
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 بنك البالد
)شركة مساهمة سعودية(  

  

  القوائم المالية المرحلية الموجزة
  2006 مارس 31للثالثة اشهر المنتهية في   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 الفوزان وبانقا

 محاسبون قانونيون محاسبون قانونيون
  8282ب . ص

  11482الرياض 
  المملكة العربية السعودية

92876ب . ص  
11663الرياض   

 المملكة العربية السعودية

 

  قرير فحص خاصت
  
  بنك البالد           المحترمين/لى السادة المساهمينإ
  
  :لسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاتها

  
بالد  ل ك ال ة لبن الي المرفق ز الم ة المرآ د فحصنا قائم ك("ق ي آ ")البن ا ف ارس 31م وائم 2006 م م والق

ك         المرحلية للدخل والتغيرات في حقوق     ة في ذل ة أشهر المنتهي رة الثالث  المساهمين والتدفقات النقدية لفت
  .إن اعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة هي من مسؤولية إدارة البنك. التاريخ

  
ذي اشتمل بصورة                       تلقد   ات الفحص ال ا الخاصة بعملي ارف عليه ة المتع ايير المراجع م فحصنا وفقًا لمع

سار من المسؤولين بالبنك عن                  أساسية على تطبيق إجر    ة واإلستف ات المالي ي للبيان اءات الفحص التحليل
بية   ة والمحاس ور المالي ايير        . األم ًا لمع تم وفق ي ت ة الت ة المراجع ن عملي ًا م ل نطاق ذا الفحص أق إن ه

ه فإنن                    ل، وعلي ة آك وائم المالي ا ال  المراجعة المتعارف عليها والتي تهدف أساسًا إلى إبداء الرأي حول الق
  .نبدي مثل هذا الرأي

  
ة ب ة المرحلي وائم المالي ى الق ا عل ين إدخاله ة يتع ديالت هام ة تع ا وجود أي ين لن م يتب ى فحصنا، ل اًء عل ن

د العربي                 صادرة عن مؤسسة النق ة ال الموجزة المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة للمؤسسات المالي
  .لماليةالسعودي والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير ا

  
  لجريد وشركاها    كي بي ام جي الفوزان وبانقا

  أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز    

  
  ـــــــــ

  
  

  

  ـــــــــــ
  عبداهللا الفـوزان

  348قيد رقم 
  سامي بهاء الدين السراج  

  165يد رقم ق
  

  هـ1427 ربيع األول 17
  )م2006 ابريل 15الموافق (



  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  قائمة املركز املايل 
    

   ديسمرب31كما يف            مارس31      كما يف                
            2006                   2005   
                 )مدققة        (  )غري مدققة(              
    بآالف الرياالت السعودية      بآالف الرياالت السعودية      إيضاح                                                       

                
  :وجوداتملا

     1,284,560          433,641           نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
      109,158      68,651           واملؤسسات املالية األخرىاملطلوبات من البنوك

تاالستثمارا  
      4,619,913        4,700,762  مراحبة  
    1,696,214     2,316,892          بيع آجل  
405,229           شاركة                  224111,           م
    

      6,427,351            7,247,059         3   إمجايل االستثمارات
  

    373,714             420,353  املوجودات الثابتة، صايف
                  38762,                 3,2151          ت أخرى موجودا

  
        170,221,8        917,220,8          إمجايل املوجودات

  
  :طلوبات وحقوق املسامهنيملا
  طلوباتامل

    5,026,567             44,767,742   ودائع العمالء
            280295,            970,450          مطلوبات أخرى

  
      847,321,5         712,218,5          إمجايل املطلوبات
 حقوق املسامهني

 3,000,000      8     3,000,000  رأس املال
        ) 5852,(       )         5852,(           رأس املال غري املخصص

 2,997,415     2,997,415          رأس املال املدفوع
       )09298,(     4            ,790           )خسائر متراكمة (أرباح مبقاة

2    323,899,     3     05,2,002          إمجايل حقوق املسامهني
       170,221,8          917,220,8          إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني

  
  ال  رحلية املوجزة القوائم املالية امل هذه جزءاً  يتجزأ من10 اىل 1 من ترب اإليضاحات املرفقةتع

  
  



  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  الدخلقائمة 
    6   )1إنظر إيضاح رقم  ()غير مدققة( 200 مارس31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

           
  بآالف الرياالت السعودية     إيضاح          
                           

  :الدخل

  دخل االستثمارات
       38,910                     مراحبة

      32,571                   بيع آجل
          96,31                      مشاركة

  
      72,877                    إمجايل دخل االستثمارات

  
      121,972                   صايف أتعاب اخلدمات املصرفية

        30911,                   صايف مكاسب حتويل عمالت أجنبية
  

      58,1206                    دخل العملياتإمجايل
  

  :املصاريف
    53,675                   رواتب ومزايا املوظفني

                   10,977                                                     إجيارات ومصاريف املباين
                   13,593  استهالك

        13,025                   ىمصاريف عمومية وإدارية أخر
  

                          67,2103                   إمجايل مصاريف العمليات
       

     82,8102                   صايف الدخل للفترة
  

           0       34.                              8      )بالريال السعودي ( األساسي واملخفضربح السهم
  

  ال  القوائم املالية املرحلية املوجزةهذه  جزءاً  يتجزأ من 10 اىل 1 من ترب اإليضاحات املرفقةتع
  

  
  
  
  



  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
    6   )1إنظر إيضاح رقم  ()غير مدققة (200 مارس31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  بآالف الرياالت السعودية                                    
           أرباح مبقاةرأس املـال        
   إلمجالـــيا     )خسائر متراكمة(   غري املخصص   أس املــالر    

  لفترة الثالثة أشهر املنتهية

    2006  مارس  31يف 

  ال 2,899,323    )98,092(    )2,585(           3,000,000      رصيد يف بداية الفترة
         82,8102    82,8102    -            -           صايف الدخل للفترة

  
    05,2,0023    4       ,790    )5852,(    00,0003,    يف اية الفترةلرصيد ا

  

     القوائم املالية املرحلية املوجزة هذه جزءاً ال يتجزأ من10 اىل 1 من ترب اإليضاحات املرفقةتع
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  البالدبنك 
  )شركة مسامهة سعودية(

  قائمة التدفقات النقدية 
  )1إنظر إيضاح رقم  ()غري مدققة( 2006 مارس 31لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  
          
   السعوديةبآالف الرياالت               إيضاح      
          
  :دفقات النقدية من األنشطة التشغيليةتلا

  102,882    الدخل للفترةصايف 
   إىل صايف النقدية املستخدمةالدخليالت لتسوية صايف التعد

  :  يف األنشطة التشغيلية
    13,593    استهالك

  
  :الزيادة يف املوجودات التشغيلية

  )114,070(    وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
    )819,708(    االستثمارات

    )24,826(    موجودات أخرى
  

  : التشغيلية يف املطلوبات)النقص (الزيادة
  (258,825)    ودائع العمالء

    690155,    مطلوبات أخرى
  

      )264945,(    صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التشغيلية
  

  :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
    )2,2360(    شراء موجودات ثابتة

  
       )2,2360 (    صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية

  

  (1,005,496)                               النقص يف النقدية وشبة النقدية
  

        536,2271,  6   الفترةبدايةالنقد وما مياثله يف 
  

           040,222                        6  النقد وما مياثله يف اية الفترة
  

    ال   القوائم املالية املرحلية املوجزة هذهيتجزأ منجزءاً   10 اىل 1من ترب اإليضاحات املرفقة تع
  
  
  



  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة 
    1  )غري مدققة( 2006 مارس 3لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  عـام  -  1
  

  التأسيس والعمل  -أ  

 21 وتاريخ 48/ مبوجب املرسوم امللكي رقم مومت ترخيصه") البنك(" شركة سعودية مسامهةوهو تأسس بنك البالد 
 رمضان 18وتاريخ ) 258(وفقاً لقرار جملس الوزراء رقم ، )م2004 نوفمرب 4املوافق (هـ 1425رمضان 
الصادر ) 1010208295( ويعمل البنك مبوجب السجل التجاري رقم ).م2004 نوفمرب 1املوافق (هـ 1425
للفترة املنتهية يف  مقارنة لذلك التوجد معلومات،  )م2005 ابريل 19املوافق (هـ 1426ألول  ربيع ا10بتاريخ 

  . 2005 مارس 31

  :وعنوان املركز الرئيسي للبنك هو كما يلي 

  بنك البالد
  11411الرياض  - 140ب   ص

  اململكة العربية السعودية

 يف ه منصوص عليحسب ما هو األخرى ألنشطةم مجيع اخلدمات املصرفية واالستثمارية واـتتمثل أغراض البنك بتقدي
 فرع 29 ويقوم البنك بتقديـم تلك اخلدمات من خالل .حكام نظام مراقبة البنوكوفقاً أللبنك ول النظام األساسي

  . مركز صرافة وحواالت يف اململكة العربية السعودية78بنكي و 
  
  اهليئة الشرعية  -  ب

  .بتها وموافقتهاالضمان خضوع أعماله لرق، ") اهليئة الشرعية(" هيئة شرعية ،لبنكأنشأ ا
  
  :هم السياسات احملاسبية أل ملخص – 2
  

  :  إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة هي كما يلي                     

   أسس اإلعداد-  أ
  

القوائم املالية املرحلية املوجزة املعايري احملاسبية للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقـد             هذه  نك يف إعداد    يتبع الب 
ملكة امل، وكذلك مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات يف          الدولية اخلاصة بالتقارير املالية     العريب السعودي واملعايري    

  .العربية السعودية
   للموجودات واملطلوبات ية املرحلية املوجزة وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية املعدلة إلظهار القيمة العادلةتعد القوائم املال



  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة 
    1  )غري مدققة( 2006 مارس 3لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  .غراض املتاجرة ، اإلستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل واالستثمارات املتاحة للبيعاملالية املقتناة أل
إن اعداد القوائم املالية املرحلية املوجزة طبقاً للمعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املاليـة ، يتطلـب عمـل تقـديرات                    

أيضاً يتطلب األمر أن تقوم اإلدارة بـاحلكم        . لوبات املسجلة وافتراضات حمددة اليت تؤثر على مبالغ املوجودات واملط       
  .على طريقة تنفيذ السياسات احملاسبية املتبعة 

  
بإستمرار تقييم التقديرات واألحكام اإلفتراضية واليت تعتمد على اخلربات السابقة وبعض العوامل األخرى الـيت               ويتم  

 املستقبلية واليت يعتقد أن تكون معقولـة يف مثـل تلـك           تتضمن احلصول على إستشارات مهنية وتوقعات لألحداث      
  .األحوال

  .تظهر القوائم املالية املرحلية املوجزة بالريال السعودي ويتم تقريبها ألقرب الف ريال
اليـة  تتماشى السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية املرحلية املوجزة مع تلك املتبعة يف إعداد القوائم امل                 

  . 2005 ديسمرب 31اىل ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبربل 19 للفترة من املدققة
  
بإستخدام املعايري الدولية ) مبدأ جتنيب الفوائد( املتوافقة مع الشريعة االسالمية ة كافة املنتجات املصرفياحملاسبة عنتم ت

 2005 ابريل 19 للفترة من املدققةة يف إعداد القوائم املالية اخلاصة بالتقارير املالية ووفقاً للسياسات احملاسبية املتبع
  .2005 ديسمرب 31اىل ) تاريخ السجل التجاري(

  
  االستثمارات  -  3

      
  : اإلستثمارات مما يلي رصيديتكون 

  
 

  2006 مارس 31 
 )غري مدققة(

  2005 ديسمرب 31 
 )مدققة(

 4,619,913  4,700,762  مراحبة
 1,696,214  2,316,892  بيع آجل

 111,224  229,405  املشاركة 

 6,427,351  7,247,059  اإلمجايل

  باآلف الرياالت السعودية   

  
  

 
 



  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة 
    1  )غري مدققة( 2006 مارس 3لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  ودائع العمالء  -  4
  

  :ي مما يلودائع العمالءتتكون 
  

 
  2006 مارس 31 

 )غري مدققة(

  2005 ديسمرب 31 
 )مدققة(

 2,464,400  2,915,015   ريال سعودي-حسابات جارية 
 8,079  15,217   عمالت أجنبية-حسابات جارية 

 2,554,088  1,837,510  أخرىودائع 

 5,026,567  4,767,742  اإلمجايل

  ياالت السعودية   باآلف الر

  
 مليون 1,429مبلغ : 2005 ديسمرب 31(ودي  مليون ريال سع117تشتمل الودائع األخرى على 

 31( مليون ريال سعودي 21.5ومبلغ   صناديق البنك االستثماريةلصاحل حصلت )ريال سعودي
  . الغري قابلة للنقضااللتزامات ضمانات حمتجزة لقاء ) مليون ريال سعودي14: 2005ديسمرب 

   التعهدات وااللتزامات احملتملة– 5
  :مات احملتملة مما يلي تتكون التعهدات وااللتزا

  
 

  2006 مارس 31 
 )غري مدققة(

  2005 ديسمرب 31 
 )مدققة(

 104,955  167,146  االعتمادات املستندية
 361,431  370,743  خطابات الضمان

 35,276  125,415  قبوالت 

 501,662  663,304  اإلمجايل

  باآلف الرياالت السعودية

  
  
  



  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  املالية املرحلية املوجزة إيضاحات حول القوائم 
    1  )غري مدققة( 2006 مارس 3لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  مياثلهالنقد وما   -  6

  :مما يليه املدرج يف قائمة التدفقات النقدية مياثليتكون النقد وما   
  

 
 مارس 31 

2006  
 )غري مدققة(

  2005 ديسمرب 31
 )مدققة(

 146,144  97,638  نقدية
 109,158  68,651   من البنوك تستحق خالل تسعني يوماًمطلوبات

أرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي 
  )حسابات جارية(

  
55,751  

   
972,234 

 1,227,536  222,040  اإلمجايل

  باآلف الرياالت السعودية

  املعلومات القطاعية – 7

  : كالتايلألغراض إدارية يتكون البنك من مخسة قطاعات مصرفية رئيسية

 وحسابات ، ومنتجات التمويل اإلسالمي، اخلدمات واملنتجات املقدمة لألفراد كاحلسابات اجلاريةيشمل: قطاع األفراد
  .وخدمات تداول األسهم احمللية والدولية، االستثمار

يشمل اخلدمات واملنتجات املقدمة للشركات وكبار العمالء كاحلسابات اجلارية  :قطاع الشركات وكبار العمالء
  .، وخدمات تداول األسهم احمللية والدولية نتجات التمويل اإلسالميوموحسابات االستثمار 

  .يشمل خدمات اخلزينة واملؤسسات املالية: قطاع اخلزينة واالستثمار
 وإصدار يقدم املنتجات واخلدمات املتعلقة باحلواالت داخل وخارج اململكة، ):مراكز إجناز ( قطاع احلواالت 

  .الشيكات وصرف العمالت األجنبية

اإليرادات على رأس املال واملصاريف غري املوزعة املرتبطة باملركز الرئيسي، اإلدارة املالية، املوارد وتشمل : خرىأ
  .البشرية، اخلدمات التقنية وغريها من اإلدارات املساندة واملوجودات واملطلوبات غري املوزعة

جارية االعتيادية واليوجد هناك إيرادات أو مصروفات تتم املعامالت بني القطاعات أعاله وفقاً لألحكام والشروط الت
 إن موجودات ومطلوبات القطاعات تتكون بشكل جوهري من موجودات ومطلوبات .جوهرية بني تلك القطاعات 

  .تشغيلية

  

  



  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية املرحلية املوجزة 
    1  )غري مدققة (2006 مارس 3ة يف لفترة الثالثة أشهر املنتهي
 ، 2006 مارس 31إمجايل موجودات ومطلوبات البنك كما يف إن . إن أعمال البنك تتم بشكل رئيسي يف اململكة العربية السعودية 

  : ذلك التاريخ لكل قطاع من قطاعات البنك هي كما يلي لثالثة أشهر املنتهية يف  لهدخل ، وصايف هعملياتودخل ومصروفات 

    
    ةـعوديـاالت السـاآلف الريـب              

  
  
  

قطاع  قطاع األفراد
الشركات 
 وكبار العمالء

قطاع اخلزينة 
  واالستثمار

  قطاع احلواالت 
  )مراكز إجناز ( 

  
  خرىأ

  
  اإلمجايل

 3,048,9148,220,917 120,730 2,141,377 2,612,878 297,018  إمجايل املوجودات

 5,218,712 41,500 28,855 1,835,868 780,492 2,531,997  إمجايل املطلوبات

 206,158 25,786 2,606 31,826 100,592 45,348  إمجايل دخل العمليات

 103,276 20,504 19,135 8,515 10,662 44,460  إمجايل مصاريف العمليات

 102,882  5,282 (16,529) 23,311 89,930  888  صايف الدخل للفترة

  

    رحبية السهم– 8
بأثر ( مليون سهم إلظهار التغري 300 مقسوماً على 2006 مارس 31 األساسي واملخفض للفترة املنتهية يف  السهمربح احتسابم يت

  ).9أنظر إيضاح  (2006 ابريل 8يف عدد األسهم الناتج من تقسيم األسهم الذي مت يف ) رجعي

   أحداث الحقة– 9
، فإن أسهم البنك متت جتزئتها اىل مخسة  2006 مارس 27هـ املوافق 1427 صفر 27 هيئة السوق املالية املؤرخ يف إعالنبناء على 

 مليون سهم عادي بقيمة أمسية قدرها 60 ، وبناًء على ذلك فقد زاد عدد أسهم البنك من 2006 أبريل 8أسهم لكل سهم قائم بداية من 
  . سعودية لكل سهم  رياالت10 مليون سهم عادي بقيمة أمسية قدرها 300 ريال سعودي اىل 50

   أرقام املقارنة – 10
  .أعيد تصنيف بعض أرقام املقارنة للفترة السابقة كي تتمشى مع تصنيفات الفترة احلالية 
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