 إجارة

 979,917 (50,253) 1,030,170 39,057 991,113 مشاركة

 13,779,746 (884,079) 14,663,825 685,215 13,978,610 اإلجمالي
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 ،صافيالتمويل مخصص خسائر)أ(           

 : في اآلتي ديسمبر 13للسنوات المنتهية في التمويل  خسائرتتلخص حركة مخصص 

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية

 633,029  884,079 الرصيد في أول السنة                                       

 252,242  275,220 المحمل خالل السنة                                         

 (1,192)  (65,280) خالل السنة مشطوبةمبالغ 

 884,079  1,094,019 الرصيد في نهاية السنة                                      

 

 
 ديسمبر:  13والمخصصات المتعلقة بها، حسب القطاعات االقتصادية الرئيسية كما في التركيز (   فيما يلي تحليل بمخاطر  )ب  

 

 2012 
التمويل غير  التمويل العامل بآالف الرياالت السعودية 

 لعاملا

 لتمويلصافي ا المخصصات

 1,985,535 (124,074) 94,220 2,015,389 تجاري 

 1,679,308 (345,843) 308,360 1,716,791 صناعي

 3,798,342 (110,622) 35,213 3,873,751 بناء وإنشاءات

 1,935 (43) - 1,978 نقل واتصاالت

 856,970 (72,228) 54,394 874,804 خدمات

 687,572 (15,346) - 702,918 اسماكزراعة و

 7,540,492 (209,783) 69,323 7,680,952 شخصية 

 1,705,522 (216,080) 190,792 1,730,810 أخرى

 18,255,676 (1,094,019) 752,302 18,597,393 اإلجمالي 

 
 2011 

التمويل غير  التمويل العامل بآالف الرياالت السعودية 

 لعاملا

 صافي التمويل المخصصات

  1,964,609      (85,388) 83,147 1,966,850 تجاري 

  970,993         (377,886) 358,484 990,395 صناعي

  2,665,943      (52,055) 5,576 2,712,422 بناء وإنشاءات

  5,384             (94) - 5,478 نقل واتصاالت

  354,754         (59,273) 50,998 363,029 خدمات

  720,086         (13,963) 1,410 732,639 اسماكزراعة و

  5,514,880      (127,032) 44,847 5,597,065 شخصية 

  1,583,097      (168,388) 140,753 1,610,732 أخرى

 13,779,746 (884,079) 685,215 13,978,610 اإلجمالي 
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  للمحفظة )غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها(: يةجودة االئتمانال)ج(                

نخفض قيمتها إلى خمس فئات ألغراض العرض، قام البنك بتصنيف محفظة التمويل التي هي غير متأخرة السداد ولم ت

  كما يلي : فرعية

 

 

 

 ممتازة 

 تدفقات نقدية وإدارة وقدرة ممتازة على السداد. و إيراداتو  رأس مال و مركز مالي قوي ذو سيولة مرتفعة

 جيدة

 تدفقات نقدية وإدارة وقدرة جيدة على السداد. و  إيرادات و رأس مال و مركز مالي جيد ذو سيولة

 مرضية

 تدفقات نقدية وإدارة وقدرة جيدة على السداد. و رأس مال و إيرادات و مركز مالي مقبول ذو سيولة معقولة

 مخاطر مقبولة

 لذا فإن القدرة على السداد تكون مقبولة. ،متقلبمركز مالي مقبول ولكنه 

 تحت المراقبة

بأنه التسهيالت مراقبة مستمرة، ومع ذلك تعتقد اإلدارة مشاكل التدفقات النقدية إلى تأخير سداد األرباح/األقساط. تتطلب  تؤديقد 

 سيتم تسديد كامل األقساط.
  

2011  2012  

بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية

 ممتازة 2,350,871  579,160

 جيدة 9,177,661  7,853,733

 مرضية 1,804,705  1,642,804

 مخاطر مقبولة 4,455,694  3,340,982

 تحت المراقبة 518,998  432,007

 اجمالي  18,307,929  13,848,686



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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التي إنخفضت قيمتها بشكل فردًي والقيمة العادلة للضمانات المرتبطة بها التي بحوزة  أرصدة التمويل)د( يوضح الجدول أدناه إجمالي        

            :ديسمبر 13البنك كما في           

 

2011  

 بآالف الرياالت السعودية بيع آجل بيع بالتقسيط إجارة مشاركة إجمالي

      

 قروض إنخفضت قيمتها بشكل فردي 601,311 44,847 - 39,057 685,215

 القيمة العادلة للضمانات 494,964 2,396 - 80,309 577,669

  
 قيمتها( : تنخفض)متأخرة السداد ولم  ةلمحفظل( جودة االئتمان هـ) 

2012  

 بآالف الرياالت السعودية بيع آجل بيع بالتقسيط إجارة مشاركة إجمالي
      

 يوم 10 – 3من  151,572 81,668 - 28,871 262,111

 يوم 90 – 13من  918 26,435 - - 27,353

 يوم 380 – 93من  - - - - -

 يوم 380اكثر من  - - - - -

 االجمالي  152,490 108,103 - 28,871 289,464

 القيمة العادلة للضمان 257,201 16,651 - 28,871 302,723

 

2011  
      

 يوم 10 – 3من  45,281 15,809 - - 61,090

 يوم 90 – 13من  59,843 8,991 - - 68,834

 يوم 380 – 93من  - - - - -

 يوم 380اكثر من  - - - - -

 االجمالي  105,124 24,800 - - 129,924

 القيمة العادلة للضمان 639,108 9,123 - - 648,231

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها.المتأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها أو الغير  أرصدة التمويليمثل إجمالي مبالغ التمويل العاملة، 

 

2012  

 بآالف الرياالت السعودية بيع آجل بيع بالتقسيط إجارة مشاركة إجمالي

      

 قروض إنخفضت قيمتها بشكل فردي 597,065 69,323 - 85,914 752,302

 القيمة العادلة للضمانات 608,588 2,905 - 271,783 883,276



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 )و (  الضمانات      

يقوم البنك خالل دورة أعماله العادية ومن خالل أنشطة التمويل باالحتفاظ بضمانات كتأمين للحد من مخاطر االئتمان. تتضمن 

ويتم االحتفاظ بهذه الضمانات بصفة أساسية مقابل . عقارات وأسهم محلية  و ضمانات مالية و هذه الضمانات غالباً ودائع

 .بصافي القيمة البيعية لها.وتتم إدارتها في مقابل األرصدة ذات العالقة  تمانية التجارية والعقاريةالتسهيالت االئ

 ديسمبر حسب نوع الضمان: 13فيما يلي بيانا بأرصدة التمويل كما في 

2012  

 بآالف الرياالت السعودية بيع آجل مشاركة إجارة بيع بالتقسيط إجمالي

      

 عقارات  4,210,073 168,231 - 1,477,069 5,855,373

 أسهم واستثمارات 1,922,593 94,470 - - 2,017,063

 ضمان طرف اخر 2,671,682 1,202,107 - - 3,873,789

 غير مغطاة بضمانات 708,563 92,353 529,348 6,273,206 7,603,470

 االجمالي  9,512,911 1,557,161 529,348 7,750,275 19,349,695

      

 بآالف الرياالت السعودية 2011

 عقارات  2,989,493 128,335 - 1,450,278 4,568,106

 أسهم واستثمارات 1,456,285 163,236 - - 1,619,521

 اخرضمان طرف  2,516,334 663,593 - - 3,179,927

 غير مغطاة بضمانات 676,663 75,006 352,968 4,191,634 5,296,271

 االجمالي  7,638,775 1,030,170 352,968 5,641,912 14,663,825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 ممتلكات ومعدات، صافي .8
 

 ديسمبر مما يلي: 13تتكون الممتلكات و المعدات بالصافي كما في 
 بآالف الرياالت السعودية                                  

  
 جمالياإل

2011 

 جمالياإل

2012 
أجهزة 

وبرامج 

 الكمبيوتر

 المعدات

 واألثاث
تحسينات على 

 المباني

 المستاجرة

 أراضي و مباني

 
 

   
 

 التكلفة                  

 يناير 3الرصيد في  12,304 401,239 187,989 314,608 916,140 856,805

 االضافات خالل السنة - 33,583 34,660 28,203 96,446 83,635

 /التسوياتاالستبعادات  - - (7,733) (51,802) (59,535) (24,300)

 ديسمبر 13الرصيد في  12,304 434,822 214,916 291,009 953,051 916,140

    
 

 االستهالك واإلطفاء المتراكم 

 يناير 3الرصيد في  118 175,925 139,130 272,531 587,704 514,915

 المحمل خالل السنة 353 43,839 23,175 20,653 88,020 88,689

 /التسوياتاالستبعادات  - - (7,659) (51,239) (58,898) (15,900)

 ديسمبر 13الرصيد في   471 219,764 154,646 241,945 616,826 587,704

 صافي القيمة الدفترية      

 2012ديسمبر  13الرصيد في  11,833 215,058 60,270 49,064 336,225 

 2011ديسمبر  13الرصيد في  12,186 225,314 48,859 42,077  328,436

 ديسمبر 13كما في  سعوديمليون لاير  23على أعمال تحت التنفيذ قدرها المستأجرة أعاله  المبانيعلى تحسينات التشتمل  

 .(سعودي مليون لاير 33: 2011) 2012

   



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 موجودات أخرى .9

 ديسمبر مما يلي: 13خرى  كما في األموجودات التتكون 

   2012  2011 

بآالف الرياالت   ايضاح 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

 19,362   مدفوع مقدماً  اتإيجار
 

15,613 

 22,572   دفعات مقدمة للموردين
 

18,712 

 47,728   أتعاب إدارة مدينة
 

33,359 

 50,843  3-9 أخرى
 

310,777 

 140,505   االجمالي
 

378,461 

والتي تم بيعها في ، مشتراة بواسطة البنكالرض األمثل تكلفة ت سعودي مليون لاير 380مبلغ  3033لعام  "أخرى" يتضمن بند    9-3

 (34)إيضاح  3033الربع األول من العام 

 

 للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة  .31

 ديسمبر مما يلي: 13األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى كما في تتكون 

   

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 76,851 حسابات جارية
 

9,256 

 493,979 ودائع إستثمارية ألجل
 

412,581 

 570,830 إجمالي
 

421,837 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 ودائع العمالء .33

 ديسمبر مما يلي: 13العمالء كما في تتكون ودائع 

 

 

 اتايضاح

 2012  2011 

بآالف الرياالت   

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

 18,472,482  3-33 حسابات جارية
 

18,582,336 

 3,121,571   حسابات البالد
 

2,929,251 

 1,670,237   ودائع استثمارية ألجل 
 

1,192,169 

 477,334  3-33 ودائع أخرى 
 

334,178 

 23,741,624   إجمالي
 

23,037,934 

 
مليون لاير  1,257:   2011)سعودي مليون لاير  346لغ بمبالعمالت األجنبية بودائع تتضمن الحسابات الجارية  31-3

 سعودي(.

 
 5:   2011مليون لاير  سعودي ) 7لصالح صناديق البنك اإلستثمارية بمبلغ  الحساب الجاري تتضمن الودائع األخرى  33-3

  .مليون لاير سعودي( 329:   2011)مقابل التزامات غير قابلة للنقض مليون  470 تأمينات بمبلغو  مليون لاير سعودي( 

 المطلوبات األخرى .32

 ديسمبر مما يلي:  13تتكون المطلوبات األخرى كما في 

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

الرياالت بآالف 

 السعودية

 516,255  756,576 ذمم دائنة

 100,510  142,743 موظفين -مصاريف مستحقة

 89,630  60,045 مصاريف تشغيلية مستحقة

 144,753  134,867 أخرى

 851,148  1,094,231 اإلجمالي
  



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 رأس المال .31
 

 100: 2011)  سعودية رياالت 30مليون سهم، قيمة كل سهم  100والمدفوع بالكامل يتكون من  ررأس المال المصد

 لكل سهم (. سعودية رياالت30 ومليون سهم 

 حتياطي النظاميإلا .34

الدخل % من صافي 35من نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية، بتحويل ما ال يقل عن  31تقتضي المادة رقم 

تم تحويل ما يقارب مبلغ   .ي رأس المال المدفوع للبنكإلى االحتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا االحتياط السنوي

 قابلغير  النظامي إن االحتياطي  .االحتياطي النظاميإلى  (مليون لاير سعودي 82:  2011) مليون لاير سعودي  235

 على المساهمين. للتوزيع

 االحتياطيات األخرى  .35

االحتياطي  ام غير المحققة لإلستثمارات المتاحة للبيع. إن هذيالتقيإعادة )خسائر ( / مكاسباإلحتياطيات األخرى تمثل 

 .على المساهمين للتوزيع قابلغير 
 

 رتباطات وااللتزامات المحتملةإلا .36

 الدعاوى القضائية -أ 

 تم تكوين مخصصات لقاء بعض هذه الدعاوى ،مقامة ضد البنك 2012ديسمبر  13 بتاريخكانت هناك دعاوى قضائية 

 للبنك. رين القانونيينوذلك بناًء على نصيحة المستشا

 االلتزامات الرأسمالية       -ب 

مليون  88:  2011مليون لاير سعودي )  68مبلغ 2012ديسمبر  13في كما بلغت االلتزامات الرأسمالية لدى البنك 

 .مكائن الصرف االليولاير سعودي( ، تتعلق بعقود تحسينات على الفروع المستأجرة 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان -ج 

 تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان بشكل أساسي من خطابات الضمان واالعتمادات المستندية

وااللتزامات لمنح االئتمان غير المستخدمة. إن الغرض الرئيسي من وراء هذه األدوات هو ضمان توفير األموال 

للعمالء عند طلبها . إن خطابات الضمان واالعتمادات المستندية التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من قبل البنك 

يحملها اته تجاه األطراف األخرى تحمل نفس مخاطر االئتمان التي بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بالتزام

 .التمويل

التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من البنك نيابة عن العميل تسمح للطرف الثالث  والتجارية إن االعتمادات المستندية

 ل مخاطر أقل.بسحب األموال وفق شروط و أحكام خاصة مضمونة بالبضاعة التي تخصها وبالتالي فإنها تحم

أما المتطلبات النقدية بموجب االعتمادات المستندية وخطابات الضمان فإنها تقل كثيراً عن المبلغ الملتزم به لعدم توقع 

 البنك قيام الطرف الثالث بسحب األموال بموجب االتفاقية.

وضمانات واعتمادات  تمويلئتمان الممنوح على شكل تمثل االلتزامات لمنح االئتمان الجزء غير المستخدم من اال

مستندية. وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان المتعلقة بااللتزامات لمنح االئتمان غير المستخدمة، فمن المحتمل أن يتعرض 

الذي ال يمكن تقديره بشكل معقول  المحتملة أن مبلغ الخسارة لتزامات غير المستخدمة، إالالبنك لخسارة بمبلغ يعادل اال

أقل كثيرا من إجمالي االلتزامات غير المستخدمة ألن معظم االلتزامات لمنح االئتمان تتطلب من  يتوقع أن يكون

العمالء الحفاظ على معايير ائتمان محددة. إن إجمالي االلتزامات القائمة لمنح االئتمان غير المستخدمة ال يمثل 

 امات يتم انتهاء مدتها بدون تقديم التمويل المطلوب.بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه االلتز



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 :كما يلي فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات المحتملة ( 3)

 

2012 

 باالف الرياالت السعودية

 1أقل من 

 أشهر

 أشهر 1من  

 إلى سنة

    فأكثر سنة 
 اإلجمالـي

 1,164,368   59,968  649,838  454,562 مستنديةعتمادات إ

 2,371,305   937,927  1,086,340  347,038 خطابات الضمان

 262,393   -  53,099  209,294 قبوالت 

 3,798,066   997,895  1,789,277  1,010,894 اإلجمالي

 

2011 

 باالف الرياالت السعودية

 639,542  48,711  376,070  194,761 عتمادات مستنديةإ

 3,847,468  964,188  701,384  181,896 الضمانخطابات 

 378,184  -  91,606  186,778 قبوالت 

 اإلجمالي     
563,435  1,169,060  1,012,899  2,745,394 

ديسمبر  13والتي يمكن إلغاؤها في أي وقت من قبل البنك، والقائمة كما في  المحتملةبلغ الجزء غير المستخدم من االلتزامات 

  .لاير سعودي( مليار 1.3 :2011)سعودي لاير  مليار 4 ما مقداره 2012

 ديسمبر: 13(   فيما يلي تحليالً للتعهدات وااللتزامات المحتملة حسب أطراف التعامل كما في 2)

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية

 2,613,626  3,586,654 شركات

 110,108  164,066 مالية )ضمانات(مؤسسات 

 21,660  47,346 أخرى

 2,745,394  3,798,066 اإلجمالي

 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 االلتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية -د 

برمها البنك أفيما يلي تحليالً بالحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء التي 

 :كمستأجر

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 64,731  94,559 أقل من سنة واحدة

 172,069  234,207 سنوات                                       5من سنة إلى 

 61,562  140,383 سنوات 5أكثر من 

 298,362  469,149 اإلجمالي

 مقيدةالستثمارية اإلحسابات ال  -هـ  

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 1,189,256  - ودائع بموجب ترتيبات وكالة 

وكالة و تكون هذه الحسابات حسابات أمانة يقوم البنك بموجب ترتيبات فتح حسابات إستثمارية مقيدة لعمالئه بيقوم البنك 

باستثمارها نيابة عن عمالئه في مرابحات مع بنوك ومؤسسات مالية ويتقاضى نظير هذه الخدمة عمولة إدارية على هذه 

 الحسابات. 

 

  الزكاة  و(

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

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

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

 الزكوي وبعض المصروفات عند احتساب البنك للوعاء الزكاة.

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

وعليه إستأنف البنك لدى اللجنة االستئنافية ضد هذا  2006ربط مصلحة الزكاة والدخل للعام  أعاله. وقد أيدت اللجنة االبتدائية

 القرار.

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

لم يقم البنك بتسجيل مطالبات الزكاة  للوصول إلى حل مناسب. بناء على ذلك ربي السعوديبرفع هذه القضية إلى مؤسسة النقد الع

 في القوائم المالية الموحدة.  2008و  2007و2006اإلضافية المشار اليها أعاله من قبل مصلحة الزكاة والدخل لألعوام 

 : 2011لاير سعودي )مليون  35 مبلغ وقدره 3033ديسمبر  31بلغت الزكاة المستحقة على المساهمين عن السنة المنتهية في 

 مليون لاير سعودي(، سيتم دفعها من قبل البنك بالنيابة عن المساهمين وسيتم استقطاعها من أية أرباح موزعة الحقاً.  30

 فقد تم احتسابها بنفس طريقة السنوات السابقة.  2011و  2010 و2009وفيما يخص الزكاة لألعوام 

 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 ستثمارية والتمويليةاال الموجوداتالدخل من   .37

 ديسمبر مما يلي: 13يتكون الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية للسنتين المنتهيتين في 

 2012  2011 

 مقتناة بالتكلفة المطفاة

 استثمارات
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 3,985  1,834 مؤسسة النقد العربي السعودي لدىمرابحات 

 23,457  49,821 البنوك والمؤسسات المالية لدىمرابحات 

 206  1,094 أرباح من االستثمار في صكوك

    التمويل

 320,470  392,994 بيع آجل 

 331,369  358,306 بيع بالتقسيط

 2,943  6,326 إجارة

 45,504  50,178 مشاركة

 727,934  860,553 اإلجمالي

 على الودائع والمطلوبات الماليةالعائد  .38

 ديسمبر مما يلي: 13للسنتين المنتهيتين في  على الودائع والمطلوبات الماليةالمدفوع يتكون العائد 

    2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 3,521  5,892 حسابات البالد

 21,427  15,147 من العمالء والمؤسسات المالية إستثمارية بأجلودائع 

 24,948  21,039 اإلجمالي

   



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 ودخل العموالت، صافيرسوم  .39

 ديسمبر مما يلي: 13للسنتين المنتهيتين في تتكون رسوم ودخل العموالت، صافي 

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

    الخدمات المصرفيةأتعاب ورسوم دخل 

 82,044  97,904 رسوم أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع                       

 29,161  44,726 عموالت وساطة                                          

 15,574  40,369 رسوم اصدار االعتمادات المستندية                       

 325,829  424,323 رسوم حواالت                                           

 22,379  31,635 رسوم إدارية )صناديق إستثمار وأخرى(                 

 67,058  47,595 رسوم إدارية لمنح التسهيالت            

 20,138  33,592 رسوم حفظ المستندات

 5,527  13,273  أخرى                                            

 567,710  733,417 إجمالي إيرادات الرسوم
    

    مصاريف أتعاب ورسوم الخدمات المصرفية
 101,270  76,647 رسوم أجهزة الصراف اآللي ونقاط البيع                       

 2,840  3,481 رسوم مدفوعة للوسطاء                    

 5,304  7,989 أخرى                                           

 109,414  88,117 إجمالي  مصاريف الرسوم

 458,296  645,300 رسوم ودخل العموالت ، صافي

  رباحاألتوزيعات  خل من الد .21

 

   

 ديسمبر مما يلي: 13للسنتين المنتهيتين في  يتكون الدخل من توزيعات األرباح

 
2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 10,884  11,717 إستثمارات متاحة للبيع 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 لغير أغراض المتاجرة، صافي مقتناة ستثماراتا مكاسب .23

 ديسمبر مما يلي: 13لغير أغراض المتاجرة للسنتين المنتهيتين في  المقتناة ستثماراتاال مكاسبتتكون 

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية
 7,396  5,225 إستثمارات متاحة للبيع 

 دخل العمليات األخرى  .22

 

 ديسمبر مما يلي: 13يتكون دخل العمليات األخرى للسنتين المنتهيتين في 

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 2,582  1,356 مكاسب بيع ممتلكات و معدات

 1,928  264 أخرى

 4,510  1,620 اإلجمالي

 
 

 رواتب ومزايا الموظفين    .21

 

 

 عدد الموظفين 
  
  

 2132في  تعويضات متغيرة مدفوعة تعويضات ثابتة

 

 

  
  

 إجمالي أسهم نقداً 

 

  
  

بآالف الرياالت 

 السعودية
 بآالف الرياالت السعودية

 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

كبار التنفيذيين   ) تتطلب موافقة مؤسسة 

 2,938 4,675 - - 2,938 4,675 10,773 13,349 8 7 النقد العربي السعودي(

موظفون يقومون بأنشطة تشمل على 

 7,248 21,743 - - 7,248 21,743 160,775 198,811 1,595 1,869 مخاطر )تشمل موظفي خدمة العمالء(

 1,840 2,458 - - 1,840 2,458 29,037 34,656 116 138 الموظفين الذين يقومون بمهام الرقابة

 4,872 8,427 - - 4,872 8,427 86,679 96,032 528 526 اخرى

 - - - - - - 27,180 28,506 211 300 بعقود خارجيةموظفين 

 16,898 37,303 - - 16,898 37,303 314,444 371,354 2,458 2,840 اجمالي

       25,039 61,959   2012في   مستحقةتعويضات متغيرة 
       109,494 84,044   مزايا موظفين اخرى

       448,977 517,357   اجمالي رواتب ومزايا الموظفين



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 )تتمة( رواتب ومزايا الموظفين .21

 
لدى البنك سياسة شاملة للرواتب والتعويضات تهدف إلى توظيف وتدريب و تطوير و ترقية الموظفين وكذلك اإلبقاء على 

المواهب المتميزة، الذين يساهمون في تحقيق أهداف و تطلعات البنك. كما تهدف هذه السياسة إلى التأكد أن لدى البنك، وفي 

مؤهلين القادرين على إدارة مهامهم بطريقة تحقق أهداف البنك على المدى القصير جميع األوقات، عدد كافي من الموظفين ال

والطويل بما يتوافق مع السياسة العامة للمخاطر لدى البنك. وكذلك يحفز البنك التوظيف الداخلي لتزويد الموظفيين الحاليين 

 بفرص التطوير الوظيفي بشرط عدم وجود تعارض مع موظفي الوحدة الحاليين. 
 

تشمل سياسة التعويضات باالضافة إلى المكافآت والمزايا الشهرية، هيكل الحوافز لجميع الموظفين بناء على أداء البنك 

ككل، أداء المجموعة/ القطاع/ القسم المعني وأداء كل موظف على حدة. تقيم جميع هذه العوامل على أساس الفترات ويتم 

 لى أساسها يتم إعالن المكافآت في  نهاية الفترة المحاسبية.اطالع الجهات المختصة بالنتائج والتي ع
 

 لجنة المكافآت والتعويضات ، و تتكون هذة اللجنة من  بتأسيس مجلس اإلدارة قام

 

 رئيس   - ي عداسزمراالستاذ عبدالرحمن بن محمد  .3
 عضو   -  االستاذ  ناصر بن محمد السبيعي   .3
 عضو   -  االستاذ خالد بن عبدالعزيز المقيرن   .1
 عضو   -  االستاذ   محمد بن عبدهللا القويز   .4
 عضو   -  الهذال  بن صالح  االستاذ  خالد .5
   

تتمثل مهام اللجنة في مراقبة نظام المكافات و التعويضات و إعداد تقارير دورية و تقييم كفاءة هذا النظام و مقارنتها 

 بالمنافسين.

 مكاسب غير تشغيلية ال   .24

سعودي.  مليون لاير  280ببيع قطعة األرض المدرجة ضمن بند الموجودات األخرى  بقيمة دفترية بلغت  السنةقام البنك خالل 

مليون لاير  653 هوتم بيع قطعة األرض بمبلغ قدر  الستخدامه الخاص. 2007و قام البنك باألستحواذ على قطعة األرض في عام 

 سعودي.

الذي تم استخدامه ومليون لاير سعودي  503رية )"الشركة"( تمويل بيع آجل بمبلغ علما بأن البنك قد قام بمنح الشركة المشت

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

 لاير سعودي لكل سهم.  1.2غير تشغيلية دي وتبلغ حصة السهم من المكاسب مليون لاير سعو 373مكاسب غير تشغيلية بمبلغ 

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

 البنك حتى يتم تحصيل كامل مبلغ التمويل. 
 

 األساسي والمخفض سهمال ربح .25

                     مقسوماً  دخلعلى أساس صافي ال   2011و   2012ديسمبر  13في تين المنتهيتين للسن االساسي والمخفض احتساب ربح السهم تم            

 .3033و  3033ديسمبر  13كما في  مليون سهم  300 بالغعلى عدد األسهم القائمة وال

 

 

 

 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 النقدية وما في حكمها .26

 التالي:كديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين فيفي قائمة التدفقات النقدية الموحدة   الظاهرةيتكون بند النقدية و ما في حكمها 

 

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

    

 1,115,535  1,153,106 نقدية
البنوك والمؤسسات المالية االخرى )تستحق خالل تسعين يوماً من  أرصدة لدى

 تاريخ االقتناء(
3,688,561  4,353,930 

 3,538,359  234,994 أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي )فيما عدا الوديعة النظامية(                                          

 9,007,824  5,076,661 اإلجمالي

 
 

 

 قطاعات األعمال .27

على أساس التقارير الداخلية عن المكونات المملوكة ، بناءا على مجموعات العمالء، تحديد القطاعات التشغيليةنك بالب يقوم

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

 ي المملكة العربية السعودية.الرئيسي فنشاطة البنك  يمارسديد مصادر القطاعات وتقييم أدائها.من أجل تح

 مصرفية رئيسية كالتالي: قطاعات خمسةألغراض إدارية يتكون البنك من 

 

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

  وصرف العمالت األجنبية.

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

 التمويل و الخدمات التجارية للعمالء.

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

 القطاعات.

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

 إدارة وترتيب و تقديم المشورة والحفظ لألوراق المالية. 

 .االخرىقطاعات المساندة وظائف وتشمل جميع  :                                أخرى

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

   على المعايير المعتمده. واإلدارة العامة تحمل على قطاعات األعمال بناءً  مساندهقطاعات الال



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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 تين المنتهيتينللسن (ة)الخسارالدخل  وصافي العمليات ومصاريف ودخل البنك ومطلوبات موجودات بإجمالي تحليال يلي فيما (3)

  :األعمال قطاعات من قطاع ديسمبر لكل 13في 

 
2012       

قطاع خدمات 

اإلستثمار 

 والوساطة

    

 اإلجمالي أخرى قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد  

         )التجزئة( بآالف الرياالت السعودية

 29,777,501 856,152 763 7,567,538 11,572,550 9,780,498 إجمالي الموجودات

 96,446 58,285 2,155 66 192 35,748 مصاريف رأسمالية

 25,406,685 1,008,469 85,762 493,979 7,320,370 16,498,105 إجمالي المطلوبات
صافي الدخل من الموجودات 

 839,514 - - 51,432 444,297 343,785 والتمويليةاالستثمارية 

 897,866 48,588 63,116 73,823 55,203 657,136 ، صافي                  وأخرى رسوم ودخل العموالت

 1,737,380 48,588 63,116 125,255 499,500 1,000,921 إجمالي دخل العمليات

 275,220 - - - 192,469 82,751 صافي,مخصص خسائر التمويل

 88,020 - 271 1,110 11,590 75,049 إستهالك و إطفاء

 1,168,743 - 33,298 32,350 370,094 733,001 إجمالي مصاريف العمليات

 568,637 48,588 29,818 92,905 129,406 267,920 صافي الدخل التشغيلي

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

 941,804 421,755 29,818 92,905 129,406 267,920 دخل السنةصافي 

 
2011 

 
 قطاع األفراد
 )التجزئة(

 
 قطاع الشركات

 

 
 قطاع الخزينة

 
قطاع خدمات 

اإلستثمار 

 والوساطة

 
 أخرى

 

 
 اإلجمالي

 

  

 بآالف الرياالت السعودية

 27,727,169 1,063,265 791 9,322,791 9,832,503 7,507,819 إجمالي الموجودات

 83,635 29,223 188 6 69 54,149 مصاريف رأسمالية

 24,310,919 847,256 3,892 412,581 8,952,875 14,094,315 إجمالي المطلوبات
صافي الدخل من الموجودات 

 702,986 11,680 - 18,581 321,881 350,844 االستثمارية والتمويلية

 670,522 21,780 42,940 74,610 86,274 444,918 ، صافي                  وأخرى رسوم ودخل العموالت

 1,373,508 33,460 42,940 93,191 408,155 795,762 إجمالي دخل العمليات

 252,242 - - - 170,733 81,509 صافي ,مخصص خسائر التمويل

 88,689 - 371 965 10,172 77,181 إستهالك و إطفاء

 1,043,883 - 25,869 32,259 334,907 650,848 العملياتإجمالي مصاريف 

 329,625 33,460 17,071 60,932 73,248 144,914 دخل السنةصافي 

 



 بنك البالد

 )شركة مساهمة سعودية(
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
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  :البنك عمالأقطاعات  من قطاع لكل البنك لها يتعرض التي اإلئتمان لمخاطر تحليال يلى فيما (3)

 

 

 

مل مخاطر االئتمان التي يتعرض لها البنك على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى واالستثمارات والتمويل، تتش

 .لقيمة التعهدات وااللتزاماتكما تشتمل مخاطر االئتمان على المعادل االئتماني 

 إدارة المخاطر المالية .28

الموافقة وإدارة بعض المخاطر أو و التقييمو التحليلوالتي يتم تقويمها عن طريق تتعرض أنشطة البنك لعدد من المخاطر المالية، 

. لذا يهدف المخاطر بجميع من يعمل في مجال االسواق المالية تحيط هذهعدد من المخاطر. إن المخاطر تعد جوهر النشاط البنكي، 

 .وزيادة المنفعه للمساهمين البنك إلى تحقيق توازن مالئم بين المخاطرة واإليرادات وتقليل اآلثار السلبية على أدائه المالي

ات المالئمة للتخفيف والتحكم في تم تصميم سياسات وإجراءات وأنظمة إدارة المخاطر لتحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع األدو

هذه المخاطر. يقوم البنك بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر باستمرار لعكس أي تغييرات في األسواق، المنتجات والتعامل 

 أفضل الممارسات. بإتباع

معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  إدارة المخاطر بالبنك من خالل مجموعة إدارة المخاطر واالئتمان والتي تعمل بموجب سياسات تتم

المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية العاملة  وقياس ومراقبةإدارة المخاطر واالئتمان بتحديد تقوم مجموعة 

ومخاطر  ، مخاطر السيولةتشغيليةالمخاطر البالبنك. وفيما يلي المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك وهي: مخاطر االئتمان، 

 السوق. مخاطر السوق تتضمن مخاطر العمالت األجنبية، مخاطر العوائد ومخاطر أسعار السوق.
  

2012 
 السعودية بآالف الرياالت

 قطاع األفراد

 )التجزئة(

 
 

 قطاع الشركات 
 

 اإلجمالي  قطاع الخزينة 

 25,931,681  7,676,005  10,715,184  7,540,492 إجمالي الموجودات 

 1,784,664  -  1,784,664  - وااللتزامات المحتملة التعهدات

        

             2011 
 السعودية بآالف الرياالت

       

 20,834,483  7,054,737  8,264,866  5,514,880 إجمالي الموجودات 

 1,422,325  -  1,422,325  - االرتباطات وااللتزامات المحتملة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 مخاطر االئتمان .29

يؤدي مما  والتي تتمثل في عدم تمكن طرف ما من الوفاء بإلتزاماته بشأن أداة مالية ما، بنك بإدارة تعرضه لمخاطر االئتمانيقوم ال

ستثمار. كذلك، في نشاطات التمويل واال يللمخاطر بشكل رئيس ض االئتمان. وتقع عمليات تعرماليةخسائر  لطرف اآلخرا لتكبد

تزامات لخطابات الضمان، واالاإلعتمادات المستندية و، مثل قائمة المركز المالي خارج تتعلق بأدوات مالية توجد مخاطر ائتمان

 .منح االئتمانل

داخلية. كما يقوم البنك باستخدام  تصنيفاألطراف األخرى باستخدام أدوات  قبلمن سداد التخلف عن اليقوم البنك بتقييم احتمال 

 .صادرة من وكاالت تصنيف رئيسية عند توفرهادرجات تصنيف 

، تقليص التعامالت مع أطراف معينة، والتقييم  يةاالئتمانمن خالل مراقبة التعرضات االئتمان يحاول البنك السيطرة على مخاطر 

حديد تخرى. وقد تم إعداد سياسات البنك الخاصة بإدارة المخاطر لديه بحيث تعمل على لألطراف األاالئتمانية  للمالءهالمستمر 

على التعرضات وسائل للسيطرة على المخاطر وااللتزام بالحدود. وتتم الرقابة و،  المخاطر وتضع حدوداً مناسبة وسياسات 

، يقوم البنك بإدارة لالئتمانالفعلية ومقارنتها بالحدود المقررة على أساس يومي. وباإلضافة إلى مراقبة الحدود المقررة 

مع األطراف األخرى  ضمانات، وترتيبات مقاصة عامةالمرتبطة بنشاطات التداول وذلك بإبرام اتفاقيات االئتمانية التعرضات 

 من خالل تقليص مدة التعرض. ضمن ظروف مناسبة، و

عندما يكون هناك عدد من األطراف األخرى مرتبطين بنشاطات عملية متشابهة، أو عمليات في االئتمان مخاطر يحصل تركز 

نفس المنطقة الجغرافية، أو لديهم صفات اقتصادية متشابهة، مما قد يؤدي إلى التأثير على قدرتهم جميعاً على تلبية التزاماتهم 

 ة أو السياسية أو غير ذلك. التعاقدية بنفس القدر إذا حصل أي تغير في الظروف االقتصادي

على الحساسية النسبية ألداء البنك تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو موقع جغرافي االئتمان مخاطر  ركزويدل ت

 معين.  

في المخاطر من ناحية أفراد أو  الل التنويع لضمان عدم حصول تركزمن خ إلى إدارة تعرضه لمخاطر اإلئتمان يسعى البنك

الالزمة حيثما  الحصول على الضماناتمجموعات من العمالء في مناطق معينة أو ضمن نشاطات عملية محددة، كما أنه يلجأ إلى 

ت االنخفاض يسعى البنك إلى الحصول على المزيد من الضمانات من األطراف األخرى حالما تتضح مؤشرا يكون مالئماً. كذلك

 .يالت ذات العالقةللتسه

تقوم اإلدارة بمتابعة القيمة السوقية للضمانات، ومن ثم طلب المزيد من الضمانات وفق االتفاقية التي تحدد ذلك، كما تقوم بمتابعة 

 القيمة السوقية للضمانات التي يتم استنتاجها من خالل مراجعتها لكفاية مخصص خسائر االنخفاض.   

اجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لديه بحيث تعكس التغيرات في منتجات األسواق وأفضل يقوم البنك بشكل منتظم بمر

 الممارسات المستجدة.

(. ولمعرفة تفاصيل مكونات التمويل يمكن الرجوع إلى ب) 6 في اإليضاحاألطراف األخرى تحليل االستثمارات حسب  تم تبيان

االئتمان . وللمعلومات حول الحد األقصى لتعرض 16 يضاحيمكن الرجوع إلى اإل المحتملةاللتزامات اوللتعهدات ، 7 يضاحاإل

 . (3) 27 ، يمكن الرجوع إلى اإليضاحوعلى المستوى اإلجمالي ألعمالا قطاعات لدى البنك حسبومخاطر االئتمان 
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 التركيز الجغرافيا(  

 
والمطلوبات والتعهدات وااللتزامات المحتملة ومخاطر االئتمان فيما يلي التركز الجغرافي للفئات الرئيسية للموجودات  -أ 

 ديسمبر: 13التابعة لها كما في 
 

 بآالف الرياالت السعودية 

2012 
المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

األخرى ومنطقة 

 أوروبا الشرق األوسط
جنوب شرق 

 اإلجمالــي دول أخرى آسيا
       الموجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  

 2,932,369 - - - - 2,932,369 السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 6,575,466 86,998 21,330 255,575 1,994,876 4,216,687 ، صافياالخرى

 1,537,260 - - - - 1,537,260 االستثمارات، صافي

 18,255,676 - - - - 18,255,676 التمويل، صافي

 29,300,771 86,998 21,330 255,575 1,994,876 26,941,992 اإلجمالي
       المطلوبات
مالية المؤسسات البنوك ولأرصدة ل

 خرىاال
193,760 376,573 - - 497 570,830 

 23,741,624 - - - - 23,741,624 ودائع العمالء

 24,312,454 497 - - 376,573 23,935,384 اإلجمالي

 3,798,066 - - - - 3,798,066 التعهدات وااللتزامات المحتملة

مخاطراالئتمان)مبينة بالمعادل 

االئتماني(للتعهدات 

 وااللتزامات المحتملة
1,784,664 - - - - 1,784,664 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2011و  2012ديسمبر  13 للسنتين المنتهيتين في
 

 36 

  

 بآالف الرياالت السعودية 

2011 
المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

ومنطقة األخرى 

 أوروبا الشرق األوسط
جنوب شرق 

 اإلجمالــي دول أخرى آسيا
       الموجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 5,834,702 43,959 - 12,102 12,206 5,766,435 العربي  السعودي

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 6,454,366 26,751 39,934 1,366,223 2,345,248 2,676,210 المالية االخرى، صافي

 951,458 - - - - 951,458 االستثمارات، صافي

 13,779,746 - - - - 13,779,746 التمويل، صافي

 27,020,272 70,710 39,934 1,378,325 2,357,454 23,173,849 اإلجمالي

       المطلوبات
مؤسسات مالية اللبنوك ولأرصدة 

 خرىاال
318,813 100,517 1,682 - 825 421,837 

 23,037,934 - - - - 23,037,934 ودائع العمالء

 23,459,771 825 - 1,682 100,517 23,356,747 اإلجمالي

 2,745,394 - - - - 2,745,394 التعهدات وااللتزامات المحتملة

المعادل ب مبينةمخاطر االئتمان )

االئتماني( للتعهدات 

 وااللتزامات المحتملة
1,422,325 - - - - 1,422,325 

       
 

 معامل إلى المالي خارج قائمة المركز التعهدات وااللتزامات المحتملةتعكس مبالغ المعادل االئتماني المبالغ الناتجة عن تحويل 

تحويل ائتمانية محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. يتم  عاملبإستخدام م التمويل اتفاقيات مخاطر االئتمان التي تحملها 

 التحويل االئتمانية لتغطية مخاطر االئتمان المحتملة نتيجة قيام البنك بالوفاء بإلتزاماته. معاملاستخدام 
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والموجودات  ثماراتاالستومخصصات انخفاض  التي انخفضت قيمتها ليةويمتوالموجودات ال الستثماراتلب( التوزيع الجغرافي 

    ليةويمتال

 بآالف الرياالت السعودية 

2012 
المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

األخرى ومنطقة 

 أوروبا الشرق األوسط

جنوب شرق 

 اإلجمالــي  دول أخرى آسيا

        

 752,302  - - - - 752,302 التمويل غير العامل 
مخصص انخفاض الموجودات 

 1,094,019  - - - - 1,094,019 التمويلية 
الموجودات المالية األخرى غير 

 962261  - - - 962261 - عاملة 
مخصص انخفاض الموجودات 

 962261  - - - 962261 - المالية األخرى

 

  

2011        
        

 685,215  - - - - 685,215 التمويل غير العامل 

مخصص انخفاض الموجودات 

 884,079  - - - - 884,079 التمويلية 

الموجودات المالية األخرى غير 

 96,361  - - - 96,361 - عاملة
مخصص انخفاض الموجودات 

 96,361  - - - 96,361 - المالية األخرى
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 مخاطر السوق  .11

في  المالية نتيجة للتغيرات  مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات

 وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. معدل العائد مثل السوق

  معدل العائدا( 

معدل العائد  بالتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية والتي قد تتغير إستجابة للتغيرات في العائد المستلمةمثل مخاطر تت

على  معدل العائد السائد في السوقالتغيرات في  التوجد لدى البنك أية تعرضات جوهرية لتاثيرات .السائد في السوق

في القوائم المالية  مدرجةالمالية ذات عوائد ثابتة و والمطلوبات من الموجودات اً كبيراً المستقبلية ألن جزء التدفقات النقدية

 د.من التزامات البنك اليحمل اية عوائجزءاً كبيراً فان  ،على أساس القيمة المطفأة.باالضافة الى ذلك

 اسعارالعمالت االجنبية مخاطرب( 

مخاطر آثار التقلبات في أسعار الصرف السائدة بالسوق على مركزه المالي وتدفقاته النقدية، وتقوم لالبنك  تعرضي (3)

 اإلدارة بوضع حدود مستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت بنهاية اليوم، ويتم مراقبتها يومياً.

 ديسمبر: 13فيما يلي ملخصا لمخاطر أسعار العمالت األجنبية كما في 

     

 2011  2012  بآالف الرياالت السعودية

 عمالت أجنبية  لاير سعودي  عمالت أجنبية  لاير سعودي  

         الموجودات

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  

 السعودي
 

2,806,827  125,542  5,766,435  68,267 
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 االخرى، صافي
 

5,749,811  825,655  4,516,649  1,937,717 
 -  951,458  -  1,537,260  ستثمارات، صافيإ

 352,968  13,426,778  323,261  17,932,415  التمويل، صافي
 ممتلكات ومعدات، صافي

 336,225  -  328,436  - 
 أخرىموجودات 

 140,411  94  378,305  156 
 اإلجمالي

 28,502,949  1,274,552  25,368,061  2,359,108 
         

         المطلوبات و حقوق المساهمين

 خرىاالمالية المؤسسات البنوك ولأرصدة ل
 175,266  395,564  4,150  417,687 

 ودائع العمالء
 23,320,237  421,387  21,741,182  1,296,752 

 مطلوبات أخرى
 1,082,707  11,524  838,087  13,061 

 حقوق المساهمين
 4,370,816  -  3,416,250  - 

 اإلجمالي
 28,949,026  828,475  25,999,669  1,727,500 

والمثبت سعر صرفه مقابل الريال  العمالت األجنبية يتمثل في الدوالر األمريكي صافيجزء جوهري من تعرض البنك لمخاطر

، نتيجة لذلك فإن البنك ال يتعرض لمخاطر جوهرية من  ةالعمالت األجنبية األخرى جوهريمخاطرأسعار تبرتع. ال ،السعودي

 العمالت األجنبية.
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 مركز العمالت ( 2)

 :التقلبات في العمالت األجنبيةبالمخاطر الجوهرية الهامة كما في نهاية السنة بشأن مخاطر أثر فيما يلي تحليالً 

 

  2012   2011  

 
 بآالف الرياالت السعودية

 دائن )مدين(
 بآالف الرياالت السعودية 

 دائن )مدين(
    

 513,133  381,186 دوالر أمريكي 

 3,495  6,108 دينار كويتي   

 19,591  11,085 ربية باكستانية

 51,863  11,336 لاير قطري

 9,024  17,458 إماراتيدرهم 

 8,478  3,617 جنيه مصري

 24,026  15,287 أخرى

 631,608  446,077 اإلجمالي

إلمكانية التغير في أسعار العمالت األجنبية باستثناء الدوالر األمريكي على مدى عام واحد قام البنك بعمل تحليل حساسية 

تعرض البنك بأنه ال يوجد هناك تأثير جوهري على صافي  وتبينالتاريخية أسعار الصرف األجنبي  متوسطباستخدام 

 لتقلبات العمالت األجنبية.

 
 ج(  مخاطر أسعار األسهم

 

نتيجة  المتاحة للبيعتشير مخاطر أسعار األسهم إلى مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم في محفظة استثمارات البنك 

فيما يلي األثر على استثمارات األسهم في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية.  المحتملة المعقولةللتغيرات 

كافة البنود األخرى القابلة  بقاءالمملوكة والمتاحة للبيع بسبب التغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسهم مع 

  -:ثابتةللتغيير

 

    2011ديسمبر  13          2012ديسمبر  13      

 مؤشرات السوق
التغير في قيمة نسبة 

 السهم
 

 بآالف األثر

ترياالال  
 

التغير في قيمة نسبة 

 السهم
 

بآالف  األثر

 الرياالت

 212109  31+  28,672  31+ مؤشر تداول 

 3,000  2+  3,000  2+ متداولةغير 
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 مخاطر السيولة .13

تحدث مخاطر السيولة عند ويمكن أن . بهمتطلبات التمويل الخاصة صافي على تلبية  البنكعدم مقدرة  مخاطر السيولة تمثل

مصادر  شح مفاجئ في بعضمما يؤدي إلى  ياالئتماندرجات التصنيف وجود اضطراب في السوق أو انخفاض مستوى 

بعين االعتبار توفر لتمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل، وإدارة الموجودات بعد األخذ ا

 .وكذلك أوراق مالية قابلة للتداولية وما في حكمها للنقد كافالسيولة، والحفاظ على رصيد 

تحديد االستحقاقات التعاقدية للموجودات و  المطلوبات للبنك.تمو اة ملخصا باستحقاقات الموجوداتيمثل الجدول أدن

المطلوبات على اساس الفترة المتبقية من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة و حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي و لم يتم االخذ 

هي التدفقات أدناه جدول إن المبالغ الظاهرة في الفي االعتبار االستحقاقات الفعلية كما هو محدد بتاريخ االحتفاظ بوادئع البنك.

النقدية التعاقدية غير المخصومة، بينما يقوم البنك بإدارة مخاطر  السيولة المالزمة بناء على التدفقات النقدية غير المخصومة 

  المتوقعة.

إجراء اختبارات تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة االستحقاق  لضمان توفر السيولة الكافية. يتم مراقبة مراكز السيولة يوميا، ويتم 

جهد منتظمة بشأن السيولة باستخدام سيناريوهات متعددة تغطي الظروف اإلعتيادية وغير اإلعتيادية في السوق. تخضع كافة 

السياسات واإلجراءات المتعلقة بالسيولة للمراجعة والموافقة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك. يتم إصدار تقارير 

السيولة للبنك والشركة التابعة العاملة. كما يقدم بانتظام تقرير موجز إلى لجنة الموجودات والمطلوبات يومية تغطي مركز 

  بالبنك يشمل على كافة االستثناءات واإلجراءات المتخذة.

البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ البنك لدى مؤسسة النقد  ةوطبقاً لنظام مراقب

. ألجل الودائعمن إجمالي ٪ (4: 2011)٪ 4و  تحت الطلبودائع المن إجمالي  ( ٪7 :2011% ) 7  بوديعة نظامية تعادل

ا اإلحتياطي ويتكون هذ٪ من التزامات ودائعه، 30يحتفظ البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن  باإلضافة إلى الوديعة النظامية

 .يوم( 10) النقد أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوماً   من

على مبالغ إضافية من خالل ترتيبات استثمارية خاصة مع مؤسسة النقد العربي السعودي.كما يمكن للبنك الحصول 
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 :ديسمبر 13حقوق المساهمين كما في  و لوباتفيما يلي تحليالً لالستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطأ( 

 بآالف الرياالت السعودية                    

2012  
إلى أشهر  1من   أشهر 1أقل من 

 سنة

 5من سنة إلى  

 سنوات

 5أكثر من  

 سنوات

بدون تاريخ  

 استحقاق

 اإلجمالــي 

  الموجودات
           

 1,388,100  -  -  -  -  1,388,100  نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 1,544,269  1,544,269  -  -  -  -  لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وديعة نظامية

 6,575,466  -  -  -  864,130  5,711,336  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي
 1,537,260  436,721  -  -  -  1,100,539  استثمارات، صافي 

 18,255,676  -  746,320  6,941,791  6,663,250  3,904,315  التمويل ، صافي
 336,225  336,225  -  -  -  -  الممتلكات والمعدات، صافي

 140,505  140,505  -  -  -  -  موجودات أخرى

 29,777,501  2,457,720  746,320  6,941,791  7,527,380  12,104,290  إجمالي الموجودات

 المطلوبات و حقوق المساهمين
            

 570,830  -  -  -  -  570,830  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 23,741,624  -  -  -  1,317,932  22,423,692  ودائع العمالء

 1,094,231  1,094,231  -  -  -  -  مطلوبات أخرى
 4,370,816  4,370,816  -  -  -  -  حقوق المساهمين

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
 22,994,522  1,317,932  -  -  5,465,047  29,777,501 
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 بآالف الرياالت السعودية                    

2011  
أشهر إلى  1من   أشهر 1أقل من 

 سنة

 5من سنة إلى  

 سنوات

 5أكثر من  

 سنوات

بدون تاريخ  

 استحقاق

 اإلجمالــي 

             الموجودات

 4,653,894  -  -  -  -  4,653,894  نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
 1,180,808  1,180,808  -  -  -  -  لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وديعة نظامية

 6,454,366  -  -  -  1,124,451  5,329,915  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى، صافي 
 951,458  351,087  -  -  400,264  200,107  استثمارات، صافي  

 13,779,746  -  911,363  5,694,561  4,454,573  2,719,249  التمويل ، صافي
 328,436  328,436  -  -  -  -  الممتلكات والمعدات، صافي

 378,461  378,461  -  -  -  -  موجودات أخرى

 27,727,169  2,238,792  911,363  5,694,561  5,979,388  33,901,365  إجمالي الموجودات

             حقوق المساهمينالمطلوبات و 

 421,837  -  -  -  -  421,837  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 23,037,934  -  -  1,500  1,167,635  21,868,799  ودائع العمالء

 851,148  851,148  -  -  -  -  مطلوبات أخرى
 3,416,250  3,416,250  -  -  -  -  حقوق المساهمين

 27,727,169  4,267,398  -  1,500  1,167,635  22,290,636  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 ديسمبر،  13كما في  حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقيةتحليل المطلوبات المالية  فيما يلي ب(
 

 بآالف الرياالت السعودية                    

  أشهر 1أقل من   2012
أشهر إلى  1من 

 سنة
 

 5من سنة إلى 

 سنوات
 

 5أكثر من 

 سنوات
 

بدون تاريخ 

 استحقاق
 اإلجمالــي 

             الماليةالمطلوبات 

 570,921  -  -  -  -  570,921  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي
 23,753,991   - -  -  1,330,083  22,423,908  ودائع العمالء

2011             

             المطلوبات المالية

 421,858  -  -  -  -  421,858  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
 23,047,396  -  -  1,509  1,177,063  21,868,824  ودائع العمالء
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 للموجودات والمطلوبات الماليةالقيمة العادلة  .12

مع بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل  القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية إلتزامة هي القيمة العادل

 . وبالتالي يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة.خرىطراف األاأل

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

 األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة )بدون تعديل( : 3المستوى 
   

أو طرق تقييم أخرى يتم  األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة : 3المستوى 

 تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.
   

 طرق تقويم لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة. : 1المستوى 

 
 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول بآالف الرياالت السعودية

2012      

     الموجودات المالية

 436,721 150,000 - 286,721 استثمارات مالية متاحة للبيع 

     

2011      

     الموجودات المالية

 351,087 150,000 - 201,087 استثمارات مالية متاحة للبيع 

لعدم امكانية قياس قيمتها مسجله بالتكلفة استثمارات متاحة للبيع غير متداولة والمستوى الثالث من االستثمارات يمثل 

 )ج((. 6)ايضاح  دلة بشكل موثوق بهالعا

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

واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق  للبنوك، األرصدة البنوكلدى  األرصدة، للتمويلالمالية. إن القيمة العادلة 

المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيراً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة ألن أسعار العموالت 

الفترة بالنسبة قصر الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيراً عن األسعار المتعاقد عليها وبسبب 

 لبنوك.الألرصدة لدى 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .11

 حدودالمعامالت مع األطراف ذات العالقة للتلك يتعامل البنك، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة. تخضع 

 تلكأرصدة و طبيعة إنالمنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 

 لي:ي امكهي ديسمبر  13في  للسنتين المنتهيتين المعامالت 

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:أرصدة   -أ 

 2011  2012 السعوديةبآالف الرياالت 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

  1,601,817  1,073,879 بيع آجل

 34,663  45,415 مشاركة 

 67,965  21,441 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 20,726  23,598 حسابات جارية

 1,583  651 حساب البالد                                                  

    

 ٪ أو أكثر من رأس مال البنك المصدر.5الذين يمتلكون نسبة  أولئكهم  كبار المساهمينب يقصد

  صناديق البنك اإلستثمارية: -ب 

 ديسمبر:   13في هيكان هناك أرصدة قائمة مع الصناديق اإلستثمارية للبنك كما 

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 5,274  7,286 ودائع العمالء
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 اإليرادات والمصاريف المتعلقة باألطراف ذات العالقة: -ج 

قائمة الدخل الموحدة فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في 

 ديسمبر: 13للسنتين المنتهيتين في 

 2012  2011 

بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية

 21,233  62,639 دخل التمويل

 741  397 الدخل من التعهدات و االلتزامات المحتملة

 11,043  13,082 اإلستثمارية البالدصناديق  - ةأتعاب إدار

 4,180  3,729 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 37,304  41,963 رواتب ومكافآت و بدالت أعضاء اإلدارة التنفيذية

 
لقيام بإعمال التخطيط والتوجيه واإلشراف والمسؤولية  لديهم الصالحيةيقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية االشخاص الذين 

 أنشطة البنك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.  على

 كفاية رأس المال .14

من قبل مؤسسة النقد العربي  االلتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعةتتمثل أهداف البنك عند إدارة رأس المال في 

 دة رأسمالية قوية.واالحتفاظ بقاع ستمراريةالا لمبدأه وفقا في أعمالستمرار االالبنك في  مقدرةعلى  للحفاظ السعودي

. تتطلب تعليمات مؤسسة النقد العربي تقوم إدارة البنك بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال بصورة يومية

بحد أدنى من رأس المال النظامي وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي الى الموجودات  في اإلحتفاظالسعودي 

 %8المرجحة المخاطر عند أو ال تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهو 

 
 )غير مدققة (

2012  2011 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

االئتمانالموجودات المرجحة لمخاطر   22,005,550  17,182,708 

 2,167,026  2,629,094 الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

 631,838  451,388 الموجودات المرجحة لمخاطر السوق

 19,981,572  25,086,032 إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر

ألساسيمال االرأس   3,429,012  3,086,625 

المساندمال الرأس   1,216,873  572,528 

ورأس المال المساند األساسيمال الإجمالي رأس   4,645,885  3,659,153 

    نسبة كفاية رأس المال
ألساسيمال االرأس نسبة   %13.67  %15.45 

ألساسي ورأس المال والمساندمال االنسبة رأس   %18.52  %18.31 
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 والوساطة االستثمارإدارة خدمات  .15

تتضمن الخدمات  .شركة البالد لالستثمار التابعة شركتهلعمالئه من خالل والوساطة يقدم البنك خدمات إدارة االستثمار 

 سعودي لاير مليون 979 غ إجماليهالبموجودات يب .: خمسة صناديق إستثمارية(3033) يةرصناديق إستثما ستة إدارة

الصناديق االستثمارية وفقاً للضوابط الشرعية وتخضع لرقابة شرعية تدار كافة . مليون لاير سعودي( 795 :2011)

كما يدير البنك محافظ  .تشاري استثمارات متخصصين خارجيينبصفة دورية، وتدار بعض هذه الصناديق بالتعاون مع مس

اديق والمحافظ االستثمارية استثمارية خاصة نيابة عن عمالئه. ال تشمل القوائم المالية للبنك على القوائم المالية لهذه الصن

 (.33الخاصة. تم إيضاح المعامالت التي تتم بين البنك وهذه الصناديق تحت المعامالت مع األطراف ذات العالقة )إيضاح 

  2بازل ل خاصة بالركيزة الثالثة فصاحاتإ .16

ت االفصاحا ستكون هذه .الكمية والنوعية المحددة فصاحاتبعض االيجب اإلفصاح عن  ،الركيزة الثالثة 3بناءا على بازل 

لم و ،حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (www.bankalbilad.com)االلكتروني  على موقع البنكموجودة 

 للفحص أو المراجعه من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين. فصاحاتتخضع هذه اإل

 صدرت ولم يتم تطبيقها التي دوليةالمعايير ال .17

 المعدلةمعايير المحاسبة الدولية / معايير التقارير المالية الدولية الجديدة أو  -3

 

لسنوات البنك  والتي صدرت ولكن لم يتم تفعيلها المعدلة/  المالية الدولية الجديدة التقارير لمعاييرالتطبيق المبكر البنك عدم  ختارا

 :والتي يقوم البنك حاليا بدراستها وتقييم أثر تطبيقها 3031 يناير 3المحاسبية التي تبدأ بعد 

 (:2131األدوات المالية ) 9معيار التقارير المالية الدولي  (أ 
لتزمات إليالت متطلبات التصنيف والقياس لشملت التعد. 3035يناير  3اعتبارا من من المعيار ويسري  المعدلةالنسخة 

 القياس والتسجيل –األدوات المالية  -19المالية مقابل متطلبات الشطب الحالية لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 توحيد القوائم المالية: 31معيار التقارير المالية الدولي  (ب 

المنفصلة والموحدة و القوائم المالية  -37حل هذا المعيار محل المتطلبات المدرجة سابقا بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

(SIC-12  )– وذج واحد م. ويقدم المعيار ن3031يناير  3ت ذات الغرض الخاص ويسري اعتبارا من توحيد المنشأ

بناء على السيطرة ، بغض النظر عن طبيعة المستثمر) سواء كانت المنشأة مسيطر عليها من خالل المنشأت للتوحيد لكل 

 بغرض خاص(المنشأت تعاقدية كما هو سائد في حالة حقوق التصويت او من خالل ترتيبات 

 :الترتيبات المشتركة 33معيار التقارير المالية الدولية  (ج 
يناير  3ويسري اعتبارا من  –المصالح في المشاريع المشتركة  -13حل المعيار محل معيار المحاسبة الدولية رقم 

. يتطلب المعيار الطرف في ترتيبات مشتركة من تحديد طبيعة الترتيبات المشتركة المرتبط بها بتقييم حقوقه 3031

 يبات المشتركة.توالتزاماته ومن ثم حساب تلك الحقوق والواجبات وفقا لهذا النوع من التر
 :المصالح في وحدات أخرىاالفصاح عن  32معيار التقارير المالية الدولي  (د 

يتطلب إفصاح شامل للمعلومات التي تمكن مستخدم التقارير المالية من تقييم طبيعة المخاطر المرتبطة ، والمصالح في 

يناير  3الوحدات األخرى ، وآثار تلك المصالح على مركزها المالي ،األداء المالي والتدفقات النقدية ويسري اعتبارا من 

3031. 

 :قياس القيمة العادلة 31قارير المالية الدولي معيار الت (ه 
من خالل معيار موحد المحاسبة  -حل محل االرشادات لقياس القيمة العادلة في المعايير الدولية للتقارير المالية الحالية

ادات عن . وقد عرفت المعايير الدولية للتقارير المالية القيمة العادلة وقدمت ارش 3031يناير  3ويسري اعتبارا من 

من  31كيفية تحديد القيمة العادلة، كما طلت االفصاح عن طرق قياس القيمة العادلة. وبشكل عام لم يتغير المعيار 

 .3031يناير  3اعتبار من  يسريالمتطلبات فيما يخص أي بنود التي يجب قياسها او االفصاح عنها بالقيمة العادلة و
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 التعديالت على معايير المحاسبة الدولية / معايير التقارير المالية الدولية  -2

 اختار البنك عدم التطبيق المبكر للتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية الحالية التالية والتي

 حاليا بدراستها وتقييم أثر تطبيقها:والتي يقوم البنك  صدرت من مجلس المعايير المحاسبية الدولية

 : -عرض القوائم المالية - 3 تعديالت المعيار الدولي رقم (أ 
 3031يناير  3تم التعديل لتوضيح طريقة عرض عمليات أخرى بقائمة الدخل الشامل، ويسري اعتبارا من 

 
 :-األدوات المالية  فصاحاتإ –( 7تحسينات بالمعايير الدولية للتقارير المالية  ) (ب 

( بإضافة معلومات عن األدوات المالية المثبتة والتي 7تم تعديل متطلبات االفصاح بالمعايير الدولية للتقارير المالية رقم )

، كما تطلبت أيضا معلومات عن األدوات المالية المثبتة وخاضعة  13حددت طبقا للفقرة لمعيار المحاسبة الدولية رقم 

( ويسري 13لة للتنفيذ التفاقات المعاوضة ، حتى ولو لم يتم تعيينها بموجب المعيار المحاسبي الدولي )للترتيبات قاب

 .3031يناير  3اعتبارا من 

 عرض األدوات المالية: (12رقم ) لمحاسبةالمعيار الدولي  ل تعديالت (ج 
 .3034ناير ي 3تم التعديل لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بشروط المقابلة ويسري اعتبار من 

 

 :-مزايا الموظفين – 39معيار المحاسبة الدولي  (د 
يقوم بتجريد الخيار بتأجيل االعتراف باحتساب االرباح والخسائر، جميع  39التعديالت لمعيار المحاسبة الدولي 

ويسري التعديالت في خطة قيمة مزايا الموظفين يتم االعتراف بها في االرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر. 

 .3031يناير  3اعتبارا من 

 

 (:2133البيانات المالية المنفصلة ) -  (IAS 27)التعديالت في المعايير المحاسبية الدولية (ه 
والذي يتعلق بمتطلبات فصل البيانات المالية والتي لم يتم  3031يناير  3النسخة المعدلة من المعيار ويسري اعتبار من 

متطلبات القوائم المالية المنفصلة والموحدة . متطلبات توحيد القوائم المالية  -  IAS27بشكل كبير تعديلها طبقا للمعيار 

 القوائم المالية الموحدة. -30ية الدولية رقم تم ادراجها بمعيار التقارير المال

 

 ( :2133االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ) -28معيار المحاسبة الدولي رقم  (و 
. وترجع أغلب التعديالت نتيجة ادراج المشروعات  3031يناير  3النسخة المعدلة من المعيار ويسري اعتبار من 

 ( ولم يغير هذا التعديل النهج االساسية للمحاسبة عن االستثمارات في األسهم.3033) 38المشتركة في المعيار 

 

التي و  2133-2119نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  (ز 

المعايير والتفسيرات مع تطبيقها اعتبارا معايير التالية مع التعديالت الالحقة لغيرها من تحتوي على تعديالت على ال

 :2131يناير  3من 
االعتماد للمرة األولى على المعايير الدولية للتقارير المالية : التطبيق  -3المعايير الدولية للتقارير المالية  -

 واالقتراض بإقصاء التكلفة. 3المتكرر للمعايير الدولية للتقارير المالية 
بالحد األدنى من عرض القوائم المالية: المعلومات التي تم مقارنتها فيما بعد  -3معيار المحاسبة الدولي  -

 وااليضاحات المتعلقة بها. المتطلبات والعرض االفتتاحي للقوائم المالية
 الممتلكات والمعدات : تصنيف صيانة المعدات. – 36معيار المحاسبة الدولي  -
 عرض األدوات المالية : عواقب ضريبة الدخل من التوزيعات. – 13معيار المحاسبة الدولي  -
 التقارير المالية المرحلية: الموجودات والمطلوبات للقطاع. – 14معيار المحاسبة الدولي  -

 : 27و معيار المحاسبة الدولي  32،31كيانات االستثمار ) تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية  (ح 
مع استثناء توطيد الزامية  3034يناير  3محاسبة الدولية سريان تطبيق التعديالت اعاله اعتبارا من نشر مجلس معايير ال

تأهيل الكيان االستثماري المطلوب احساب كيانات االستثمار تحت الرقابة فضال عن االستثمارات في شركات زميلة 

تثناء الوحيد يكون في الشركات الزميلة التي تعتبر ومشاريع مشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة . االس

 تمديد أنشطة الكيان االستثماري.
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 برنامج أسهم الموظفين  .18

 المميزات الهامة للبرنامج هي كما يلي:

2011 2012  

 تاريخ المنح 2132مايو  12 3033ديسمبر  37
 تاريخ االستحقاق 2135يناير  3 3034يناير  3

 األسهم المعروضة بتاريخ المنحعدد  319,624 159,000

 سعر السهم بتاريخ المنح )بالريال السعودي( 28.20 19.60

3,116 9,013 
قيمة األسهم الممنوحة بتاريخ المنح )بآالف الرياالت السعودية 

) 

 فترة المنح سنوات  1 سنوات  1
 شرط المنح إكمال فترة الخدمة  إكمال فترة الخدمة 

 التسويةطريقة  أسهم  أسهم 

   
 حركة عدد األسهم هي كما يلي: 2012 3033

 في بداية العام  159,000 -
 األسهم الممنوحة خالل العام 319,624 159,000

 األسهم المصادرة  41,100 -
 المستعمل - -

 في نهاية العام  437,524 159,000

 يوجد شرط سوقي مرتبط بها.وال تم منح هذه األسهم بشرط أساسي وهو إكمال فترة الخدمة.  

 أرقام المقارنة .19

 مع تبويب السنة الحالية. ىشاالماضية كي تتم للسنةتبويب بعض أرقام المقارنة  أعيد

 عتماد القوائم الماليةإ  .41

 .3031فبراير  33هـ الموافق  3414ربيع اآلخر  3 بتاريخ الموحدة القوائم المالية اعتمد مجلس اإلدارة


